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Czas na zakupy dla KGW Czas na zakupy dla KGW 

tylko do końca rokutylko do końca roku

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 
55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wy-
danie tych środków mają czas do 31 grudnia 2021 r., a na ich 
rozliczenie do końca stycznia 2022 r. 

Więcej na stronie 5.

Trwa wypłacanie dopłat Trwa wypłacanie dopłat 

bezpośrednichbezpośrednich

1 grudnia br. ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności 
końcowych w ramach dopłat bezpośrednich oraz obszaro-
wych z PROW za 2021 r. Agencja będzie starała się wypła-
cić pieniądze jak najszybciej. Ostateczny termin na realiza-
cję płatności bezpośrednich i obszarowych za 2021 r. upływa 
30 czerwca 2022 roku. 

Szczegóły wewnątrz numeru 
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rok 2021 zbliża się ku końcowi 
i tradycyjnie jest to czas na pod-
sumowanie tego, co wydarzyło 
się w naszym samorządzie przez 
ostatnie 12 miesięcy. 

Dla mnie był to kolejny rok 
w roli gospodarza naszej gminy, 
którą powierzyliście mi Państwo 
jesienią 2018 roku, obdarzając 
mnie zaufaniem w wyborach sa-
morządowych. Staram się robić 
jak najwięcej, aby Gmina Raciąż 
pozostawała cały czas na ścieżce 
rozwoju, a jej społeczności żyło 
się w niej jak najlepiej. Potwierdza 
to choćby ostatni ranking Pisma 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” z zakre-
su wydatków na inwestycje w latach 2018-2020, 
w którym znaleźliśmy się na wysokim, szóstym 
miejscu wśród samorządów z terenu Powiatu Płoń-
skiego, wyprzedając m.in. gminy Płońsk czy Babo-
szewo. 

We wspomnianym okresie wydaliśmy jako sa-
morząd w przeliczenia na mieszkańca 841,44 zł. 
Systematycznie realizujemy wszelkie inwestycje na 
wysokim poziomie i mam nadzieję, że dzięki dobrej 
współpracy z Sołtysami i Radnymi tak samo będzie 
w kolejnych latach. 

W roku 2021, podobnie jak w latach ubiegłych, 
mocny akcent położyliśmy na przeprowadzanie 
gminnych inwestycji, które mają posłużyć miesz-
kańcom przez wiele lat. Bardzo mocno skupiamy 
się na gminnych drogach i systematycznie stara-
my się poprawiać ich stan, ponieważ zdaję sobie 
sprawę, że są odcinki, których stan techniczny jest 
zły, co wpływa na warunki jazdy i bezpieczeństwo 
uczestników ruchu. Dlatego też w mijającym roku 
przebudowaliśmy bądź wyremontowaliśmy niemal 
12 km dróg asfaltowych za łączną kwotę 5,2 mln 
złotych. Oznacza to, że wykonaliśmy o 3 km więcej 
dróg niż w zeszłym roku, przeznaczając na nie kwotę 
o 1,4 mln wyższą. Prace objęły drogi w takich miej-
scowościach jak Kraśniewo, Zdunówek, Koziebrody, 
Młody Niedróż, Druchowo, Nowe Gralewo, Krusze-
nica Grzybowo, Kraszewo-Gaczułty, Witkowo, Kieł-
bowo, Kraszewo-Czubaki, Łempinek czy Niesioło-
wo. Jako Gmina Raciąż partycypowaliśmy również 
w kosztach remontów dróg powiatowych, przebie-
gających na naszym terenie. Jako samorząd zain-
westowaliśmy również ponad 440 tysięcy złotych 
w rozbudowę zaplecza sprzętowego, niezbędnego 
do utrzymania dróg, szczególnie w warunkach zi-
mowych. Zakupiono nowy ciągnik wraz z kosiarką, 
piaskarko-solarkę, a także pług do odśnieżania. Bez 
wątpienia te narzędzia posłużą nam przez kolejne 

lata i pomogą w jak najlepszym 
przygotowaniu dróg w gminie, za-
pewniając mieszkańcom bezpie-
czeństwo. 

