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PODZIĘKOWALI ZA PLONYPODZIĘKOWALI ZA PLONY
15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odbyły się czwarte dożynki miejsko-gminne. Mimo wciąż utrzy-
mującej się pandemii koronawirusa, podziękowano przed ołtarzem za tegoroczne plony.                         Więcej wewnątrz numeru

POWSZECHNYPOWSZECHNY
SPIS  ROLNYSPIS  ROLNY

1 września rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, który po-
trwa do 30 listopada 2020 r. Spisowi podlegać będą faktyczni 
użytkownicy gospodarstw rolnych, a dane będą zbierane wg 
stanu na 1 czerwca 2020 r. 

Więcej na stronach 5 i 6.

(źródło: wspolczesna.pl)
Wsparcie zWsparcie z ARIMR ARIMR

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagro-
żone są utratą płynności fi nansowej w związku z ograniczenia-
mi spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy 
nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać 
się o wparcie fi nansowe.                              Więcej na stronie 4.

Szkoły i placówki oświatowe wciąż mogą składać do Ministerstwa Zdrowia zamówienia 
na dostarczenie bezpłatnych płynów do dezynfekcji oraz maseczek dla personelu. 

Więcej informacji wewnątrz numeru. 
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Jak ocenia Pani swój rok na sta-
nowisku Sekretarza Gminy Raciąż?

To prawda, właśnie minął rok 
na nowym stanowisku pracy. Moja 
ocena jest jak najbardziej pozytyw-
na, bo mimo iż mam wieloletnie do-
świadczenie i odpowiednie przygo-
towanie zawodowe to wiele spraw 
i zagadnień było dla mnie nowymi, tym 
bardziej, że od ponad 20 lat związana 
jestem z samorządem powiatowym, 
który ma inną specyfi kę niż samorząd 
gminny. Tak więc uczę się cały czas i 
sprawia mi to ogromną radość, gdy kolejne zagadnienia prze-
stają być tajemnicą, a ja czuję, że jestem na wyższym poziomie 
mojego rozwoju zawodowego. Wysoka ocena minionego roku 
wynika przede wszystkim z faktu, że lubię to co robię, kocham 
ludzi, lubię się uczyć, przyjemność sprawiają mi sytuacje, kie-
dy mogę komuś w czymś pomóc czy wyjaśnić. Jeżeli dodać do 
tego siłę spokoju, wysoką kulturę osobistą i zawodową mojego 
pracodawcy oraz niezwykle sympatyczny zespół ludzi, z który-
mi mam przyjemność współpracować to ocena może być tylko 
jedna – celująca!

Proszę pokrótce przybliżyć czytelnikom, jak wygląda 
praca sekretarza, co należy do Pani obowiązków?

Praca sekretarza a konkretnie jego kompetencje i zakresy 
obowiązków mogą się różnić w zależności od urzędu, bowiem 
to od pracodawcy zależy jakie zadania zostaną przydzielone 
temu stanowisku. W Urzędzie Gminy w Raciążu sekretarz jest 
jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania Urzędu Gminy oraz organizacja pracy urzędu. 
W związku z powyższym jako sekretarz jestem odpowiedzialna 
za opracowanie przydziałów czynności dla pracowników oraz 
okresowych ocen kwalifi kacyjnych. Do moich zadań należy 
nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych urzędu, koordy-
nuję pracę stażystów, prowadzę współpracę z PUP z zakresu 
zatrudnienia osób skierowanych do prac interwencyjnych lub 
robót publicznych. Bardzo ważnym zadaniem z punktu widze-
nia funkcjonowania urzędu jest przygotowywanie projektów 
statutów, regulaminów i innych aktów prawa miejscowego 
w sytuacji, kiedy dotychczasowe nie są już zgodne z obowiązu-
jącym stanem prawnym. Współpracuję z organizacjami poza-
rządowymi, przygotowuję ogłoszenia o konkursach, organizu-
ję nabory na wolne stanowiska urzędnicze oraz przewodniczę 
komisjom przetargowym. W trosce o dobry wizerunek gminy 
i rzetelny przepływ informacji do mieszkańców współpracuję 
z redaktorem Głosu Raciąża oraz informatykiem naszego urzę-
du, odpowiedzialnym za stronę internetową urzędu. Nie wspo-
mniałam o wyborach, w których pełniłam funkcję Pełnomocni-
ka Okręgowej Komisji Wyborczej w Ciechanowie, czy o aktu-
alnej roli Koordynatora Gminnego Biura Spisowego w związku 
z rozpoczynającym się za chwilę Powszechnym Spisem Rol-
nym. Bo nie da się w kilku zdaniach zawrzeć całokształtu obo-
wiązków przypisanych do tego stanowiska. 

