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Takich ostatków jeszcze w Szczep-
kowie nie było. We wtorek przed środą 
popielcową w miejscowej świetlicy zja-
wili się dorośli i dzieci przebrani za naj-

rozmaitsze postacie. Nie przybywali z pu-
stymi rękami – przynieśli pączki, faworki 
i inne wypieki, jak na ostatkową biesiadę 
przystało. A byli wśród nich nie tylko 

mieszkańcy Szczepkowa, także Uniecka, 
Kodłutowa, a nawet Gralewa. A jak wy-
glądali i jak się bawili – 

 patrz na str. 6-7

Powiat płoński otrzyma ponad 1,2 
mln zł wsparcia z budżetu województwa 
mazowieckiego na przebudowę drogi 
powiatowej z Raciąża w kierunku Kozie-
bród. Cała inwestycja będzie kosztowała 
przeszło 2,1 mln zł. Ma to wystarczyć na 
modernizację odcinka zaczynającego się 

od skrętu na Koziebrody z ul. Płockiej 
w Raciążu, a kończącego się przed Kra-
szewem Gaczułty. Gmina Raciąż dołoży 
do tej inwestycji ponad 201 tys. zł.

Podpisanie umowy miało miejsce 
w 23 lutego w Starostwie Powiatowym 
w Płońsku. Uczestniczyli m.in. przedsta-

wiciele zainteresowanych samorządów 
gminnych. Gminę Raciąż reprezentowali 
wójt Ryszard Giszczak i przewodniczący 
Rady Gminy Jarosław Jaworski (obaj na 
zdjęciu od lewej).

Więcej na ten temat na str. 3
Fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

Jest umowa, będzie lepsza droga powiatowaJest umowa, będzie lepsza droga powiatowa

Ostatki w SzczepkowieOstatki w Szczepkowie
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Pięć milionów złotych Pięć milionów złotych 
nadwyżki do podziałunadwyżki do podziału

1. Rozpoczęcie, a może też i zakoń-
czenie rozbudowy szkoły w Krajkowie 
wraz z wyposażeniem. Placówka ta nie 
ma świetlicy ani stołówki. Uczniowie 
spożywają posiłki w klasach. W ramach 
rozbudowy miałyby powstać nie tylko 
stołówka i świetlica. Ale też pracow-
nia komputerowa i łazienki, a ponadto 
przeprowadzona zostałaby modernizacja 
szatni. Przypomnijmy, że kwestię ko-
nieczności rozbudowy szkoły w Krajko-
wie dostrzegli dwa lata temu mieszkańcy 
sołectwa Kruszenica przekazując na ten 
cel środki z funduszu sołeckiego.

2. Gmina Raciąż jest przygotowana 
do złożenia wniosku o dofi nansowanie 
remontu świetlicy OSP w Kraszewie 
Gaczułtach. Wójt proponuje aby zada-
nie zostało uwzględnione w tegorocz-
nym budżecie. Nie wiadomo, jak potoczą 

się losy wspomnianego wniosku, ale jest 
o co zabiegać. Z funduszy, które dzielić 
będą służby marszałka województwa 
mazowieckiego na remont wspomnianej 
świetlicy można pozyskać 500 tys. zł.

3. Kolejne propozycje dotyczą inwe-
stycji socjalnych. Chodzi to o rozpoczę-
cie budowy świetlicy w Kraszewie Czu-
bakach i zainstalowanie lamp oświetle-
niowych w Żukowie Wawrzonkach.

4. Zdecydowaną większość nadwyż-
ki budżetowej z 2017 r. wójt proponuje 
przeznaczyć na przebudowę i budowę 
dróg w gminie. Trudno teraz przewi-
dzieć, na ile traktów wystarczy pienię-
dzy. Będzie to zależeć od cen zapropo-
nowanych przez oferentów. Wiedzę co 
do kształtowania się kosztów budowy 
dróg w tym roku dadzą niewątpliwie 
ogłoszone 23 lutego cztery przetargi 

drogowe (informacja na ten temat na str. 
3). W każdym razie w propozycji wójta 
znajduje się droga z Jeżewa do Uniecka 
przez Kolonię Unieck. To ponad dwu-
kilometrowy odcinek. W tym roku – jak 
zastrzega Ryszard Giszczak – trudno 
będzie wykonać całość. Ale – jak mówi 
– lepiej zrobić kilometr niż nic. Gmina 
jest przygotowana do złożenia wniosku 
do Urzędu Marszałkowskiego o dofi nan-
sowanie wykonania nakładki na drodze 
w Uniecku – od kościoła do betoniarni. 
Jeśli wniosek gminy Raciąż nie zyska ak-
ceptacji, jest propozycja, aby za pienią-
dze z własnych środków budżetowych 
położyć asfalt na żwirówce od hydroforni 
do betoniarni. Wójt myśli też o moder-
nizacji odcinków dróg w Koziebrodach. 
Kaczorowach, Żukowie Strusiach, 
Młodochowie i Kraśniewie.