Ten rok był rekordowy, jeśli 
chodzi o pozyskane dofi nansowa-
nia dla naszej gminy. W 2021 roku 
otrzymaliśmy bowiem ponad 
11,3 mln złotych wsparcia, na co 
składają się pieniądze m.in. z bu-
dżetu Województwa Mazowiec-
kiego, Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw, Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych czy Polskiego Ładu. Większość z tych środ-
ków została pozyskana na wspomniane już inwe-
stycje w drogi, których w kolejnym roku znów przy-
będzie. 

Sfi nansowaliśmy także zakup i montaż lamp 
LED w miejscowościach Nowy Komunin, Złotopo-
le, Witkowo, Dobrska-Kolonia, Kocięcin-Brodowy, 
Zdunówek i Malewo, wyremontowaliśmy strażnice 
w Szpasku i Bogucinie, a także zakupiliśmy sprzęt na 
potrzeby OSP Koziebrody i OSP Unieck. 

Rok 2021 był niestety kolejnym, w którym mu-
sieliśmy zmagać się z pandemią koronawirusa, 
z którym borykali się również mieszkańcy naszej 
gminy. W marcu podjąłem decyzję o przekazaniu 
mieszkańcom maseczek jednorazowych, które roz-
wozili gminni kurierzy. W sumie z Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych otrzymaliśmy 32  000 sztuk 
maseczek. W tym trudnym czasie cały czas nie za-
pominamy o uczniach oraz nauczycielach z na-
szych placówek oświatowych, dlatego Gmina Raciąż 
w partnerstwie z Samorządem Województwa Ma-
zowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki pro-
gram przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauczania zdalnego”. W ramach projektu szkoły 
otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów kom-
puterowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielo-
funkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora 
interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspie-
rających naukę zdalną. Nauczyciele i uczniowie zo-
staną również objęci wsparciem szkoleniowym. 

Mogę zapewnić Państwa, że przyszły, 2022 rok 
tak jak poprzednie lata, będzie okresem wytężonej 
pracy i starań, by Gmina Raciąż stale się rozwijała 
na wszystkich płaszczyznach swojego funkcjono-
wania. 

Wójt Gminy Raciąż
Zbigniew Sadowski

SZANOWNI  MIESZKAŃCY…

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciąż,Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciąż,
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Do 3 grudnia na konta bankowe rolników trafi ło 9,9 mld zł 
z tytułu dopłat bezpośrednich oraz 2,53 mld zł w ramach płatno-
ści obszarowych z PROW za 2021 r. Znaczna część tych kwot 
została przekazana rolnikom w postaci zaliczek, które wypła-
cane były od 18 października do 30 listopada 2021 r. Przypo-
mnijmy, że w tym okresie do 1,21 mln rolników trafi ły zaliczki 
w wysokości ok. 9,88 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, 
a ponad 858 tys. benefi cjentów otrzymało 2,21 mld zł zaliczko-
wych płatności obszarowych z PROW.

Prosimy, aby rolnicy oczekujący na wypłaty, sprawdzili, czy 
ARiMR posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont 
bankowych – jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze wrócą 
do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgła-
szać w biurach powiatowych ARiMR.

W tegorocznej kampanii wnioski o dopłaty bezpośrednie 
złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta fi nansowa przeznaczo-

na na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet 
na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. sięga nieco ponad 
3 mld zł.

ARiMR

Czas na zakupy dla KGW Czas na zakupy dla KGW 
tylko tylko do końca rokudo końca roku, , 

a rozliczenie pomocy a rozliczenie pomocy do końca do końca 
styczniastycznia

Dopłaty 2021Dopłaty 2021  
– rozpoczęła się wypłata – rozpoczęła się wypłata 

płatności końcowychpłatności końcowych
1 grudnia br. ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat bezpośred-

nich oraz obszarowych z PROW za 2021 r. Agencja będzie starała się wypłacić pieniądze jak najszybciej. 
Ostateczny termin na realizację płatności bezpośrednich i obszarowych za 2021 r. upływa 30 czerwca 
2022 roku.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają 
czas do 31 grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Przypominamy, że wraz z końcem 
roku mija czas na wydanie pieniędzy, 
które koła gospodyń wiejskich otrzymały 
z ARiMR na rozwijanie swojej działalno-
ści. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się 
one rozliczyć z wydatków w formie spra-
wozdania. Niektóre z kół gospodyń wiej-
skich złożyły już stosowne dokumenty, 
te które tego nie zrobiły zachęcamy by 
z tym nie zwlekały. 