Jakie cele stawiała Pani przed sobą, w momencie obej-
mowania stanowiska?

Głównym celem jaki mi przyświecał w momencie obej-
mowania stanowiska było wykorzystanie posiadanej wiedzy 
i doświadczenia zawodowego w nowym miejscu pracy. Je-
żeli wspomnę, że gmina Raciąż to ta, gdzie są moje korze-
nie to aktywność na rzecz tego samorządu ma jeszcze głęb-
szy sens. Dla mnie praca jest darem i zadaniem, a jej celem 
jest rozwój człowieka. Od zawsze, kiedy pamiętam byłam 

i jestem człowiekiem, który lubi wy-
zwania, lubi tworzyć i budować, dlate-
go cieszę się, że wyzwanie jakim było 
podjęcie pracy w gminie Raciąż spra-
wia mi ogromną radość. Źródłem tej 
radości są ludzie, z którymi współpra-
cuję, każda pomyślnie załatwiona spra-
wa, każdy nowy dokument, który speł-
nia wymogi obowiązującego prawa 
i służy skuteczniejszej pracy urzędu, 
każdy gest i słowo, które powodują, że 
czuję się osoba spełnioną i szczęśliwą, 
bo mogę służyć Bogu i ludziom. 

Ostatnie 12 miesięcy to dla gminy czas inwestycji m.in. 
drogowych. Co udało się zrealizować?

Drogi są bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na roz-
wój gminy, dlatego też podobnie jak w innych samorządach, 
również w gminie Raciąż działalność inwestycyjna dotyczy 
w największym stopniu dróg. W 2019 roku przebudowano 
566,5 m drogi Kraśniewo – Strzeszewo, 320 m drogi Sierakowo 
– Kossobudy, 750 m drogi Sierakowo – Draminek, 670 m drogi 
Unieck – Maryśka, 936 m drogi w Charzynach, 255 m drogi 
Jeżewo-Wesel – Charzyny – Unieck, 267 m drogi w Starym 
Komuninie. Łącznie 3 764,5 m. W 2020 roku zakończyliśmy 
przebudowę kolejnych odcinków dróg gminnych – 1453 m dro-
gi Żukowo Strusie – Kraszewo Podborne – Kraszewo Czubaki, 
323 m drogi Ćwiersk – Zaborowo, 357 m drogi w miejscowości 
Pólka-Raciąż i 416 m drogi w miejscowości Kraszewo Podbor-
ne. W trakcie realizacji jest kolejnych 5 odcinków.

Jakie plany, choćby w kwestii poprawy stanu dróg ma na 
tę chwilę gmina?

Jeżeli chodzi o plany na rok następny to Pan Wójt chciałby, 
aby skala inwestycji drogowych została utrzymana na poziomie 
roku 2020. Szczegółów jeszcze nie znamy, dużo będzie zależało 
od tego jakie konkursy dające możliwość pozyskania dofi nan-
sowania zostaną ogłoszone oraz od tego, czy uda nam się przy-
gotować dokumentację pozwalającą złożyć stosowny wniosek. 
Ważne są też terminy jakie wyznacza instytucja ogłaszająca 
nabór, bo np. w ubiegłym roku termin naboru do programu 
z Funduszu Dróg Samorządowych został tak skrócony, że nie 
mogliśmy złożyć wniosku. Nie mniej jednak zdaniem Pana 
Wójta będziemy starali się realizować najpilniejsze inwestycje 
drogowe biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców gminy. 

Od marca zmagamy się z epidemią koronawirusa. Jak 
wygląda sytuacja na terenie gminy w tej kwestii?

Począwszy od 28 kwietnia 2020 roku Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna przesyła codziennie do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej komunikaty dotyczące skali zja-
wiska związanego z koronawirusem SARS-COV 2. Powołując 
się na ww. źródło informacji do dnia dzisiejszego podejrzanych 
o zakażenie były 3 osoby. W izolacji domowej przebywały 
4 osoby, zaś w kwarantannie w cytowanym wyżej okresie prze-
bywało łącznie 150 osób. Nie chcę oceniać czy to dużo czy 
mało, najlepiej byłoby, gdyby wszyscy byli zdrowi, czego życzę 
wszystkim mieszkańcom gminy Raciąż. 

Tak na koniec – czego życzyć Pani na kolejny rok pracy?
Odpowiem krótko: aby było tak jak jest, aby nic się nie 

zmieniło, bo cytując Monteskiusza „Lepsze jest wrogiem do-
brego”. Obym nigdy nie utraciła wrodzonego optymizmu, am-
bicji i przyjaciół. Życzę sobie i innym wewnętrznego spokoju, 
zdrowia i dużo miłości.