r-r

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy sołectwom

Malewo, Młody Niedróż, Druchowo i Koziebrody 
za wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Koziebrodach
Zarząd OSP Koziebrody

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Koziebrodach

z głębokim żalem żegna
druha Marka Środkowskiego

Zarząd OSP Koziebrody

Ubiegłoroczna nadwyżka w budżecie gminy Raciąż przekroczyła aż 5 mln zł. Radni zadecydują, jak 
rozdysponować te pieniądze. Wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak ma autorskie propozycje podziału 
ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej. Przedstawiamy je poniżej.

W minionym roku w gminie Raciąż wybudowano i zmodernizowano wiele kilometrów dróg. Przykładem mogą być trakty z Krajkowa do drogi 
nr 60 (fot. 1) i we wsi Pólka Raciąż (fot. 2). Ale oczekiwanie mieszkańców gminy w kwestii porządnych dróg są jeszcze duże. Zanosi się więc 
na to, że rok 2018 będzie rekordowy pod względem inwestycji drogowych w gminie Raciąż
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Przetargi ogłoszone,
oczekiwanie na oferty
23 lutego Urząd Gminy Raciąż ogło-

sił cztery przetargi drogowe. Dotyczą 
one budowy drogi gminnej Szapsk-Bło-
nie oraz przebudowy dróg gminnych 
Szczepkowo – Sobocin (od strony drogi 
powiatowej), Kocięcin Brodowy – Ko-
cięcin Tworki, a także drogi gminnej w 
Kraszewie Podbornym. Otwarcie ofert 
ma nastąpić 14 marca. To nie jedyne tego-
roczne inwestycje na drogach gminnych. 
O kolejnych zadecydują radni przy okazji 
podziału nadwyżki budżetowej z 2017 r.

Rekrutacja rozpoczęta

Uprzejmie informuję, że Wójt Gminy 
Raciąż podpisał zarządzenie w sprawie 
rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych i klas pierwszych 
szkół podstawowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Raciąż. 
Zainteresowane osoby proszę o zgłosze-
nie się do dyrektora szkoły, do której za-
mierza uczęszczać jego dziecko.

Kierownik Referatu Oświaty
Władysław Kwiatkowski

Po zasiłki –
do punktu kasowego BS

Gmina Raciąż rozszerzyła zakres 
umowy z Bankiem Spółdzielczym w 
Raciążu, dzięki czemu placówka ta w ra-
mach usługi bankowości elektronicznej 
będzie świadczyła usługę autowypłaty. 
Oznacza to, że na przykład po zasiłek nie 
trzeba już jeździć do Raciąża – do kasy 
Urzędu Gminy czy Banku Spółdzielcze-
go. Można go też pobrać w dowolnym 
punkcie kasowym BS. W gminie Raciąż 
mieszczą się one w Gralewie, Koziebro-
dach i Uniecku.

23 lutego w Starostwie Powiatowym 
w Płońsku została podpisana umowa na 
dofi nansowanie realizacji zadania „Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 3743W 
Zawidz – Osiek – Włostybory – Kozie-
brody – Raciąż” z Budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokal-
nych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu”.

Ze strony Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego umowę podpisał marszałek 
Adam Struzik, natomiast ze strony po-
wiatu płońskiego starosta Andrzej Stolpa, 
członek zarządu Elżbieta Grodkiewicz 
i skarbnik powiatu Anetta Klimkiewicz. 
Uczestniczyli przedstawiciele zaintere-
sowanych samorządów gminnych. Gmi-
nę Raciąż reprezentowali wójt Ryszard 
Giszczak i przewodniczący Rady Gminy 
Jarosław Jaworski

Według danych GUS na Mazow-
szu jest blisko 14 tys. km dróg 
powiatowych. To aż 38 proc. 
wszystkich dróg w regionie. Są 
to drogi ważne, szczególnie dla 
mieszkańców, którzy codzien-
nie dojeżdżają do pracy czy 
szkoły. Dzięki Mazowieckiemu 
Instrumentowi Wsparcia Dróg 
Lokalnych o istotnym znacze-
niu dla rozwoju społeczno-go-
spodarczego regionu” samo-
rządy miały szansę sięgnąć po 
znaczne dofi nansowania do in-
westycji drogowych.