W prowadzonym przez ARiMR re-
jestrze znajduje się obecnie 10 604 kół 

gospodyń wiejskich. 10 159 spośród nich 
złożyło w zakończonym 30 września na-
borze wnioski o wsparcie działalności 
statutowej. Kwota, jaką wypłaciła im 
ARiMR to blisko 55,9 mln zł.

Otrzymaną pomoc koła mogą przezna-
czyć m.in. na: prowadzenie działalności 
społeczno-wychowawczej i oświatowo-
-kulturalnej w środowiskach wiejskich; 
aktywności służące poprawie warunków 
życia i pracy kobiet na wsi; upowszech-
nianie dobrych metod prowadzenia go-

spodarstw domowych; rozwijanie kultu-
ry ludowej, w tym w szczególności kul-
tury lokalnej i regionalnej. 

W tym roku koła liczące nie więcej 
niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. 
zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 
6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. 
Pula na tegoroczne była wyższa niż w la-
tach ubiegłych i wynosił 70 mln zł. Od 
2018 r. na działalność statutową Agencja 
przekazała KGW łącznie 135 mln zł.

ARiMR
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O dofi nansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowa-
dzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budo-
wę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie 
przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stano-
wisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące 
wody przed zanieczyszczeniem azotanami wynosi 100 tys. zł 
w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części 
poniesionych kosztów kwalifi kowanych. Standardowo jest to 
50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego 
rolnika – 60 proc.

Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na 
budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do prze-
chowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gro-
madzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku mło-
dych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania 
kiszonek. Dofi nansowaniu podlega również zakup nowych 
maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych 
oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów natural-
nych w postaci płynnej. Co jednak istotne, inwestycje te muszą 

zapewnić dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu 
działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiega-
nie dalszemu zanieczyszczeniu.

Wnioski można składać od 10 grudnia do 2021 r. do 7 lute-
go 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych 
ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwesty-
cji. Można to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną, 
wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Pol-
skiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie, a suma uzy-
skanych punktów zadecyduje o miejscu na liście określającej 
kolejność przysługiwania pomocy. Przy ocenie wniosków bra-
na będzie pod uwagę m.in. liczba zwierząt utrzymywanych 
w gospodarstwie, czy udział kosztów kwalifi kowanych inwe-
stycji w całym przedsięwzięciu objętym operacją. Dodatkowe 
punkty otrzyma rolnik, który nie występował wcześniej o taką 
pomoc lub nie starał się o wsparcie na „Inwestycje w gospodar-
stwach położonych na obszarach OSN”. O pozycji w rankin-
gu nie będzie decydowała kolejność wpływu dokumentów do 
Agencji.

ARiMR

Pieniądze na inwestycje Pieniądze na inwestycje 
chroniące wodychroniące wody

przed zanieczyszczeniem przed zanieczyszczeniem 
azotanami azotanami 

pochodzenia rolniczegopochodzenia rolniczego
10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie 

wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
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2 grudnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu 
odbyło się ogłoszenie wyników, a także wręczenie nagród w 
konkursie „Narkotyki – Gmina Raciąż Mówi Stop!”. Po doko-
naniu oceny 23 prac, które wpłynęły na konkurs dla uczniów 
klas VI-VIII zamieszkałych na terenie Gminy Raciąż, komisja 
konkursowa postanowiła przyznać nagrody zgodnie z regulami-
nem następującym osobom:

I miejsce – Zuzanna Lewandowska kl. VIII Szkoła Podsta-
wowa w Uniecku
II miejsce – Aniela Jankowska kl. VIII Szkoła Podstawowa 
w Starym Gralewie
III miejsce –Stanisław Wiśniewski kl.VI Szkoła Podstawo-
wa w Starym Gralewie
Komisja postanowiła przyznać dwa wyróżnienia, które 

otrzymują:
 Julia Owczarzak kl. VIII Szkoła Podstawowa w Starym 

Gralewie

 Maja Owczarzak kl. VII Szkoła Podstawowa w Starym 

Gralewie

Prace plastyczne będą umieszczone w kalendarzu ściennym 
promującym Gminę Raciąż na 2022 rok. Jak przyznał Wójt 
Zbigniew Sadowski, jest niezwykle zadowolony z faktu, że 
prace konkursowe wykonało tak wielu uczniów, pochylając się 
przy tym nad tak ważnym problemem dzisiejszej młodzieży, 
jakim jest uzależnienie od narkotyków. Dodał, że kalendarz, 
w którym zostaną pokazane najlepsze prace będzie znakomitą 
formą promocji dla naszej gminy. 

