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Pozyskano nowe środki
Urząd Miejski w Raciążu pozyskał kolejne
pieniądze. Dzięki zdobytym środkom wsparty
zostanie Miejski Zespół Szkół. Fundusze przekazane zostaną na projekt ,,Radosna szkoła”
oraz ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

12 tysięcy na projekt
Radosna szkoła

W dniu 21 maja 2014 r. została podpisana
umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Pana Karola Semika – Mazowieckiego Kuratora Oświaty a Burmistrzem
Miasta Mariuszem Godlewskim o udzielenie
dotacji na dofinansowanie z budżetu państwa,
w ramach Rządowego programu wspierania
w latach 2009-2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia – „Radosna szkoła”, zakupu pomocy
dydaktycznych. Dotacja na realizację Programu
– na podstawie wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego – w wysokości 12.000,00 zł przeznaczona będzie na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole podstawowej,
wchodzącej w skład Miejskiego Zespołu Szkół
w Raciążu. Terminem wykonania Programu jest
31 grudnia 2014 r.

Ponad 23 tysiące na projekt
Moja przyszłość

W związku ze złożonymi wnioskami
o udział w projekcie „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
Moja przyszłość” Gmina Miasto Raciąż znalazła się na liście rankingowej i w roku szkolnym
2014/2015 zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum będą mogli skorzystać
z zajęć dodatkowych. Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą miały zajęcia z języka
obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Gminę Miasto Raciąż na ten cel otrzyma
23.410, 00 zł na każdą grupę projektową.

5 tysięcy dla przedszkola

PZU Warszawa przyznało Gminie Miastu
Raciąż dotację w wysokości 5.000,00 zł na wymianę nawierzchni na płytki antypoślizgowe
w Miejskim Przedszkolu. Stara nawierzchnia od
dłuższego czasu powinna zostać zmieniona.

6 tysięcy zł od Maximus Broker

2 maja w Raciążu odbył się 15 memoriał im. Romana Siemińskiego. Na tą imprezę
wsparcia finansowego miastu Raciąż udzielił
toruński Maximus Broker. Na organizację imprezy Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
– 15. Memoriał Romana Siemińskiego przekazał sumę 6.000,00 zł.

Wydawca: Urząd Miejski w Raciążu
Redaktor naczelny: Katarzyna Rawa

Działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
Samorząd przy realizacji swoich zadań może
korzystać ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to powszechnie praktykowane w wielu miastach i gminach. Wiąże się to ze specjalizacją
organizacji pozarządowych i lepszym wykonywaniem przez nie powierzonych zadań. W szczególności w zakresie pomocy społecznej, prowadzenia
świetlic i jadłodajni, integracji różnych środowisk.
Do tej pory w Raciążu możliwość ta praktycznie nie
była wykorzystywana. Poprzedni burmistrz praktycznie nigdy nie zaproponował w budżecie odpowiednich kwot na tego typu działalność, a tylko
burmistrzowi przysługuje taka inicjatywa. Obecnie
zmienia się to i do działania w mieście zapraszane
są organizacje pozarządowe. Takie działania przyczynić się powinny do aktywizacji społecznej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
W ostatnim czasie Burmistrz Mariusz Godlewski
poprzez organizację konkursów wsparł znacząco działalność organizacji pozarządowych, wspierając tym
samym emerytów, uczniów oraz inne środowiska.

30 tysięcy zł dotacji

1 kwietnia 2014 r. Burmistrz Miasta Raciąż
ogłosił otwarty konkurs na letni wypoczynek dzieci i młodzieży w roku 2014r., na który złożono 3
oferty. Siódmego maja rozstrzygnięto jego wyni-

ki. Całą kwotę dofinansowania przyznano jednej
organizacji pozarządowej, prowadzona przez
mieszkańców Raciąża Fundacja Profilaktyki, Resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym
Wykluczeniem Społecznym „Radość dzieciom”.
Na ten cel przeznaczono 30 000, 00 zł.

Więcej niemieckiego

Burmistrz wraz z panią dyrektor MZS po konsultacjach z rodzicami zaproponował, że od nowego
roku szkolnego może zostać wprowadzony dodatkowy niemiecki w szkole podstawowej. Uczniowie
czwartych klas dwa razy w tygodniu będą mogli
uczęszczać na dodatkowe lekcje języka obcego. Nie
ulega wątpliwości, że nauka dodatkowego języka to
same zalety. Przede wszystkim dziecko ma możliwość
rozwoju, która zaprocentuje w jego przyszłości.

Inne granty

Burmistrz Godlewski przeznaczył na 9.000,00
zł na realizację zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
(Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie BIP
Urzędu Miejskiego). Poza tym 15 kwietnia 2014 r.
podpisano umowę udzielającą dotację w wysokości
3.000,00 zł w formie małego grantu na realizację
zadania publicznego w zakresie edukacji i oświaty.
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Mieszkania i budynki komunalne
Często można usłyszeć, iż majątek
miasta to majątek wszystkich jego
mieszkańców. Tak rzeczywiście jest.
Za posiadaniem majątku idą także
obciążenia – majątek trzeba utrzymywać i dbać o jego stan. Jedną
z podstawowych części mienia
komunalnego są budynki mieszkalne. Są to budynki należące w całości
bądź w części do miasta. Te ostatnie funkcjonują jako samodzielne
wspólnoty mieszkaniowe, w których
jednym ze współwłaścicieli jesteśmy
jako mieszkańcy.
Większość budynków, którymi dysponuje
miasto, została wybudowana w XX wieku (85%
z nich jest w złym stanie technicznym). W kilku
budynkach nie ma przeprowadzonej kanalizacji
sanitarnej, poza budynkiem na Akacjowej 9, pozostałe budynki mają ogrzewanie piecowe lub
lokalne centralne. Wszystkie posiadają przeprowadzoną instalację wodną.
Miasto Raciąż jest obecnie w posiadaniu
udziałów w 13 wspólnotach mieszkaniowych.
Zalicza się do nich 7 dużych wspólnot – przy
ulicy Kilińskiego 48, Kilińskiego 56B, Kilińskiego
58, 19 Stycznia A, 19 Stycznia B, 19 Stycznia C
oraz przy pl. A. Mickiewicza 18/22 – i 6 małych
– przy ulicy Zielonej 23, Zielonej 28A, Mławskiej
20, Akacjowej 1, pl. A. Mickiewicza 4, Kilińskiego
56 (na terenie szkoły, dawny Dom Nauczyciela).
W budynkach wspólnot miasto dysponuje 54 lokalami mieszkalnymi o pow. 2.213,26 m kw. oraz
jednym lokalem użytkowym o pow. 128 m kw.
Poza tym miasto posiada 33 budynki komunalne, w których znajduje się 131 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4.359,35 m kw.

Niepełna dokumentacja

Po objęciu posady burmistrza przez Mariusza Godlewskiego, rozpoczęto sprawdzanie
dokumentacji najważniejszych jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Raciążu, w tym

dokumentacji mienia komunalnego. Okazało
się, że Urząd Miejski, PGKiM ani żadna jednostka podległa nie posiada pełnej dokumentacji
technicznej budynków będących w zasobie
komunalnym miasta oraz tych należących do
wspólnot mieszkaniowych. W związku z tym
przystąpiono do poszukiwania dokumentacji
techniczne. Wystąpiono z pismem do Starostwa
Powiatowego w Płońsku (Wydział Budownictwa i Architektury) oraz Archiwum Państwowego w Warszawie (oddział w Mławie). Uzyskano
odpowiedź, iż obydwie instytucje nie posiadają
dokumentacji technicznych i projektowych budynków wyszczególnionych w piśmie. Konieczne
jest odtworzenie lub aktualizacja dokumentacji, co wiąże się z kosztami, które musi ponieść
właściciel nieruchomości tj. Miasto Raciąż.
Szacunkowy koszt odtworzenia dokumentacji
technicznej obiektów mieszkalnych wynosi ok.
10-15 tyś. zł za jeden budynek, co w sumie daje
kwotę 195 tyś. zł. Z tego powodu trzeba podjąć
decyzję o kolejności odtwarzania dokumentacji
technicznej i zabezpieczyć na ten cel dużą sumę
pieniędzy w budżecie.

Do 2013 roku, łączne zadłużenie lokatorów
(z tytułu opłat), wynosiło ok. 400 tyś. zł (za sam
2013 r. ok. 70 tyś. zł). Jednocześnie utrzymanie mieszkań kosztuje – woda, ścieki, śmieci,
utrzymanie bieżące i konserwacja – to wszystko generuje olbrzymie koszty. Nie mówiąc już
o kosztach remontów.
W ocenie większości mieszkańców poprzedni zarządca w niewłaściwy sposób sprawował pieczę nad powierzonym mieniem.
Były problemy z niewłaściwie prowadzoną
księgowością wspólnot, mało skutecznie egzekwowano zaległe opłaty czynszowe. Do
obecnej sytuacji przyczynił się także brak
strategicznego planu rozwiązania problemu
mieszkaniowego oraz brak wieloletniego
zagospodarowania lokalami. Z tego powodu Rada Miejska powinna podjąć działania
zmierzające do skuteczniejszej windykacji
zaległości czynszowych (pozwoli to na zwiększenie wpływów z tytułu bieżących należności w ramach gospodarowania zasobem) oraz
zaproponować zadłużonym najemcom lokale
zamienne (w określonych sytuacjach).

