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Ważne informacje dla 
organizacji pozarządowych

Uprzejmie informuję, iż z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne przedłużony został termin składania ofert 
na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, tradycji, sportu 
oraz działalności seniorów ogłoszony 12 marca 2020 roku. 

Nowy termin to 29 maja 2020 roku. 

Wójt Gminy Raciąż Zbigniew SadowskiWięcej na stronie 3

Więcej na stronie 5

Ponad 6 tysięcy maseczek dla 
mieszkańców Gminy Raciąż

Na początku kwietnia władze Gminy Raciąż 
zadecydowały o nieodpłatnym przekazaniu 
mieszkańcom Gminy Raciąż maseczek 
ochronnych. Do mieszkańców wszystkich 
miejscowości w gminie trafi ły maseczki  
wielokrotnego użytku. Decyzja o ich przekazaniu 
została podjęta ze  względu wzrastające 
zagrożenie związane z epidemią koronawirusa.

Więcej  wewnątrz numeru

Drogowa dotacja dla Drogowa dotacja dla 
Gminy RaciążGminy Raciąż
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24 kwietnia 2020 roku w Sali Konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu od-
była się XVI sesja Rady Gminy Raciąż. 
Na sesji obecnych było 15 radnych, a tak-
że osoby spoza rady – Wójt Gminy Ra-
ciąż Zbigniew Sadowski, Sekretarz Anna 
Dumińska-Kierska oraz Skarbnik Gminy 
Raciąż Barbara Rumianowska,

Ze względu na epidemię koronawi-
rusa w sesji nie wzięli udział sołtysi, oraz 
zaproszeni goście. W celu zachowania 
bezpieczeństwa radni zajęli miejsca w 
odpowiedniej odległości od siebie. Wszy-
scy obecni na sali byli ubrani w maseczki 
ochronne. Wójt Zbigniew Sadowski pod-
czas sprawozdania z działalności mię-
dzysesyjnej poinformował, że niestety 
nie dojdzie do skutku podpisanie umowy 
na realizację projektu powszechnej nauki 
pływania „Umiem Pływać”. Ze względu 

na epidemię koronawirusa Ministerstwo 
Sportu i Turystyki zawiesiło projekt.  

Podczas obrad Radni Gminy Ra-
ciąż podjęli uchwały w kwestii zmia-
ny uchwały budżetowej gminy, a także 
zmiany wieloletniej prognozy fi nanso-

wej – dotyczyły dotacji akcyzowej w 
kwocie 951.918,04 zł, dotacji z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej w wysoko-
ści 224.815 zł, a także dotacji na projekt 
„Zdalna Szkoła” z programu operacyj-
nego „Polska Cyfrowa” w wysokości 
59 985 zł. 

Podjęto również uchwałę w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nierucho-
mości nieczystości ciekłych, oraz wła-
ścicieli nieruchomości, którzy są zobo-
wiązani zawrzeć umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych. 

DZ 

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW // XVI  SESJA  RADY

Maseczki trafiły do mieszkańców GminyMaseczki trafiły do mieszkańców Gminy

Do mieszkańców wszystkich miej-
scowości w gminie trafi ły maseczki wie-
lokrotnego użytku. Decyzja o ich przeka-
zaniu została podjęta ze względu wzra-
stające zagrożenie związane z epidemią 
koronawirusa. 

Ilość maseczek na jedno gospodar-
stwo domowe została przydzielona na 
podstawie złożonych deklaracji w spra-
wie odbioru odpadów, w których podaje 
się liczbę domowników. Maseczki w ilo-

ści 6 140 sztuk rozwozili do poszczegól-
nych miejscowości gminni kurierzy. 

Decyzja o rozprowadzeniu maseczek 
po terenie gminy została podjęta w trosce 
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców. W przypadku, kiedy zajdzie po-
trzeba, zostaną podjęte kolejne decyzje 
mające na celu ochronę zdrowia i życia 
naszych mieszkańców. 

UG Raciąż, DZ

Na początku kwietnia władze Gminy Raciąż
 zadecydowały o nieodpłatnym przekazaniu  mieszkańcom 

Gminy Raciąż maseczek ochronnych. 