RED

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Stani-
sława Reymonta w Koziebrodach uczestniczyli w spotkaniu 
w sali widowiskowej MCKSiR w Raciążu, podczas którego 
przypomniano historię „Zapomnianej bitwy pod Raciążem 
z dnia 23 lipca 1831 roku w ramach powstania listopadowego”. 
Prelekcję wygłosili pan Jan Chądzyński i pan Grzegorz Domań-
ski, którzy przedstawili historię bitwy oraz jej znaczenie lokalne. 

Odnaleziono 179 przedmiotów przypisanych tym wydarze-
niom, co pozwoliło wskazać najbardziej prawdopodobne miej-
sca działań wojennych a także potwierdzić pewne epizody z tej 

bitwy. Uczniowie obejrzeli również wystawę tematyczną, mieli 
okazję zobaczyć zabytki – eksponaty znalezione na ziemiach 
raciąskich a także mogli zapoznać się z dokumentami histo-
rycznymi. Uczestnicy spotkania otrzymali też materiały infor-
macyjne w formie książkowej, dotyczące bitwy pod Raciążem 
oraz prowadzonych poszukiwań artefaktów, których autorem 
jest pan Grzegorz Domański. To spotkanie dostarczyło wielu 
cennych informacji o historii naszego regionu i z pewnością zo-
stanie w pamięci naszych uczniów.

SP Koziebrody 

KONKURS KONKURS 
„„NARKOTYKINARKOTYKI  – GMINA– GMINA

RACIĄŻ MÓWIRACIĄŻ MÓWI  STOPSTOP!”!”
ROZSTRZYGNIĘTYROZSTRZYGNIĘTY  

Spotkanie z lokalną historią…Spotkanie z lokalną historią…
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Z okazji Mikołajek KGW w Szczepkowie zorganizowało dla mieszkańców nie lada atrakcję – do miejscowości 
na kolorowych saniach, przy dźwiękach muzyki wjechali Mikołajowie rozdając prezenty. Mimo mroźnej pogody 
odbyło się także wspólne ognisko.

Mikołajkowo w SzczepkowieMikołajkowo w Szczepkowie
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Zachęcamy do korzystania z KRAJOWEJ 
MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
– interaktywnego narzędzia, które daje każde-
mu możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo 
w swoim rejonie. Jest to intuicyjna i powszech-
nie dostępna aplikacja, która umożliwia wska-
zanie Policji występujących zagrożeń w miejscu 
zamieszkania zarówno z wykorzystaniem kom-
puterów, jak i urządzeń mobilnych. 

Pobranie aplikacji na telefon umożliwia ko-
rzystanie z niej w sposób praktycznie nieograni-
czony. Naniesienie zagrożenia jest możliwe nie-
zależnie od tego, gdzie się znajdujemy, w drodze 
do pracy, do domu, czy na zakupy. Zachęcamy 
do pobrania KMZB na swój telefon i korzysta-
nia z tej formy kontaktu z Policją. Sposób ten, 
w obecnej sytuacji epidemicznej, jest w 100% 
bezpieczny, gdyż nie wymaga osobistego przy-
bycia do jednostki organizacyjnej Policji ani kon-
taktu z innymi osobami. 

Wskazane na mapie zagrożenia są weryfi ko-
wane i sprawdzane przez policjantów. W przy-
padku potwierdzenia uzyskanej poprzez mapę 
informacji, funkcjonariusze podejmują interwen-
cje i odpowiednie działania, celem eliminacji za-
grożenia. 

Przypominamy, że w pilnych przypadkach, 
wymagających natychmiastowej interwencji 
Policji należy kontaktować się bezpośrednio 
z dyżurnym pod numerami alarmowymi 997 
lub 112.