Zły stan techniczny budynków

Poprawa sytuacji

Budynki komunalne, szczególnie te nie będące we wspólnotach są w bardzo złym stanie
technicznym. Miało na to wpływ kilka istotnych
czynników. Przede wszystkim (od wielu lat) nie
przeprowadzano w nich systematycznych remontów. W 2013 roku wpłynęło od najemców,
aż 120 podań o przeprowadzenie koniecznych
remontów lokali. W 2013 roku wydano na ten
cel 225 761,38 zł (w tym: zakupy materiałów
97 301,28 zł; remonty 73 598,46 zł; usługi 54
861,64 zł), a w 2014 roku, koszty związane z realizacją tego zadania, to ok. 360 tyś. złotych.

Zaległości czynszowe

Raciąż zamieszkuje obecnie 4568 osób,
z czego ok. 600 mieszka w budynkach komunalnych, co stanowi 13% ogółu mieszkańców.
Miasto posiada 185 lokali komunalnych, a 38%
najemców notorycznie nie opłaca czynszów.

Od marca 2013 roku podejmowane są działania mające na celu poprawę stanu mieszkań
i lokali komunalnych. Na podstawie zarządzenia
wydanego przez burmistrza, mieszkańcy Raciąża
(będący w trudnej sytuacji życiowej) mogą odpracować zadłużenie wykonując prace na rzecz
Gminy Miasto Raciąż. Do dnia 30.12.2013 r. zgłosiło się 4 chętnych lokatorów, którzy podpisali
stosowne porozumienia. Przy opisywane skali
zadłużenia to bardzo niewielki odsetek zadłużonych lokatorów.
W celu usprawnienia systemu zarządzania
budownictwem komunalnym PGKiM dokonał
zakupu specjalnego oprogramowania do zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Trwa także
restrukturyzacja spółki w obszarze zarządzania
nieruchomościami, zgodnie z planem naprawczym, opracowanym przez burmistrza miasta.
www.miastoraciaz.pl
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Elżbiecie Zalewskiej
wraz z rodziną
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci męża
Antoniego Zalewskiego
Urząd Miejski w Raciążu

Elżbiecie Zalewskiej
wraz z rodziną
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci
męża Antoniego
Składają Pracownicy SP.Z.O.Z.
w Raciążu

Nowy przetarg
W dniu 23 czerwca 2014 r. odbyło się
otwarcie ofert złożonych w związku z zamówieniem publicznym dotyczącym odbioru,
transportu oraz zagospodarowania odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących
się na terenie miasta Raciąż.
Do przetargu stanęły dwie firmy. Pierwsza
oferta została złożona przez firmę REMONDIS
Drobin Komunalna Sp. z o. o. na kwotę brutto
645 761,03 zł. Druga oferta firmy SITA Płocka
Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. wynosiła
652 324,10 zł. Dlatego też Burmistrz postanowił przedłużyć umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów z terenu miasta Raciąż, czyli
firmą REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o.
Opłata za odbiór odpadów z terenu Raciąża wzrośnie. Poprzednia oferta firmy REMONDIS (z maja 2013 roku) wynosiła 376 176,96
zł. Oznacza to, że proponowana kwota brutto
wzrosła o 269 584,07 zł, czyli około 71,66%.
Burmistrz zastanawia się nad tym ,co można
by zrobić w tej sytuacji, aby opłaty za wywóz
śmieci były niższe. Taka podwyżka objęła także
inne gminy.

Podziękowania
Panu Burmistrzowi
Mariuszowi Godlewskiemu
i Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raciążu
– za „Wieczorek Integracyjny” w Sielance
w dniu 21 maja 2014 r.
– serdeczne podziękowania składają:
Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Klub Seniora, Nauczycielski Klub Seniora.
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Lokale komunalne są to mieszkania, które przyznaje gmina osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej, których nie stać na kupno lub wynajęcie własnego
mieszkania. Przepisy polskiego prawa nie są jednoznaczne w kwestii prawa mieszkaniowego. Każda gmina ustala na jakich warunkach przyznawane są mieszkania,
dlatego nie należy sugerować się rozwiązaniami zastosowanymi w innych gminach.
Najwięcej informacji osoby zainteresowane znajdą w uchwale Rady Miejskiej.

Mieszkanie komunalne – dla kogo
Uchwała Nr XVI/I0Il20I2 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, lokali ze
stosunku pracy i lokali socjalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto
Raciąż oraz ustala zasady i kryteria wyboru osób
z którymi będą zawierane umowy najmu. W celu
usprawnienia pracy w podejmowaniu decyzji
o przekazywaniu lokali powoływana jest przez
Burmistrza Miasta Społeczna Komisja Mieszkaniowa sprawująca funkcję doradczą i kontrolną.

Dla kogo mieszkanie

Z mieszkaniowego zasobu miasta korzystać
mogą osoby: pełnoletnie, zamieszkujące na stałe w mieście Raciąż, bezdomne, mające trudne
warunki mieszkaniowe, nie posiadające mieszkania na własność, posiadające niski dochód
miesięczny. W niektórych przypadkach przysługuje pierwszeństwo najmu. Jest tak, gdy osoby
zamieszkują lokale objęte nakazem opróżnienia
lub rozbiórki, opuściły dom dziecka, a wcześniej
zamieszkiwały w Raciążu, dokonały remontu
niezamieszkałego lokalu gminy. Mieszkańcy
mogą także ubiegać się o obniżkę czynszu, gdy:
ich dochód nie wynosi więcej niż 50 % najniższej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
lub 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym.

Zamiana lokali

Istnieje możliwość zamiany lokali na inne po
uzyskaniu przez najemcę pisemnej zgody. Dokonuje się ich w przypadku gdy: czynsz jest za
wysoki, najemcy dwóch lub większej liczby lokali
wystąpią o ich zamianę pomiędzy sobą, z powodów społecznych lub rodzinnych, związanych
w wyposażeniem lokalu. Wynajmujący może
również dokonać takiej zamiany, jeśli najemca
zalega z czynszem lub zamiana konieczna jest ze
względu na gminne inwestycje.

Lokale socjalne

Lokale socjalne charakteryzują się najczęściej niższym standardem technicznym. Zgodnie z polskim prawem zapewnić je musi gmina.
Ubiegać się o nie może pełnoletni mieszkaniec
miasta o określonym dochodzie, który nie posiada prawa własności do innego lokalu. W pieszej
kolejności lokale socjalne wynajmowane są osobom, które są w trudnej sytuacji socjalnej, zdrowotnej, rodzinnej, posiadają nakaz sądowy lub
zamieszkiwały dom dziecka. Umowa najmu na
lokale socjalne jest zawierana na okres nie dłuższy niż 3 lata. W wyjątkowych przypadkach może
zostać przedłużona, po wcześniejszym przedstawieniu swojej sytuacji.

Zasady wynajmowania lokali, których
najem związany jest ze stosunkiem pracy

Uprawnienia do wynajmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy przysługują osobie, która ze względu na rodzaj
wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane
kwalifikacje jest niezbędna dla społeczności

Gminy Miasto Raciąż. Umowę najmu nie dłuższą
niż na 3 lata podpisuje Burmistrz Miasta.