Rozmawiał Dawid Ziółkowski 

„Dla mnie praca jest darem i zadaniem, „Dla mnie praca jest darem i zadaniem, 
a jej celem jest rozwój człowieka” – a jej celem jest rozwój człowieka” – 

wywiad z sekretarz Gminy Raciąż, Anną Dumińską-Kierską
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Uroczysta msza święta w raciąskim 
kościele rozpoczęła się punktualnie o 
godzinie 12:00, a przewodniczył jej 
ksiądz Adam Ners – na co dzień dusz-
pasterz w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym w Kraszewie Czubakach. Du-
chowny przypomniał o tym, jak wiel-
kie znaczenie ma dla Polskiego narodu 
Matka Boska. Dodał, że przyszliśmy 
wszyscy do stóp Boskiego ołtarza, by 
podziękować za zbiory, ale także by 
złożyć dziękczynienie za ocalenie oj-
czyny przed bolszewicką nawałnicą w 
Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Ksiądz 
Ners w swojej homilii mówił również, 
że nasz naród od wieków powierzał 
Polskę pod opiekę swojej Królowej, 
Matce Chrystusa, składając jej wota i 

pielgrzymując w rozmaitych intencjach 
na Jasną Górę, by zanieść modlitwy ku 
cudownemu obrazowi. Ty za nami prze-
mów słowo, Maryjo! Ociemniałym po-
daj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę, 
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! 
– przypomniał słowa pieśni „Z dawna 
Polski Tyś Królową” przewodniczący 
mszy duszpasterz. 

Na mszy świętej obecni byli przedsta-
wiciele Gminy Raciąż – Wójt Zbigniew 
Sadowski wraz z małżonką Beatą, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Grażyna Ro-
gowska, a także przedstawiciele władz 
miejskich – Burmistrz Mariusz Godlew-
ski i Sekretarz Miasta Renata Kujawa, 
a także członek zarządu powiatu płoń-
skiego – Artur Adamski. 

Przy ołtarzu głównym ustawiony 
został wieniec dożynkowy, który miał 
kształt łodzi, na której stoi papież Jan 
Paweł II. Ze względu na epidemię koro-
nawirusa dożynki były nieco skromniej-
sze i odbyły się wyłącznie wewnątrz ko-
ścioła. Przy ołtarzu ksiądz Ners poświę-
cił przygotowany na uroczystość chleb, 
a także pozostałe dary – owoce, wędliny, 
wino, sery, a także woreczki z ziarnem, 
które zostały przekazane przedstawi-
cielom poszczególnych sołectw. Mszę 
zakończyła procesja eucharystyczna, 
w której wierni przeszli wokół kościoła 
w Raciążu. 

UG Raciąż, DZ

D O Ż Y N K I D O Ż Y N K I 
MIEJSKO-GMINNE 2020MIEJSKO-GMINNE 2020

15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odbyły się czwarte dożynki 
miejsko-gminne. Mimo wciąż utrzymującej się pandemii koronawirusa, podziękowano przed 
ołtarzem za tegoroczne plony. 
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Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Wnioski o wsparcie można składać 
w biurach powiatowych ARiMR. Osta-
teczny termin ich składania nie został 
określony, jednak Agencja może przy-
znać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. 
i w tym terminie musi ją również wypła-
cić. Szybkie złożenie dokumentów gwa-
rantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za po-
średnictwem platformy ePUAP lub wy-
słać przesyłką rejestrowaną. Dokumen-
ty można także złożyć osobiście, o ile 
w danej jednostce istnieje taka możliwość. 
Można je również dostarczyć do specjal-

nych wrzutni, ustawionych w placówkach 
terenowych Agencji. W tym wypadku, 
jeżeli wnioskodawca chce otrzymać po-
twierdzenie złożenia, powinien dołączyć 
do wniosku dane kontaktowe – adres 
e-mail bądź nr telefonu komórkowego –
ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem 
Agencja ma poinformować o przyjęciu 
wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właścicie-
le gospodarstw rolnych, którym zagraża 
utrata płynności fi nansowej wywołana 
KORONAKRYZYSEM i nie otrzyma-
li oni pomocy na szkody spowodowane 

w 2019 roku przez suszę i inne nieko-
rzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym 
z warunków przyznania pomocy jest zło-
żenie oświadczenia o wycofaniu wnio-
sku złożonego w 2019 roku dotyczącego 
pomocy na szkody spowodowane suszą 
i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Pomoc będzie miała charakter pomo-
cy publicznej.

