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21 lutego 2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków na otrzymanie dotacji 
na inwestycję w nawodnienie gospodarstwa. Jest to forma po-
mocy realizowana w ramach działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” z PROW na lata 2014-2020.

O wsparcie może wystąpić rolnik, który posiada gospodar-
stwo o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie większe niż 
300 hektarów. 

Więcej wewnątrz numeru

Dzień babci i dziadka

W szkołach na terenie Gminy Raciąż zorganizowano uro-
czyste spotkania związane z dniem babci i dziadka. Uczniowie 
przygotowali dla swoich dziadków wiele miłych niespodzianek. 

Więcej na stronie 6

Spotkanie z weteranami 
w Raciążu

28 stycznia w  budyn-
ku MCKSiR w Raciążu 
odbyło się spotkanie z we-
teranami Wojska  Polskie-
go zorganizowane przez 
Jednostkę Strzelecką 1863 
z Uniecka. W wydarzeniu 
udział wziął Wójt Zbi-
gniew Sadowski. 

Więcej na stronie 11 

Zwracajmy uwagę na to,Zwracajmy uwagę na to,
czym palimy w piecuczym palimy w piecu

źródło: portalkomunalny.pl
Smog stał się w tej  chwili nie tylko zjawiskiem globalnym, 

ale także lokalnym i nie dotyczy jedynie wielkich miast, ale 
również mniejszych miejscowości. Pyły i różnego rodzaju inne 
zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu bardzo negatywnie 
wpływają nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszyst-
kim zdrowie.  Więcej wewnątrz numeru

Uczniowie ZS Raciąż 
wyjadą do Grecji

Uczniowie Technikum wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół w Raciążu, którzy 
kształcą się w specjalizacji technik żywie-
nia i technik usług gastronomicznych wyja-
dą na staż zawodowy do Grecji. Praktyki odbędą się w ramach 
projektu: „Kompetencje i Rozwój. Więcej na stronie 12 

ROLNIKU – ZABEZPIECZ SIĘ PRZED SUSZĄ!ROLNIKU – ZABEZPIECZ SIĘ PRZED SUSZĄ!
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Spotkanie Spotkanie 
z przedstawicielami organizacji pozarządowychz przedstawicielami organizacji pozarządowych

W czwartek, 20 lutego 2020 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy w Racią-
żu odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych, które 
nawiązywało do przyjętego niedawno 
Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, na podstawie którego 
zostanie ogłoszony konkurs na realizację 
zadań m.in. z zakresu kultury fi zycznej 
czy aktywizowania seniorów. 

Inicjatorem spotkania był Urząd 
Gminy Raciąż, a jego celem było przy-

bliżenie i omówienie wspomnianego 
programu, a także sposobu wypełniania 
wniosków i przedstawienie zadań, na ja-
kie mogą być one składane. 

Na spotkaniu licznie zjawili się przed-
stawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z te-
renu Gminy Raciąż. 

Przedstawione zostały również infor-
macje na temat konkursów organizowa-
nych przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Starostwo 
Powiatowe w Płońsku. 

Najważniejsze zagadnienia wyja-
śniali Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sa-
dowski, Sekretarz Gminy Raciąż Anna 
Dumińska-Kierska, inspektor Referatu 
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 
Artur Kuźniewski oraz członek zarządu 
Powiatu Płońskiego Artur Adamski. 

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej 
atmosferze również ze względu na przy-
padający wówczas tradycyjny Tłusty 
Czwartek. Na stołach pojawiły się pącz-
ki, faworki i inne słodkości. 

UG Raciąż, DZ 
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SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać wyłącznie 

poprzez generator ofert konkursowych 
w serwisie Witkac.pl, dostępny na stro-
nie internetowej konkursyngo.mazovia.
pl Nie jest wymagane składanie ofert w 
wersji papierowej, ani potwierdzenia zło-
żenia oferty.

Generator ofert konkursowych unie-
możliwia edycję lub wycofanie ofer-
ty po jej złożeniu. W przypadku chęci 
wycofania oferty złożonej w generato-
rze (przed upływem terminu składania 
ofert), należy dostarczyć do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie oświadcze-
nie o wycofaniu oferty.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
Składanie ofert: 

od 17 lutego do 20 marca 2020 r.

Wyniki oceny formalnej: 

od 14 kwietnia do 20 kwietnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 

do 10 czerwca 2020 r.

Zadania mogą być realizowane w ter-
minie: 

od 10 czerwca do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące 
konkursu znajdują się w ogłoszeniu kon-
kursowym.