– Spójne skomunikowanie ze sobą 
poszczególnych miejscowości ma istotne 
znaczenie dla przyszłości naszego regio-
nu i jest jednym z głównych celów, jakie 
stawia przed sobą Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Drogi powiatowe są 
nie tylko gwarantem rozwoju gospodar-
czego Mazowsza, ale także mają ogrom-
ny wpływ na poprawę jakości życia jego 
obywateli. Dzięki nim w istotny i zauwa-
żalny sposób wzrasta funkcjonalność 
rozwiązań komunikacyjnych w regionie 
– podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach przebudowy ww. drogi pla-
nuje się wykonanie:
– nawierzchni bitumicznej (warstwa 

wiążąca i ścieralna) o szerokości 
5,50 m – od km 7+190 do km 9+740 
na odcinku 2550 m oraz o szerokości 
6,00 m – od km 9+740 do km 10+061 
na odcinku 321 m,

– chodnika szerokości 2,0 m po lewej 
stronie na odcinku 321 m,

– wyniesionego przejścia dla pieszych,
– zjazdów z kostki betonowej,
– zjazdów o nawierzchni z kruszywa ła-

manego,
– poboczy szerokości 1,0 m,
– oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowity koszt realizacji zadania 
wynosi 2 140 299,33 zł, w tym:
– dotacja od Zarządu Województwa Ma-

zowieckiego – 1 284 179,00 zł
– dofi nansowanie z gminy Raciąż – 

201 828,00 zł
– deklaracja dofi nansowania z miasta 

Raciąż  w 2019 r. – 210 000,00 zł
– środki własne powiatu – 444 292,33 zł

Termin realizacji inwestycji prze-
widuje się od kwietnia 2018 r. do maja 
2019 r.

Starosta Andrzej Stolpa podziękował 
za wsparcie fi nansowe tej inwestycji za-

równo marszałkowi jak i miastu 
Raciąż i gminie Raciąż. Podob-
ne dotacje jak powiat płoński 
otrzymały prawie wszystkie 
powiaty w województwie ma-
zowieckim (36 z 37), o czym 
poinformował marszałek Adam 
Struzik.

red.

Od lewej marszałek Adam 
Struzik, starosta płoński Andrzej 
Stolpa oraz członek zarządu po-
wiatu Elżbieta Grodkiewicz

Powiat płoński otrzyma ponad 1,2 mln zł wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego na prze-
budowę drogi powiatowej z Raciąża w kierunku Koziebród. Cała inwestycja będzie kosztowała prze-
szło 2,1 mln zł. Gmina Raciąż dołoży do tej inwestycji ponad 201 tys. zł

Jest umowa, będzie lepsza droga powiatowaJest umowa, będzie lepsza droga powiatowa
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To niewątpliwie pokłosie działań na 
tym obszarze zbieraczy militariów na 
czele z Grzegorzem Domańskim, a także 
rajdów historycznych Szlakiem Wielkiej 
Wojny organizowanych w gminie Raciąż.

W ubiegłym roku Nadleśnictwo 
Płońsk przekazało gminie Raciąż w 
dzierżawę blisko hektar lasu, na terenie 
którego znajdują się pozostałości po wo-
jennych okopach, otwierając tym samym 
drogę do rozpoczęcia starań o dofi nanso-
wanie przedsięwzięcia.

Obecnie planowane do odbudowy 
okopy znajdują się w złym stanie. Na 
pierwszy rzut oka dla osoby nieposia-
dającej wiedzy na temat historii danego 
obszaru, pozostałości okopów stanowią 
prędzej kanały melioracyjne lub twory 
pochodzenia naturalnego

Na początku 1915 roku przebiegała w 
tym miejscu linia frontu biegnąca od Dro-
bina przez Raciąż. W dniach 14-17 lute-
go 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 Nowego Dworu.

W okopie objętym planowaną inwe-
stycją stacjonował 64 Grenadierski Rezer-
wowy Pułk Piechoty wchodzący w skład 
I Dywizji Rezerwowej Gwardii Pruskiej. 
Stroną nacierającą był 5 Kałużyński 
Pułk Piechoty, który wchodził w skład 
II Dywizji Piechoty Imperium Rosyjskiego 
I Armii. W czasie pokoju stacjonował on 
w Modlinie i był częścią sił zlokalizowa-
nych na linii Warszawa – Płock – Mława.

Żołnierze 64 pułku stacjonowali w 
tych okopach około 5 miesięcy, mieli do-
bre stosunki z miejscową ludnością. Na 
lokalnych cmentarzach znajduje się wiele 
grobów z polskimi nazwiskami żołnierzy, 
służących w 64 pułku.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko 
pokazanie militarnego charakteru obiektu, 
ale także między innymi pokazanie życia 
w okopie, losów wielu ludzi, którzy tam 
stacjonowali. Projekt obejmie odbudowę 

niektórych odcinków sieci okopów oraz 
zakup ich wyposażenia (replik), czyli 
umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia 
żołnierzy obu stron konfl iktu – oddziału 
wojsk pruskich oraz dwóch przedstawicie-
li wojsk carskich. Zamieszczone zostaną 
również specjalne tablice informacyjne 
zawierające dane historyczne i opisy od-
noszące się do odbudowywanego obiektu 
– zarówno ogólny zarys historyczny, jak 
i opisy poszczególnych stanowisk i ele-
mentów wyposażenia/uzbrojenia w okopie.

