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11 listopada 2021 r. świętowaliśmy kolejną, 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W 1918 roku po 123 latach
niewoli, Rzeczpospolita odrodziła się jako państwo, wracając na mapy Europy i świata. To wydarzenie zostało upamiętnione podczas uroczystości w Raciążu, Koziebrodach, Krajkowie czy Uniecku.
Więcej wewnątrz numeru.

Nowy ambulans
w Raciążu

Wsparcie dla
producentów mleka

4 listopada doszło do oﬁcjalnego przekazania nowego ambulansu, z którego będzie korzystał zespół ratownictwa medycznego
działający w Raciążu. Dotacja na zakup nowego sprzętu została przyznana ZPZ ZOZ, jednak decyzją władz placówki, pojazd
przekazano do Raciąża, by zastąpił wysłużonego poprzednika.
Więcej na stronie 5.

Od 29 listopada do 10 grudnia 2021 r. producenci rolni, którzy
w latach 2018-2020 r. co najmniej raz sprzedali mleko podmiotowi, który w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu
upadłości nie zapłacił za nie mogą składać do ARiMR wnioski
o pomoc.
Więcej wewnątrz numeru.
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Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2021 r. świętowaliśmy kolejną, 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W 1918
roku po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita odrodziła się jako państwo, wracając na mapy Europy i świata..
O godzinie 9:30 rozpoczęły się uroczystości w Koziebrodach, gdzie odprawiona została msza święta w intencji ojczyny,
której przewodniczył proboszcz paraﬁi pw. Św. Jakuba w Koziebrodach ks. Dariusz Żuławnik. W nabożeństwie uczestniczył
Wójt Zbigniew Sadowski, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska, a także Radni Rady Gminy – Robert Jędrzejewski i Bogdan Kokosiński. Obecne były także poczty sztandarowe Rycerzy Jana Pawła II i Sołectw Druchowo, Mała Wieś oraz
Malewo. Po mszy świętej złożono kwiaty pod pomnikiem na
cmentarzu paraﬁalnym. Członkowie Klubu Seniora odśpiewali
pieśni patriotyczne.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Raciążu
rozpoczęła o godzinie 11:30 uroczysta msza święta w intencji
ojczyny, pod przewodnictwem proboszcza paraﬁi pw. Św. Wojciecha w Raciążu, ks. Wiesława Kosińskiego. Wzięły w niej
udział poczty sztandarowe, a także przedstawiciele gminy
i miasta Raciąż – Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski,
Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż Grażyna Rogowska, Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, Sekretarz Miasta Renata
Kujawa, Skarbnik Miasta Maria Karwowska, Przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski, miejscy radni, przedstawiciele władz powiatowych – Artur Adamski oraz Bożena Szerszeniewska, miejskich i gminnych szkół oraz stowarzyszeń,
związków, harcerzy oraz Plutonu Strzeleckiego w Raciążu,
wchodzącego w skład Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk. Mszę

swoją obecnością uświetniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu zaprezentowali również krótki
program artystyczny, poświęcony odrodzeniu naszej ojczyzny.
Po nabożeństwie wszyscy biorący w nim udział, wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą, przeszli w tradycyjnym pochodzie pod Pomnik Pamięci Narodowej, znajdujący się przy
budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, gdzie złożone zostały biało-czerwone kwiaty i wieńce.
Wójt Zbigniew Sadowski zaznaczył, że to do młodego pokolenia
należy dbanie o patriotyczne tradycje i jest niezwykle zadowolony z faktu, że na oﬁcjalnych obchodach rocznicy odzyskania
przez Polskę wolności zjawiło się tylu młodych ludzi. Wyraził
także nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym,
albo nawet w większym gronie, by uczcić niepodległość naszej
ojczyzny.
11 listopada świętowano również w Uniecku, gdzie o 12:00
odprawiona została msza święta w intencji naszej ojczyzny pod
przewodnictwem proboszcza paraﬁi pw. Św. Jakuba ks. Piotra
Chojnowskiego. Udział w nabożeństwie brali strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1863, którzy po jego zakończeniu udali się
na cmentarz, gdzie oddali hołd swoim patronom nad Grobem
Wojennym Powstańców Styczniowych.
RED
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11 Listopada –
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Krajkowie
11 Listopada 2021 r. z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Krajkowie, o godzinie 10.00
w Kościele paraﬁalnym w Krajkowie
odprawiona została msza święta w in-