ZASADY
Oferent może złożyć nie więcej niż 

1 ofertę w konkursie.
Maksymalna kwota dofi nansowania 

dla jednej oferty wynosi do 5 tys. zł.
Przed przystąpieniem do konkursu 

należy zapoznać się z „Zasadami przy-
znawania i rozliczania dotacji z budżetu 
województwa przyznawanych organiza-
cjom pozarządowym oraz podmiotom, 
o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie”, 
które odnajdą Państwo na stronie w za-
kładce „Konkursy ofert”, pod zakładka 
„Zasady przyznawania dotacji”.

UM Raciąż  

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich Konkurs dla kół gospodyń wiejskich 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 197/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty 

konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w wo-
jewództwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.
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Od 7 listopada 2019 roku weszły w życie nowe przepisy do-
tyczące przeprowadzania kontroli drogowej. 

Od 1 stycznia 2020 funkcjonariusze mają prawo skontrolo-
wać przebieg auta.  Według nowych przepisów: „dopuszcza się 
postój pojazdu policyjnego w miejscu, gdzie jest to zabronione, 
lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego". 

Oznacza to, że kontrole drogowe będą mogły być przepro-
wadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjona-

riusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy. Dotyczy to 
zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. 
(Policjant nie może być traktowany jako typowy uczestnik ru-
chu drogowego, ponieważ wykonuje zadania w zakresie dbania 
o bezpieczeństwo na drogach. 

Modyfi kacja tych przepisów przyda się osobom, którym 
przeszkadza widok radiowozu stojącego w miejscu zabronio-
nym, a większa przejrzystość intencji twórcy rozporządzenia 

utwierdzi ich w przekonaniu, że przepisy te mają za za-
danie organizację kontroli i nadzoru nad ruchem drogo-
wym). 

W sytuacji przeprowadzania tzw. szybkich testów 
trzeźwości policjant w mundurze nie będzie musiał le-
gitymować się każdemu kierowcy, zaś podczas kontroli 
przewożonego ładunku, np. odpadów kontrolujący ma 
prawo do zerwania plomb zabezpieczających, jeśli ma 
wątpliwości co do przewożonego ładunku. 

Od 1 stycznia 2020 roku kierowca ma obowiązek 
umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika. 

W praktyce oznacza to konieczność umożliwienia zaj-
rzenia do wnętrza samochodu. Co więcej, będzie to obli-
gatoryjny element towarzyszący każdej kontroli. 

Info za KGP, DZ 

Zmiany w przepisach Zmiany w przepisach 
dotyczących kontroli drogowejdotyczących kontroli drogowej
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20 lutego w Koziebrodach nastąpiło 
ofi cjalne otwarcie siedziby Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Kobiety Pracujące”. Co 
prawda zostało ono założone już pod 
koniec 2018 roku, ale w ostatnim czasie  
udało się ukończyć remont pomieszczeń 
na piętrze budynku Ośrodka Zdrowia. 

Panie z Koła Gospodyń podkreślają, 
że do wszystkiego doszły własną cięż-
ką pracą, ale bez pomocy władz gminy, 
innych instytucji i ludzi dobrej woli nie 
udałoby się tego dokonać. Pomagali nam 
nasi mężowie, sąsiedzi. Bardzo dużo po-
mogli nam Pan Jacek Rudziński i druh 
Damian Kopacz. Panowie Adrian, Da-
niel i Stanisław Kocięda przekazali nam 
nieodpłatnie meble, Pani Alicja Olszew-
ska też. Otrzymałyśmy kuchnię gazową 

od Niny Jóźwiak, drukarkę od Mirosława 
Przygódzkiego, od Pana Marka Mariań-
skiego otrzymujemy jajka do wypieków 
– mówi przewodnicząca Elżbieta Koko-
sińska. 

Podczas otwarcia wyremontowanych 
pomieszczeń symboliczną wstęgę prze-
cinał Wójt Zbigniew Sadowski, który 
przybył na uroczystość wraz z małżonką 
Beatą. Poświęcenia dokonał proboszcz 
parafi i pw. św. Jakuba Apostoła w Ko-
ziebrodach, Włodzimierz Gawlikowski. 
Obecni byli także m.in. ksiądz Włady-
sław Majewski, wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Elżbieta Kuźniewska, soł-
tys Koziebród Małgorzata Kopacz, pre-
zes OSP Koziebrody Eugeniusz Ptasik, 
radny Bogdan Kokosiński czy inspektor 

Urzędu Gminy w Raciążu Artur Kuź-
niewski. 

Panie z KGW „Kobiety Pracują-
ce” wspomagają również miejscowych 
strażaków – sprzątają w remizie, przy-
gotowują Dzień Strażaka. Podkreślają 
również, że bardzo ważna była pomoc 
od Wójta Zbigniewa Sadowskiego, fun-
duszu sołeckiego, a także wsparcie ze 
strony Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. 