Projekt realizowany będzie prze gmi-
nę Raciąż przy udziale 4 partnerów: Jed-
nostki Strzeleckiej 1006 Płońsk, Zespołu 
Szkół w Starym Gralewie, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaczorowach i sołec-
twa Strożęcin.

Jak nam powiedział wójt gminy Raciąż 
Ryszard Giszczak, rekonstrukcja okopów 
zostanie przeprowadzona w tym roku.

– Otwarcie zrekonstruowanych obiek-
tów chcemy połączyć z gminnymi obcho-
dami 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości – powiedział Ryszard Gisz-
czak. – I wojna światowa wpisuje się w to 
wydarzenie. Jej rozstrzygnięcia otworzyły 
bowiem drogę do niepodległej ojczyzny. 
Chodzi mi po głowie jeszcze jeden pomysł 
na upamiętnienie tej niezwykłej w naszych 
dziejach daty. Myślę o muralu na ścianie 
budynku szkoły w Gralewie, który w spo-
sób symboliczny obrazowałby wydarzenia 
sprzed wieku i przemawiał do wyobraźni 
widza – dodał wójt gminy Raciąż.

r-r

HISTORIA

Okopy z I wojny światowej Okopy z I wojny światowej 
i mural na 100-leciei mural na 100-lecie

odzyskania niepodległościodzyskania niepodległości

Gmina Raciąż podpisała 14 lutego z Zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego umowę, na podstawie której otrzy-
ma 118, 5 mln zł dofi nansowania z funduszy europejskich na 
rekonstrukcję części okopów z I wojny światowej, znajdują-
cych się w lesie na terenie wsi Strożęcin, niedaleko zlokalizo-
wanej tam strzelnicy.

Kwota ta to blisko 64 proc. przewidywanych kosztów 
przedsięwzięcia. Resztę dołoży gmina z własnych środków. 
Projekt przewiduje przywrócenie, poprzez odbudowę i wy-
posażenie, walorów historycznych sieci okopów wojskowych 
z 1915 r. w miejscowości Strożęcin ze stworzeniem przestrze-
ni turystycznej dla mieszkańców gminy Raciąż i turystów.

Grzegorz Domański – pasjonat historii 
Raciąża i okolic, współorganizator rajdu 
Szklakiem Wielkiej Wojny w gminie Raciąż 
(fot. zbiory prywatne)

Na trasie rajdu Szlakiem Wielkiej WojnyZajęcia na strzelnicy w Strożęcinie
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I wojna światowa (1914-1918), na-
zywana Wielką Wojną, była jednym 
z największych konfl iktów zbrojnych 
w historii Europy. Lokalny spór między 
Austro-Węgrami i Serbią przekształ-
cił się szybko w globalną konfrontację, 
obejmując również część Afryki i Środ-
kowy Wschód. Wojna rozpoczęła epokę 
rozwoju technologii, przemysłu zbro-
jeniowego oraz nowej taktyki wojsko-
wej, eliminując bezpowrotnie strategie 

wojenne czasów napoleońskich. Po raz 
pierwszy w historii operacje wojskowe 
były prowadzone na lądzie, na wodzie 
i w powietrzu, a podczas walk wyko-
rzystano najnowsze wynalazki – broń 
chemiczną, pancerną, łodzie podwodne 
i samoloty.

Wojna zebrała okrutne żniwo. W wy-
niku walk 8,5 mln żołnierzy poniosło 
śmierć, a ponad 30 mln zaginęło, odniosło 
rany lub trafi ło do niewoli.

Wielka Wojna nieod-
wracalnie zmieniła po-
lityczne oblicze Europy 
i świata. Zakończyła okres 
globalnej dominacji eu-
ropejskiej. Upadło jedno 
z największych mocarstw 
– Austro-Węgry, carska 
Rosja w wyniku rewolucji 
przekształciła się w totali-
tarny Związek Radziecki, 
a na mapie świata pojawiły 
się nowe państwa oraz kra-
je, które po latach niewoli 
odzyskały niepodległość, 
wśród nich Polska.