KPP Płońsk 

Informacja Komendy Powiatowej Policji Informacja Komendy Powiatowej Policji 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje, że udostępniła na 
platformie ePUAP usługę Zgłoszenie 
wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi 
zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej 
oraz składanie wniosku SR-23 o jedno-
razowe odszkodowanie z tytułu stałego 
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
spowodowanego wypadkiem przy pracy 
rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza 
zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu 
się do ePUAP, powinien:

 wpisać w wyszukiwarce słowa: zgło-
szenie wypadku przy pracy rolniczej

 wybrać sprawę
 wypełnić formularz Zgłoszenie wy-

padku przy pracy rolniczej
 wskazać w formularzu, do której jed-

nostki: OR KRUS/PT KRUS zgło-
szenie ma być przekazane.
Zgłaszając wypadek przy pracy rolni-

czej za pośrednictwem platformy ePUAP 
można również złożyć i wysłać Wnio-
sek SR-23 o jednorazowe odszkodo-
wanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy 
zapoznać się z informacjami znajdujący-
mi się na stronie internetowej krus.gov.pl 
w zakładce „Prewencja”. 

Zachęcamy wszystkich rolników, 
szczególnie w czasie pandemii, do ko-
rzystania z tej formy zgłaszania wypadku 
przy pracy rolniczej.

KRUS

Zgłoszenie wypadku przy pracy Zgłoszenie wypadku przy pracy 
rolniczej możliwe także przez erolniczej możliwe także przez ePUAPPUAP
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Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: 
„Poznaj Polskę” zostało zrealizowane w całości

Wykaz szkół, które otrzymały dofi nansowanie na organizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą: 
„Poznaj Polskę”

Nazwa szkoły Klasy Trasy wycieczki Czas 
trwania 

wycieczki

Całkowity 
koszt 

wycieczki

Przyznana 
kwota 

wsparcia 
fi nansowego 

z MEiN

Kwota 
wykorzystanego 

wsparcia 
fi nansowego 

z MEiN

Wysokość 
fi nansowego 

wkładu 
własnego 

gminy
Szkoła Podstawowa im. 
św. Stanisława Kostki 
w Starym Gralewie

I-III 1. Centrum Popularyzacji Kosmosu 
„Planetarium-Toruń”
2. Dom Legend Toruńskich, Toruń

wycieczka
1-dniowa 

5 840,00 4 672,00 4 672,00 1 168,00

Szkoła Podstawowa im. 
św. Stanisława Kostki 
w Starym Gralewie

IV-VIII 1. Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Warszawa
2. „POLIN” Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Warszawa

wycieczka
1-dniowa 

4 850,00 3 880,00 3 880,00 970,00

Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława 
Chojnackiego 
w Krajkowie

I-III 1. Centrum Popularyzacji Kosmosu 
„Planetarium-Toruń”, Toruń
2. Muzeum Toruńskiego Piernika, Oddział 
Muzeum Okręgowego w Toruniu

wycieczka
1-dniowa

4 600,00 3 680,00 3 680,00 920,00

Szkoła Podstawowa 
im. Stanisława 
Chojnackiego w 
Krajkowie

IV-VIII 1. Kraków – historyczny zespół miasta
2. Muzeum narodowe w Krakowie. Sukiennice
3. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe 
Zbiory Sztuki w Krakowie
4. Kraków – kopiec Kościuszki z otoczeniem
5. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
6. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie – Łagiewnikach

wycieczka
3-dniowa

18 750,00 15 000,00 15 000,00 3 750,00

Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców 
Styczniowych 
w Uniecku

I-III 1. Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
2. Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa, 

wycieczka
1 -dniowa

6 250,00 5 000,00 5 000,00 1 250,00

Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców 
Styczniowych 
w Uniecku

IV-VIII 1. EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi
2.Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta 
przemysłowego
3. Muzeum Sztuki w Łodzi (z oddziałami)
4. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
5. Ogród Botaniczny
6. Skansen w Maurzycach Muzeum w Łowiczu

wycieczka 
3-dniowa

18 750,00 15 000,00 15 000,00 3 750,00

Szkoła Podstawowa 
im. Władysława 
St. Reymonta w 
Koziebrodach

I-III 1. Centrum Popularyzacji Kosmosu 
„Planetarium-Toruń”, Toruń
2.Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, 
Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu

wycieczka
1-dniowa

5 745,00 4 596,00 4596,00 1 149,00

Szkoła Podstawowa 
im. Władysława 
St. Reymonta w 
Koziebrodach

IV-VIII 1. Centrum Popularności Kosmosu 
„Planetarium – Toruń”, Toruń
2.Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 
Toruń

wycieczka
1-dniowa

6 050,00 4 840,00 4 840,00 1 210,00

RAZEM 70 835,00 56 668,00 56 668,00 14 167,00
   

UG Raciąż 

22 października 2021 r. Gmina Raciąż podpisała porozu-
mienie o udzielenie wsparcia fi nansowego na realizację zadania 
w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod 
nazwą: „Poznaj Polskę”. Celem przedsięwzięcia było wspar-
cie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dy-
daktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzic-
twa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć 
polskiej nauki. 