Tryb rozpatrywania i załatwiania
wniosków o przydział lokalu

Ubieganie się o mieszkanie rozpoczyna się
od złożenia przez zainteresowanego wniosku
o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasto Raciąż wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i podawanie do wiadomości publicznej
danych osobowych zamieszczonych na listach.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1. dane personalne, miejsce aktualnego
zamieszkania i zameldowania,
2. stan rodzinny wnioskodawcy (stopień
pokrewieństwa, wiek),
3. źródło i wysokość dochodów uzyskiwanych przez członków gospodarstwa
domowego wnioskodawcy,
4. określenie obecnych warunków lokalowych,
5. inne warunki motywujące potrzeby najmu,
6. oświadczenie o nie posiadaniu tytułu
prawnego do innego lokalu,
7. oświadczenie o dochodach.
Następnie wniosek zostaje zarejestrowany
w Urzędzie Miejskim w Raciążu i rozpatrzony
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po rozpatrzeniu poprawnie wypełnionych wniosków
tworzona jest roczna lista osób oczekujących
(która sporządzana jest raz w roku). Lista podlega weryfikacji co 12 miesięcy, w zakresie spełniania kryterium dochodowego oraz warunków
motywujących potrzeby najmu. Burmistrz Miasta Raciąż zatwierdza wstępnie sporządzoną
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową listę
osób uprawnionych do zawarcia umowę najmu
lokalu komunalnego oraz lokalu socjalnego oraz
podejmuje ostateczną decyzję o jej wyglądzie.
Zawarcie umowy najmu następuje według kolejności wpisów na liście z uwzględnieniem sytuacji
przyszłych najemców. Ubiegający się o zawarcie
umowy najmu, znajdujący się na liście osób zakwalifikowanych do jej zawarcia, zobowiązani
są do przedłożenia Burmistrzowi, na pisemne
wezwanie, oświadczenia o wysokości dochodów
z ostatnich 6 miesięcy, w terminie do 31 marca
każdego roku, pod rygorem umieszczenia na
końcu tej listy.

nr 3 (40) 2014

Finał w sądzie
Sprawa mieszkalnego budynku komunalnego z ulicy Akacjowej 9 i notorycznych
usterek w nim ciągnie się od kilka lat. Budynek został wybudowany przez firmę
„CEPROBUD” sp. z o.o. i odebrany bez żadnych zastrzeżeń przez poprzedniego
burmistrza. Stało się tak pomimo zgłaszanych zastrzeżeń do stanu budynku.
Obecnie burmistrz miasta Mariusz Godlewski złożył pozew do sądu w celu
zabezpieczenia interesów miasta i odzyskania pieniędzy, które miasto
ponosi na usuwanie usterek w budynku.
Przypomnijmy pokrótce historię budowy
tego budynku. Umowę na modernizację i adaptację budynku na Akacjowej zawarto z firmą
w dniu 18.08.2010 r. Pierwotnie budynek miał
kosztować miasto zgodnie z przetargiem kwotę 1 919 260,11 zł brutto. Potem z wykonawcą
zaczęto podpisywać aneksy. W dniu 03.01.2011
roku podpisano aneks podwyższający cenę do
kwoty 1 936 626,96 zł brutto. W dniu 07.11.2011
przedłużono termin wykonania umowy do dnia
30.06.2012 roku. Jednak w dniu 29.06.2012 roku
znowu przedłużono termin do dnia 31.07.2012
roku. W dniu 30.07.2012 roku znów wydłużono
termin realizacji do 26.08.2012 roku. Oprócz
wydłużania terminu umowy podpisano dodatkową umową na to samo zadanie inwestycyjne
w kwocie 346 429,34 zł brutto.
W dniu 02.06.2012 roku firma CEPROBUD
zgłosiła zleceniodawcy zakończenie robót budowlanych. Roboty odebrano protokołem zakończenia robót z dnia 30 lipca 2012 roku, do
którego nie wniesiono żadnych uwag. Firma
CEPROBUD przekazując budynek do użytkowania udzieliła Gminie Miasto Raciąż gwarancji na
okres 3 lat od daty odbioru końcowego robót, tj.
do dnia 30 lipca 2015 roku.
Jeszcze przed odebraniem budynku widać
było, że jest w nim dużo usterek. Po rozpoczęciu
użytkowania wszystkie usterki i wady ujawniły
się jeszcze bardziej.
Na zlecenie Gminy Miasto Raciąż, ekspert
budowlany opracował przegląd techniczno-budowlany budynku mieszkalnego położonego
w Raciążu przy ul. Akacjowej. W przeglądzie
stwierdzono poważne wady i usterki zagrażające
zdrowiu mieszkańców wspomnianego obiektu,
m.in.: wadliwe wykonanie ocieplenia wieńca
ścian poddasza, kolizję dźwigara dachowego
z konstrukcją komina, brak ocieplenia ścian
szczytowych od wewnątrz w przestrzeni od
stropu nad poddaszem do powierzchni dachu,

niewłaściwe nawiewy świeżego powietrza
do pomieszczeń kuchennych, niestaranny montaż stolarki okiennej (braki pianki
montażowej uszczelniającej i chroniącej
przed przemarzaniem wewnętrzne ościeże okienne), brak skutecznej wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach oraz niestaranne wykonanie ocieplenia wełną mineralną stropu
nad poddaszem w poziomie pasa dolnego
dźwigarów dachowych. Stwierdzono także

Wadliwe wykonanie ocieplenia wieńca ścian poddasza.

Kolizja dźwigara dachowego z konstrukcją komina.

Kryteria oddawania w najem lokali
w budynkach nowo wybudowanych

Pierwszeństwo w ubieganiu się o lokal
w budynkach nowo wybudowanych mają dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych, którzy
spełniają łącznie następujące warunki: posiadają tytuł prawny do lokalu wchodzącego w skład
zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Raciąż,
nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,
budynku mieszkalnego lub jego części, nie posiadają zaległości w czynszu, opróżnią wcześniej
wynajmowany lokal.
Więcej szczegółowych informacji znaleźć
można w Uchwale Nr XVI/I0Il20I2 Rady Miejskiej
w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012.

Niestaranny montaż
stolarki okiennej
(braki pianki montażowej uszczelniającej
i zapobiegającej
przed przemarzaniem
wewnętrznych ościeży
okiennych).

brak wentylacji grawitacyjnej na klatkach schodowych (gdzie umieszczone
są wszystkie gazomierze lokatorskie),
która ze względów bezpieczeństwa
musi być zrobiona (projekt techniczny
nie posiada takiego rozwiązania). Kolejnym błędem projektowym (nie skorygowanym przez wykonawcę) w ramach
zastosowania prawidłowych rozwiązań
zgodnych ze sztuką budowlaną jest
brak ocieplenia pasów dolnych dźwigarów dachowych. Pas dolny powinien
być od spodu ocieplony wełną mineralną gr. 1O cm i ta grubość warstwy
powinna być rozmieszczona na całej
powierzchni konstrukcji metalowej do
montaży płyty gk.
Wspomniane wady, przede wszystkim obniżają izolacyjność termiczną
budynku. Brak efektywnego działania wentylacji grawitacyjnej (w całym
obiekcie) powoduje występowanie
pleśni na ścianach, która jest dużym
zagrożeniem dla zdrowia jego mieszkańców. Koszt usunięcia usterek (które przyczyniają się do systematycznej
degradacji budynku) wynosi ok. 70 tyś
zł. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz
Urząd Miejski w Raciążu, podjęli szereg
działań zmierzających do uzyskania od
wykonawcy gwarancji ubezpieczeniowej oraz usunięcia przez niego usterek
objętych terminem gwarancyjnym.
Drugiego stycznia 2014 roku firma
„CEPROBUD” po raz kolejny odmówiła
dostarczenia gwarancji oraz usunięcia
wad i usterek. W tej sytuacji, przygotowano pozew o zapłatę 70 000,00 zł tytułem odszkodowania za niewykonanie
zobowiązania umownego, polegającego na rozbudowie i zmianie sposobu
użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny
wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej.
www.miastoraciaz.pl
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Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Konstytucja 3 maja (uchwalona na Sejmie
Wielkim w 1971 roku) była pierwszą w Europie,
a drugą na świecie ustawą zasadniczą ustalającą
podstawy ustrojowe w nowożytnej Polsce. Autorami wspomnianej konstytucji byli Stanisław
August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Wprowadziła ona wolność wyznania oraz
trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Znosiła także liberum veto,
wolną elekcję, odrębność między Koroną i Litwą,
(jednolity rząd, skarb i wojsko) oraz zapewniała
chłopom ochronę rządu.
Tegoroczne obchody Święta Konstytucji
3 Maja rozpoczęły się w Raciążu, jak co roku
uroczystym wymarszem spod Urzędu Miasta.
Poczty sztandarowe przy akompaniamencie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, uroczyście
pomaszerowały do parafialnego kościoła, gdzie
odbyła się msza w intencji dobrobytu i pomyślności dla ojczyzny, sprawowana przez ks. proboszcza Stanisława Czyża.
Po zakończeniu mszy świętej przyszedł czas
na oddanie hołdu poległym w obronie naszego
kraju poprzez złożenie wieńców pod Pomnikiem
Pamięci Narodowej usytuowanym przed Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
Jako pierwszy przemówił Burmistrz Miasta
Raciąż. Po jego wystąpieniu głos zabrał starosta
płoński Jan Mączewski. Zauważył on, że przyszłość kraju jest w rękach narodu, który głosując
w wolnych wyborach wybiera swoich reprezen-

Uroczyste przekazanie
karetki pogotowia

tantów. Przypomniał także, że władza powinna
rządzić w sposób mądry i odpowiedzialny (nie
myśląc o własnych interesach), gdyż właściwe zarządzanie jest gwarantem rozwoju każdego kraju,
a wolność i niepodległość nie są dane raz na za-

wsze. Zarówno burmistrz, jak i starosta przyznali,
że historia jest najlepszą nauczycielką życia. Każdy
z nas powinien wyciągnąć wnioski z błędów popełnionych przez minione pokolenia i nie dopuścić, żeby powtórzyły się one w przyszłości.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2013
Zadaniem MOPS jest pomoc tym, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Zarówno pomoc niematerialna jak i finansowa. W roku
2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu na realizację wszystkich zadań wydał łączną kwotę 2.856.230 zł. Środki pochodzące
z budżetu państwa stanowiły 2.286.100 zł, zaś
z budżetu gminy 570.130 zł.