Wszelkie pytania dotyczące naboru 
wniosków o przyznanie pomocy można 
kierować do biur powiatowych Agencji 
lub na adres mailowy info@arimr.gov.pl

UG Raciąż, ARiMR

Od 19 sierpnia szkoły i placówki 
oświatowe z województwa mazowiec-
kiego mogły składać zamówienia na bez-
płatne płyny do dezynfekcji i maseczki 
medyczne dla personelu. Można było 
to zrobić za pośrednictwem specjalnego 
formularza na stronie internetowej soi.
mz.gov.pl. 

Resort edukacji zapewnia, że wszyst-
kie szkoły, które złożyły formularz do 
20 sierpnia otrzymają płyny i maseczki 
do 1 września. 

Podmioty, które złożyły zamówie-
nia po 20 sierpnia otrzymają środki po 
1 września. Formularz będzie dostępny 
do 10 września.

mz.gov.pl, UG Raciąż 

ARiMR – trwa nabór wniosków ARiMR – trwa nabór wniosków 
o wsparcie dla rolników o wsparcie dla rolników 

poszkodowanych przez COVID-19 poszkodowanych przez COVID-19 
i ubiegłoroczną suszęi ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są 
utratą płynności fi nansowej w związku z ograniczeniami 
spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy 
nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się 
o wparcie fi nansowe.

Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia 
dostarczy szkołom bezpłatne dostarczy szkołom bezpłatne 

płyny do dezynfekcji i maseczkipłyny do dezynfekcji i maseczki
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Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis 
rozpocznie się 1 września i potrwa 
3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane 
będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 
2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podle-
gają faktyczni użytkownicy gospodarstw 
rolnych. Każdy użytkownik gospodar-
stwa rolnego otrzyma list od Prezesa 
GUS. Oprócz informacji o obowiązku 
spisania się, list będzie zawierać ważne 
informacje potrzebne do logowania się 
w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo 
należy zachować aż do momentu spisa-
nia się!

Jak się spisać? W Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy 
metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa 
metoda spisowa i o niej w pierwszej ko-
lejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest 
to metoda wygodna, ponieważ spisać się 
można samodzielnie w domu przez kom-

puter lub telefon z dostępem do Internetu, 
w dogodnym dla siebie momencie. Dla 
rolników, którzy nie posiadają komputera 
lub telefonu z dostępem do Internetu, pla-
nowane jest przygotowanie na czas spisu 
Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powo-
dów nie może lub nie chce spisać się przez 
Internet, powinien zadzwonić na infoli-
nię spisową (pod numer 22 279 99 99) 
i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej 
z obu wspomnianych opcji (Internet lub 
telefon), może spodziewać się wizyty 
rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, 
że w takim przypadku nie będą już mogli 
odmówić udzielenia odpowiedzi i prze-
łożyć tego na inny termin. Rachmistrze 
rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? 
Powszechny Spis Rolny jest organi-
zowany co 10 lat. Jako badanie obej-
mujące wszystkie gospodarstwa rolne 

w kraju jest jedynym źródłem informacji 
pozwalającym na ocenę stanu polskiego 
rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spi-
su pozwolą ocenić zmiany w produkcji 
roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na 
opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawo-
wym źródłem informacji o Powszech-
nym Spisie Rolnym 2020 jest strona 
internetowa https://spisrolny.gov.pl/. 
Warto też na bieżąco śledzić stronę in-
ternetową lub konta społecznościowe 
(Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu 
Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wspar-
cie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na info-
linię spisową pod numer: 22 279 99 99. 
Jest ona dostępna od 8:00 do 20:00 – 
7 dni w tygodniu. Poprzez infolinię moż-
na zweryfi kować tożsamość rachmistrza.

Więcej informacji o spisie na stronie 
https://spisrolny.gov.pl/

UG Raciąż 

POWSZECHNY  SPIS  ROLNY

ROLNIKUROLNIKU, , 
PRZYGOTUJ SIĘ PRZYGOTUJ SIĘ 

DO SPISU!DO SPISU!
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – 

obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. 
Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.
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Wyniki spisu rolnego są jedynym 
źródłem pozwalającym dokładnie 
scharakteryzować polskie rolnictwo, 
a zebrane dane posłużą władzom lo-
kalnym i centralnym do podejmowa-
nia trafnych decyzji strategicznych. 
Dlatego udział w spisie oraz udzie-
lenie dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest 
w najlepszym interesie samych rolni-
ków.