XVI Sesja Rady Gminy Raciąż XVI Sesja Rady Gminy Raciąż 
Na zdjęciu Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska wraz z Wójtem Zbigniewem Sadowskim.
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Pomoc w zdalnej naucePomoc w zdalnej nauce

Źródło: bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl

 Radni Gminy podjęli decyzję 
o udostępnieniu swoich tabletów, w ilości 
16 sztuk, do szkół, 

 Urząd Gminy Raciąż ze środków własnych 
zakupił 16 tabletów za kwotę 21 tys. 
złotych, które są przygotowywane 
do użyczenia szkołom, a dalej uczniom 
z naszej gminy,

 Złożono wniosek do Ministerstwa 
Cyfryzacji na zakup 45 sztuk tabletów, na 
łączną kwotę 60 tys. złotych. Zostaną one 
udostępnione szkołom niezwłocznie po 
otrzymaniu dotacji i ich zakupie,

 Najbardziej potrzebujący uczniowie na czas 
nauki zdalnej otrzymają dostęp do internetu.  

Mamy nadzieję, że te działania usprawnią i wpłyną pozytywnie na edukację 
naszych pociech. Jednocześnie życzymy dzieciom i ich rodzicom wytrwałości 

w tym trudnym dla nich czasie. 
UG Raciąż  

W trosce o zapewnienie możliwości zdalnej nauki dzieciom ze szkół z terenu Gminy Raciąż 
podjęto następujące kroki:

Źródło: 
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Pieniądze na inwestycje drogowePieniądze na inwestycje drogowe
 dla Gminy Raciąż! dla Gminy Raciąż!

Gmina Raciąż znalazła się 
na 43. miejscu z 91 miejsc 
na liście podstawowej zadań 
gminnych rekomendowanych 
do dofi nansowania i uzyska 
wsparcie rządowe na realizację 
zadania pn. „Rozbudowa drogi 
gminnej Nr 311162W Łempino 
2 oraz przebudowa dróg gmin-
nych Nr 301001W relacji Żu-
kowo-Strusie – Kraszewo Pod-
borne – Kraszewo Czubaki, Nr 301017W relacji Jeżewo-Wesel  
–  Unieck Kolonia”. 

Całkowita długość dróg objętych dofi nansowaniem wynosi 
1,810 km. Zgodnie z listą zadań rekomendowanych do dofi nan-

sowania Gminie Raciąż została 
przyznana dotacja w wysokości 
do 65 % kosztów kwalifi kowa-
nych, tj. 1 000 010,80 zł. 

Całkowita wartość zadań 
po rozstrzygnięciu postępo-
wania o udzielenie zamówie-
nia publicznego i podpisaniu 
umowy z Wykonawcą wynosi 
782 996,55 zł, wartość dofi nan-
sowania do 65 % kosztów kwa-

lifi kowanych zadania, co stanowi kwotę 508 947,76 zł, wkład 
własny z budżetu Gminy wynosi 274 048,79 zł. 

UG Raciąż, DZ
Źródło: fdszpruszkowa.pl

W ostatnich dniach do Urzędu Gminy w Raciążu napłynęły bardzo dobre informacje. Premier Mateusz 
Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofi nansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Gmina otrzyma dofi nansowanie na kolejne remonty dróg. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął rodzinę pomocą 
fi nansową i rzeczową. 3 kwietnia 2020 r. pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej dostarczyli rodzinie żywność. Po 
przeprowadzonej analizie sytuacji GOPS przyznał pogorzelcom 
pomoc fi nansową w kwocie 20 tys. złotych. Podjęto również de-
cyzje o zakupieniu Domu Angielsko-Holenderskiego, w którym 
rodzina mogłaby tymczasowo zamieszkać. 6 kwietnia 2020 r. 
pracownik socjalny wraz z pogorzelcami udał się do miejscowo-
ści Teresin w celu zakupu domu, zaś następnego dnia przelano 
pieniądze na konto bankowe rodziny. 