Zasiłki stałe

Przysługują osobie samotnej lub osobie
w rodzinie niezdolnej do pracy. W roku 2013
taką pomoc przyznano 27 osobom na łączną
kwotę 132.081 zł.

Zasiłki okresowe

Przysługują z tytułu długotrwałej choroby,
niepełnosprawności, bezrobocia, niemożliwości utrzymania lub nabycia uprawnień z innych
tytułów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki
okresowe otrzymało 108 osób. Wydano łącznie
93.934 zł. Głównym powodem przyznania tego
świadczenia było bezrobocie 86 osób, niepełnosprawność – 8, choroba – 14.

Zasiłki celowe i specjalne

Wypłacane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. W ubiegłym roku skorzystało z nich 195 osób na łączną kwotę 83.279 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

MOPS zajął się także realizacją projektu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Polega on
na wsparciu gmin w wypełnianiu zadań własnych
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o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego
pozbawionym. Pomoc w formie posiłku otrzymało
ogółem 175 osób, 170 dzieci i 5 dorosłych osób
niepełnosprawnych. Wydano 82.805 zł.

Usługi opiekuńcze

O usługi opiekuńcze ubiegać się mogą osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
Pomoc ta przysługuje także osobom posiadającym rodzinę, która nie jest w stanie zapewnić
im należytej opieki. Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Raciążu stawka za 1 godzinę usługi
wynosi 12 zł. W 2013 roku tą formą pomocy objętych było 58 osób. Dochód z tytułu pobieranej
odpłatności wyniósł 34.367 zł. Wydatkowano
kwotę 196661 zł.

Inne świadczenia

Wśród niematerialnych form pomocy realizowanych w ramach zadań własnych, istotną pozycję stanowi praca socjalna, skierowana do 141
rodzin. MOPS w Raciążu częściowo dofinansował koszty pobytu 1 osoby w DPS. W roku 2013
była to kwota 20.470 zł.

Zadania zlecone

W ramach tych zadań Ośrodek Pomocy
realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęte były 4 osoby. Usługi specjalistyczne są
odpłatne w zależności od dochodu rodziny.

Koszt 1 godziny wynosi 17 zł. Wydano na ten
cel sumę 35.500zł.

Świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa
warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. W roku 2013 udzielono
świadczeń na: zasiłek rodzinny – 6289 świadczeń
(620660zł), dodatki do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczenia (22.000zł), dodatki
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu
wychowawczego – 148 świadczeń (56014zł), samotne wychowywanie dziecka – 268 świadczeń
(45560zł), kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 202 świadczenia (15720zł),
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 92 świadczenia (5080zł),
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 904 świadczenia (72320zł), jednorazową
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 34
(34.000zł), zasiłki pielęgnacyjne – 1500 świadczeń, (229500zł), świadczenia pielęgnacyjne
– 231 świadczeń (127489 zł), dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 65 świadczeń (6500zł),
specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 świadczeń
(5044zł). Na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne wydano
kwotę 35.284 zł, natomiast na fundusz alimentacyjny 488.651zł. W 2013 roku postępowania
odnośnie dłużników alimentacyjnych prowadzone było wobec 42 dłużników własnych i 52 zamieszkujących na terenie innych gmin.

W

Forum NGO

kwietniu w Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbyło się I posiedzenie
Forum Organizacji Pozarządowych, w którym
uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy 3 z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Fundacji Radość Dzieciom,
Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Raciążu, Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej, Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Miasta i Gminy Raciąż, Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, Parafii
św. Wojciecha w Raciążu, Stowarzyszenia Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej, Stowarzyszenia Twórców Ziemi Płońskiej ,,ART PŁONA”,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu).

W

spotkaniu uczestniczył Andrzej Rybus Tołłoczko (koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi). Podkreślił, że wspomniane forum ma charakter inicjatywno-doradczy. Do
jego zadań zaliczył m. in.: opiniowanie i współ-

tworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych w zakresie działalności organizacji oraz delegowanie osób reprezentujących organizacje do
udziału w komisjach konkursowych.

W

ażnym punktem dyskusji było głosowanie
nad wyborem przewodniczącego i zastępcy Forum Organizacji Pozarządowych. Przewodniczącym został pan Stefan Modrzejewski
ze Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, a wiceprzewodniczącym pan
Mikołaj Adamczyk, przedstawiciel Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej. Kolejnym punktem
programu był wybór członków komisji konkursowej w związku z (ogłoszonym przez burmistrza)
otwartym konkursem ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży w 2014 roku. Do prac komisji wytypowano pana Jacka Szelągowskiego (ze
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy
Raciąż) oraz Mikołaja Adamczyka (przedstawiciela Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej). Na
zakończenie osoby zainteresowane mogły wziąć
udział w warsztatach i nauczyć się wypełniać
oferty, składane później do urzędów.

Nowoczesna karetka, warta 387,5 tys.
to nowy nabytek raciąskiego pogotowia,
który jest darowizną przekazaną przez
Fundację TVN Nie jesteś sam zajmującą
się rzeczowym i finansowym wspieraniem
chorych dzieci i osób starszych oraz udzielaniem pomocy placówkom służby zdrowia
i ośrodkom pomocy społecznej.
Dwudziestego
dziewiątego
kwietnia
2014 roku o godzinie 12.00 przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Raciążu przy ulicy Mławskiej 15 odbyło się
przekazanie i uroczyste poświęcenie nowej karetki pogotowia. W wydarzeniu wzięli udział:
przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu
Bogusław Jeżak, przewodniczący Rady Gminy
Raciąż Jarosław Jaworski, starosta płoński Jan
Mączewski, wicestarosta płoński Andrzej Stolpa, wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak, burmistrz Raciąża – Mariusz Godlewski, dyrektor
naczelny SP ZZOZ w Płońsku Józef Świerczek,
zastępca dyrektora do spraw opieki zdrowotnej Zbigniew Szaroch, przewodniczący Rady
Społecznej Paweł Kasperski, ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Jarosław Sawicki,
dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Lucyna Kęsicka, radni, urzędnicy oraz inni
mieszkańcy naszego miasta.
Poświęcenia karetki dokonał ks. Sławomir
Buńkowski, a wstęgę przecięli: starosta płoński Jan Mączewski, burmistrz Raciąża Mariusz
Godlewski oraz dyrektorzy szpitala w Płońsku – Sawicki i Szaroch. Przemawiający goście
wyrazili radość z możliwości wykorzystania
w codziennej pracy nowoczesnego sprzętu,
najwyższej jakości, dzięki któremu będzie łatwiej ratować ludzkie życie. Burmistrz podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do pozyskania karetki.
Na zakończenie niecodziennej uroczystości zaprosił wszystkich gości na poczęstunek zorganizowany w Miejskim Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Zainteresowani mogli także zapoznać się
z wyposażeniem ambulansu.
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Koncert Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego

Marsz
Gwiaździsty
W sobotę 31 maja odbył się „Marsz Gwiaździsty 2014 – pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński”, w której udział
wzięło sześć gmin. Impreza polegała na odwiedzeniu ciekawych miejsc powiatu. Inicjatywa
starostwa ma przede wszystkim na celu rozwinięcie turystyki.
W Marszu udział wzięło 48 uczestników
z Raciąża, którzy pokonali 45 kilometrową trasę.
Przejazd rowerami prowadził przez Raciąż-Pólka
Raciąż-Krajkowo-Kiełki-Drozdowo-Raciąż. Trasa
marszu „Jednośladem przez stulecia” rozpoczęła się o godzinie 8:00. Jej pierwszym etapem
było zapoznanie się z historią wczesnośredniowiecznego grodziska, tzw. wodną górą, po czym
uczestnicy zwiedzili: Kościół Najświętszej Marii
Panny w Raciążu, synagogę żydowską, drewnianą zabudowę szczytową ul. Kilińskiego z począt-
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ku XX wieku oraz budynek posterunku żandarmerii niemieckiej z aresztem z czasów okupacji.
Z Raciąża uczestnicy wyruszyli do gospodarstwa
agroturystycznego „Sielanka”. Następnie grupa
zwiedziła Kościół św. Stanisława Kostki z XVI w.
w Krajkowie,leśniczówkę w Kiełkach, cmentarz
wojskowy z 1915 roku w Drozdowie. Marsz zakończył się w Nowym Mieście po wręczeniu pamiątkowych gwiazdek.
Urząd Miejski w Raciążu chciałby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji Marszu Gwiaździstego na terenie
Miasta i Gminy Raciąż. Szczególne podziękowania należą się: pani Bernadetcie Leszczyńskiej, ks. Stanisławowi Czyżowi, ks. Zbigniewowi Klubie, Dawidowi Smoleńskiemu
i Grzegorzowi Wawrowskiemu z OSP Raciąż,
Gospodarstwu Agroturystycznemu „Sielanka”,
Nadleśnictwu w Płońsku.

