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Biskup płocki Piotr Libera przewod-
niczył sumie odpustowej, która 8 wrze-
śnia, w święto Matki Boskiej Siewnej, 
miała tradycyjnie miejsce w Koziebro-
dach, gdzie w tutejszym kościele znajduje 
się słynący łaskami obraz Matki Boskiej 
Koziebrodzkiej, do którego od trzech stu-

leci pielgrzymują wierni z bliższych i dal-
szych parafi i.

W trakcie nabożeństwa delegacje 
różnych parafi i złożyły dary. Na czele 
procesji z darami szli do ołtarza polo-
wego sołtys Młodochowa Kazimierz 
Deptuła i Zofi a Włodarska, którzy bi-

skupowi płockiemu przekazali ziarna 
zbóż.

Uroczystości odpustowe połączone 
były z dożynkami regionalnymi. Wie-
le pielgrzymek przybyło do Koziebród 
z pięknymi dożynkowymi wieńcami.
Więcej na ten temat – wewnątrz numeru.

Dziękowali za bochen chlebaDziękowali za bochen chleba

Nowy rok Nowy rok 
szkolny szkolny 
rozpoczętyrozpoczęty

838 przedszkolaków i uczniów roz-
poczęło nowy rok szkolny w punktach 
i oddziałach przedszkolnych oraz szko-
łach prowadzonych przez gminę Raciąż. 
Od nowego roku szkolnego we wszyst-
kich placówkach jedyną formą dokumen-
towania obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych jest dziennik elektroniczny.

Czytaj na str. 3 i 4

Święto Święto 
ziemniaka w ziemniaka w 
SzczepkowieSzczepkowie

Pyzy, przecieraki, kartofl ak i inne 
potrawy z ziemniaków królowały na sto-
łach podczas festynu zorganizowanego 
w Szczepkowie. Na święcie ziemniaka 
nie mogło być inaczej. Można też było 
potańczyć i ogrzać się przy ognisku. 
A dzieci hasały z radością na dmucha-
nych zjeżdżalniach.

Patrz – str. 12

Okopy z I wojnyOkopy z I wojny
Ku końcowi zbliża się rekonstruk-

cja części okopów z I wojny światowej, 
znajdujących się w lesie na terenie wsi 
Strożęcin. – Otwarcie zrekonstruowanych 
obiektów chcemy połączyć z gminnymi 
obchodami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości – powiedział wójt 
gminy Raciąż Ryszard Giszczak.

Czytaj na str. 9
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Gdy pisaliśmy ten tekst, kończyła się budowa drogi w Ży-
chowie (610 m) i wykonawcy sposobili się do budowy kolejne-
go traktu gminnego Unieck – Podgaje długości 870 m.

Wcześniej zbudowane zostały od postaw drogi gminne w 
miejscowościach: Żukowo – Strusie (250 m), Unieck w kie-
runku Jeżewa (600 m), Kossobudy (720 m), Cieciersk (230 m), 
Młodochowo (813 m), Kraszewo Podborne (966 m).

Gmina Raciąż partycypuje w kosztach przebudowy dróg 
powiatowych w Mło-
dochowie, z Szapska do 
Mystkowa oraz z Raciąża 
w kierunku Koziebród za 
skrzyżowanie z drogą do 
Kraszewa Czubaków.

Wykonanych dróg 
mogłoby być więcej, bo 
są gotowe dokumentacje 
i rozstrzygnięte przetargi 
na wykonanie, ale gmina 
musi czekać na pozwole-
nie. Wójt gminy Raciąż 
Ryszard Giszczak wy-
licza te inwestycje nie 
ukrawając, że ślamazarny tryb wydawania przez starostwo 
w Płońsku pozwoleń na budowę czy czekanie miesiącami na 
opinię lub decyzję Wód Polskich przyprawia go o ból głowy.