Pogorzelcom pomogli również Radni, pracownicy Urzędu 
Gminy, mieszkańcy Gminy oraz dyrekcja i nauczyciele szkoły 
w Koziebrodach organizując zbiórki. Dzięki temu udało uzyskać 
się całą kwotę niezbędną do zakupienia tymczasowego domu.

8 kwietnia 2020 r. poszkodowana rodzina dokonała całkowi-
tej wpłaty w kwocie 32 tys. na konto bankowe fi rmy, od której 
został zakupiony dom. Został przywieziony i ustawiony 9 kwiet-
nia 2020 r. Rodzina przebywająca wcześniej u swych bliskich,  
Święta Wielkanocne spędziła już w nowym domu.

GOPS Raciąż, DZ

POMOC POGORZELCOM POMOC POGORZELCOM 
31 marca 2020 r. w Kraszewie-Gaczułtach doszło do pożaru budynku, w którym zamieszkiwała 
5-osobowa rodzina.
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Oświadczenia potwierdzające 
brak zmian w stosunku do wniosku 
o dopłaty z roku 2019 można skła-
dać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwiet-
nia Agencja zarejestrowała 103,5 
tys. prawidłowo złożonych oświad-
czeń. W tym roku, ze względu na 
epidemię koronawirusa i koniecz-
ność ograniczenia bezpośredniego 
kontaktu pracowników biur powia-
towych z interesantami, ARiMR 
udostępniła rolnikom szeroki wa-
chlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać 
pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskano-
wane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura 
powiatowego, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. 

Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych 
przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach. 

Rolnicy uprawnieni do złożenia 
oświadczenia mogą zalogować się 
do aplikacji eWniosekPlus i złożyć 
wniosek przez internet. Przyjmo-
wanie wniosków o dopłaty drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 
15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w 
ARiMR zarejestrowano blisko 120 
tys. e-wniosków. 

Zgodnie z zapisami ustawy 
COVID-19, ze względu na zawie-

szenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak 
zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych 
po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale 
nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przy-
znanie płatności.

Źródło: ARiMR, UG Raciąż, DZ 

30 marca 2020 r. została zawarta umo-
wa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim 
reprezentowanym przez Dyrektora Wy-
działu Polityki Społecznej Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Panią Annę Olszewską, a Gminą Raciąż 
reprezentowaną przez Wójta Pana Zbi-
gniewa Sadowskiego, na środki fi nanso-
we w formie dotacji celowej w wysoko-
ści 80 260,00 zł w ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w domu i 
w szkole” na lata 2019-2023.

GOPS Raciąż 

Termin składania oświadczeń majątkowych został wydłu-
żony do 31 maja 2020 roku. Odpowiedni zapis w tej sprawie 
znalazł się w obowiązującej od 31 marca 2020 roku ustawie 
o przeciwdziałaniu COVID-19. Zgodnie z ustawą, będącą ele-
mentem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do zło-
żenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według 
stanu na 31 grudnia 2019 roku, mogą złożyć oświadczenie w 
terminie do dnia 31 maja 2020 roku. Dotychczas termin składa-
nia oświadczeń upływał z końcem kwietnia. 

UG Raciąż 

Dotacja na posiłki
        dla dzieci 
              przyznana

Komunikat ARiMRKomunikat ARiMR
Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego 
brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

i kł d i i d j k h ł dł

Składanie oświadczeń majątkowych 
do końca maja

Źródło: tygodnikrolniczy.pl

Źródło: radioplus.pl
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Etapy znoszenia ograniczeń Etapy znoszenia ograniczeń 
związanych z COVID-19związanych z COVID-19

Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady 
bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym 
czasie więcej osób, do lasu i parku można wejść w celach 
rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia może 
poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Celem tych 
działań jest powrót do normalności Polaków, a także 
odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie 
podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum 
bezpieczeństwa obywateli.

ETAP I (od 20 kwietnia)
 do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 może wejść maksymalnie tyle osób, 

ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 

15 m2 powierzchni (taka sama zasada obowiązuje w kościołach)
 przemieszczanie w celach rekreacyjnych jest dozwolone 
 parki, lasy zostały otwarte dla obywateli
 osoby powyżej 13. roku życia mogą przebywać w miejscach publicznych bez opieki 

osoby dorosłej 

ETAP II
 otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami
 otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów itp. 