17 maja 2014 roku na placu przed Urzędem
Miejskim w Raciążu odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierunkiem płk. Adama Czajkowskiego
i Grzegorza Mielimąki. Zespół wykonuje pieśni
patriotyczne, historyczne, religijne oraz posiada
bogaty repertuar operowy, operetkowy i musicalowy. Wielu występujących artystów posiada prestiżowe wyróżnienie, w postaci Złotego Dobosza
(nagrody przyznawanej przez zespół za wybitne
osiągnięcia artystyczne zasłużonym pracownikom
oraz postaciom świata kultury i sztuki).
Na wstępie orkiestra wojskowa zaprezentowała pieśń patriotyczną pt Pierwsza Brygada,
po czym Burmistrz przywitał zaproszonych gości,
wśród których byli: starosta płoński Jan Mączewski, Komendant WKU w Ciechanowie ppłk Dariusz Kosakowski, oraz posłanka Julia Pitera. Następnie ZAWP zaprezentował utwory, takie jak:

Serce w Plecaku, Nie żałujcie serca dziewczyny,
Powołanie, Zgadzam się na wszystko, W wojsku
nie jest źle, Póki Polska żyje w nas, Ogień i woda,
Malowany dzbanku, Przetańczyć całą noc, Okularnicy, Time to say goodbye oraz fragment musicalu Człowiek z La Manchy.
Kolejnym punktem programu był występ
Zespołu Artystycznego Romen, który zagrał
wiele znanych piosenek: Hej sokoły, Bomboleo,
A wszystko te czarne oczy, Zagraj mi czarny cyganie, Ore, ore, a publiczność bawiła się w rytmach
cygańskiej muzyki. W czasie występów Raciążanie mogli skosztować dań z grilla oraz spróbować
wojskowej grochówki. Organizatorem imprezy
był Urząd Miejski w Raciążu, MCKSiR oraz WKU
w Ciechanowie. Dzięki licznym sponsorom koszt
całego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie
5479,00 zł. Serdecznie dziękujemy sponsorom
za okazaną pomoc.

www.miastoraciaz.pl
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Zespół Szkół w Raciążu
zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną
na rok szkolny 2014/2015
Nasza placówka wyróżnia się:
•

wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych

•

bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD

•

znaczącymi osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach

•

realizacją programów unijnych i atrakcyjnych warsztatów dla uczniów

•

profesjonalną kadrą pedagogiczną

•

nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową

•

certyfikatem „Wiarygodnej szkoły”

Oferujemy kontynuację nauki

nr 3 (40) 2014

Wieści z Miejskiego Zespołu Szkół
W Miejskim Zespole Szkół w Raciążu
w ostatnim miesiącu miało miejsce
wiele ciekawych wydarzeń. Przede
wszystkim szkoła wybrała swojego
patrona. Odbył się konkurs wiedzy
o Janie Pawle II, XXXVII Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych oraz egzamin gimnazjalny
i test szóstoklasistów.
Zwycięska palma

Uczniowie z MZS zwyciężyli w konkursie
na palmę wielkanocną, zorganizowanym przez
diecezję płocką. Pracując pod kierunkiem katechetki, p. Agnieszki Bojanowskiej zajęli pierwsze
miejsce. W nagrodę wyjechali do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Wśród zwycięzców znalazły się: Małgorzata Bojanowska,
Klaudia Ciska i Karolina Olszewska.

Patron wybrany

Publiczna Gimnazjum w Raciążu od 14 kwietnia ma patrona. Uczniowie, rodzice, nauczyciele,
pracownicy niepedagogiczni – wybrali Jana Pawła
II. Do wyboru było trzech patronów: Jan Paweł II,
Gen. Władysław Sikorski (premier i naczelny wódz
rządu RP na emigracji) oraz Tadeusz Antonii Mostowski (ostatni Kasztelan Raciąża). Większością
głosów zwyciężył polski papież.

! w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym

(od klasy drugiej możliwe rozszerzenia z każdego przedmiotu)

! w 4-letnim Technikum
(technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych)

! w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej
(kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów
samochodowych, rzeźnik-wędliniarz i inne)

! w 3-letnim, bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla
Dorosłych
- 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
- 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

Adres szkoły
Zespół Szkół w Raciążu
ul. Kilińskiego 64
tel./fax.: (23) 679-10-31
www.raciaz.edu.pl
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przybliżenie sylwetki polskiego papieża. W scenariuszu znalazły się wywiady z osobami, które miały okazję spotkać się z papieżem, konkurs wiedzy
o Ojcu Świętym, piosenki, konkurencja sportowa
(na najlepszego bramkarza) oraz konkurencja degustacyjna ciast pod hasłem „Kremówka”.

Konkurs wiedzy

Dwudziestego siódmego kwietnia 2014 roku
zakończył się proces kanonizacyjny polskiego papieża pielgrzyma – Jana Pawła II. Uczniowie i nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół postanowili
uczcić pamięć Wielkiego Polaka. Z tego powodu
w Publicznym Gimnazjum w Raciążu, odbył się
konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Młodzież rywalizowała w sześciu konkurencjach, prezentując
swoje talenty oratorsko-poetyckie, plastyczne
i wokalne. Zwycięzcami zostali: I miejsce klasa II b
z wynikiem 23 pkt., II miejsce kasa II c z wynikiem
19 pkt., III miejsce kasa I b z wynikiem 15 pkt.

Program artystyczny

Z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II, wystawiono w Szkole Podstawowej program artystyczny pod tytułem: „Papież Jan Paweł II – święty
naszych czasów”. Głównym celem programu było

Program został przygotowany przez katechetów: Elżbietę Romanewicz, Annę Wróblewską oraz nauczycielkę muzyki, panią Katarzynę
Skierkowską.

Wiedza sprawdzona

1 kwietnia 2014 r. 64 uczniów klas VI pisało
sprawdzian kończący ich edukację w szkole podstawowej. Natomiast w dniach 23-25 kwietnia
2014 r. 72 uczniów Publicznego Gimnazjum pisało swoje egzaminy. Wszystkie wyniki w formie
elektronicznej dostępne będą 30 maja, a odbiór
zaświadczeń od 18 czerwca.

Turniej Bezpieczeństwa

30 kwietnia 2014 roku w Miejskim Zespole
Szkół w Raciążu odbyły się eliminacje powiatowe
XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów
i szkół podstawowych. Eliminacje odbyły się dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Płońsku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Ciechanowie, Komendy Powiatowej Policji
w Płońsku, Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz
Miejskiego Zespołu Szkół. Celem turnieju było
działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego. W eliminacjach wzięło udział
dziesięć gimnazjów (30 uczniów) oraz sześć szkół
podstawowych (24 uczniów). Musieli oni rozwiązać test z przepisów ruchu drogowego i pokonać
siedmioelementowy tor przeszkód. Wśród gimnazjalistów zwyciężył zespół z Gralewa, a wśród
szkół podstawowych drużyna z Naruszewo. Bardzo dobrze spisali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Raciążu (Krystian Fijałkowski, Piotr
Ambrochowicz, Aleksandra Kruszewska, Kamila
Siemiątkowska), zdobywając drugie miejsce.
Otrzymali oni puchar oraz awansowali do zawodów rejonowych, które odbyły się 16 maja w Nowym Mieście, zajmując tam piąte miejsce. Trochę
słabiej zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum, którzy w turnieju powiatowym,
zdobyli siódme miejsce.

E-Dziennik w MZS
Z inicjatywy pani dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu – Marii Chyczewskiej,
w szkole wprowadzony został elektroniczny
dziennik lekcyjny. E-Dziennik Librus to nowoczesny system usprawniający pracę placówek
oświatowych w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania
danymi uczniów. Zapewnia on kompleksowe
spełnienie wymogów najważniejszych aktów
dotyczących systemu oświaty oraz ochrony danych osobowych. Gwarantuje pełne wsparcie
dla realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed dyrektorem oraz nauczycielami. Narzędzie to umożliwia, zarówno
szkole, jak i rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce uczniów, a dyrektorowi
stały monitoring pracy Rady Pedagogicznej.
Czternastego maja 2014 roku odbyło się
szkolenie dotyczące obsługi nowego dziennika,
w którym wzięli udział administratorzy i Rada
Pedagogiczna. W czerwcu w Miejskim Zespole
Szkół w Raciążu, oprócz dziennika elektronicznego, będą funkcjonować, jeszcze te papierowe,
jednakże już od września zastąpi on całkowicie
tradycyjne dzienniki. Wprowadzenie dziennika
elektronicznego do MZS, podniesie jakość pracy
szkoły, a rodzicom umożliwi pełną kontrolę nad
procesem dydaktycznym ich dzieci.
Realizacja wspomnianego przedsięwzięcia
nie byłaby możliwa bez wsparcia władz miasta.
Dzięki środkom finansowym, otrzymanym od
organu prowadzącego, w wysokości 27050 zł,
szkoła zakupiła 34 komputery (18000 zł), wykonano sieć strukturalną (8800 zł) oraz przeszkolono Radę Pedagogiczną (250 zł).