Panie swoje działania fi nansują rów-
nież z własnych składek członkowskich 
i zapewniają, że chcą robić coś także dla 
lokalnej społeczności zgodnie z ich mot-
tem – To dusza i praca na rzecz drugiego 
człowieka czynią Cię bogatym. 

DZ 

Smog stał się w tej chwili nie tylko zjawiskiem globalnym, 
ale także lokalnym i nie dotyczy jedynie wielkich miast, ale 
również mniejszych miejscowości. Pyły i różnego rodzaju inne 
zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu bardzo negatywnie 
wpływają nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszyst-
kim zdrowie – mogą wywoływać alergię, astmę czy niewy-
dolność oddechową. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie 
wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, malowanego drewna, 
sklejek, płyt wiórowych, butów czy odzieży. W spalinach po-
chodzących z procesu palenia wymienionych odpadów może-
my znaleźć pyły, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 
metale ciężkie takie jak kadm, rtęć, chlorowodór, cyjanowodór 
i rakotwórcze dioksyny. Odpady czy potocznie zwane „śmieci” 
powinny być spalane w temperaturze co najmniej 1000 stopni 
Celsjusza, podczas gdy w tradycyjnym piecu temperatura spa-
lania to co najwyżej 500 stopni. 11 listopada 2017 roku weszła 
w życie tzw. ustawa antysmogowa, zaś od 1 lipca 2018 roku 
obowiązuje zakaz stosowania wskazanych w niej paliw, a są to:
– muły węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzy-

staniem
– węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzy-

staniem tego węgla

– węgiel kamienny w postaci sypkiej (miał)
– paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie robo-

czym powyżej 20% (np. mokre drewno)
Warto pamiętać, że kupując opał mamy prawo prosić o cer-

tyfi katy lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednie para-
metry zakupionego towaru i przede wszystkim posiadać dowód 
jego zakupu (np. paragon lub fakturę), którym będziemy mogli 
się okazać w przypadku ewentualnej kontroli jakości paliwa ja-
kie stosujemy. Za naruszenie przepisów antysmogowych, a tak-
że spalanie wspomnianych wyżej materiałów, takich jak two-
rzywa sztuczne, grozi mandat w wysokości 500 zł lub grzywna 
w wysokości 5 tysięcy złotych. 

Źródło: regiodom.pl, mazovia.pl., DZ  

KGW „KOBIETY PRACUJĄCE”KGW „KOBIETY PRACUJĄCE”
Z NOWĄ SIEDZIBĄ Z NOWĄ SIEDZIBĄ 

Zwracajmy uwagę na to,Zwracajmy uwagę na to,  co spalamy w piecachco spalamy w piecach
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…w SP Unieck

21 stycznia był dniem wyjątkowym 
dla wszystkich babć i dziadków odwie-
dzających mury naszej szkoły. Tego 
właśnie dnia uczniowie klas I – III oraz 
dzieci z Punktu Przedszkolnego i Od-
działu Przedszkolnego przygotowały dla 
swoich babć i dziadków wspaniałą uro-
czystość. 

Po przywitaniu i złożeniu życzeń 
przez panią dyrektor Annę Ossowską, 
dzieci zaprezentowały swoje talenty 
słowne, wokalne oraz taneczne. Babcie 
i dziadkowie mogli usłyszeć wiersze i 
piosenki, a także przypomnieć swoje 
ulubione zabawy z lat młodzieńczych. 
Następnie wnuczęta obdarowały swoich 
ukochanych dziadków własnoręcznie 
wykonanymi Dyplomami Super Babci i 
Super Dziadka. Po części artystycznej na 
gości czekał słodki poczęstunek zorga-
nizowany przez rodziców klas najmłod-
szych. 

Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej 
atmosferze urozmaicanej różnorodnymi 
zabawami zaproponowanymi przez ani-
matorkę. 

Monika Rutynowska

…w SP Koziebrody 

22 stycznia 2020 r. w Szkole Podsta-
wowej w Koziebrodach odbyła się uro-
czystość z okazji Święta Babci i Dziadka. 
Pani dyrektor Małgorzata Środkowska 
przywitała przybyłych wspaniałych go-
ści i złożyła im życzenia. Dzieci z od-
działu/punktu przedszkolnego i kl. I – III 
rozpoczęły część artystyczną polonezem, 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki. 
Na twarzach dzieci widać było ogromną 
radość oraz skupienie. Po części arty-
stycznej wręczyły własnoręcznie wyko-
nane upominki. 