ETAP III
 otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami
 wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 

– ustalona max. liczba dzieci w sali.

ETAP IV
 otwarcie salonów masażu i solariów
 umożliwienie działalności siłowni i klubów fi tness
 teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  
w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny 
społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak 
szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości. 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, gov.pl/koronawirus 
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14 kwietnia obchodziliśmy Święto Chrztu Polski – zosta-
ło ustanowione na mocy ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku. 
Chrzest księcia Mieszka I to symbol powstania państwa pol-
skiego. To wydarzenia uznaje się również za powstanie ko-
ścioła katolickiego w naszym kraju. 

Co ciekawe, wciąż nie udało się ustalić, gdzie wspomi-
nany chrzest się odbył. Ofi cjalnie, zgodnie z informacjami 

z kroniki Jana Długosza, wskazano Gniezno, jednak history-
cy nie wykluczają, że uroczystość zorganizowano w Pozna-
niu lub Ostrowie Lednickim. Przyjęcie wiary chrześcijańskiej 
przez ówczesnego władcę Polan otworzyło przed jeszcze 
młodym państwem nowe możliwości i zbliżyło je do państw 
Europy Zachodniej. 

DZ 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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Święto Chrztu PolskiŚwięto Chrztu Polski
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BABCIA ŻEGNAŁA
TRZECH SWOICH SYNÓW, 

ODCHODZĄCYCH NA WOJNĘ…
– wspomnienia z wojny 

Leopold Jakubowski – w momencie wybuchu 
II wojny światowej miał 6 lat.

Kontynuujemy nasz cykl doty-
czący wojennych wspomnień miesz-
kańców Gminy Raciąż. W kwietnio-
wym numerze wspomnienia Pana 
Leopolda Jakubowskiego z Uniec-
ka, urodzonego 17 sierpnia 1933 
roku.  

Moja historia życiowa jest bardzo 
bogata, było wiele dramatów i tra-
gedii… Jeśli chodzi o moją pamięć, 
kiedy miałem 6 lat zobaczyłem pew-
ne straszne wydarzenia. Jak zaczęła 
się mobilizacja, powołania, wtedy 
była w moim domu wielka rozpacz 
– w moim domu było trzech braci – 
trzech synów. 

Babcia żegnała trzech swoich sy-
nów odchodzących na wojnę. Jeden 
zginął w Modlinie, drugi dostał się 
do niewoli, mój tata wrócił. 

Jeśli chodzi o działania wojenne, 
to pierwsze rozpoczęły się 3 wrze-
śnia – na granicy za Mławą nasze 
wojsko zostało pokonane i wracało 
zza Mławy przez Unieck na Płock, 
za Wisłę. Dla 6-letniego chłopca, 
było to wtedy dla mnie straszne, ale 
interesowało mnie to wszystko. 

Wracający żołnierze mieli po-
bandażowane ręce, nogi, głowy. Szli 
wyczerpani, porozchodzili się po 
wsi, żeby się czegoś napić, coś zjeść. 
Mama wtedy wyniosła chleba, trochę 
mleka i częstowała tych żołnierzy. 
Wyszedłem wtedy i zobaczyłem w 
oddali bombowce. Okazało się, że 
bombardowali Strzegowo – paliło 
się, widać było łunę w oddali. Dru-
giego dnia wybuchł straszny popłoch, 
ludzie zaczęli uciekać za Wisłę. Była 
wtedy ładna pogoda, zaczęliśmy 
uciekać. 

Popłoch był straszny, że Niemcy 
będą mordować, więc moja mama 
wzięła dwuletnią i roczną córkę, a 

mnie dali lejce i jechałem w konie. 
Jechaliśmy do Siemiątkowa, bo tam 
byli koloniści, więc myśleliśmy, że 
tam nie będzie źle. Dojechaliśmy do 
Zaborza, a tam zaczęły krążyć nad 
nami samoloty. Wjechaliśmy w las i 
tak spędziliśmy noc. Kobiety płakały, 
modliły się. Później wróciliśmy do 
Uniecka, to Niemcy przyjechali mo-
torami, przejechali przez wieś i tak to 
się wtedy skończyło. 