Matura w Zespole
Szkół w Raciążu
Piątego maja w Zespole Szkól Zawodowych
w Raciążu (jak w całej Polsce) rozpoczęły się
egzaminy maturalne. Przystąpiło do nich 65
absolwentów liceum ogólnokształcącego i 33
absolwentów technikum, którzy 25 kwietnia
otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Sesja
egzaminacyjna trwała w całym kraju od 5 do 30
maja. Żeby otrzymać świadectwo maturalne należy zdać 5 egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym: 3 pisemne (jęz. polski,
jęz. obcy i matematyka) i 2 ustne (jęz. polski, jęz.
obcy). Abiturienci chcący otrzymać indeks wymarzonej uczelni musieli dokonać wyboru poziomu zdawanych egzaminów (podstawowy lub
rozszerzony) oraz przedmiotów dodatkowych.
W Zespole Szkół Zawodowych w Raciążu
odbyły się 64 egzaminy na poziomie rozszerzonym. Rzadko wybierany egzamin maturalny
z informatyki zdawało w tym roku 3 absolwentów, w tym 1 na poziomie rozszerzonym.
W opinii maturzystów tegoroczna matura
nie należała do najłatwiejszych. Narzekali m.in.
na nietypowość zadań z matematyki, trudność
arkuszy na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego i chemii.
Całe szczęście, że na maturę zdążyły zakwitnąć kasztany, co musi dobrze wróżyć maturzystom. Życzymy im wyników co najmniej tak
dobrych jak w roku ubiegłym. Trzeba jednak na
nie poczekać do 27 czerwca. Oby słowa piosenki
„znów za rok matura” nikogo nie dotyczyły.
www.miastoraciaz.pl
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Imprezy plenerowe, wyścig kolarski – to tylko niektóre z atrakcji na jakie mogli
liczyć Raciążanie w święto Flagi Narodowej. Organizatorem Pikniku Majowego był
Urząd Miejski w Raciążu oraz MCKSiR, a sponsorami Bank Spółdzielczy w Raciążu oraz lokalne firmy: Domax, Prodom i Dafne. Dla najmłodszych dostępne były
nadmuchiwane zamki, namiot artystyczny oraz gry elektroniczne. Starsi Raciążanie
natomiast bawili się przy występach zespołów Abba, czy Skalar.

Co nowego w STO
w Raciążu?
Kolejny rocznik zakończył edukację w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Jednak
przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie
mogli liczyć na ostatnią szkolną wycieczkę do
Centrum Nauki Kopernik. Ważnym wydarzeniem był także konkurs matematyczny.

Zakończenie roku

25 kwietnia 2014 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku klasy maturalnej. Pożegnanie absolwentów otworzyło przedstawienie przygotowane przez uczniów II klasy, pod
kierunkiem wychowawczyni, pani Jolanty Wiśniewskiej. W imieniu klasy pożegnania dokonali: Monika Plewicka oraz Mateusz Wagner.
Po części artystycznej głos zabrał dyrektor
Nizielski. Dziękował absolwentom za trzy lata
duży sukcesów sportowych i życzył im powodzenia w życiu zawodowym. Z uczniami pożegnał się również pan Stefan Modrzejewski,
gdyż był to ostatni rok jego pracy dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu.
Następnie wręczone zostały świadectwa i nagrody za osiągnięcia sportowe, naukowe i społeczne. Najlepszą uczennicą w przeciągu trzech
lat okazała się być Iza Świerczyńska.

Konkurs matematyczny

16 maja 2014 roku w Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym w Raciążu odbył się finał
konkursu matematycznego, skierowanego do
uczniów klas II i III gimnazjum. Przeprowadzony był na komputerach z wykorzystaniem
nowoczesnej platformy edukacyjnej. Wzięło
w nim udział 17 najlepszych uczniów z czterech gimnazjów (Raciąża, Polesia, Uniecka
i Krajkowa), którzy pomyślnie przebrnęli przez
eliminacje przeprowadzone w macierzystych
szkołach. Zwycięzcą konkursu matematycznego został Jakub Suwała z Polesia z wynikiem
77,78% w czasie 42,23 s. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Adrianna Pawelska z Raciąża (z wynikiem 77,78% w czasie 44,34 s)
oraz Przemysław Białoskórski z Uniecka (z wynikiem 66,67% w czasie 31,34 s).
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Majówka 2014
W Raciążu odbył się Ogólnopolski Wyścig
Kolarski – XV Memoriał Romana Siemińskiego –
w którym wzięli udział zawodnicy kategorii elita
i U-23 oraz masters. Podczas wyścigu na terenie
parku przy Placu Adama Mickiewicza funkcjonowała Strefa Kibica, działało miasteczko rowerowe z torem przeszkód oraz namiot z grami elektronicznymi. Mieszkańcy Raciąża mogli obejrzeć
występ dzieci z grupy marszowo-tanecznej Mażoretki z Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku.
Poza tym zobaczyć można było ekspozycję materiałów promocyjnych i nośników reklamowych
firmy Maximus Broker, wziąć udział w zajęcia
animacyjnych dla dzieci (malowanie twarzy),
konkursach, grach i zabawach oraz z skorzystać z symulatora bezpiecznej jazdy. W „małym
parku” odbył się happening „Flaga”, wspólnie
odśpiewano hymn narodowy przy akompaniamencie orkiestry dętej oraz rozpostarto szesnastometrową biało-czerwoną flagę na placu
przed Urzędem Miasta.

Wyścig Masters Cup
„Dookoła Mazowsza 2014”

Drugiego maja w Raciążu odbył się także wyścig kolarski Liga Masters Cup „Dookoła
Mazowsza 2014” będący częścią cyklu wyścigów szosowych zawodowców (posiadających
licencje) oraz amatorów. Celem zawodów
organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” przy
współpracy z KK Legia 1928 jest rozwój sportu
kolarskiego, form treningowych w kolarstwie,
promocja miejscowości i szlaków rowerowych
na Mazowszu i Podlasiu oraz popularyzacja
kolarstwa w regionie. Zawodnicy występowali
w kilku kategoriach wiekowych na różnych dystansach: grupa M 20 – M 30 (108 km, 4 okrążenia po 27 km), grupa M 40 – M 50 (81 km, 3
okrążenia po 27 km), grupa M 60 – K Open (52
km, 2 okrążenia po 27 km) oraz grupa M 70+
– M+K 13-17 (27 km, 1 okrążenie). Zwycięscy
otrzymali nagrody, a poszczególne ekipy udały

się na poczęstunek przygotowany w Miejskim
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu.