Wszyscy z dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku 
w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją 
miłość i szacunek. Gościom towarzyszy-
ły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. 
Następnie dzieci wraz z Babciami oraz 
Dziadkami zostali zaproszeni do wspól-
nej zabawy przy muzyce tańcząc „Ka-
czuchy” i „Niech żyje bal”. 

Ostatnim punktem spotkania był 
słodki poczęstunek. 

SP Koziebrody

…w S P Krajkowo 

Bardzo uroczysty charakter miał 
Dzień Babci i Dziadka zorganizowany 
przez przedszkolaków, ich rodziców, 
opiekunów i inne osoby. Pod kierun-
kiem pani E. Grzelak dzieci wykonały 
laurki, pamiątki dla babć i dziadków, 
wystąpiły w przedstawieniu „Czerwony 
Kapturek”, a Krajkowiacy pokazali się w 
kilku tańcach ludowych. Uwagę licznie 
zgromadzonych gości zwracała piękna 
scenografi a, bajkowe stroje, oraz liczne 
smakołyki.

Sławomir Trojanowski

OBCHODY  DNIA  BABCI  I  DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka Dzień Babci i Dziadka 
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29 stycznia 2020 roku obchody Dnia 
Patrona w Szkole Podstawowej w Uniec-
ku rozpoczęły się od złożenia kwiatów 
na płycie pomnika Powstańców Stycz-
niowych przez panią Dyrektor i uczniów.

W odświętnie udekorowanej sali gim-
nastycznej, zgromadziła się społeczność 
naszej szkoły oraz zaproszeni goście, 
by oddać hołd Patronom – Powstańcom 
Styczniowym. 

Uroczystość rozpoczęła się od wpro-
wadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu. 
Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szko-
ły pani Anna Ossowska, która powitała 
gości przybyłych na uroczystość: Wójta 
Gminy Raciąż pana Zbigniewa Sadow-
skiego, proboszcza parafi i pw. św. Jakuba 
w Uniecku ks. Wojciecha Iwanowskiego, 
przewodniczącą Rady Gminy Raciąż pa-
nią Grażynę Rogowską, kierownika Re-

feratu Oświaty Gminy Raciąż panią Ga-
brielę Osowską, dowódcę JS 1863 Unieck 
Starszego Inspektora Artura Zybałę, pra-
prawnuka Powstańca Styczniowego pana 
Komandora Porucznika Rezerwy Mariu-
sza Konarskiego, poprzedniego dyrektora 
szkoły pana Władysława Kwiatkowskie-
go, radnych, sołtysów, członków Rady 
Rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich, 
Straży Pożarnej, nauczycieli emerytów, 
rodziców, uczniów, nauczycieli i pracow-
ników szkoły. 

W swoim przemówieniu pani dyrektor 
przedstawiła historię wybuchu Powstania 
Styczniowego oraz podkreśliła, że imię, 
które nosi szkoła to wielkie wyróżnienie 
i zaszczyt. To zobowiązanie do pielęgno-
wania pamięci o tych, których udziałem 
stała się walka o odzyskanie niepodległo-
ści. Uroczysta akademia pt. „Chwała Bo-

haterom Powstania Styczniowego” stano-
wiła kolejny punkt programu obchodów 
Dnia Patrona. Wystąpili w niej uczniowie 
klas IV – VIII przygotowani przez panie 
Barbarę Rutynowską i Monikę Rutynow-
ską. Młodzież przedstawiła słowno-mu-
zyczny spektakl o wydarzeniach z 1863 
roku i jego bohaterach. 

 Uczniowie zaskoczyli widzów recy-
tacją, śpiewem, a także bogatą scenogra-
fi ą. Dźwięki muzyki Chopina, Wagnera 
oraz Shostakovicha stanowiły dodatkową 
oprawę przedstawienia. 

Po części artystycznej pani Dyrektor 
podziękowała uczniom za piękny wy-
stęp. Był on wyjątkową lekcją historii, 
która wzbudziła poczucie dumy narodo-
wej i szacunku dla tych, którzy na ołtarzu 
Ojczyzny złożyli swoje życie. Następnie 
ogłosiła wyniki szkolnego Konkursu Pio-
senki Patriotycznej:
I miejsce – Wiktoria Zawadzka (uczenni-

ca klasy VI)
II miejsce – Zuzanna Lewandowska 

(uczennica klasy VI)
III miejsce – Magdalena Śmielak (uczen-

nica klasy V) oraz Natalia Wagner 
(uczennica klasy IV)
Zwycięzcom konkursu wręczono dy-

plomy i nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców. Laureatki zaprezentowały 
swój repertuar przed zgromadzoną pu-
blicznością. 

W dalszej części programu głos za-
brali goście. Następnie dokonano pamiąt-
kowych wpisów do kroniki szkoły.