Zaczęły się aresztowania. Aresz-
towali księdza wikarego Józefa Szu-
leckiego. A potem zaczęła się okupa-
cja. Był zakaz opuszczania miejsco-
wości, trzeba było mieć przepustki 
na wyjazd. Były godziny policyjne, 

kontyngenty, kartki… Zaczęła się ja-
kaś nowa epoka, do której trudno się 
było przyzwyczaić. 

Likwidowano szkoły – do budyn-
ku szkoły przenieśli urząd, wypędzi-
li niektórych Polaków, a w ich miej-
sce zamieszkali koloniści. Plebanię 
zajęli Niemcy – żandarmi. 

Taka sytuacja trwała przez 5,5 
roku. Wtedy ustała działalność roz-
rywkowa. Nie było wolno brać ślu-
bów, organizować wesel. Zabrany 
został kierownik szkoły, Major Ma-
chura, odznaczony Krzyżem Virtutti 
Militari. Nie zginął na wojnie, jak 
wielu z Uniecka, którzy poszli na 
wojnę. 

Niemcy zaczęli tu niszczyć do-
bra kultury, zabrali z kościoła trzy 
dzwony, piękne dzwony. Rozbierali 
parkany. W naszym podwórku był 
parkan z kamienia, zabrali go. Go-
spodarze musieli wozić to na drogi. 

Oprócz aresztowań wywozili też 
na roboty do Niemiec. Trzy rodziny 

z Uniecka wywieźli. Trzeba było pra-
cować u Niemców, ale za pracę nie 
płacili. Miałem może 7, 8 lat – mu-
sieliśmy zbierać kamienie. Takie było 
poszanowanie dzieci. 

Było też znęcanie się nad społe-
czeństwem, były nagonki na Żydów. 
Zabili jednego i przywieźli go do nas, 
a myśmy go pochowali na cmenta-
rzu. Był przypadek, że odmówił pra-
cy chyba Chmielewski Józef. Miał 
20-21 lat. Wpadł i Niemcy kazali mu 
uciekać. Jak uciekał to go zastrzelili 
przy kanale w Uniecku. Na drabkach 
przynieśli go potem koło dzwonnicy 
przy kościele.  

Danuta Kantorowska
Krystyna Chyczewska

 Dawid Ziółkowski 



„Głos Raciąża” nr 4/202010 ARiMR // INTERNETOWE KONTO PACJENTA

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostar-
czanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy 
skierowana jest do dwóch grup odbiorców. Pierwszą stanowią 
rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 
50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich go-
spodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego 
typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. 
zł, przy czym wysokość dofi nansowania przyznanego przez 
ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifi kowa-
nych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. 
na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmoderni-
zowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w 
urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spół-
ki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość 
stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w 
sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpie-
czeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub 
nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub 
deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. 
Także w tym przypadku limit dofi nansowania wynosi 80 proc. 
kosztów kwalifi kowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację 
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to 
czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik po-
siadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie 
większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ra-
mach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć 
wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnoto-
wany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofi nansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kate-
gorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawad-
niające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie po-
większające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące 
instalacje. Wsparcie fi nansowe na jednego benefi cjenta i jedno 
gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym re-
fundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację 
inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, któ-
ra ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez 
rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach 
można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący 
sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną 
skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub 
pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do spe-
cjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych 
Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień 
związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków 
o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub 
powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Dzięki IKP każdy z nas może uzyskać dostęp do swojej historii 
zdrowotnej oraz członków swojej rodziny (np. dzieci poniżej 18. 
roku życia). Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta możemy: 
 kupować leki w aptekach dzięki e-recepcie,

 otrzymać e-receptę na leki bezpośrednio na telefon SMS-em 

lub e-mailem,

 zyskać pełny dostęp do własnej historii medycznej,

 zyskać dostęp do historii medycznej niepełnoletnich dzieci 

oraz członków rodziny, którzy udostępnili nam wgląd w in-

formacje na temat swojego stanu zdrowia,

 udostępnić informacje o stanie zdrowia, odbytych wizytach 

lekarskich oraz przyjmowanych lekach lekarzowi,

 otrzymać nową e-receptę na przyjmowane leki bez koniecz-

ności wizyty u lekarza.