tencji Ojczyzny za odzyskaną przed ponad stu laty wolność.
Na mszy świętej obecni byli radni Gminy Raciąż: Krzysztof Sikorski
i Wojciech Krajewski oraz liczni mieszkańcy Krajowa i okolic. Powagę obchodów Święta Niepodległości uświetnili
swoją obecnością strażacy ze sztandarami z Ochotniczych Straży Pożarnych
w Krajkowie i Draminie oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krajkowie.
Po zakończeniu nabożeństwa delegacja członków KGW w Krajkowie,
wraz z obecnymi na mszy: proboszczem

Zbigniewem Klubą, radnymi, strażakami
i mieszkańcami, przeszła przy dźwiękach patriotycznych pieśni w wykonaniu
orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krajkowie, pod pomnik poległych
mieszkańców wsi Krajkowa i okolic,
gdzie oddała hołd poległym oraz złożyła
kwiaty i zapaliła pamiątkowy znicz.
Następnie wszyscy obecni, na tej
uroczystości, zostali zaproszeni przez
członków KGW na poczęstunek, który
członkinie Koła przygotowały w remizie OSP w Krajkowie.
KGW Krajkowo
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XXIX Sesja Rady Gminy Raciąż
25 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Raciążu odbyła się XXIX Sesja Rady
Gminy Raciąż. Na sesji obecnych było 15 radnych, a także osoby spoza rady – Wójt Gminy Raciąż Zbigniew
Sadowski, Sekretarz Anna Dumińska-Kierska, Skarbnik Barbara Rumianowska, a także Komendant Komisariatu Policji w Raciążu nadkom. Andrzej Mikołajewski oraz radna rady powiatu Elżbieta Grodkiewicz. W sali
obecni byli także sołtysi. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska.
Na wstępie Wójt Zbigniew Sadowski przedstawił informacje na temat wydarzeń, które odbyły się w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że ku końcowi mają się prace przy inwestycjach realizowane przez Gminę Raciąż – trwają działania na
drodze w Kraszewie-Gaczułtach, prace będę realizowane także
w Zdunówku, Żychowie oraz Jeżewie-Wesel. Zakończone zostały prace w świetlicy w Szczepkowie, a także w Uniecku.
Wójt przekazał również, że gmina otrzymała środki ministerialne na realizację zadania wchodzącego w skład przedsięwzięcia
Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” w kwocie 56 668 zł.
Wkład własny gminy wyniesie 14 167 zł, a łącznie wartość to
70 835 zł. W ramach programu organizowane będą wycieczki
dla młodzieży szkolnej. Złożony został także wniosek w ramach
programu „Laboratoria Przyszłości”, w którym ujęto wszystkie
4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Raciąż. Wniosek opiewa
na łączną kwotę 210 tysięcy złotych i jest w trakcie rozpatrywania. Nasza jednostka samorządowa aplikowała również w
programie popegeerowskich grantów na zakup laptopów wraz
z ubezpieczeniem dla 47 osób na łączną kwotę 146 620,00 zł.
Złożono również wniosek na zakup nowości wydawniczych
oraz zakup książek do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wnioskowana kwota to 24 tysiące złotych, a wkład własny gminy to 6 tysięcy złotych.
Następnie głos zabrał Komendant Komisariatu Policji
w Raciążu nadkom. Andrzej Mikołajewski, który poinformował
wszystkich obecnych w sali o największych zagrożeniach, na
które obecnie należy uważać. Mowa tu min. o kolejnych oszustwach telefonicznych, podczas których sprawcy podając się za
policjanta wyłudzają środki pieniężne od swoich oﬁar. Komendant omówił zasady podziału terenu Gminy Raciąż na obszary
działania dwóch dzielnicowych. Komisariat pracuje od 8:00
do 16:00 obsługując mieszkańców na miejscu, zaś od 16:00 do
6:00 do dyspozycji jest patrol mobilny. Numer telefonu patrolu
to 506 904 006.
Radna Elżbieta Grodkiewicz przestawiła informacje dotyczące Szpitala Powiatowego w Płońsku – na dzień 25 listopada
w placówce przebywały 33 osoby zarażone koronawirusem,
z czego 23 zaszczepione i 10 niezaszczepionych. Radna podkreśliła, że osoby, które przyjęły szczepienie, przechodzą chorobę znacznie łagodniej. Poinformowała również, że placówka ze względu na braki kadrowe będzie poszukiwać do pracy
lekarzy z Ukrainy. Radna przypomniała także o inwestycjach
drogowych jakie będą realizowane na terenie naszej gminy
i wszelkich niezbędnych działaniach formalnych, niezbędnych
do rozpoczęcia niektórych z nich, a mowa tu m.in. o budowie
nowej nawierzchni na drodze od Raciąża w stronę Kodłutowa,
przebiegającą przez miejscowość Żychowo, budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi Raciąż-Radzanów-Liberadz czy
przebudowach dróg Baboszewo-Bożewo-Szapsk, Młodochowo-Raciąż, Szczepkowo-Lipa i Pólka Raciąż-Pijawnia-Jaworowo.