W gminie Raciąż w lesie między Pę-
sami a Drozdowem znajduje się cmentarz 
wojskowy z okresu I wojny światowej,  
który powstał w latach 1916-1918, kiedy 
Mazowsze było okupowane przez Niem-
ców. W jego centralnej części znajduje 

się pomnik w formie piramidy zbudowa-
nej z kamieni. Zamieszczona na pomniku 
tablica informuje w języku niemieckim, 
że na cmentarzu spoczywa 76 żołnierzy 
z oddziałów niemieckich i 322 żołnierzy 
z formacji rosyjskich, poległych w wojnie 
pozycyjnej 1915 r.

Żołnierze wojsk rosyjskich zostali po-
chowani w dwóch mogiłach zbiorowych. 
Ich nazwiska nie są znane. Żołnierze 
z armii niemieckiej, głównie z 93. Re-
zerwowego Pułku Piechoty, spoczywają 
w indywidualnych mogiłach z tablicami 
nagrobnymi. Na trzech z nich można od-
czytać polskie nazwiska: Kowalik, Gasz-
kowski, Razanowski.

Warto wiedzieć, że w czasie I wojny 
światowej przez Pęsy przetoczył się front 
podczas operacji przasnyskich, w trakcie 
których oddziały niemieckie atakowały 
Rosjan od strony Prus Wschodnich. Ce-
lem było zdobycie Przasnysza i otwarcie 
drogi do linii Narwi chronionej przez 
twierdze Różan i Modlin oraz znajdujące 
się między nimi przedmoście w Pułtusku. 
Pęsy znalazły się na linii frontu od 15 do 
18 lutego 1915 r. oraz w czasie ofensywy 
lipcowej w 1915 r.

HISTORIA

CMENTARZ Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ

WIELKA WOJNA

Pomnik w formie piramidy zbudowanej 
z kamieni

Na mogiłach żołnierzy armii niemieckiej 
znajdują się także polskie nazwiska

Ilustracje ze zbiorów Grzegorza Domańskiego
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Proponowany
porządek obrad XXXI sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawo-
mocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady 

Gminy.
4. Zgłaszanie pytań i wniosków.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Raciąż;

2) w sprawie zmian uchwały budże-
towej Gminy Raciąż na 2018 rok;

3) w sprawie podziału Gminy Raciąż 
na okręgi wyborcze w wyborach 
do Rady Gminy;

4) w sprawie górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy pozbywają 
się z terenu nieruchomości nie-
czystości ciekłych oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy są zobo-
wiązani zawrzeć umowę na odbie-
ranie odpadów komunalnych;

5) w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobieganiu bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy 
Raciąż w 2018 roku;

6) w sprawie uchwalenia Wielo-
letniego Programu Współpracy 
Gminy Raciąż z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiota-
mi, o których mowa w ar. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na lata 
2018-2022;

7) w sprawie zasad i trybu przepro-
wadzenia konsultacji z mieszkań-
cami;

8) w sprawie nieodpłatnego przeję-
cia przez Gminę Raciąż nierucho-
mości położonej w miejscowości 
Folwark-Raciąż, działka  nr ew. 
1674/38 o pow. 0,1550 ha;

9) w sprawie nabycia przez Gminę 
Raciąż nieruchomości położonych

w miejscowości Jeżewo-Wesel 
Działka nr 14/12 i działka nr 15/2 
o pow. 0,2316 ha;

10) w sprawie ramowego planu pracy 
Rady Gminy Raciąż na 2018 rok;

11) w sprawie zatwierdzenia pla-
nów pracy stałych Komisji Rady 
Gminy;

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady 

Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

Bezpieczne gospodarstwo rolneBezpieczne gospodarstwo rolne

XXXI sesja Rady Gminy RaciążXXXI sesja Rady Gminy Raciąż
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 

odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Raciąż. 
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej (II p.) Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

Celem konkursu jest promocja zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwach rolnych.

Przy ocenie gospodarstw komisje 
konkursowe wezmą pod uwagę: organi-
zację obejścia i podwórza gospodarstwa, 
ład i porządek w obrębie podwórza, zabu-
dowań i stanowisk pracy, stan technicz-
ny budynków inwentarskich i gospodar-
czych, stan techniczny maszyn, urządzeń 
i stosowanych narzędzi, warunki obsługi 

i bytowania zwierząt gospodarskich oraz 
inne elementy pracy rolnika.

Do konkursu mogą być zgłaszane 
gospodarstwa, których właścicielami są 
osoby pełnoletnie, prowadzące produk-
cyjną działalność rolniczą i ubezpieczone 
w KRUS.