Formularz spisowy Powszechne-
go Spisu Rolnego jest podzielony na 
11 działów. Należy pamiętać, że nie 
wszystkie pytania, czy nawet całe 
działy będą dotyczyć danego gospo-
darstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowa-
dzony od 1 września do 30 listopa-
da 2020 r, ale pytania spisowe będą 
dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 
2020 r. lub za okres 12 miesię-

cy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 
1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto 
poświęcić chwilę na przypomnienie 
sobie i przygotowanie niezbędnych 
informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza 
spisowego (działy):

 użytkowanie gruntów;
 powierzchnia zasiewów;
 zwierzęta gospodarskie;
 nawożenie;
 ochrona roślin;
 budynki gospodarskie;
 ciągniki, maszyny i urządzenia 

rolnicze;
 działalność gospodarcza;
 struktura dochodów gospodarst-

wa domowego z użytkownikiem 
gospodarstwa indywidualnego;

 aktywność ekonomiczna;
 chów i hodowla ryb.

WAŻNE! 
W spisie nie będzie pytań o mają-

tek rolników ani o wysokość docho-
dów. W przypadku dochodów wyma-
gane będzie tylko podanie informa-
cji, jaki w przybliżeniu procentowy 
udział stanowią dochody z prowa-
dzonej działalności rolniczej, działal-
ności pozarolniczej, pracy najemnej 
i źródeł niezarobkowych, takich jak 
emerytury i renty.

Od 1 września w budynku Urzę-
du Gminy w godzinach 7:30-15:30 
będą trwać dyżury dotyczące Spisu 
Rolnego. W późniejszych godzinach 
informacje będzie można uzyskać te-
lefonicznie pod nr 604 296 087.
Więcej informacji o spisie na stronie 
https://spisrolny.gov.pl

UG Raciąż 

Powszechny Powszechny 
Spis Rolny 2020 – Spis Rolny 2020 – 

jakie będą pytania?jakie będą pytania?
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Etapy znoszenia ograniczeń 
związanych z COVID-19

Hołd Powstańcom Warszawskim 
przy dźwiękach syreny, która rozbrzmia-
ła o symbolicznej godzinie „W”, skła-
dając kwiaty i znicze na cmentarzu pa-
rafi alnym w Uniecku oddali strzelcy 
z Jednostki Strzeleckiej 1863 z Uniecka. 

Wiemy, że w walkach powstańczych 
brali udział także osoby pochodzące 
z Raciąża – według posiadanych przez 
nas na tę chwilę informacji, było to 
11 osób. Oto ich nazwiska:

 Janina Baranowska „Dzidka”

 Rajmund Barański „Rajmund” 

 Henryk Bartnikowski „Krzysztof ”

 Andrzej Chyczewski „Gustaw”

 Janusz Chyczewski „Pawlak”

 Stanisława Kozłowska „Eugenia”

 Stanisław Krusiewicz „Grom”

 Wincenty Sławiński „Wicek”

 Stanisław Sosiński „Brzęczyk”

 Maria Stępień „Hala”

 Jan Wawrowski „Muranowska”, „Ja-

nek” (jego grób znajduje się na cmen-

tarzu w Raciążu)

 Stanisław Żelaziński „Zielonka”

Jak było Powstanie Warszawskie, 
w dzień było widać dym, a w nocy czer-
woną łunę i cały czas słychać było strza-
ły, cały czas… Jak chodziło się paść 
krowy i człowiek się położył, to tylko zie-
mia drżała – wspominała w rozmowie 
z „Głosem Raciąża” Zofi a Godlewska, 
która podczas II wojny światowej miesz-
kała w Krajkowie. 

Powstanie militarnie było wymierzo-
ne przeciwko Niemcom, zaś politycznie 
przeciwko Sowietom. Dowództwo Armii 
Krajowej chciało samodzielnie wyzwolić 
stolicę, jeszcze przed wkroczeniem do 
niej Armii Czerwonej licząc, że dzięki 
temu uda się wzmocnić międzynarodową 
pozycję Rządu RP na uchodźctwie. Po 
wybuchu Powstania Rosjanie wstrzymali 
ofensywę w kierunku Warszawy, a Sta-
lin konsekwentnie odmawiał udzielenia 
walczącym powstańcom poważniejszej 
pomocy. Co prawda, na wsparcie walczą-
cych w stolicy oddziałów AK zdecydo-
wali się Brytyjczycy i Amerykanie, do-
konując zrzutów broni i amunicji, jednak 
nie miało to znaczącego wpływu na losy 
walk. Podczas Powstania oddelegowane 
do tego oddziały niemieckie i kolaboru-
jące oddziały rosyjskie, ukraińskie i bia-