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 obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
 Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości.
 Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
 Uchwałę w sprawie „Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 Uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Raciąż.
 Uchwałę w sprawie zasad określenia wysokości diety oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczącego
Rady Gminy.
 Uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
członka Rady Sołeckiej Sołectwa Druchowo.
 Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
członka Rady Sołeckiej Sołectwa Druchowo.
 Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż.
 Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
RED
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Święto Niepodległości
w SP Koziebrody
Z okazji obchodów 103 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości w Szkole Podstawowej im.
W.S. Reymonta w Koziebrodach podjęto następujące
działania:
– Na godzinach z wychowawcą w klasach starszych
zrealizowano temat: „103 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – trudna droga do wolności.” Przybliżono uczniom rys historyczny omawianych wydarzeń.
Uczniowie obejrzeli krótki materiał ﬁlmowy pt. „Odzyskanie Niepodległości”. Lekcje zakończyła wspólna dyskusja, podczas której uczniowie chętnie dzielili się wspomnieniami przekazanymi im przez najstarszych członków
rodziny.
– W młodszych klasach uczniowie oglądali ﬁlm edukacyjny dla dzieci – „11 listopada Narodowe Święto Niepodległości”. Recytowali wiersze: „Dla mojej Ojczyzny”,
„Kto ty jesteś?”, „Powiewa ﬂaga, gdy wiatr się zerwie”.

Słuchali piosenki „Jestem Polką i Polakiem”. Wykonali
pracę plastyczną – Godło Polski. Przedstawili również inscenizację z okazji „Narodowego Święta Niepodległości,
wykonali kokardę narodową, obejrzeli ﬁlm edukacyjny:
„Co to jest niepodległość?” oraz słuchali pieśni patriotycznych.
– Na lekcjach wychowania ﬁzycznego uczniowie zostali zapoznani z krótką charakterystyką polskich tańców
narodowych, poznali podstawowy krok poloneza i wspólnie wykonali prosty układ taneczny z muzyką.
– Na plastyce uczniowie wykonali biało-czerwone kotyliony symbolizujące patriotyzm, miłość i szacunek do
Polski.
Zgodnie z akcją MEN „Szkoła pamięta” o godz.: 11:11
uroczyście odśpiewali Hymn Polski.
Małgorzata Środkowska