Konkurs przebiegać będzie w trzech 
etapach: regionalnym, wojewódzkim i 
centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem 
w konkursie powinni wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy, dostępny w pla-
cówkach terenowych Kasy, w OR 
KRUS oraz na stronie internetowej 
www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz 
należy złożyć do najbliższej Placówki 
Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym 
terminie do końca marca 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych 
do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Głównymi organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Patronat honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
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Od 2018 r. wszystkie wnioski o przy-
znanie płatności bezpośrednich oraz 
płatności obszarowych z PROW muszą 
zostać złożone w formie elektronicznej 
za pośrednictwem formularza geoprze-
strzennego udostępnionego na stronie 
internetowej ARiMR. Powyższe wynika 
wprost z przepisów wspólnotowych i do-
tyczy wszystkich państw członkowskich 
UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają 
z internetu, Agencja oraz współpracujące 
z nią instytucje będą udzielały pomocy.

Złożenie wniosku w formie papie-
rowej będzie możliwe jedynie dla tych 
rolników, którzy nie są w stanie złożyć 
wniosku w wersji elektronicznej i jedno-
cześnie nie mogą skorzystać z pomocy 
technicznej zapewnionej przez biuro po-
wiatowe ARiMR.

Nowa aplikacja e-wniosku

Aby ułatwić rolnikom złożenie wnio-
sków przez internet, Agencja przygoto-
wała nową aplikację eWniosekPlus. Jest 
ona przejrzystsza, prostsza i bardziej in-
tuicyjna niż poprzednia.

Od 12 lutego 2018 r. wszyscy rolnicy 
za pośrednictwem strony internetowej 
ARiMR www.arimr.gov.pl mogą zapo-
znać się z wersją demonstracyjną apli-
kacji eWniosekPlus i sprawdzić, jak ten 
program działa i jak z niego korzystać.

Pełna wersja nowej aplikacji zosta-
nie udostępniona na stronie interneto-
wej Agencji 15 marca 2018 r., czyli w 
dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii 
przyjmowana wniosków o przyznanie 
płatności.

Krok pierwszy to zalogowanie się do 
systemu informatycznego ARiMR.

Rolnicy, którzy posiadają już konto 
w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować 
się na istniejące konto. W przypadku, 
gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji 
e-Wniosek, powinien je utworzyć na stro-
nie www.arimr.gov.pl w zakładce eWnio-
sekPlus. 

Krok drugi to wypełnienie wniosku o 
przyznanie płatności na rok 2018 z wyko-
rzystaniem podpowiedzi wyświetlanych 
na bieżąco i dołączenie wymaganych 
dokumentów. Aplikacja automatycznie 
sprawdzi, czy wszystkie pola obowiązko-
we we wniosku zostały wypełnione i czy 
wniosek został wypełniony poprawnie.

Krok trzeci to wysłanie wniosku i po-
branie potwierdzenia.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do 
internetu, by złożyć wniosek, będą mogli 

skorzystać ze stanowisk komputerowych 
biur powiatowych Agencji oraz pomocy 
jej pracowników.

Po udostępnieniu pełnej wersji aplika-
cji na stronie internetowej od 15 marca 
2018 r. ARiMR uruchomi punkty pomo-
cy technicznej w biurach powiatowych, 
gdzie rolnik będzie mógł skorzystać z po-
mocy technicznej przy wypełnianiu wnio-
sku w aplikacji eWniosekPlus. Planuje się 
również zorganizowanie dni otwartych w 
biurach powiatowych, w trakcie których 
rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy 
pracowników BP.

Dodatkowo na stronie internetowej 
ARiMR udostępnione będą fi lmy instruk-
tażowe oraz wszelkiego rodzaju instruk-
cje obejmujące swoim zakresem całość 
procesu składania wniosku – począwszy 
od założenia konta w aplikacji eWniosek-
Plus po wysłanie kompletnego wniosku 
do ARiMR przez internet.

Po pomoc rolnicy będą mogli także 
udać się do ODR-ów oraz Izb Rolniczych.

Oświadczenie zamiast e-wniosku

W roku 2018 zamiast wniosku o przy-
znanie płatności rolnicy mogą złożyć pi-
semne oświadczenie, w którym potwier-
dzą brak zmian w porównaniu do wnio-
sku z poprzedniego roku.

Oświadczenie może być składane 
przez rolników, którzy we wniosku o 
przyznanie płatności na rok 2017 deklaro-
wali powierzchnię gruntów ornych mniej-
szą niż 10 ha i:
ubiegali się o co najmniej jedną z płat-

ności: 
 jednolitą płatność obszarową, płatność 

za zazielenienie, płatność dodatko-
wą, płatność związaną do powierzchni 
uprawy chmielu, płatność 
do owiec, płatność do kóz, 
płatność niezwiązaną do ty-
toniu, 

płatności dla obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami (płatność 
ONW) (PROW 2014-2020), 