Barbara Rutynowska

OBCHODY  PATRONA  SZKOŁY

W październikowym numerze „Głosu Raciąża” po raz pierwszy zamieszczone zostały wspomnienia 
z okresu II wojny światowej. Chcemy, aby był to stały cykl w naszej gazecie, dzięki któremu młodsze 
pokolenie będzie mogło przeczytać o tym, jak wyglądało życie w miejscowościach na terenie Gminy 
Raciąż w czasie trwania wojny. Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą – jeśli macie wśród człon-
ków swoich rodzin, u sąsiadów, znajomych osoby pamiętające ten straszny czas, które zgodziłyby się 
z nami porozmawiać, prosimy o kontakt pod adresem dawid.ziolkowski@miastoraciaz.pl lub sekreta-
riat@gmina.raciaz.pl, albo o poinformowanie nas osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy. 

DZ 

CHWAŁA BOHATEROM CHWAŁA BOHATEROM 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO!POWSTANIA STYCZNIOWEGO!

Szanowni Czytelnicy!
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(źródło: kalendarzrolnikow.pl) 

Ostatnie lata nie były dla krajowych rolników łatwe ze 
względu na często występujące zjawisko suszy. 21 lutego 2020 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 
nabór wniosków na otrzymanie dotacji na inwestycję w nawod-
nienie gospodarstwa. Jest to forma pomocy realizowana w ra-
mach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 
na lata 2014-2020. 

O wsparcie może wystąpić rolnik, który posiada gospodar-
stwo o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie większe niż 
300 hektarów. Rolnik składający wniosek powinien uzyskiwać 
dochód z produkcji zwierzęcej lub roślinnej, co musi zostać wy-
kazane przychodem w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych, 
osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w 
którym wniosek zostanie złożony. 

Niezbędna jest również obecność rolnika ubiegającego 
się o wsparcie w krajowym systemie ewidencji producentów 
rolnych, a także ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 
Ważny jest fakt, że przyznanie dotacji nie jest uzależnione od 
ekonomicznej wielkości gospodarstwa. 

Wsparciem fi nansowym ze strony ARiMR mogą zostać ob-
jęte trzy kategorie inwestycji: ulepszenie już istniejącej insta-
lacji nawadniającej, powiększenie obszaru nawadniania oraz 
jednoczesne ulepszenie istniejącej instalacji wraz z powiększe-
niem obszaru nawadniania. 

Ubiegając się o dofi nansowanie na nawodnienie gospodar-
stwa należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – 

doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 
10 %, w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wy-
kazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji 
na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jed-
nolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których 
stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania 
wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać 
ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Każda z wy-
mienionych inwestycji musi mieć zainstalowane urządzenie do 
pomiaru zużycia wody. 

Dotacja na jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 
tysięcy złotych, a refundacji podlega 50 % kosztów poniesio-
nych na zrealizowanie inwestycji (w przypadku młodego rol-
nika – 60%). Minimalny koszt wykonania inwestycji musi być 
większy niż 15 tysięcy złotych. Planowane przy inwestycji 
działania mogą być realizowane tylko jednoetapowo. 

Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płat-
ność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia za-
warcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 
30 czerwca 2023 r. 

Z przyznanych środków rolnik może sfi nansowań m.in. bu-
dowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, 
magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadza-
nia wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania 
nawadnianiem. 

Źródło: arimr.gov.pl, DZ 

R O L N I K U ! R O L N I K U ! 
Złóż wniosek o dotację Złóż wniosek o dotację 

na nawodnienie gospodarstwana nawodnienie gospodarstwa
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Albin Kocięda urodzo-
ny w styczniu 1932 roku 
w Krajkowie do dziś ma 
w pamięci obrazy z okresu 
II wojny światowej. Szczegól-
nie źle wspomina obecność 
rosyjskich żołnierzy, którzy 
wykazywali się brakiem kul-
tury i zasad, a także grozili 
śmiercią choćby za niechęć 
do oddania im alkoholu.

Pamiętam jak polscy 
żołnierze wracali z Mławy, 
zabiły ich niemieckie samo-
loty – sześciu. Widziałem 
jak ich chowali tu na cmen-
tarzu, za księdza Miodu-
szewskiego […] 