Nowy ambulans w Raciążu
4 listopada doszło do oﬁcjalnego przekazania
nowego ambulansu, z którego będzie korzystał
zespół ratownictwa medycznego działający
w Raciążu. Dotacja na zakup nowego sprzętu
została przyznana ZPZ ZOZ, jednak decyzją
władz placówki, pojazd przekazano do Raciąża,
by zastąpił wysłużonego poprzednika.
W imieniu władz powiatowych ambulans na potrzeby
podstacji Płońskiego Pogotowia Ratunkowego w Raciążu
przekazali Starosta Elżbieta Wiśniewska oraz członek zarządu powiatu Artur Adamski. Na wydarzeniu obecni byli
także samorządowcy z gminy oraz miasta Raciąż – Wójt
Zbigniew Sadowski, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska, Burmistrz Mariusz Godlewski, Sekretarz
Miasta Renata Kujawa, Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski, miejscy oraz gminni radni, a także
Grzegorz Gaworek – szef płońskiego pogotowia ratunkowego, a także ratownicy medyczni.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że nowa karetka na potrzeby obsługi terenu miasta oraz gminy była niezbędna,
ponieważ ta dotychczasowa przejechała już ponad 500
tysięcy kilometrów. Każdy z zabierających głos życzył ratownikom, aby wyjazdów do wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń było jak najmniej. Karetkę poświęcił
proboszcz paraﬁi pw. św. Wojciecha w Raciążu, ks. Wiesław Kosiński.
Na bogate wyposażenie nowej karetki składają się
m.in. kardiomonitor, deﬁbrylator oraz urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Na uwagę zasłu-

guje szczególnie to ostatnie urządzenie, nazywane „trzecim ratownikiem”.
Koszt nowej karetki to 504 tys. złotych – fundusze na
jej zakup przekazało Ministerstwo Zdrowia.
RED
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Złote Gody
23 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy
miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Wójt
Zbigniew Sadowski wraz z Sekretarz Anną
Dumińską-Kierską mieli przyjemność wręczyć Państwu Alicji i Marianowi Warpas
z Ciecierska specjalnie przygotowany dyplom oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Małżonkom przekazano także życzenia zdrowia, pomyślności, radości oraz kolejnych
szczęśliwych lat razem.
Jako redakcja „Głosu Raciąża” dołączamy
się rzecz jasna do życzeń dla jubilatów.
RED

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych
W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczęło się przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów
leśnych i ich wartość dla środowiska” ﬁnansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do
końca roku.
Doﬁnansowanie jest przeznaczone dla
posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje
inwestycje w drzewostany w wieku od
11 do 60 lat, dla których opracowany jest
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub
dla których zadania z zakresu gospodarki
leśnej określa decyzja starosty. Wsparcie
przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje
i można je otrzymać na:
przebudowę składu gatunkowego
drzewostanu przez:
wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku
dominującego w drzewostanie mieści
się w przedziale od 30 do 50 lat;
dolesienie luk w drzewostanie – średni wiek gatunku dominującego od
21 do 60 lat;
zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu –

średni wiek gatunku dominującego
w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat;
założenie remizy – wprowadzenie
na danym obszarze – ogrodzonym
i o powierzchni co najmniej 10 arów
– gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku
dominującego mieści się w przedziale
od 30 do 60 lat;
czyszczenie późne – cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie,
w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od
11 do 20 lat;
zabiegi ochronne przed zwierzyną:
ogrodzenie remizy,
zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami – w przypadku
przebudowy składu gatunkowego

czy zróżnicowania struktury drzewostanu.
Wysokość pomocy jest zróżnicowana
i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz
warunków, w jakich ma być realizowana. Waha się od 8,82 zł za metr bieżący
w przypadku ogrodzenia remizy siatką
o wysokości co najmniej 2 m, do ponad
14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na
dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.
Wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać do końca bieżącego
roku we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lasu biurach powiatowych Agencji.
Dokumenty będzie można dostarczać za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
ARiMR
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Informacja dla rolników, będących
płatnikami podatku VAT
Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia
1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS. Od 1 stycznia
2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego
Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne
rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.
W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie
nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie
niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).
Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana
na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną
wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.
Ważne!
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także
identyﬁkator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyﬁkację płatnika składek
(osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie
informatycznym KRUS.
Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału
Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.
KRUS