I tak w Koziebrodach do zrobienia jest zaledwie 300-me-
trowy odcinek, ale trzeba odwodnić teren. Na niezbędną w tej 
sprawie decyzję Wód Polskich gmina Raciąż czeka od marca. 
O trzy miesiące wydłużyła się procedura związana z budową 
drogi do Sobocina (1450 m). Tyle trwało oczekiwanie gminy 
na „ruch” ze strony Wód Polskich. Dopiero zażalenie złożo-
ne na opieszałość tej instytucji pozwoliło zrobić kolejny krok, 

czyli złożyć do starostwa wniosek o wydanie pozwolenia na bu-
dowę. Ile gmina na nie będzie czekać? Nie wiadomo, o czym 
przekonuje przykład. Otóż na terenie Gralewa do wykonania 
jest dokładnie 999 m drogi. Władze gminy były przekonane, 
że wszystkie dokumenty są w porządku i wydanie przez sta-
rostwo zgody na budowę będzie tylko formalnością. Ale nie... 
Okazało się bowiem, że w tzw. międzyczasie jeden z właści-
cieli działki podzielił tę działkę na dwie. Starostwo orzekło, że 

gmina musi w związku 
z tym ponownie wykonać 
dokumenty geodezyjne 
i projekt. – Zrobiliśmy 
jedno i drugie, i złożyli-
śmy ponownie wniosek 
do starostwa o wydanie 
pozwolenia na budowę. 
Czekamy. W tym miej-
scu nie mogę przemilczeć 
tego, iż uważam, że dzia-
łania starostwa opóźniają 
prowadzenie przez nas in-
westycji drogowych. We 
wspomnianym przypadku 

Gralewa starostwo postąpiło wprawdzie zgodnie z prawem, ale 
nie w duchu prawa – mówi wójt Ryszard Giszczak.

I przechodzi do kontynuowania drogowej wyliczanki: – 
Na terenie Szapska do wykonania jest droga o długości 2200 
metrów – czekamy na decyzję Wód Polskich, w Kaczorowach 
z kolei 672 m – czekamy na pozwolenie na budowę ze staro-
stwa w Płońsku – mówi wójt dodając, że to czekanie może być 
irytujące.

r-r
Fot. UG

SAMORZĄD

Dzięki wspólnej akcji gminy Raciąż, miasta Raciąża i sta-
rostwa w Płońsku od 1 września funkcjonuje w Raciążu przy 
ul. Błonie 22 (obok Biedronki) nocna i świąteczna pomoc le-
karska. Punkt czynny jest w dni robocze od godz. 18 do 8 dnia 
następnego, a w soboty, niedziele i święta – całodobowo. Gmina 
Raciąż jak i miasto Raciąż partycypują w utrzymaniu placówki 
podległej SPZ ZOZ w Płońsku łożąc na ten cel po 5 tys. zł mie-
sięcznie.

Przypomnijmy, że w 
marcu radna powiatowa i 
członek zarządu powiatu 
Elżbieta Grodkiewicz za-
inicjowała akcję zbierania 
popisów pod wnioskiem o 
powołanie w Raciążu noc-
nej i świątecznej pomocy 
lekarskiej. Jako jeden z 
argumentów przemawia-
jących za utworzeniem 
takiej usługi medycznej 
wymieniła decyzję woje-
wody o likwidacji karetki 
typu S i przekształceniu 
jej w ambulans bez leka-
rza. Elżbieta Grodkiewicz 

zwróciła się wtedy do radnych gminnych i sołtysów z prośbą 
o pomoc w zbiórce podpisów pod wnioskiem.

Akcja zbierania podpisów przebiegła bardzo sprawnie, a jej 
skala zaskoczyła nawet samą pomysłodawczynię, która na sesji 
w czerwcu dziękowała sołtysom i radnym za tak pozytywny od-
zew na jej apel.