Jak zaczął się przybliżać 
front rosyjski, Niemcy tu 
u nas na takim dużym go-
spodarstwie mieli z 50 koni, 
te pokaleczone z frontu tu-
taj leczyli. Niektóre zabijali, 
oskórowali i zabierali ze sobą. Daleko 
nie uciekli, a mieli w sierakowskim lesie 
amunicję, nawet i bomby lotnicze tam 
były. Niemcy jak uciekali z Krajkowa 
wysadzili to wszystko, miny, wszystko. 
To był taki wybuch, że ja trzymałem 
drzwi i je wyrwało. Pamiętam jak kacapy 
weszli, ode mnie inaczej Pan nie usły-
szy. Ten naród nie widział i nie znał nic! 
Niemcy kazali odegnać krowy do kolei, 
ale brat ich nie odegnał, tylko spuścił je, 
a one poszły do lasu. I tu źle zrobił, bo 
i tak pożarli je później kacapy. Ten Ru-
sek wszedł do szopy, zaczął szukać by-
dlaka na zabicie i zobaczył świnię. Ale 
ona miała ze 200 kg, bo była prośna. Jak 
ją zobaczył zaczął się drzeć! Idi siuda! 
Kakij zdjes chaban! Ot budie żarcie! Pa-
miętam jak dziś te słowa. Wyciągnęli tę 
maciorę na podwórze i zabili ją z karabi-
nu. Później wystrzelił jakąś rakietę w po-
wietrze, a to oznaczało, żeby przyjechała 
kuchnia. No i tak kuchnia przyjechała 
i zabrali tę świnię. Jak przyjechali, to 
mieli tam jeszcze mięso, ale ze starej kro-
wy. To jak ten Rusek się do niego dorwał, 
to aż ślina ciekła mu po twarzy, a to mię-
so jeszcze nie dogotowane było. Ja się 
wtedy na to wszystko przyglądałem […]

ETA BURŻUJ! 
JEGO NADA UBIĆ!

– wspomnienia z wojny

Albin Kocięda – mieszkaniec Krajkowa bardzo dobrze pamięta 
zachowanie Rosjan podczas ich obecności na tym terenie 

w okresie wojennym

 Jak przyszła tutaj ta czerwona zara-
za, to rzeczy się takie działy, że nie daj 
Boże. Ojca postawił pod ścianą i chciał 
go zastrzelić, bo dla niego to był burżuj. 
Człowiek jak był pracowity, to zaraz dla 
nich burżuj. Musiał nie mieć nic, to wte-
dy im pasował. Postawił ojca pod ścianę, 
ale u nas była rodzina Nosakowskich i ta 
kobieta zasłaniała ojca, umiała po rosyj-
sku i darła się na tego ruska i pukała się 
w głowę, że go chce zabić. Tamten od-
powiadał nada go ubić! Dla niego miał 
za dużo wszystkiego. Takie świństwa 
robili towarzysze nasi kochani. Kradli 
strasznie, a mogłeś mu powiedzieć, żeby 
czegoś nie ruszał, to by cię zabił. Kradli 
konie, krowy. Niemcy to byli bandyci, 
ale przy nich gospodarzami byli dobrymi 
[…] 

Godos na wozie przywoził zabitych, 
od tej drogi na Glinojeck. Pamiętam, że 
przywiózł 7 trupów, w tym dzieciaka. 
Do tej pory jak sobie przypomnę to mnie 
łzy biorą, jak można było takiego dzie-
ciaczka zabić? Wszystkich pochowali na 
cmentarzu w Krajkowie […] 

Na Kondrajcu ukrywało się dwóch 
AK-owców i jakaś świnia doniosła! Wi-

działem jak jechali ubowcy 
na tych dwóch chłopaków. 
Samochód pełen żołnierzy 
i cekaem na wierzchu. Ja pa-
słem krowy w tym czasie. Za 
jakiś czas słychać było strze-
laninę, tak mówiłem do sie-
bie, że już po tych ludziach. 
Tam był jakiś czerwony ło-
buz, że ich wydał. Otoczy-
li jakieś podwórze i zaczęli 
strzelać, jakaś dziewczyna 
wychyliła głowę i któryś tra-
fi ł ją w piersi i kula utkwiła 
w płucach. Żyła z nią za 3-4 
lata i umarła. Jadzia miała na 
imię, była piękna dziewczyna 
[…] 

Jak było powstanie w 
Warszawie, to przychodzi-
li do nas szmuglerzy. Ojciec 
im zawczasu przygotowywał 
mięso, a potem jak przyszli 
to kupowali od ojca i wraca-

li do Warszawy. Nie chcę już mówić co 
się działo jak było już po wojnie, co nasi 
ludzie robili. Jeden był za PPR, drugi za 
czymś innym. Na co mi to było? Jestem 
Polak! […] 

Jak podczas wojny byli tutaj Niemcy, 
to byli chłopy takie jak my. To nie była 
jakaś hołota. Przysyłali ich z frontu na 
wypoczynek i mieszkali przecież w na-
szej szkole. Jeden z nich się zakochał 
w naszej dziewczynie, a ładna kobieta 
była. On pojechał do Niemiec, do Dre-
zna pożegnać się z rodziną, ale miasto 
zbombardowali wszystko i tam kamień 
na kamieniu nie został. Miał tam chyba 
matkę i córkę i został sam. Wrócił tutaj 
no i się zakochał. Potem zastrzelił i ją 
i siebie. Leżą tutaj na cmentarzu […] 