łoruskie (m.in. 36 Dywizja Grenadierów 
SS Dirlewanger czy Rosyjska Wyzwo-
leńcza Armia Ludowa – RONA), pod do-
wództwem Heinza Reinefartha, Oskara 
Dirlewangera i Bronisława Kamińskiego 
konsekwentnie realizowały rozkaz Hitle-
ra - „każdego mieszkańca należy zabić, 
nie wolno brać żadnych jeńców. War-
szawa ma być zrównana z ziemią i w ten 
sposób ma być stworzony zastraszający 
przykład dla całej Europy”. Powstanie 
Warszawskie, które miało trwać zaledwie 
kilka dni, trwało aż 63. Słabo wyposaże-
ni powstańcy walczący z regularną ar-
mią niemiecką ostatecznie skapitulowali 
w nocy z 2/3 października 1944 roku. 
Poniesione straty były ogromne – zginę-
ło około 10 tys. powstańców i 150-200 
tys. cywilów, zaś 600-650 tys. cywilów 
wypędzono z miasta. W dniu wybuchu 
powstania w Warszawie przebywało oko-
ło 900 tys. ludzi. Po jego upadku, w ru-
inach miasta przebywało mniej niż 1000 
osób. Wspominając Powstanie każdy 
z nas powinien mieć w pamięci to zdanie 
– „Ziemia, po której chodzisz, to marze-
nie tych, którzy odeszli za młodzi”. 

DZ 

ROCZNICA WYBUCHU ROCZNICA WYBUCHU 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
CZEŚĆ CZEŚĆ ii CHWAŁA BOHATEROM!  CHWAŁA BOHATEROM! 

1 sierpnia obchodziliśmy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – zbrojnego wystąpienia 
żołnierzy Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Był to największy zryw ruchu oporu 
przeciwko hitlerowcom w okupowanej Europie. 
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Bitwa Warszawska była kulminacyj-
nym momentem wojny polsko-bolsze-
wickiej, rozpoczętej w 1919 roku. Wło-
dzimierzowi Leninowi zależało na tym, 
aby bolszewicka rewolucja zapoczątko-
wana w Rosji, rozszerzyła się również 
na kraje Europy zachodniej, m.in. Niem-
cy czy Anglię. Pierwszą „przeszkodą” 
w tym realizacji tego planu była Polska. 
Lenin stwierdził, że pod Warszawą znaj-
duje się […] centrum całego współcze-
snego systemu imperialistycznego […]. 

Bitwa toczyła się na obszarze sięga-
jącym od Włodawy nad Bugiem na połu-
dniu, po Działdowo na północy (oba mia-
sta dzieli niemal 400 km). Rozpoczęła się 
13 sierpnia 1920, kiedy siły Armii Czer-
wonej dowodzone przez Michaiła Tucha-
czewskiego zbliżyły się na wschodnie 
przedpola Warszawy i pobliskiej Twier-
dzy Modlin. Pod naporem wojsk bolsze-

wickich siły polskie zostały zmuszone do 
ustąpienia w rejonie Radzymina na drugą 
linię obrony, usytuowaną pomiędzy Nie-
porętem i Rembertowem. Obronna faza 
bojów koncentrowała się na Froncie Pół-
nocnym pozostającym pod dowództwem 
generała Józefa Hallera, głównie w rejo-
nie Radzymina i Ossowa. Po 14 sierpnia 
polska 5. armia generała Władysława Si-
korskiego przystąpiła do działań zaczep-
nych, odzyskując do 20 sierpnia szereg 
pozycji i zagrażając odcięciem wojsk 
bolszewickich. 16 sierpnia dowodzone 
przez Józefa Piłsudskiego grupy uderze-
niowe przypuściły kontratak z południa, 
znad Wieprza, przełamując pod Kockiem 
i Cycowem front obrony przeciwnika, 
rozbijając całkowicie jego lewe skrzydło 
i wychodząc na tyły wojsk atakujących 
Warszawę. Kontratak polski zmusił siły 
rosyjskie do niezorganizowanego wyco-

fania się na wschód i za Niemen. Armia 
Czerwona poniosła znaczne straty, w tym 
kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy za-
bitych i rannych, oraz kilkadziesiąt tysię-
cy wziętych do niewoli. 

W kolejnych tygodniach siły polskie 
przeszły do działań pościgowych, odno-
sząc kolejne zwycięstwa, które przypie-
czętowały polskie zwycięstwo w wojnie, 
zagwarantowały Polsce niepodległość 
i umożliwiły zawarcie korzystnego dla 
II Rzeczypospolitej traktatu pokojowego 
z Rosją Sowiecką i Ukrainą, zabezpie-
czając wschodnie granice państwa pol-
skiego aż do 1939 roku.