Elżbieta Grodkiewicz poinformowała wówczas, że odbyły 
się rozmowy w sprawie 
powołania w Raciążu 
nocnej i świątecznej po-
mocy lekarskiej z udzia-
łem dyrekcji płońskiego 
szpitala, wójta gminy 
Raciąż i burmistrza mia-
sta, i wszystko wskazuje 
na to, że wspomniana 
usługa medyczna ruszy 
1 września. 

I ruszyła.
r-r

Fot. 
Katarzyna Wawrowska, 
Urząd Miejski w Raciążu

Jest nocna i świątecznaJest nocna i świąteczna
pomoc lekarska w Raciążupomoc lekarska w Raciążu

Drogowy ból głowyDrogowy ból głowy

W otwarciu placówki uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych 
gminy, miasta i powiatu oraz płońskiego szpitala

Nowa droga w Młodochowie
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838 przedszkolaków i uczniów roz-
poczęło nowy rok szkolny w punktach i 
oddziałach przedszkolnych oraz szkołach 
prowadzonych przez gminę Raciąż. W 
Koziebrodach – 189, w Krajkowie – 160, 
w Starym Gralewie – 269, w Uniecku – 
220 przedszkolaków i uczniów, o czym 
poinformował nas Władysław Kwiatkow-
ski, kierownik referatu oświaty i wycho-
wania UG Raciąż.

Od nowego roku szkolnego we wszyst-
kich placówkach jedyną formą dokumen-
towania obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych jest dziennik elektroniczny. 

W roku szkolnym 2018/2019 jedno-
cześnie kończą naukę uczniowie kl. ósmej 
i klasy trzeciej gimnazjum. Odbędzie 
się ostatni egzamin gimnazjalny oraz 
pierwszy egzamin ośmioklasisty. Przez 

trzy lata – w 2019, 2020 i 2021 roku – 
uczniowie kończący szkołę podstawową 
będą przystępować do egzaminu z trzech 
przedmiotów: języka polskiego, matema-
tyki i języka obce, a od 2022 r. dojdzie 
jeszcze jeden przedmiot do wyboru: bio-
logia, chemia, fi zyka lub historia.

W czasie wakacji w szkołach prowa-
dzone były remonty. W Szkole Podsta-
wowej w Koziebrodach wykonano m.in. 
malowanie korytarzy i remont centralne-
go ogrzewania na sali gimnastycznej. W 
Krajkowie m.in. przeprowadzony został 
częściowy remont oraz malowanie pię-
ciu pomieszczeń, a w Uniecku – remont 
schodów, tu też przygotowano salę lek-
cyjną dla kl. Ib oraz gabinet pielęgniarski.

Jeszcze przed wakacjami szkoła w 
Koziebrodach wzbogaciła się o gabinet 

profi laktyki zdrowotnej, w którym w każ-
dy wtorek i piątek od godziny 10.00 do 
12.00 przyjmuje uczniów pielęgniarka. 

Szkoły w Uniecku i Koziebrodach 
uzyskały dofi nansowanie na zakup wy-
posażenia w projekcie „Aktywna tabli-
ca”. Wszystkie szkoły prowadzone przez 
gminę Raciąż realizują program „Lepszy 
Start – w Gminie Raciąż stawiamy na 
edukację”.

Z początkiem września został prze-
kazany wykonawcy plac przy szkole 
w Krajkowie. Trwa tam rozbudowa pla-
cówki. W jej ramach powstanie m.in. sto-
łówka, której brak jest bardzo odczuwal-
ny. Stan surowy zamknięty obiektu ma 
być gotowy w tym roku.

r-r

Nowy rok szkolny Nowy rok szkolny 
Z dziennikiem elektronicznym i pielęgniarką

W Krajkowie ruszyła rozbudowa szkoły Gabinet profi laktyki zdrowotnej w Koziebrodach

PP – punkt przedszkolny
OP – oddział przedszkolny
G – gimnazjum

Do szkoły w Koziebrodach przypisany jest oddział i punkt przedszkolny w Raciążu, do których uczęszcza odpowiednio 
8 i 15 dzieci, do Koziebród – 15 i 16.