Gmina Raciąż w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego
realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli
i uczniów do nauczania zdalnego” w
ramach X Osi priorytetowej „Edukacja
dla rozwoju regionu”, Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”,
którego celem jest podniesienie jakości
nauczania w min. 330 szkołach z terenu

Województwa Mazowieckiego poprzez
zakup sprzętu i oprogramowania oraz
przeprowadzenie szkoleń mających na
celu przygotowanie szkół, nauczycieli
i uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu szkoła XYZ1 otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów
komputerowych, laptopów, drukarek,
Do uzupełnienie nazwa szkoły Partnera
biorącej udział w projekcie.

1

urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań
wspierających naukę zdalną. Ponadto
wsparciem szkoleniowym w zakresie
nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu
wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.
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OGŁOSZENIA MINISTRA ROLNICTWA…
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Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zj ust. 3a rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 29.11.2021 r. do dnia
10.12.2021 r. producenci rolni:


którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności;



będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu
załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;



którzy w latach 2018 r. – 2020 r. co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie
stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt;



którzy w latach 2018 r. – 2020 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od
podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia
o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu,

mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis
w rolnictwie.
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
producenta rolnego.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (https://www.gov.pl/web/arimr ).
Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:
 kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka;
 kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności
producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu
nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko
w latach 2018-2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej;
 zgodę współwłaściciela – w przypadku, gdy gospodarstwo producenta rolnego ubiegającego
się o pomoc jest przedmiotem współposiadania.

RED
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KOMISJA OBJAZDOWA GMINNYCH RADNYCH

W listopadzie Radni Rady Gminy Raciąż wraz z Wójtem
Zbigniewem Sadowskim, odbyli komisję objazdową,
podczas której, odwiedzili m.in. te miejscowości, w których
zrealizowano inwestycje drogowe, znacznie poprawiające
bezpieczeństwo i komfort podróżowania Mieszkańców.
Obejrzeli także sprzęt, który będzie wykorzystywany
do utrzymania gminnych dróg w okresie zimowym.

Powstańcy styczniowi będą upamiętnieni –
w Uniecku powstanie muzeum

Od ponad dwóch lat w Uniecku działa Jednostka Strzelecka 1863, której patronują
powstańcy styczniowi. Strzelcy systematycznie kultywują pamięć o bohaterach tamtego zrywu
niepodległościowego, a niebawem dzięki staraniom ich dowódcy powstanie Muzeum Powstania
Styczniowego.
O całym przedsięwzięciu informowano już w listopadzie 2020 roku, a pod
koniec października tego roku na facebookowej stronie „Muzeum Powstania
Styczniowego 1863-1864” pojawiła się
informacja, że po blisko sześciu miesiącach starań, Unieck zyska tę niezwykle ważną historycznie placówkę. Jak
podkreśla wspomniany dowódca unieckich strzelców, pomysł otarcia muzeum
zrodził się dzięki jako pasji do historii
i swoistej więzi między Jednostką, a jej
patronami.