Piknik majowy

Po wyścigu kolarskim rozpoczął się Piknik
Majowy, który poprowadził Piotr Świtalski. Na
scenie wystąpił chór kościelny pod kierunkiem
Roberta Szymborskiego prezentując pieśni patriotyczne i religijne (Rotę, Gaude Mater Polonia, Boże coś Polskę). Pojawiły się także grupy
przedszkolne Stokrotki, Misie i Biedronki pod
kierunkiem Hanny Macewicz, Bożeny Sadowskiej i Jolanty Wszałkowskiej. Następnie zgromadzeni mogli obejrzeć występ Patryka Jasińskiego, zdobywcy I miejsca w konkursie Klekot,
zorganizowanym w Radzanowie oraz pokaz zumby w wykonaniu grupy tanecznej prowadzonej
przez Milenę Jankowską. W dalszej kolejności
wystąpiła Iwona Wronkowska (reprezentantka
Raciąża w Sacrosongu 2014) z przygotowanym
przez siebie repertuarem (Biały latawiec, Już nie
ma dzikich plaż, Dmuchawce, latawce, wiatr)
oraz Ola Osiecka z piosenką Małe tęsknoty. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały także
licealistki z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu Ola Brdak (Życie jak poemat, Hej na, na na)
i Jolanta Krupińska (W całość ułożysz mnie, Nieodkryty ląd) uczące się pod kierunkiem p. Katarzyny Skierkowskiej. Ostatnim punktem programu były występy zespołów Sezam, Abba Family
oraz gwiazdy wieczoru – grupy disco polo Skalar.
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Seniorzy to też ludzie czynu
i ciekawi świata
Rozmowa z Panem Stefanem Modrzejewskim – emerytowanym nauczycielem, tłumaczem przysięgłym,
prezesem Nauczycielskiego Klubu
Seniora i Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów, przewodniczącym Forum Organizacji Pozarządowych w Raciążu
– Co jest powodem Pana dużej aktywności
społecznej?
– Zawsze poświęcałem dużo czasu działalności społecznej i tak to pozostało również
w „jesieni” mojego życia. Działanie na rzecz
społeczności mojego ukochanego Raciąża, gdzie
się urodziłem, wychowałem, ukończyłem szkołę
podstawową i liceum ogólnokształcące, przepracowałem prawie wszystkie lata mojego życia zawodowego, uważam za swój obowiązek.
– Dlaczego zaangażował się Pan w pracę
w organizacjach pozarządowych?
– Zaangażowałem się przede wszystkim
w działania z seniorami, gdyż sam jestem w tym
wieku. Seniorzy w Raciążu są aktywni, ich działalność jest widoczna. Są to też ludzie czynu i ciekawi świata. Działają w trzech klubach: Nauczycielskim Klubie Seniora, Klubie Seniora i Klubie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
– Jak powstał Nauczycielski Klub Seniora,
któremu przewodniczy Pan od początku?
– Klub istnieje sześć lat. Powstał 28 kwietnia 2008 roku. Zebranie założycielskie zorganizowała grupa inicjatywna: Teresa Maciejewska,
Janina Nowocińska, Władysław Kwiatkowski,
Stefan Modrzejewski. Wybrano pierwszy zarząd,
komisję rewizyjną, określono kierunki działania.
Następnie opracowano i przyjęto statut. I tak
rozpoczęła się działalność naszego klubu, służąca integracji seniorów i realizacji wspólnych
zainteresowań.
– Kto może być członkiem klubu i jak wygląda jego struktura?
– Członkami NKS są emerytowani nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych znajdujących się w mieście Raciążu
i gminie Raciąż. Klub liczy 50 członków. Tworzymy
wspólnie wspaniałą seniorską rodzinę.
Pracą klubu od 06.05. b.r. (zebranie sprawozdawczo-wyborcze) kieruje zarząd: Stefan
Modrzejewski – prezes, Jan Chądzyński – I wiceprezes, Roman Chrzanowski, Władysława Cichocka, Elżbieta Grodkiewicz, Władysław Kwiatkowski – wiceprezesi, Teresa Koszela – sekretarz,
Teresa Kwasiborska – sekretarz – kronikarz, Krystyna Chyczewska – skarbnik. Naszą pracę wnikliwie obserwuje i kontroluje komisja rewizyjna:
Stefan Kucharczyk – przewodniczący, Teresa Maciejewska i Maria Sułek.

– Jakie formy działalności prowadzi klub?
– Prowadzimy różnorodną działalność. Wymienię niektóre formy działania. Naszą tradycją jest organizowanie kolejnych rocznic klubu,
spotkań wigilijnych i wielkanocnych, spotkań
z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Seniora. Zorganizowaliśmy wycieczki do Warszawy,
Powsina, Niepokalanowa, Arkadii, Nieborowa, Żelazowej Woli, Ciechocinka, Włocławka,
Czerwińska i do teatru w Płocku. Miłym wypoczynkiem były pikniki w Kaczorowach i Lipie.
Interesujące były spotkania z dalekimi krajami,
o których opowiadali ludzie, którzy tam byli.
Odbyło się spotkanie z Libią – przewodnik Pan
Marek Błoszyk, Ziemią Świętą – ks. Grzegorz
Kubiński i Japonią – ja. Zorganizowane były też
spotkania w raciąskich szkołach: Miejskim Zespole Szkół, Zespole Szkół, Zespole Szkół STO,
szkołach w Uniecku, Gralewie, Kodłutowie.
Byliśmy też gośćmi księży proboszczów w Gralewie i Uniecku, którzy opowiadali o historii
parafii. Wszystko jest dokumentowane w kronice i na stronie internetowej www.nksraciaz.
eu. Jest także wiele artykułów na temat naszej
pracy w prasie lokalnej.
– Jak wygląda współpraca z władzami miasta, gminy, różnymi placówkami działającymi
na naszym terenie?
– Mamy wielu przyjaciół i sympatyków Trudno mi w tej chwili wymienić wszystkich, żeby
kogoś nie pominąć. Naszą działalność wspierają
władze samorządowe Raciąża oraz gminy Raciąż, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pomagają
nam niektóre instytucje, zakłady pracy, przedsiębiorcy z naszego miasta i innych miejscowości.
Z całego serca dziękujemy. Wspaniale układa się
współpraca ze szkołami, o czym wspominałem

wcześniej, Miejskim Przedszkolem i Miejskim
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Za tę współpracę, za dobre serce, za zaproszenia i pomoc
gorąco dziękujemy. Członkowie NKS są bardzo
wdzięczni tym wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób pomagają i wspierają nasz klub.
– Co może Pan powiedzieć o stowarzyszeniu seniorów, które niedawno powstało z Pana
inicjatywy?
– Tak się złożyło, że podczas spotkania, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Raciąż
Pana Mariusza Godlewskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu zapoznania z Programem współpracy miasta z tymi
organizacjami, zgłosiłem propozycję powołania
stowarzyszenia, które mogłoby pomóc realizować wspólne cele wszystkich członków istniejących trzech klubów seniorskich. Spotkało to
się z aprobatą prezesów klubów. Po rozmowach
z członkami zwołaliśmy w styczniu b.r. zebranie
założycielskie. Podjęta została uchwała o powołaniu Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu. Wybrano zarząd: Stefan Modrzejewski – prezes, Eugenia Giżyńska i Henryka
Karwowska – wiceprezesi, Zofia Dziewierzyńska
– sekretarz, Maria Kwiatkowska – skarbnik, Jan
Chądzyński – członek oraz komisję rewizyjną:
Ryszard Wąsiewski – przewodniczący, Krystyna
Brzezińska –wiceprzewodnicząca, Teresa Maciejewska – sekretarz. Na zebraniu przyjęto statut
stowarzyszenia i zdecydowano o jego rejestracji
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jesteśmy przekonani, że podjęte decyzje
będą dobrze służyły członkom Klubu Seniora,
Nauczycielskiego Klubu Seniora i Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pierwsze efekty
wspólnej pracy zaczynają się pojawiać.
www.miastoraciaz.pl