Liczba przedszkolaków i uczniów 
w poszczególnych placówkach, oddziałach i klasach

PP OP I II III IV V VI VII VIII III G Razem

SP w Koziebrodach 23 31 9 15 8 18 23 13 17 20 12 189

SP w Krajkowie 14 17 13 8 15 22 16 16 12 17 10 160

SP w Gralewie 20 51 26 24 9 21 33 22 26 19 18 269

SP w Uniecku 23 14 30 11 7 23 28 22 22 21 19 220

Razem 80 113 78 58 39 84 100 73 77 77 59 838
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3 września uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Stycznio-
wych w Uniecku rozpoczęli kolejny rok 
szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedzi-
ła uroczysta msza święta w kościele pa-
rafi alnym.

Następnie uczniowie, rodzice i na-
uczyciele spotkali się przed Pomnikiem 
Poległych w Obronie Ojczyzny znaj-
dującym się przed budynkiem szkoły. 
Ksiądz proboszcz Wojciech Iwanowski 

wraz z wikarym Piotrem Orlińskim od-
mówili modlitwę za poległych.

Kolejny punkt uroczystości odbył 
się na sali gimnastycznej. Inauguracji 
roku szkolnego dokonała pani dyrektor 
Anna Ossowska, która serdecznie powi-
tała wszystkich obecnych. Przedstawiła 
informacje na temat organizacji pracy 
szkoły i życzyła uczniom wielu sukce-
sów w nowym roku szkolnym, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły wytrwało-
ści, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć 
swoich dzieci.

Nie zabrakło również akcentów 
przypominających 79. rocznicę wybu-
chu II Wojny Światowej. W klimat tam-
tych wydarzeń wprowadziła wszystkich 
zebranych pani Marianna Krzemińska 
(nauczyciel historii) oraz jej wychowan-
kowie z klasy V, którzy zaprezentowali 
rys historyczny w połączeniu z utwo-
rami poetyckimi o tematyce martyrolo-
gicznej.

Całą uroczystość rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego uświetniła młodzież 

z naszej szkoły, 
należąca do Pluto-
nu Strzeleckiego 
Unieck – Jednost-
ka Strzelecka 1006 
Płońsk, pod do-
wództwem st. chor. 
ZS Artura Zybały, 
pełniąc asystę ho-
norową w czasie 
mszy świętej i pod-
czas modlitwy przed 
pomnikiem. 

Tekst i zdjęcia: 
SP w Uniecku

WYDARZENIA

Szkolna inauguracja w UnieckuSzkolna inauguracja w Uniecku
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Biskup płocki Piotr Libera 
przewodniczył sumie odpustowej, 
która 8 września, w święto Matki 
Boskiej Siewnej, miała tradycyjnie 
miejsce w Koziebrodach, gdzie w 
tutejszym kościele znajduje się sły-
nący łaskami obraz Matki Boskiej 
Koziebrodzkiej, do którego od 
trzech stuleci pielgrzymują wierni 
z bliższych i dalszych parafi i.

W trakcie nabożeństwa dele-
gacje różnych parafi i złożyły dary. 
Na czele procesji z darami szli do 
ołtarza polowego sołtys Młodo-
chowa Kazimierz Deptuła i Zofi a 
Włodarska.

Uroczystości odpustowe po-
łączone były z dożynkami re-
gionalnymi. Wiele pielgrzymek 
przybyło do Koziebród z pięknymi do-
żynkowymi wieńcami, które poświęcił 
biskup płocki.

Bp Piotr Libera w homilii zauważył, 
że już przodkowie rolników w narodzi-
nach Maryi widzieli „początek Boskiego 
zasiewu zbawienia ludzkości”. W Kozie-
brodach świętu religijnemu towarzyszą 
dożynki, bowiem „bez dożynek, bez ze-
branego ziarna nie ma ziarna na zasiew, 
a bez bochna chleba nie ma sił do dalszej 
pracy”.