W programie „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane 
uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edu-
kacyjnych tj.:

1. śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
2. śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego,

3. kultura i dziedzictwo narodowe,
4. największe osiągnięcia polskiej nauki.
Złożone zostało 8 wniosków, po dwa wnioski z każdej szko-

ły podstawowej z terenu Gminy Raciąż i wszystkie wnioski zo-
stały zakwalifi kowane i zrealizowane w całości. 

I. W kategorii klas I-III szkół podstawowych zgłoszonych 
zostało 184 uczniów na wycieczki jednodniowe. 

II.W kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych zgłoszo-
nych zostało 200 uczniów, w tym na wycieczki jednodniowe 
100 uczniów i wycieczki 3 dniowe – 100 uczniów.

Łączna wartość dofi nansowania w postaci dotacji celowej 
z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 56 668,00 zł.

Całkowita wartość zadania 70 835,00 zł
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Pamiętacie jeszcze Ekoświrki? To 
grupa uczniów z Zespołu Szkół w Ra-
ciążu: Magdalena Ziółkowska, Gabrie-
la Kowalewska, Klaudia Ogrodniczak, 
Szymon Chudzyński, Oliwia Milewska, 
Oliwia Bylińska, Tymon Obrębski, Se-
bastian Pająk, pod opieką nauczycieli 
Pani Moniki Marciniak i Pana Leszka 
Chyczewskiego, która brała udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Ekologicz-
nym Ekobohaterzy. Drużynie jako jednej 
z 8 w Polsce udało się dotrzeć aż do fi na-
łu konkursu, w którym najważniejszym 
punktem było zrealizowanie własnej 
kampanii społecznej. W trakcie realiza-
cji wspomnianej kampanii Ekobohaterzy 
zmierzyli się z ogromnym problemem 
rodzimych lasów – nielegalnymi wy-
sypiskami śmieci, za co zostali później 
docenieni na Mini-Gali w Katowicach, 
która odbyła się 19 listopada. 

A właściwie dlaczego pojechali na 
drugi koniec Polski? Zasłużyli na to 
po długim roku ciężkiej pracy i walki z 
przeciwnościami. Ekoświrki stworzyły 
kampanię społeczną o nazwie „Dbaj-
my o czysty las już od dziecka”, której 
głównym celem była ekoedukacja dzieci 
z okolicznych szkół i przedszkoli. Dlate-
go grupa napisała własną piosenkę, ksią-
żeczkę dla dzieci, zorganizowała m.in. 
3 lekcje w szkołach w Uniecku, Raciążu 
i Krajkowie, podczas których dzieci na-

uczyły się segregacji śmieci i zachowań 
proekologicznych. Grupa Ekoświrków 
we współpracy z Nadleśnictwem Płońsk 
posprzątała także las w Ćwiersku i posa-
dziła 500 sadzonek dębu.

Mimo nawału obowiązków, każde 
wystąpienie przed dziećmi było świetnie 
przygotowane, pełne śmiechu i zabawy. 
Drużyna śpiewała z młodymi miłośnika-
mi przyrody piosenki i czytała wydaną 
bajeczkę. Gdy na lekcji pojawiała się 
maskotka Ekoświrków – Lisek Rudasek, 
dzieci były wprost zachwycone. Mali 
uczniowie pałali energią i jeden przez 
drugiego zgłaszali się do kolejnych ak-
tywności, a uśmiech na ich twarzach 
i wyniesiona wiedza były najlepszą za-
płatą dla Ekobohaterów. 