Bitwa Warszawska określana jest 
również jako Cud nad Wisłą, ze względu 
na przypadające 15 sierpnia święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Źródło: wikipedia.org, DZ

SETNA ROCZNICA SETNA ROCZNICA 
BITWY WARSZAWSKIEJBITWY WARSZAWSKIEJ

15 sierpnia minęło 100 lat od bitwy, która zmieniła historię i wpłynęła na kształt ówczesnej 
Europy. Polskie wojsko zatrzymało ofensywę Armii Czerwonej i uniemożliwiło tym samym 
rozpętanie międzynarodowej bolszewickiej rewolucji. 
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Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego już po raz 21. organizuje 
konkurs Nagroda Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, pragnąc 
nagrodzić wybitnych mieszkańców 
naszego regionu za szczególne zasłu-
gi w zakresie promocji województwa 
mazowieckiego w kraju i na świecie 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony szeroko 
pojętej kultury, w tym kultury maso-
wej.

To uhonorowanie pracy i talentu 
ludzi niepospolitych, którzy z potrze-
by serca intensywnie działają na rzecz 
wspólnoty mazowieckiej. Zaprasza-
my zatem do zgłaszania kandydatów. 
Nabór wniosków przewidziany jest 
do 18 września br. Spośród nomino-
wanych przez uprawnione podmioty, 
kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy 
podczas uroczystej gali otrzymają pa-
miątkową statuetkę, a także nagrodę 
pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Szczegółowe warunki i tryb postę-
powania konkursowego zostały okre-
ślone w regulaminie konkursu Nagroda 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego, dostępnym na stronach interne-
towych www.mazovia.pl oraz www.
nagroda.mazovia.pl.

Wnioski do 21. edycji konkursu 
należy składać na formularzach zgło-
szeniowych, odpowiednio dla osób 
fi zycznych oraz podmiotów niebędą-
cych osobą fi zyczną, z dopiskiem na 
kopercie: XXI EDYCJA KONKURSU 
NAGRODA MARSZAŁKA WOJE-
WÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, 
w nieprzekraczalnym terminie:

 pocztą do 18 września 2020 r. (de-

cyduje data stempla pocztowego) na 

adres: Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Mazowieckiego w Warsza-

wie, Departament Kultury, Promo-

cji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 

Warszawa; 

 osobiście do 18 września 2020 r. 

w siedzibie Departamentu Kultury, 

Promocji i Turystyki Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Mazo-

wieckiego w Warszawie, ul. Brechta 

3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje pod nume-
rem tel. 22 59 79 539, e-mail: iwona.
powaga@mazovia.pl, natalia.maty-
siak@mazovia.pl, 22 59 79 299.

XXI edycja konkursu XXI edycja konkursu 

Nagroda Marszałka Nagroda Marszałka 

Województwa MazowieckiegoWojewództwa Mazowieckiego
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Celem kampanii jest zwiększa-
nie liczby domów z zadbanymi 
i oczyszczonymi kominami, bez 
zagrożeń wynikających z zapo-
minania, dlaczego przewody ko-
minowe zgodnie ze swoim prze-
znaczeniem, powinny spełniać 
wymagania techniczne i eksplo-
atacyjne określone w przepi-
sach techniczno-budowlanych. 
Do tych wymagań należą m.in. 
ogniotrwałość, szczelność, droż-
ność, odporność na oddziały-
wanie produktów spalania czy 
prawidłowości ciągu. Utrzyma-
nie przewodów kominowych w 
należytym stanie technicznym, 
aby bezpiecznie i skutecznie 
spełniały swoje funkcje wymaga 
dużego zaangażowania i ścisłej 
współpracy między właścicielem 
budynku a kominiarzami. 

Pamiętajmy!
– czyszczony komin to mniejsze za-
grożenie wystąpienia ewentual-
nego pożaru i zaczadzenia! 

UG Raciąż, DZ

Sadza płonie. 
Czad zabija. 