Powiedział też, że wspólne spotkanie 
i modlitwa przed Jasnogórskim i Kozie-
brodzkim wizerunkiem Maryi przypomi-

nają, po co człowiek się narodził i „jaki 
powinien być prawdziwy plon życia”. 

Biskup przypomniał, że w Koziebro-
dach w latach 1784-1785, począwszy od 
23 grudnia 1784 roku wiele osób, pod 
przysięgą poświadczyło widzenie w ko-
ściele „cudownego światła”. Rzecz zo-
stała zbadana przez kościelną komisję, 
która potwierdziła zdarzenie.

Podziękował też wiernym, że wciąż 
pielgrzymują do Koziebród, by zaczerpnąć 
z Bożego, Maryjnego światła, które roz-
jaśnia mroki duszy i ukazuje „prawdziwy 
sens życia i codziennej krzątaniny”. Z racji 
Tygodnia Wychowania zwrócił się do Ma-
ryi o „zasiew dobrego wychowania” dzieci 

i młodzieży. Poprosił o to „cudowne 
światło” dla wszystkich, którzy się 
tym zajmują.

– Pragniemy, Matko, konty-
nuować wspaniałą tradycję mazo-
wieckich domów, dworów i dwor-
ków, tradycję wychowania naszej 
młodzieży do: miłości, szlachet-
ności, odpowiedzialności, patrio-
tyzmu, codziennej modlitwy i co-
tygodniowej Mszy świętej; do so-
lidarności ze słabszymi, karności 
i szacunku dla dzieła stworzenia; 
do zmagania się z pokusami i na-
łogami – modlił się biskup płocki.

W trakcie kazania biskup na-
wiązał do Narodowego Czytania. 
Powiedział, że w Koziebrodach 

znajduje się szkoła im. Władysława Sta-
nisława Reymonta. Przeczytał fragment 
„Chłopów” autorstwa noblisty.

W uroczystości odpustowej wzięło 
udział, zdaniem organizatorów, około 
4 tysięcy osób, w tym przedstawicie-
le władz samorządowych – wójt gminy 
Raciąż Ryszard Giszczak i wójt gminy 
Zawidz Kościelny Dariusz Franczak. Na-
bożeństwu, które zakończyła procesja, 
towarzyszyły orkiestry dęte z Krajkowa 
i Zawidza Kościelnego. Gospodarzem 
uroczystości był ks. Włodzimierz Gawli-
kowski, proboszcz parafi i pw. św. Jakuba 
Apostoła w Koziebrodach.

r-r

WYDARZENIA

Dziękowali za bochen chlebaDziękowali za bochen chleba

Biskup płocki Piotr Libera poświęcił wieńce dożynkowe

Kilka lat temu, aby upamiętnić 300 rocznicę uznania kozie-
brodzkiego obrazu za cudowny oraz upowszechnić jego historię, 
dzieje parafi i i kościoła Barbara Kamińska, sołtys wsi, opracowa-
ła broszurę na ten temat. Pisała ją na podstawie wiadomości za-
wartych w dokumentach znajdujących się w Kurii Diecezjalnej 
w Płocku i w księgach parafi alnych.