Teraz pozostały nam wspomnienia 
minionego roku, bo przygoda Ekoświr-
ków dobiegła końca. Konkurs, który 
był bodźcem do rozpoczęcia wszelkich 
działań, zakończył się huczną galą. Była 
to chwila dumy dla drużyny z Zespołu 
Szkół w Raciążu, bowiem zaangażo-
wanie młodzieży w realizację projektu 
zostało zauważone i nagrodzone. Grupa 
Ekoświrki zajęła ostatecznie II miejsce 
w Polsce, pokonując tym samy większe 
i bardziej prestiżowe szkoły. Każdy czło-
nek drużyny otrzymał nagrody rzeczowe, 
a szkoła zdobyła nową tablicę multime-
dialną, tak przydatną w procesie nauki.

To, co w tym konkursie było najbar-
dziej cenne, jest wciąż trudne do opisa-
nia: nowe przyjaźnie, umiejętności, po-
konywanie własnych barier. 

Na zakończenie, Ekoświrki chcą 
gorąco podziękować wszystkim swo-
im sympatykom za ogromne wsparcie. 
Szczególne podziękowania należą się: 
Dyrekcji Zespołu Szkół w Raciążu, Sta-
rostwu Powiatowemu w Płońsku, lokal-
nym władzom, mediom, Dyrektorom 
Szkół, w których odbywały się ekolo-
giczne lekcje, oraz Nadleśnictwu Płońsk 
i Ciechanów – za zaufanie i pomoc w re-
alizacji wspomnianej kampanii. 

To dzięki Wami osiągnęliśmy za-
szczytne II miejsce w Polsce!!! A „Wi-
cemistrz Polski” w ogólnopolskim kon-
kursie ekologicznym brzmi dumnie, 
prawda?

Gabriela Kowalewska

EKOLOGICZNI  WICEMISTRZOWIE…  //  REGIONALNE…

Ekologiczni Wicemistrzowie PolskiEkologiczni Wicemistrzowie Polski

 Regionalne Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Raciążu rozpoczęło realiza-
cję projektu pn. „Kochaj, szanuj, nie 
krzywdź, nie bij”. Projekt zakłada 
przeprowadzenie działań edukacyjnych, 
interwencyjnych oraz akcji i kampanii 
społecznych przeciwdziałających ak-
tom nienawiści, przemocy, szczególnie 
przemocy ze względu na płeć, niepełno-
sprawność, orientację seksualną. 

Projekt ma charakter zapobiegawczy 
i interwencyjny. Stawia na podnoszenie 
świadomości czym jest przemoc psy-
chiczna, fi zyczna i seksualna, co robić 
w takich sytuacjach i jak ją eliminować. 
Stowarzyszenie wesprze bezpośrednio 
dzieci, młodzież i dorosłych zagrożo-
nych przemocą fi zyczną, psychiczną 
i seksualną z Raciąża oraz wsi i mia-

steczek Powiatu Płońskiego. Skupi się 
także na rozpoznawaniu i radzeniu so-
bie z zachowaniami agresywnymi oraz 
przemocą psychiczną i fi zyczną na tle 
płci, niepełnosprawności i seksualnym. 
Projekt prowadzony będzie metodą bez-
pośrednich spotkań i warsztatów inte-
raktywnych w szkołach podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz z osobami 
dorosłymi.

 Działania warsztatowe poprzez sztu-
kę będą miały za zadanie działanie odblo-
kowujące i uświadamiające, pomagające 
w pozbyciu się barier, otworzeniu się. 
Narzędziami działań interwencyjnych 
wpływającymi na zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa osobistego będzie zapla-
nowany w ramach projektu kurs samo-
obrony, pomoc terapeutyczna, prawna 
i psychologiczna. Zostaną zorganizowa-

ne akcje podnoszące świadomość ludzi, 
pomagające w rozpoznaniu przemocy 
psychicznej, fi zycznej i seksualnej. Sto-
warzyszenie poprzez rady specjalistów 
wskaże możliwości co robić w takich 
sytuacjach i jak je eliminować. Akcje 
prowadzone będą w mediach lokalnych 
(prasa i radio) oraz społecznościowych. 
Przeprowadzona zostanie kampania spo-
łeczna skierowana do dzieci, młodzieży 
i dorosłych kobiet zagrożonych prze-
mocą fi zyczną, psychiczną i seksualną, 
której celem będzie zwiększenie wiedzy 
oraz zmiany myślenia i zachowania osób 
narażonych na przemoc przy wykorzy-
staniu między innymi videoblogu oraz 
profi lu akcji na portalu społecznościo-
wym. Planowane jest także szkolenie dla 
pracowników instytucji.