wypłatę pomocy na zalesia-
nie (PROW 2007-2013), 

premię pielęgnacyjną i pre-
mię zalesieniową (PROW 
2014-2020), 

nie ubiegali się o: 
płatności dla młodych 

rolników, płatności do 
powierzchni upraw roślin 
strączkowych na ziar-

no, płatności do upraw roślin pa-
stewnych, płatności do powierzchni 
uprawy buraków cukrowych, płat-
ności do powierzchni uprawy ziem-
niaków skrobiowych, płatności do 
powierzchni uprawy truskawek, 
płatności do powierzchni uprawy po-
midorów, płatności do powierzchni 
uprawy lnu, płatności do powierzchni 
uprawy konopi włóknistych, płatno-
ści do bydła, płatności do krów, 

płatności rolno-środowiskowo-kli-
matyczne (PROW 2014-2020), 

płatności ekologiczne (PROW 2014-
2020),

płatności rolnośrodowiskowe 
(PROW 2007-2013), 

potwierdzają brak zmian w odniesie-
niu do wniosku o przyznanie płatno-
ści złożonego w 2017 r., 

 chcą ubiegać się w 2018 r. o te same 
płatności co we wniosku o przyzna-
nie płatności w 2017 r. 

Oświadczenie będzie można składać 
w terminie od 15 lutego do 14 marca 
2018 r. na formularzu udostępnionym na 
stronie internetowej ARiMR, w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych 
Agencji.

Skuteczne złożenie oświadczenia bę-
dzie równoznaczne ze złożeniem wnio-
sku o przyznanie płatności na rok 2018 
i ubieganie się przez rolnika o płatności, 
o które ubiegał się w 2017 r.

W przypadku, gdy po złożeniu oświad-
czenia w gospodarstwie wystąpią zmiany 
w zakresie wnioskowania lub działek re-
ferencyjnych (ewidencyjnych) lub dzia-
łek rolnych, rolnik będzie musiał zło-
żyć zmianę do wniosku w terminie do 
31 maja 2018 r.

Biuro Prasowe ARiMR

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Wszyscy rolnicy za pośrednictwem strony interne-
towej ARiMR www.arimr.gov.pl mogą zapoznać się 
z wersją demonstracyjną aplikacji eWniosekPlus
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Dzięki zaangażowaniu dyrektor Małgorzaty Środkowskiej, 
która współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy 
Szkole w Warszawie, uczennice oddziałów gimnazjalnych szko-
ły w Koziebrodach: Agata Ptasik i Wiktoria Piontek, wyjechały 
na ferie zimowe.

Od 13 do 22 stycznia 2018 r. wypoczywały wraz z rówieśni-
kami z innych miejscowości w pensjonacie Olczański Dworek 
w malowniczo położonym Poroninie niedaleko Zakopanego.

Uczestniczki turnusu miały zapewnione komfortowe warun-
ki, bardzo dobrą opiekę medyczną i bezpieczeństwo. Atrakcyjny 
program prozdrowotny, sportowo-rekreacyjny, edukacyjno-kul-
turalny i krajoznawczo-turystyczny był realizowany pod kierun-
kiem profesjonalnej kadry. Wypoczynek połączony był z nauką 
jazdy na nartach i łyżwach. 

Nie obyło się bez wypadu na najpopularniejszą ulice w Za-
kopanem, czyli Krupówki. Ciekawym przeżyciem była również 
wycieczka po okolicznych wioskach u podnóża Tatr oraz prze-

kroczenie granicy polsko-słowackiej. Wjazd na skocznię nar-
ciarską również zrobił na uczestniczkach duże wrażenie.

Uczennice miały okazje poznać nowych ludzi poprzez zaję-
cia integracyjne, wspólne wieczory i wycieczki piesze, a także 
możliwość rozwijania swoich zainteresowań, pasji i pogłębia-
nia wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach, olimpiadach 
i konkursach. Koszt pobytu wynosił 450 zł.                            spk

Bal karnawałowy od lat cieszy się dużym zainteresowanie 
uczniów szkoły w Koziebrodach i ich rodziców. I tym razem 
nie brakowało misternie przygotowanych strojów księżniczek, 
czarnoksiężników, rycerzy, postaci z bajek, dobrych wróżek 
i „czarnych charakterów”. Na parkiecie nie było jednak ry-
walizacji – wszyscy bawili się doskonale. Dobrej atmosferze 
sprzyjały liczne zabawy organizowane w trakcie balu, nie 
mogło zabraknąć „pociągu”, „kaczuszek” czy „lambady”. 
Uczniowie mieli również okazję poznania kroków „tańca bel-
gijskiego”, którego przyspieszony kurs nauki poprowadziły 
uczennice gimnazjum.                                                        spk

Dzień Babci i Dziadka to dla 
dzieci z oddziału i punktu przed-
szkolnego w Raciążu tradycyjne 
spotkanie z tymi, których ko-
chają. W tym roku, podobnie jak 
i w latach poprzednich, upłynął 
on w atmosferze ciepła i radosnej 
zabawy. Na zdjęciu uczestnicy 
niecodziennego spotkania.