Dowiadujemy się z niej, że suknia z blachy srebrnej, która zdobi 
Matkę Boską i Dzieciątko, została ufundowana przez rodzinę Ma-
lewskich, a wykonana w końcu XVIII wieku. W 1962 r. obraz zo-
stał poddany konserwacji, którą przeprowadziła mgr Danuta Majda 
z Warszawy. W broszurze czytamy też: „Od 1784 roku działy się 
w koziebrodzkim kościele cudowne zjawiska za przyczyną Matki 
Bożej, potwierdzone licznymi zeznaniami. Do popularności obra-
zu przyczyniły się cuda dziejące się w kościele na przełomie 1784 
i 1785 r. 23 grudnia 1784 r. wielka i nadzwyczajna jasność okaza-
ła się w tym kościele po raz pierwszy. Trwała ona codziennie do 
7 stycznia 1785 r. i była widziana. W 1785 r. zjawisko światła ba-
dała komisja w składzie: ks. Staniszewski – kanonik kolegiaty płoc-
kiej, ks. Cudnicki – dziekan gostyniński, ks. Machowski – misjo-
narz, p. Szumski – matematyk. Komisja na własne oczy przekonała 
się o zjawiskach światła. Protokoły komisji znajdują się w aktach 
parafi alnych. Na wieść o dziwach ludzie zaczęli się gromadzić
i byli uzdrawiani z kalectwa, ślepoty, choroby. Świadczą o tym licz-
ne wota. Te niezwykłe zjawiska widziane i opowiadane przez ludzi, 
jak i cudowne uzdrowienia spowodowały, że obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej zyskał wielką popularność w okolicy”.

Od ponad 300 lat wierni pielgrzymują do słynącego łaskami 
obrazu Matki Boskiej Koziebrodzkiej.

Kilk l t t b i t ić 300 i i k i

Działy się w kościele cudowne zjawiska...
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8 września8 września
Uroczystości religijne w KoziebrodachUroczystości religijne w Koziebrodach
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Ku końcowi zbliża się rekonstrukcja części okopów 
z I wojny światowej, znajdujących się w lesie na terenie wsi 
Strożęcin. 

– Otwarcie zrekonstruowanych obiektów chcemy połą-
czyć z gminnymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości – powiedział wójt gminy Raciąż Ryszard 
Giszczak.

Na początku 1915 roku przebiegała w tym miejscu linia 
frontu biegnąca od Drobina przez Raciąż. W dniach 14-17 lu-
tego stoczono w tym miejscu ciężkie walki pomiędzy siłami 
Imperium Rosyjskiego a Prusami. 15 lipca wojska pruskie wy-
cofały się z tej linii w kierunku Płońska, Zakroczymia i No-
wego Dworu.

W okopie objętym inwestycją stacjonował 64 Grenadierski 
Rezerwowy Pułk Piechoty wchodzący w skład I  Dywizji Re-
zerwowej Gwardii Pruskiej. Stroną nacierającą był 5 Kałużyń-
ski Pułk Piechoty, który wchodził w skład II Dywizji Piechoty 
Imperium Rosyjskiego I Armii. W czasie pokoju stacjonował 
on w Modlinie i był częścią sił zlokalizowanych na linii War-
szawa – Płock – Mława.

Żołnierze 64 pułku stacjonowali w tych okopach około 
5 miesięcy. Na lokalnych cmentarzach znajduje się wie-

le grobów z polskimi nazwiskami żołnierzy, służących w 
64 pułku.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko pokazanie militarne-
go charakteru obiektu, ale także między innymi  pokazanie 
życia w okopie, losów wielu ludzi, którzy tam stacjonowali. 
Przedsięwzięcie objęło odbudowę niektórych odcinków sieci 
okopów oraz zakup ich wyposażenia (replik) czyli umunduro-
wania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy obu stron konfl iktu 
– oddziału wojsk pruskich oraz dwóch przedstawicieli wojsk 
carskich. Zamieszczone zostaną również specjalne tablice in-
formacyjne zawierające dane historyczne i opisy odnoszące 
się do odbudowywanego obiektu – zarówno ogólny zarys hi-
storyczny, jak i opisy poszczególnych stanowisk i elementów 
wyposażenia/uzbrojenia w okopie.

r-r

Okopy z I wojnyOkopy z I wojny

Zrekonstruowane okopy z I wojny światowej 
w lesie w pobliżu Strożęcina

Gmina Raciąż zakupiła umundurowanie, uzbrojenie 

i elementy wyposażenia żołnierzy obu stron konfl iktu 

– wojsk pruskich i carskich



„Głos Raciąża” nr 9/201810 INFORMACJE

W poprzednim numerze „Głosu” zaprezentowaliśmy cuda 
ze słomy wykonane przez mieszkańców kilku sołectw. Ale nie 
wszystkie. Przez naszą nieuwagę pominęliśmy pracę sołectwa 

Kodłutowo. Naprawiamy ten błąd przepraszając jednocześnie 
zainteresowanych.