Co miłośnicy historii będą mogli podziwiać, kiedy muzeum zacznie funkcjonować? Oddajmy głosy jego pomysłodawcy – Zwiedzającym będziemy chcieli
przedstawić: powstańcze umundurowanie oraz uzbrojenie, biżuterię, przedmioty
gospodarstwa domowego poprzez rekonstrukcję izb i zagród. Jednak zasadniczym
celem będzie przedstawienie wszystkim
samej genezy wybuchu tego zrywu, przybliżenie postaci dowódców oddziałów
powstańczych oraz największych bitew i
potyczek, które miały miejsce na terenie

całego obszaru tego zrywu – więc nie
zapominajmy i o terenach obecnej Litwy,
Białorusi oraz Ukrainy.
Muzeum Powstania Styczniowego
w Uniecku będzie na tę chwilę jedynym
na terenie naszego kraju, a drugim na
świecie tego typu miejscem. Jak podkreśla dowódca JS 1863 to będzie obligować
wszystkich do ciężkiej pracy i dużej odpowiedzialności. Myślę, że przy dobrej
organizacji i chęci muzealników, po prostu damy radę – stwierdził Artur Zybała.
RED
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PRAKTYKI W GRECJI
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– Praktyki w Grecji –
W dniach od 19 września do 2 października 2021 r. uczniowie Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych
w Zespole Szkół w Raciążu pod opieką Małgorzaty Żmijewskiej brali udział
w praktykach realizowanych jako część
projektu pn. Kompetencje i Rozwój
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W trakcie kilkunastodniowego pobytu w Grecji uczniowie
zdobywali wiedzę i nowe umiejętności
w restauracji hotelu Olympus Thea.
Praktyki były okazją do poznawania
tajników kuchni kontynentalnej i śródziemnomorskiej pod okiem doświadczonych szefów i kucharzy, jak również
szlifowania swoich umiejętności w tzw.
serwisie. Po zakończonych praktykach
ekipa z ZS Raciąż korzystała z uroków
Grecji, poznając kulturę hellenistyczną i odwiedzając miejsca dostarczające
niezapomnianych wrażeń i widoków.
Jednym z takich miejsc był Stary Panteleimon, czyli górska miejscowość na
zboczu masywu Olimp, w której na stałe
zamieszkuje jedynie dziewięć rodzin.
Uczestnicy wycieczki mieli możliwość skosztować lokalnych specjałów,
takich jak miody, zioła i przyprawy,

a także podziwiać zapierający dech
w piersiach widok na Zatokę Termajską.
Spektakularne widoki czekały na zwiedzających w Meteorach, uznawanych za
jedną z najbardziej malowniczych formacji skalnych na świecie. Zwiedzając
zlokalizowany tam Klasztor Warłama
można było poznać wiele ciekawostek
z życia mnichów, którzy wybrali sobie
za siedzibę właśnie metéoros, czyli –
w wolnym tłumaczeniu – „środek nieba”,
miejsce „zawieszone w powietrzu”.

W pamięci uczestników zostanie z
pewnością także rejs na malowniczą wyspę Skiatos, połączony z niedzielnym
wypoczynkiem na złotej plaży, jak również wizyta w pracowni ikon oraz na targu pełnym lokalnych specjałów.
Cały pobyt był niezwykle cennym doświadczeniem, poszerzającym horyzonty
i podnoszącym kompetencje uczestników na wielu płaszczyznach – kulturowych, językowych oraz kulinarnych.
ZS Raciąż
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Działania Ziemowita w dobie COVID-19

Ziemowit doposażony w nowy sprzęt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” realizowało
zadanie publiczne pn. „Wolontariat w dobie COVID-19 – działamy i pomagamy mieszkańcom miasta i gminy Raciąż”, w celu przeciwdziałania
COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze
„Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021. Na przeprowadzenie
zadania stowarzyszenie pozyskało doﬁnansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.000,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” realizowało zadanie publiczne pn. „Doposażenie Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Raciąskiej „Ziemowit", w celu umożliwienia realizacji działalności statutowej” w ramach obszaru „Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadania 2. Wspieranie
rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Na przeprowadzenie
zadania stowarzyszenie pozyskało doﬁnansowanie ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.000,00 zł