„Kochaj, szanuj, „Kochaj, szanuj, 
nie krzywdź, nie bij”nie krzywdź, nie bij”
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30 porcji
 120 minut
blaszka o wymiarach 24 x 34 cm

SKŁADNIKI

Kruche ciasto czekoladowe:
• 200 g mąki pszennej, typ 650
• 15 g kakao
• 5 g przyprawy do piernika
• 75 g cukru
• 1 opakowanie cukru wanilinowego
• 150 g margaryny
• 1 żółtko

Spód piernikowy:
• 180 g margaryny (oraz niewielka ilość do posmarowania 

blaszki)
• 140 g czekolady deserowej
• 100 g miodu
• 15 g przyprawy do piernika
• 4 jajka
• 40 g cukru trzcinowego
• 2 opakowania cukru wanilinowego
• 125 g mąki pszennej tortowej (oraz niewielka ilość do 

oprószenia blaszki)
• 20 g mąki ziemniaczanej
• 10 g proszku do pieczenia 

Masa serowa:
• 1 kg twarogu sernikowego
• 150 g cukru
• 50 g margaryny (miękkiej)
• 2 opakowania cukru wanilinowego
• 40 g budyniu waniliowego w proszku
• 200 ml śmietanki UHT 30%
• 4 jajka

Dekoracja:
• cukier puder

WYKONANIE

Kruche ciasto czekoladowe:
Mąkę i kakao przesiewamy do naczynia miksera, dodajemy 
przyprawę do piernika, cukier i cukier wanilinowy oraz marga-
rynę. Wszystkie składniki wyrabiamy za pomocą miksera. 
W trakcie wyrabiania dodajemy żółtko. Kiedy składniki się po-
łączą, ciasto formujemy w wałek, który owijamy folią spożyw-
czą, i wstawiamy do zamrażalnika na 40-50 minut.

Spód piernikowy:
W garnku na małym ogniu rozpuszczamy margarynę, cze-

koladę i miód, co chwila mieszając. Następnie dodajemy przy-
prawę do piernika. Mieszamy. Całość mocno podgrzewamy 
(do 60-70℃), ale nie zagotowujemy. Następnie zestawiamy 
z ognia i studzimy do temperatury 30-35℃. Ubijamy jajka 
z cukrem trzcinowym i cukrem wanilinowym na puszystą masę. 
Mąkę tortową, mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia 
przesiewamy przez sito, a następnie łączymy z ubitymi jajkami 
i przestudzoną masa czekoladową. Całość wlewamy do formy 
posmarowanej niewielką ilością margaryny i oprószonej mąką. 
Pieczemy w temperaturze 160℃ (termoobieg) lub 170-180℃ 
(bez termoobiegu) przez 18-20 minut. Upieczone ciasto studzi-
my, po czym za pomocą noża skrawamy górną warstwę, która 
posłuży nam jako posypka do masy serowej.

Masa serowa:
Do naczynia miksera wkładamy twaróg sernikowy, dodaje-

my cukier, margarynę, cukier wanilinowy oraz budyń. Wszyst-
kie składniki mieszamy za pomocą miksera. Podczas mieszania 
stopniowo dodajemy śmietankę. Kiedy składniki się połączą, 
dodajemy stopniowo po 1 jajku, mieszamy do uzyskania gład-
kiej i kremowej konsystencji. Gotową masę równomiernie roz-
prowadzamy na piernikowym spodzie. Na tarce ścieramy do 
czystej miseczki odkrojony wcześniej wierzch spodu pierniko-
wego. Kruche ciasto czekoladowe wyjmujemy z zamrażalnika, 
za pomocą tarki ścieramy ze zmrożonego ciasta paski, którymi 
stopniowo posypujemy wierzch ciasta. Ostatnia część startego 
czekoladowego ciasta łączymy ze startymi okruchami spodu 
piernikowego, mieszamy i również posypujemy nimi wierzch 
ciasta. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika na-
grzanego do 180℃ (bez termoobiegu) i pieczemy około 50 mi-
nut. Sernik studzimy przy uchylonych drzwiczkach piekarnika 
około 20-25 minut. Przestudzony sernik posypujemy cukrem 
pudrem.

SERNIK PIERNIKOWYSERNIK PIERNIKOWY