” zaprezentowaliśmy cuda Kodłutowo Naprawiamy te
Cuda ze słomyCuda ze słomy

Autobusy kursują w dni nauki szkolnej dla województwa mazowieckiego.
Rozkład jazdy PPP na terenie gm. Raciąż – inne linie – opublikowaliśmy w poprzednim wydaniu „Głosu”.

Nazwa dworca/
przystanku godzina

Płońsk, d.a.,
ul. Warszawska 51 15.40

Płońsk, 
ul. Młodzieżowa 15.42

Ćwiklin 15.44
Ćwiklin 15.46
Arcelin 15.48
Sokolniki 15.51
Baboszewo 15.54
Cieszkowo 15.56
Mystkowo 16.00
Cywiny 16.04
SZAPSK 16.07
NOWE  GRALEWO 16.10

Nazwa dworca/
przystanku godzina

NOWE GRALEWO 16.10
SZAPSK 16.13
Cywiny 16.16
Mystkowo 16.21
Cieszkowo 16.24
Baboszewo 16.28
Sokolniki 16.31
Arcelin 16.34
Ćwiklin 16.36
Ćwiklin 16.38
Płońsk
ul Młodzieżowa 16.40

Płońsk,
ul. Warszawska/ZUS 16.41

Płońsk, 
ul. Warszawska 51 16.42

Nazwa dworca/
przystanku godzina

Płońsk, d.a., 
ul. Warszawska 51 14.20

Płońsk, 
ul. Młodzieżowa 14.21

Ćwiklin 14.26
Ćwiklin 14.28
Arcelin 14.31
Sokolniki 14.34
Baboszewo 14.37
Cieszkowo 14.41
Mystkowo 14.44
Cywiny 14.48
SZAPSK 14.51
NOWE GRALEWO 14.54
STROŻĘCIN 14.59
WITKOWO 15.05
Raciąż, ul. Błonie 15.09

ROZKŁAD  JAZDY  AUTOBUSÓW  KOMUNIKACJI  PUBLICZNEJ 
–  POWIATOWE  PRZEWOZY  PASAŻERSKIE – 

linie na terenie gm. Raciąż – d o k o ń c z e n i e  (obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.)

Płońsk – Arcelin – Baboszewo 
– Mystkowo – Szapsk 

– Nowe Gralewo

Nowe Gralewo – Szapsk 
– Mystkowo – Baboszewo 

– Arcelin – Płońsk

Płońsk – Arcelin – Baboszewo 
– Mystkowo – Szapsk 

– Nowe Gralewo – Raciąż
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W pierwszej kolejności o wsparcie 
fi nansowe mogą ubiegać się rolnicy, 
w których gospodarstwach susza lub po-
wódź spowodowały straty w uprawach 
w wysokości co najmniej – 70 proc. 
Wnioski mogą składać w biurach po-
wiatowych ARiMR do 28 września 
2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł 
do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną 
przynajmniej połowę powierzchni upraw 
(z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospo-
darz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 
50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc 
trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu 
oszacowania szkód, zawierającego infor-
macje o powierzchni upraw, w których te 
szkody powstały. 