Działania w ramach niniejszego zadania publicznego zrealizowane
zostały w okresie trwania stanu epidemii. Działania te polegały w szczególności na przekazywaniu środków ochrony osobistej mieszkańcom województwa mazowieckiego – w szczególności mieszkańcom Miasta i Gminy
Raciąż oraz ozonowaniu budynków użyteczności publicznej. Działania stanowiły odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności i jednocześnie przyczyniły się do przeciwdziałania COVID-19 poprzez zapobieganie i minimalizowanie wystąpień zakażenia COVID-19 poprzez realizację niniejszego
zadania. Założeniem akcji, które udało się osiągnąć, było przeprowadzenie
społecznej kampanii podnoszącej świadomość mieszkańców w zakresie
zagrożenia zarażeniem koronawirusem. W ramach niniejszego działania
przeprowadzono akcje polegające na przekazaniu jednorazowych rękawic nitrylowych, maseczek jednorazowych oraz płynów do dezynfekcji rąk
w buteleczkach (200 ml) mieszkańcom Miasta i Gminy Raciąż. Ponadto
podczas akcji rozdane zostały materiały informacyjne dotyczące zachowania bezpieczeństwa w celu uniknięcia zarażenia wirusem SARS-COV-2.
Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzona została akcja ozonowania
budynków użyteczności publicznej.
Akcja prowadzona została przez mieszkańców dla mieszkańców.
Poza oczywistym celem – podnoszenia świadomości mieszkańców w kwestii COVID-19, realizacja zadania miała na celu przekazanie odbiorcom –
w bezpieczny i niezagrażający zdrowiu sposób – środków ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców i zapobiegania zarażeniom. Powyższe cele udało się osiągnąć poprzez realizację niniejszego zadania. Co więcej, podjęte w ramach
projektu działania wpłynęły na integrację członków lokalnego społeczeństwa oraz zaktywizowały i zachęciły do podejmowania inicjatyw lokalnych
nawet w dobie pandemii. Poprzez realizację działania udało się zrealizować
główny cel niniejszego zadania publicznego jakim było wsparcie społeczności lokalnych w celu ochrony mieszkańców przed skutkami epidemii.
TPZR Ziemowit

Bezpośrednim efektem zrealizowanego działania jest doposażenie stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do realizacji działalności statutowej poprzez
zakup grilla gazowego, namiotu oraz stołu wystawienniczego, a także zorganizowanie przedsięwzięć dla lokalnego społeczeństwa. Poprzez realizację
niniejszego działania zwiększył się znacząco udział organizacji pozarządowej w lokalnym życiu społecznym. Realizacja zadania pozwoliła – i w dalszej perspektywie także pozwoli – zwiększyć aktywność organizacji pozarządowej oraz organizację większej ilości działań przy udziale większej liczby
przedstawicieli lokalnego społeczeństwa. Ponadto doposażenie pozwoliło –
i w dalszej perspektywie działalności stowarzyszenia także pozwoli – na podejmowanie licznych współprac z innymi organizacjami pozarządowymi czy
instytucjami oraz organizację działań we współpracy. Realizacja niniejszego
zadania pn. „Doposażenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit", w celu umożliwienia realizacji działalności statutowej" pozwoliła na
osiągnięcie trwałych i długofalowych rezultatów. Będą one wykorzystywane
w dalszej działalności organizacji. Zakupione wyposażenie oraz sprzęt w postaci grilla gazowego, namiotu i stołu wystawienniczego pozwoliło – i w dalszej perspektywie działalności stowarzyszenia także pozwoli – na realizację
działań dla znacznie większej liczby osób, co przełożyło się na aktywizację
i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu sprawności i aktywności działania
kobiet i gospodyń. Realizacja zadania przyczyniła się do utworzenia zaplecza
technicznego, który będzie niezbędny do podejmowania działań na szerszą
skalę przez organizację pozarządową także w dalszej działalności statutowej. Zakupiony sprzęt był i w dalszym ciągu będzie wykorzystywany przez
stowarzyszenie i pozwoli na zwiększenie liczby podejmowanych działań oraz
zwiększenie liczby ich odbiorców.
TPZR Ziemowit
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