Fot. archiwum przedszkola

W Koziebrodach

W RaciążuW Raciążu

Ferie u podnóża TartFerie u podnóża Tart

u
n

WW
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W KrajkowieW Krajkowie
Dzień Babci i Dziadka w szkole 

w Krajkowie miał jak zwykle uroczy-
stą oprawę. W niedzielę 11 lutego naj-
młodsze dzieci gościły swoje babcie 
i dziadków. Pod opieką wychowawczyń 
i rodziców w pięknie udekorowanej sali 
gimnastycznej wnuczki zaprezentowa-
ły się w części artystycznej. Seniorzy 

z dumą podziwiali umiejętności aktor-
skie i wokalne swoich maluchów.

W tym dniu nie mogło zabraknąć 
występów szkolnego zespołu ludowego 
Krajkowiacy.

Po występach przyszedł czas na 
wspólne fotografi e, tańce, biesiadowa-
nie. ści artystycznej. Seniorzy nie. 

Fot. archiwum szkoły
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R U S Z Y Ł A  Z B I Ó R K A  M A K U L A T U R Y
W związku z I edycją konkursu zbiórki makulatury w szko-

łach podstawowych gminy Raciąż 23 lutego doszło do pierwszego 
przekazania makulatury do ZZOK w Poświętnem (patrz zdjęcie). 
Makulaturę zebrali uczniowie ze szkół podstawowych w Uniecku, 
Krajkowie i Starym Gralewie.

Przypomnijmy, że konkurs potrwa do 31 maja 2018 r., a jego 
rozstrzygnięcie jest planowane wraz z zakończeniem roku szkol-
nego. 

Spośród uczniów biorących udział w konkursie zostaną wyło-
nieni laureaci w następujących kategoriach: najlepsza szkoła pod-
stawowa, najlepsza klasa w danej szkole i we wszystkich szko-
łach, najlepszy uczeń w każdej szkole, najlepszy uczeń w gminie 
wśród wszystkich szkół. Organizator – gmina Raciąż – przewi-
dział atrakcyjne nagrody.

W lutym 2018 r. w Publicznej Szko-
le Policealnej w Raciążu odbyło się uro-
czyste zakończenie roku na kierunku 
opiekun medyczny. Naukę ukończyło 15 
absolwentek. Dwanaście z nich pracuje 
aktualnie w Centrum Medycznym Gru-
pa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach. To 
one dokładają wszelkich starań, aby po-
móc osobom chorym i niesamodzielnym 
w codziennej egzystencji i ulżyć w cier-
pieniach, wspierając personel medyczny 
w opiece nad pacjentami. 

Gospodarzem uroczystości był dy-
rektor szkoły Andrzej Nizielski. Przypo-
mniał on, że wykwalifi kowani opiekuno-
wie medyczni mogą nie tylko podejmo-

wać pracę w placówkach służby zdrowia, 
domach opieki społecznej, hospicjach, 
czy innych tego typu placówkach. Mogą 
także zakładać własne fi rmy stając się 
pracodawcami. Mają też możliwość 
podejmowania wyzwań zawodowych 
w krajach Unii Europejskiej.

Dodał, że słuchaczki nie zadowoliły 
się tylko ukończeniem szkoły, ale każda 
z nich przystąpiła do egzaminu państwo-
wego potwierdzającego kwalifi kacje w 
zawodzie – świadczenie usług opiekuń-
czych osobie chorej i niesamodzielnej. 
Egzamin składał się z dwóch etapów: 
części pisemnej teoretycznej zdawanej 
w formie elektronicznej na platformie 

e-learningowej oraz części praktycznej, 
polegającej na wykonaniu czynności 
opiekuńczych oraz opracowaniu projektu 
wg wytycznych z arkusza egzaminacyj-
nego OKE. 

– Wyniki egzaminu pisemnego były 
znane zaraz po zakończeniu egzaminu 
na platformie. Absolwentki naszej szkoły 
doskonale zdały cześć pisemną egzaminu 
potwierdzającego kwalifi kacje w zawo-
dzie. Część praktyczna również poszła 
im bardzo dobrze, jednakże na dokład-
ne wyniki będą musiały poczekać około 
dwóch miesięcy – poinformował Andrzej 
Nizielski.

PSP

Pomagają chorym i niesamodzielnym w codziennej egzystencjiPomagają chorym i niesamodzielnym w codziennej egzystencji

Kolejna grupa wykwalifi kowanych opiekunek medycznych opuściła mury 
Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu

Wykwalifi kowane opiekunki medyczne z kadrą szkołyWykwalifi kowane opiekunki medyczne z kadrą szkoły