Wniosek należy złożyć do kierow-
nika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
właściwego ze względu na miejsce za-

mieszkania albo siedzibę producenta 
rolnego. 

www.arimr.gov.pl
Fot. Fotolia

INFORMACJE

Od 15 października do 13 listopa-
da 2018 r. będzie można składać w od-
działach regionalnych ARiMR wnio-
ski o przyznanie 100 tys. zł premii na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 
Pomoc taka jest fi nansowana z budże-
tu PROW 2014-2020, a tegoroczny na-
bór jest drugim z kolei przewidzianym 
dla całego kraju – poprzedni został 
przeprowadzony w 2017 roku. W te-
gorocznym naborze do wykorzystania 
jest 1,98 mld zł 

O premię na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej mogą ubiegać się 
rolnicy, domownicy, małżonkowie rol-
nika, którzy m.in. podlegają ubezpie-
czeniu społecznemu rolników w pełnym 
zakresie , nieprzerwanie co najmniej od 
12 miesięcy poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy. Do 
tego okresu wlicza się również podle-
ganie ubezpieczeniu społecznemu z ty-
tułu prowadzenia działalności rolniczej 
w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA). Pomoc może być rów-
nież przyznana benefi cjentowi albo mał-
żonkowi benefi cjenta poddziałania „Płat-
ności na rzecz rolników kwalifi kujących 
się do systemu dla małych gospodarstw, 
którzy trwale przekazali swoje gospodar-
stwo innemu rolnikowi” objętego PROW 
2014-2020. Innym bardzo ważnym wa-

runkiem skorzystania ze 100 tys. premii 
jest to, że starający się o nią, nie mogą 
być wpisani do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub ewidencji prowadzonej przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego w ciągu 
24 miesięcy poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy. 

Z pomocy nie mogą skorzystać oso-
by, które są wspólnikami spółki wpisanej 
do Krajowego Rejestru Sądowego lub 
skorzystały z następujących instrumen-
tów wsparcia: „Różnicowanie w kierun-
ku działalności nierolniczej” objętego 
PROW 2007-2013, „Premie dla młodych 
rolników”, „Restrukturyzacja małych go-
spodarstw” objętych PROW 2014-2020. 

Firma, która zostanie założona dzię-
ki temu wsparciu, może zajmować się 
m.in. sprzedażą detaliczną prowadzo-
ną w niewyspecjalizowanych sklepach 
z przewagą żywności, sprzedażą produk-
tów nierolniczych, rzemiosłem, ręko-
dzielnictwem, prowadzeniem obiektów 
noclegowych turystycznych i miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania, usługa-
mi opieki nad dziećmi, osobami starszy-
mi, niepełnosprawnymi, a także działal-
nością informatyczną, architektoniczną 
i inżynierską, usługami rachunkowości, 
księgowymi, audytorskimi, techniczny-
mi czy działalnością weterynaryjną. Peł-
na lista rodzajów działalności objętych 

wsparciem jest opublikowana w załącz-
niku do Rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r.

Każdy złożony wniosek zostanie 
poddany ocenie punktowej. Na podsta-
wie liczby przyznanych punktów usta-
lona zostanie kolejność przyznawania 
pomocy w poszczególnych wojewódz-
twach. Punkty można otrzymać m.in. 
gdy ubiegający się o pomoc będzie 
miał w dniu złożenia wniosku nie wię-
cej niż 40 lat, będzie benefi cjentem albo 
małżonkiem benefi cjenta poddziałania 
„Płatności na rzecz rolników kwalifi -
kujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali 
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. 
Ponadto brana pod uwagę będzie skala 
bezrobocia w powiecie, w którym reali-
zowane będzie przedsięwzięcie, to czy 
podjęta działalność gospodarcza będzie 
innowacyjna, a także ile nowych miejsc 
pracy zostanie utworzonych.

Premia w wysokości 100 tys. zł. 
będzie wypłacana w dwóch ratach. Naj-
pierw 80% premii zostanie wypłacone 
gdy benefi cjent spełnieni warunki okre-
ślone w wydanej decyzja o przyznaniu 
pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy 
liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. 
Pozostałe 20% premii benefi cjent otrzy-
ma po realizacji biznesplanu

www.arimr.gov.pl

Premia – 100 tys. zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, 
których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.
A j R t kt ji i M d i ji R l i t f j l ik
SUSZA – POMOC KLĘSKOWASUSZA – POMOC KLĘSKOWA
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