Najgorzej było, jak ruscy szli, nie 
mogę na nich patrzeć. Za Niemców było 
lepiej niż za Rusków. Kacapy byli nic nie 
warci, oni tylko kuszać i pić. Widziałem 
jednego jak miał fi lcowe buty ale bez skó-
ry. Przysięgam panu, pięty mu widziałem! 
A mróz był -20 stopni i on mnie pytał 
Kuda Berlin? On za Stalina i za rodzinę 
walczy! A za fl aszkę wódki by cię zabił. 

Dawid Ziółkowski 
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Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Koziebrodach z rocz-
nika 2007 i młodsze, zajęły I miejsce w turnieju Piłki Siatkowej, 
które odbył się 7 lutego 2020 r. w Płońsku. Nasze zawodniczki 
zwyciężyły ze szkołą SP nr 1 w Płońsku 2:1. Wygrały także z 
drużyną ze szkoły SP nr 3 w Płońsku, wygrywając w tie-break 
15:9, tym samym zwyciężając całe spotkanie 2:1. Dzięki tym 
osiągnięciom dziewczęta awansowały do Finału Mistrzostw 
Powiatu Płońskiego, gdzie powalczą w Naruszewie o awans na 
Mistrzostwa Rejonu i Województwa.

Zwycięska drużyna zagrała w składzie:
Amelia Żmijewska, Aleksandra Nowaczewska, Amelia 

Krajenta, Zuzanna Bońkowska, Zuzanna Aleksandrzak, Sandra 
Jonczak, Karolina Karwowska, Wiktoria Grzegorzewska, Pa-
trycja Kapela.

Do zwycięstwa poprowadził ich nauczyciel wychowania 
fi zycznego Krzysztof Bielski. Zwyciężczyniom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów! 

UG Raciąż, RED  

W VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz 
o Babci i Dziadku” w kategorii uczniów szkół podstawowych – dla autorów 
w wieku 10 – 15 lat wyróżnienie otrzymała Wiktoria Żmijewska – uczen-
nica klasy VI Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Koziebrodach za 
wiersz pt. „Dziadkowie-bohaterowie”. Nauczycielem prowadzącym była 
Anna Kurkiewicz. 

Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza o Babci i Dziadku, do-
wolnego pod względem gatunkowym i wersyfi kacyjnym. Celem konkur-
su, podobnie jak w poprzednich pięciu edycjach, było wychowanie dzie-
ci i młodzieży w duchu szacunku do wartości rodzinnych, kształtowanie 
silnych więzi rodzinnych oraz zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci 
i Dziadka w wychowaniu dzieci. 

W skład komisji konkursowej, która dokonała w dniach 19 i 27 grudnia 
2019 oraz 3 stycznia 2020 wnikliwej oceny 103 nadesłanych na konkurs 
wierszy, weszli Teresa Lipowska (aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziad-
ka”), Ewa Brzezińska (nauczycielka języka polskiego), Elżbieta Ciborska 
(pracownik naukowy, autorka wielu książek, dziennikarka) i Janusz Nowic-
ki (nauczyciel, wydawca). Organizatorem konkursu było Krajowe Stowa-
rzyszenie Pomocy Szkole w Warszawie. Wiktorii serdecznie gratulujemy, 
a obok prezentujemy jej wiersz. SP Koziebrody, DZ

 Dziadkowie – bohaterowie
Ci starsi państwo to moi dziadkowie.
Są odważni i niczego się nie boją..
To specjalni super bohaterowie!
Gdy płaczę, to mnie uspokoją.
Dziadek zna sztuczki magiczne.
Potrafi  też wszystko naprawić.
Jego zalety są liczne.
Kocham się z nimi bawić!
Babcia wspaniale gotuje.
Ciągle mnie czymś częstuje.
Najczęściej obiadkiem swym.
Mogę na nich liczyć zawsze i wszędzie.
Moi bohaterowie mnie ratują.
Mówią, że dobrze będzie.
Nawet, kiedy nie zachwycam ich tróją!
Mi nie wierzycie?
Nie założę się z wami.
Ufać mi nie musicie.
Moi dziadkowie i tak będą moimi bohaterami!