Żyj – kampania 
społeczna 

Międzywojewódzkiego 
Cechu Kominiarzy
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Gmina Raciąż w partnerstwie z Sa-
morządem Województwa Mazowieckie-
go realizuje projekt pn. „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczy-
cieli i uczniów do nauczania zdalnego” 
w ramach X Osi priorytetowej „Edu-
kacja dla rozwoju regionu”, Działania 
10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i mło-
dzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja 
ogólna”, którego celem jest podniesienie 
jakości nauczania w min. 200 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 Podsta-
wowa im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Koziebrodach otrzyma pakiet 
sprzętu w postaci: zestawów kompute-
rowych, laptopów, tabletów, drukarek, 
urządzenia wielofunkcyjnego, projektora 
multimedialnego oraz pakiet oprogramo-
wań wspierających naukę zdalną. Ponad-

to wsparciem szkoleniowym w zakresie 
nauczania zdalnego objęci zostaną na-
uczyciele i uczniowie. Wartość projektu 
wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast do-

fi nansowanie ze środków Unii Europej-
skiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

UG Raciąż 

W sobotę 22 sierpnia na boisku Or-
lik przy Zespole Szkół w Raciążu odbył 
się piłkarski Turniej o Puchar Burmistrza 

Miasta Raciąż oraz Wójta Gminy Raciąż. 
Do zmagań przystąpiło pięć drużyn – 
Active, FC Naruszewo, Pal-Rob Płońsk, 

Uzurpator Kondrajec i Mazovia Błomi-
no. Mimo panującego upału rozgrywki 
były bardzo zacięte, a na placu gry nie 
brakowało emocji. Ostatecznie zwycięz-
cą turnieju został zespół Pal-Rob Płońsk, 
drugie miejsce przypadło dla Mazovii 
Błomino, zaś podium uzupełnili piłkarze 
Uzurpator Kondrajec. 

Wręczone zostały także nagrody in-
dywidualne – najlepszym strzelcem zo-
stał Jakub Palmowski (Pal-Rob Płońsk), 
najlepszym bramkarzem Łukasz Jeziak 
(Mazovia Błomino), zaś najlepszym za-
wodnikiem całego turnieju wybrano Fili-
pa Garłowicza (Pal-Rob Płońsk). 

Wszystkim ekipom dziękujemy za 
sportową walkę, a drużynie z Płońska 
serdecznie gratulujemy zwycięstwa. 

Organizatorami Turnieju o Puchar 
Burmistrza Miasta Raciąż oraz Wójta 
Gminy Raciąż byli Miasto Raciąż, Gmi-
na Raciąż, Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz Sto-
warzyszenie Graj z Krystianem. 

DZ, UG Raciąż 

W sobotę 22 sierpnia na boisku Or Miasta Raciąż oraz Wójta Gminy Raciąż Uzurpator Kondrajec i Mazovia Błomi

Grali o Puchar Burmistrza i Wójta Grali o Puchar Burmistrza i Wójta 

Gmina Raciąż w partnerstwie z Samorządem Gmina Raciąż w partnerstwie z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego realizuje projekt Województwa Mazowieckiego realizuje projekt 
pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
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„I po żniwach…”„I po żniwach…”

W związku z potwierdzeniem przez 
System Monitoringu Suszy Rolniczej w 
dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 
czerwca do 20 sierpnia 2020 r. zagroże-
nie wystąpienia suszy rolniczej na terenie 
Gminy Raciąż, wśród upraw kukurydzy 
na kiszonkę oraz kukurydzy na ziarno, 
Wójt Gminy Raciąż informuje, iż wnio-

ski o oszacowanie szkód można składać 
wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 
aplikację:

http://aplikacje.gov.pl/app/susza
Więcej informacji można uzyskać na 

stronie: minrol.gov-co robimy – Infor-
macje branżowe – niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne – szacowanie suszy od 

2020 r. – złóż wniosek o oszacowanie 
strat w uprawach rolnych spowodowa-
nych przez suszę.

Wnioski mogą składać producenci 
rolni, którzy posiadają Profi l Zaufany 
(PZ).

UG Raciąż 

Za nami dwie kolejki rozgry-
wek piłkarskiej Klasy B sezonu 
2020/2021, w której występuje 
Jutrzenka Unieck. 

Drużyna z Gminy Raciąż zanoto-
wała bardzo udany start – w dwóch 
pierwszych meczach odniosła dwa 
zwycięstwa – najpierw pokonała 
u siebie APN Olimp Ciechanów 
2:1 po bramkach Michała Stępiń-
skiego i Krzysztofa Kozłowskiego, 
a w meczu 2. kolejki wygrała na wy-
jeździe ze Żbikiem II Nasielsk 3:2 
(bramka Patryka Baczewskiego i 
dwa trafi enia Szymona Wiejskiego). 

Jutrzenka w ligowej tabeli jest 
na drugim miejscu, ale ma tyle samo 
punktów co prowadząca Tamka 
Dzierzgowo (stan na 27 sierpnia). 

DZ

UWAGA ROLNICY!! UWAGA ROLNICY!! 
Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych powstałychWnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych powstałych

w wyniku suszy w 2020 r. przez aplikację publiczną!!w wyniku suszy w 2020 r. przez aplikację publiczną!!