Internetowe Konto Pacjenta

Zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej pacjent.gov.
pl, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat 
IKP, a także zapoznacie się z instrukcją jak krok po kroku takie 
konto założyć. 

Źródło: zdrowie.wprost.pl, pacjent.gov.pl, DZ

IKP to bezpłatna aplikacja uruchomiona przez 
Ministerstwo Zdrowia jeszcze w 2019 roku. Zało-
żenie takiego konta może być przydatne szczegól-
nie teraz, w dobie epidemii koronawirusa. 

Źródło: arimr.gov.pl

Źródło: dobryfarmaceuta.pl
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Źródło: polskieradio24.pl

10 kwietnia 2020 roku minęło 10 lat 
od tragicznych wydarzeń nieopodal 

Smoleńska, gdzie rozbił się prezydencki 
samolot z delegacją lecącą na obchody 

upamiętniające zbrodnię na polskich 
ofi cerach w Katyniu. Zginął Prezydent 

RP Lech Kaczyński oraz jego małżonka, 
Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, a także 

94 pozostałe osoby będące na pokładzie 
samolotu. 

Cześć Ich Pamięci 

10 lat od katastrofy pod Smoleńskiem

Źródło: polskieradio24.pl

DZ  

Dzień Pamięci Dzień Pamięci 
Ofi ar Zbrodni KatyńskiejOfi ar Zbrodni Katyńskiej

13 KWIETNIA OBCHODZILIŚMY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ. 
TO ŚWIĘTO PAŃSTWOWE UCHWALONE PRZEZ SEJM RP 14 LISTOPADA 2007 ROKU 

W CELU ODDANIA HOŁDU POMORDOWANYM POLAKOM. 
5 marca 1940 roku na wniosek szefa NKWD Ławrentija Berii, najwyższe władze państwowe i partyjne ZSRR 

z Józefem Stalinem na czele, podjęły decyzję o rozstrzelaniu niemal 22 tysięcy obywateli Polski, w tym ofi cerów 
Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Żołnierzy polskiej armii Sowieci określali jako zatwardziałych 

wrogów władzy radzieckiej, pełnych nienawiści do ustroju radzieckiego. Miesiąc po podjęciu decyzji 
o przeprowadzeniu ludobójstwa, stwierdzono, że polscy jeńcy nie rokujący żadnej nadziei na zerwanie 

z niepodległą Polską i na sowiecką resocjalizację. Ginęli strzałem w tył głowy, a następnie zakopywano ich 
w bezimiennych, masowych mogiłach m.in. w Katyniu, Charkowie, Miednoje czy Bykowni. 

Rosjanie do popełnionej przez siebie zbrodni ofi cjalnie przyznali się dopiero 13 kwietnia 1990 roku, 
kiedy o odpowiedzialności najwyższych władz ZSRR za wymordowanie polskich jeńców 

poinformowała państwowa agencja TASS. 
DZ 
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Ze względu 
na  epidemię konorowirusa każda 

z Pań z Koła  Gospodyń  w Nowym  Gralewie  
w swoim  domu w zaciszu  wykonała ozdobę Wielkanoc-

ną. Ozdoby  były  wykonane  różnymi  technikami.
Wykonana została również piękna i kolorowa Palma  

Wielkanocna, która została  przekazana
do  kościoła  w  Gralewie.

Zachęcamy Państwa
 do przesyłania wiosennych 

zdjęć do naszej redakcji. 
Najciekawsze umieścimy 

w majowym numerze.
 Zdjęcia prosimy wysyłać 

na adres 
dawid.ziolkowski@miastoraciaz.p
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