Uczennica z SP Koziebrody wyróżniona w ogólnopolskim konkursie

Półfi nały Mistrzostw Powiatu Płońskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt
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26 stycznia 2020 r. w kościele p. w. Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych w Kutnie  odbył się koncert – III Kolędowa-
nie Szkół Reymontowskich". Wśród wykonawców był zespół 
wokalny z Lipiec Reymontowskich, oraz zespoły ze szkół no-
szących imię Władysława Stanisława Reymonta – z Koziebród, 
Solca, Stróżewia oraz zespół gospodarzy wraz z przyjaciółmi 
(Schola "Anielskie Nutki"). Każdy wykonawca zaprezentował 
trzy kolędy. Nasz 15 osobowy zespół zaśpiewał kolędy: Być 
tam gdzie Ty, Jezu malusieńki”, ,,Pastuszek bosy” oraz ,,Jerozo-
lima”. Razem z uczennicami w mszy świętej i koncercie wzięła 
udział Małgorzata Środkowska dyrektor SP w Koziebrodach 
oraz nauczycielki Beata Domańska, Wioletta Stępińska i Marta 
Gołębiewska. To było piękne spotkanie, które dostarczyło wiele 
radości. 

SP Koziebrody 

28 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyła się uroczystość 
związana z rocznicą potyczki powstańców styczniowych w 
Uniecku oraz wybuchu całego powstania. Organizatorem była 
Jednostka Strzelecka 1863 z Uniecka. Na wydarzenie zostali 
zaproszeni przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza 
Granicami Państwa. Obecni byli również Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Gra-
żyna Rogowska. Widzowie na początek obejrzeli krótki fi lm 
z wypowiedziami żołnierzy Wojska Polskiego, którzy byli na 
misjach zagranicznych. Jego hasło przewodnie to „Szacunek 

i Wsparcie”. Prowadzący spotkanie młodszy chorąży w stanie 
spoczynku Andrzej Korus wyjaśniał znaczenie słowa „weteran” 
i nawiązywał do szacunku, jakim żołnierze-weterani byli trak-
towani w II Rzeczpospolitej. W trakcie wydarzenia odbyło się 
kilka konkursów z nagrodami – odpowiadali m.in. uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Krajkowie. Ob ecni na Sali weterani mi-
sji zagranicznych zaprezentowali zdjęcia z okresu służby poza 
granicami Polski. Ważnym momentem było nawiązanie połą-
czenia z bazą w Ghazni na terenie Afganistanu, gdzie obecnie 
służą Polscy żołnierze. 

DZ

IIIIII  Kolędowanie Szkół Reymontowskich w Kutnie

SPOTKANIE Z WETERANAMI SPOTKANIE Z WETERANAMI 
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Tak jak w poprzednich latach, również w tym roku na zakończenie karnawału, 
Urząd Gminy odwiedzili przebierańcy zapustni ze stowarzyszenia „Aktywni Seniorzy” 
z Koziebród. Artystyczny występ przebierańców przysporzył wiele radości i uśmie-
chu. Na zakończenie Wójt Zbigniew Sadowski poczęstował gości słodkimi krówkami. 

DZ 

Uczniowie Technikum wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół w Raciążu, którzy 
kształcą się w specjalizacji technik ży-
wienia i technik usług gastronomicznych 
wyjadą na staż zawodowy do Grecji. 
Praktyki odbędą się w ramach projek-
tu: „Kompetencje i Rozwój” o numerze 
2019-1-PL01-KA102-064083 realizowa-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja, na zasadach Programu 
Erasmus+. Staż realizowany będzie w 
terminie od 20 kwietnia do 1 maja 2020 r. 
24 i 27 stycznia 2020 przeprowadzone 
zostały rozmowy kwalifi kacyjne z kan-
dydatami, po których zespół rekrutacyjny 
wyłonił 20 osób, które wyjadą do Grecji. 

Uczestnikowi zapewniony będzie:
• Transport (międzynarodowy i lokal-

ny),
• Zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
• Program edukacyjno-kulturowy,
• Ubezpieczenie na czas mobilności,
• Kieszonkowe,

Główne cele projektu:
• Zdobycie doświadczeń zawodowych 

w zagranicznych przedsiębiorstwach,
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy i 

umiejętności zdobytych w szkole,
• Rozwój kompetencji zawodowych 

zgodnych z profi lem kształcenia, tak-
że tych o charakterze miękkim,

• Podniesienie kompetencji języko-
wych z jęz. angielskiego, w tym spe-
cjalistycznego, przełamanie bariery 
językowej, zdobycie podstaw z jęz. 
greckiego,

• Budowa lub wzmocnienie postawy 
otwartości i tolerancji wobec odmien-
ności kulturowej, przełamanie stereo-
typów.

ZS Raciąż 

ZapustyZapusty
w Urzędzie Gminyw Urzędzie Gminy

Uczniowie ZS Raciąż 
wyjadą na staż do 

Grecji