13

nr 3 (40) 2014

nr 3 (40) 2014

Atut Raciąża to ludzie
Wywiad z Mariuszem Jerzym Godlewskim, Burmistrzem Miasta Raciąż
Red: Witam serdecznie. Raciąż dla osób
przyjeżdżających z zewnątrz sprawia wrażenie
ciepłego, spokojnego, schludnego miasteczka
w którym czas płynie leniwie. Czy tak jest rzeczywiście?
Mariusz Godlewski: Na pewno jest to miejsce spokojne i przyjazne. A czy czas płynie leniwie? To zależy, dla kogo. Tak jak wszędzie – część
ludzi żyje szybko, nie mając prawie na nic czasu,
a inna część odpoczywa i spędza spokojne życie.
Ze swej strony jako burmistrz staram się zapewnić stabilizację mieszkańcom we wszystkich tych
sferach, za które odpowiada miasto.
Red: Raciąż – co panu przychodzi na myśl
słysząc to słowo?
MG: Przede wszystkim to, że to moje miasto rodzinne. Tutaj się wychowałem, uczyłem
się żyć. To moje miejsce w życiu. Jedyne takie.
To moje szkoły, mój dom, praca, dzień dzisiejszy,
ale też groby przodków i wspomnienia. To wspaniali mieszkańcy – ludzie wokół, którym wiele
zawdzięczam. Rodzina, nauczyciele, przyjaciele,
współpracownicy, sąsiedzi… Raciąż to tysiąc lat
historii miasta i parafii, to kościół, historyczne
budynki, ciekawe miejsca, przyroda wokół. To
wszystko buduje Raciąż i jego atmosferę.
Red: Czym miasto może się poszczycić?
Z czego Pan jako burmistrz Raciąża jest dumny?
MG: Przede wszystkim jestem dumny z tego,
co dzieje się w mieście za sprawą mieszkańców.
Jestem dumny z kolejnych pokoleń druhów
Ochotniczej Straż Pożarnej w Raciążu, to dzięki
ich działaniom nasza straż istnieje nieprzerwanie od 1903 roku. Dwie wojny światowe, zmiana ustroju – a druhowie stoją ciągle na straży
bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. Radość
i dumę Raciążaków budzi Klub Sportowy Błękitni Raciąż – jeden z najstarszych na Mazowszu,
założony w 1922 roku i jako jedyny z naszego terenu grający w IV lidze. To ogromny wysiłek i zasługa Zarządu Klubu, piłkarzy i wsparcie kibiców.
Ze swojej Miasto dokłada wielu starań, by pomagać obydwu instytucjom. Ogromne sukcesy
odnosi Klubu Tańca Towarzyskiego Akcent, zdobywający najwyższe miejsca na parkietach całej
Polski. Mamy prężne stowarzyszenia seniorów.
Działa bardzo dobrze Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. Dużo się dzieje w Miejskim
Zespole Szkół i oraz w Przedszkolu Miejskim.
Red: Nie słyszę w pana wypowiedzi narzekania. Czy w Raciążu nie ma problemów?
MG: Są jak wszędzie rzeczy
do zrobienia. Tylko od narzekania nic się nie zmieni. To nie
problemy – to wyzwania
dla mnie jako burmistrza i całych władz
miasta. Trzeba je diagnozować, analizować
i szukać pomysłów
a następnie kolejno
rozwiązywać.
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Red: Jakie są atuty Raciąża? Dlaczego warto tutaj mieszkać, pracować i inwestować swoje
pieniądze?
MG: Atut Raciąża, to przede wszystkim ludzie, to jest kapitał, na którym można budować
jego przyszłość. Ludzie są mili, przyjaźnie do
siebie nastawieni, w mieście jest bezpiecznie.
Raciąż ma dogodne położenie geograficzne, dobre połączenia drogowe – dostęp do trzech dróg
krajowych, jest linia kolejowa, z czego można
korzystać. Działa tutaj Specjalna Łódzka Strefa
Ekonomiczna. Obecne władze miasta starają
się budować infrastrukturę, żeby zachęcić inwestorów do lokowania tutaj swoich pieniędzy.
Wcześniej brakowało planu inwestycyjnego, nie
patrzono w przyszłość. Tworząc specjalną strefę
ekonomiczną, nie pomyślano o zakupie większej
ilości ziemi, czego ja byłem zwolennikiem. To
jest, moim zdaniem, stracona szansa. Dobrze, że
powstał CEDROB , ale chciałbym, żeby na terenie
miasta rozpoczęło swoją działalność więcej firm.
Obecnie jest przygotowywana oferta inwestycyjna. Mamy zinwentaryzowane drogi, kanalizację, za jakiś czas (rok, dwa) będziemy mieli gazociąg. Spisujemy nieruchomości, które właściciele
chcą sprzedać lub przeznaczyć na inwestycje.
Tworzymy spis ziemi, miejsc przeznaczonych na
inwestycje, robimy zdjęcia, katalogujemy. Przygotowujemy Studium Zagospodarowania Przestrzennego, wyznaczamy tereny inwestycyjne,
usługowe, przemysłowe. Na tej podstawie powstaje wspomniany wcześniej plan.
Red: Jakie ciekawe miejsca i zabytki mogą
zobaczyć odwiedzający Raciąż turyści?
MG: Przede wszystkim można zobaczyć tutaj coś, czego nie ma nigdzie w Polsce – unikatowy układ urbanistyczny miasta, związany ze
starymi budynkami znajdującymi się przy ulicy
Kilińskiego. Zachowały się tam, całe ciągi podwórek i zabudowań, których nie zobaczymy ani
Bieżuniu, ani w Czerwińsku, ani w innym miej-

scach. Zdaniem konserwatora zabytków Raciąż
jest pod tym względem perełką. Istnieją tutaj
drewniane, piętrowe domy z XVIII i XIX wieku.
Do innych zabytków można zaliczyć kościół,
resztki grodziska na Wodnej Górze itp. Interesujące miejsca znajdują się także w okolicznych
miejscowościach, jest Sanktuarium Maryjne
w Koziebrodach, unikatowy kościół w Krajkowie,
cmentarz z okresu I wojny światowej w Drozdowie. Jest wiele miejsc do zobaczenia, zwiedzenia, jest dokąd jechać rowerem.

20 dni
w kanu

Red: Czy Raciąż dysponuje odpowiednią
bazą lokalową? Czy przybysze z innych miejscowości mają możliwość noclegu, spożycia posiłku
i miłego spędzenia wolnego czasu?
MG: Tak, są tutaj miejsca noclegowe, postojowe, ale gdyby udało się rozruszać nasz region
turystycznie, trzeba by było pomyśleć o rozbudowie istniejącej bazy, co wiązało by się z powstaniem kolejnych miejsc pracy.
Red: Czy Raciąż jest bezpiecznym miastem?
Jakie działania podejmuje Pan w ramach poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców?
MG: Uważam, że Raciąż jest bezpiecznym
miastem, nie ma tutaj takiej przestępczości,
jak w dużych miastach, wandalizmu, rozbojów, pobić. W ramach poprawy bezpieczeństwa pobudowany został monitoring, ściśle
współpracujemy z policją, organizacjami pozarządowymi oraz edukujemy mieszkańców.
Miasto angażuje się w akcje przeciwko przemocy. Uważam, że Raciąż jest bezpiecznym
miastem, ale będę podejmował działania,
żeby było w nim jeszcze bezpieczniej.
Red: Czasami mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich szukają atrakcyjnego miejsca, aby
kupić działkę rekreacyjną i wybudować dom.
Jak zachęciłby Pan takie osoby do osiedlania się
w naszym mieście?
MG: Jeśli ktoś szuka spokojnego i bezpiecznego miejsca dla siebie i swojej rodziny, w otoczeniu rzek, bliskich lasów, z terenami do spacerów i przyrodą. Jeśli nie chce nabyć działkę
w rozsądnych cenach – zapraszam do Raciąża
i okolic. Niedługo powstanie zalew na rzece Raciążnicy, co jeszcze bardziej uatrakcyjni tę okolicę. Ceny jeszcze z tego powodu nie wzrosły, ale
zapewne wzrosną. To dobry czas, aby zainwestować w Raciążu.
Red: Dziękuję za rozmowę
Wywiad Burmistrza Miasta Raciąż
udzielony z okazji XV memoriału
im. Romana Siemińskiego

Eryk Latoń triumfatorem
W Raciążu odbył się Ogólnopolski Wyścig
Kolarski – XV Memoriał Romana Siemińskiego
– w którym wzięli udział zawodnicy kategorii
elita i U-23 oraz masters (amatorzy) posiadający aktualne licencje na 2014 rok. Trasa wyścigu
licząca 133 km (5 okrążeń po 26,6 km) biegła
drogami powiatowymi oraz tymi, należącymi do
Gminy Raciąż ze startem i metą na ulicy Kilińskiego w Raciążu.
Sponsorem sportowego wydarzenia były firmy: Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toru-

J

erzy Smoliński, od 12 lat pływa po naszych
wodach, poświęcając tej pasji prawie każdą wolną chwilę. Jego ostatnim celem było
przepłynięcie Wisły w ciągu 20 dni. 1047 kilometrów samotnie w kanu. Swoją wyprawę rozpoczął 18 kwietnia od źródeł Czarnej Wisełki,
a 5 maja dotarł do Zatoki Gdańskiej. Codziennie
pokonywał ponad pięćdziesięciokilometrowe
odcinki rzeki. Po drodze mijał wiele ciekawych
miejsc: Wisłę, Kraków, Sandomierz, Warszawę,
Włocławek oraz Grudziądz. Musiał przeprawić
się przez trzy sztuczne jeziora: Czarniańskie,
Goczałkowickie oraz Włocławskie. Całkowity
koszt projektu szacowany był na 5 tysięcy zł.
Wsparcia finansowego udzielił Panu Jerzemu
także Urząd Miejski w Raciążu.

Roman Siemiński

niu oraz BS Raciąż, organizatorami Urząd Miejski
w Raciążu i Klub Kolarski „Legia 1928”, a współorganizatorem - Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Eryk Latoń (BDC MarcPol) po finiszu z peletonu został zwycięzcą 15 Memoriału Romana
Siemińskiego. Podopieczny Dariusza Banaszka
na mecie pokonał Piotra Wojciechowskiego
(Mexller Team) i swojego klubowego kolegę Kacpra Gronkiewicza. To kolejne zwycięstwo kolarzy
BDC MarcPol w tym sezonie.

Roman Siemiński to polski kolarz szosowy,
urodzony w 1919 roku w Warszawie. Swoją karierę sportową rozpoczął jeszcze przed II wojną
światową. Startował, jako zawodnik klubów
takich jak: Iskra, czy Drukarz. Po wojnie nie
porzucił swojej pasji i dalej startował w wyścigach kolarskich w barwach Elektryczności, Samorządowca i Ogniwa. Swoją karierę zakończył
w 1953 roku, tuż przed założeniem sekcji kolarskiej CWKS Warszawa. Później został trenerem
kolarstwa szosowego.
Ma na swoim koncie następujące sukcesy:
mistrzostwo Polski w drużynowym wyścigu szosowym na 100 km (w 1947 i 1948 roku), górskie
wicemistrzostwo Polski w 1948 roku, przełajowe wicemistrzostwo Polski w 1947 roku, brązowy medal mistrzostw Polski w drużynowym
wyścigu szosowym na 100 km w 1946 roku.
www.miastoraciaz.pl
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