
Zgodnie z tradycją, 8 maja 2019 roku, 
w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy 
Dzień Patrona Szkoły, czyli Stanisława Ko-
narskiego. Dyrektor Szkoły powołał Komitet 
Organizacyjny, aby wspólnie uczcić ważną 
dla całej społeczności Raciąża rocznicę 100 
– lecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu, którą będziemy ob-
chodzić w 2021 roku. Ponadto zaprezento-
wane zostało logo szkoły zaprojektowane z 
okazji niniejszej rocznicy.
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Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Ra-
ciążu pozyskało blisko 60 tys. zł dofinanso-
wania na realizację VI Jarmarku Raciąskiego. 
MCKSiR otrzymało unijne wsparcie w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014–2020. W ostatnim tygodniu 
maja Dyrektor MCKSiR Artur Adamski 
podpisał umowę na realizację działania. Te-
goroczny Jarmark Raciąski odbędzie się w 
dniach 14 – 15 sierpnia.
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Dotychczas Festiwal Muzyki Tanecznej w 
Raciążu odbywał się w majówkowy  week-
end. W tym roku, ze względu na słabą 
pogodę postanowiliśmy przełożyć termin 
realizacji wydarzenia. IV Festiwal Muzyki 
Tanecznej odbędzie się w sobotę 29 czerwca. 
Atrakcji i dobrych zespołów Disco Polo nie 
zabraknie.  Zagrają: Czadoman, Mejk, Po-
wer Boy i Luka Rosi. Wystąpią także TUK 
MUZ oraz DJ Piotrek.
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Dzień Patrona Szkoły 
Podstawowej w Raciążu

Budynki w nowych odsłonach

III Raciąski Rajd Rowerowy Seniorów serdecznie zapraszamy!

IV Festiwal Muzyki 
Tanecznej w Raciążu

Blisko 60 tyś. zł pozyskane na 
VI Jarmark Raciąski

Realizacja projektu pn. „Termomoderniza-
cja oraz poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż” jest już bardzo zaawansowa-
na. Zakończono prace zewnętrzne – związane 
z wykonaniem elewacji na pięciu budynkach. 
Trwają prace zewnętrzne na budynku Urzędu 
Miejskiego w Raciążu. Już wkrótce będziemy 
mogli oglądać wszystkie budynki użyteczności 
publicznej w nowej odsłonie. Pojawiły się drob-
ne problemy związane z węzłami cieplnymi oraz 
instalacją centralnego ogrzewania, jednakże zo-
stały zweryfikowane i podjęliśmy działania ma-
jące na celu ich rozwiązanie. 
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Po sukcesie minionych dwóch edycji Ra-
ciąskiego Rajdu Rowerowego Burmistrz 
Miasta Raciąża Mariusz Godlewski posta-
nowił ponownie zorganizować rajd rowero-
wy dla mieszkańców. Już dziś zaplanuj sobie 
dzień - sobotę 20 lipca! Czasu coraz mniej! 
Zapisać się można w Urzędzie Miejskim w 
Raciążu! Gwarantujemy ciekawą trasę i miłą 
atmosferę! W tym roku planujemy trasę Ra-
ciąż – Unierzyż – Glinojeck – Dziektarzewo 
– Raciąż. Zapraszamy do udziału!

- więcej informacji 
w Urzędzie Miejskim w Raciążu 

W Raciążu realizowana będzie II edycja 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla naszych 
seniorów. Stowarzyszenie Seniorów Emery-
tów i Rencistów w Raciążu przy współpra-
cy z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu oraz Gminą Miasto Raciąż złożyło 
wniosek na dofinansowanie realizacji pro-
jektu i pozyskało blisko 50 tysięcy złotych. 
Zachęcamy wszystkich seniorów do udziału 
w projekcie!
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„Puls Raciąża ” nr 4 (97) 2019Słowo Burmistrza2

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę powierzonych materiałów oraz reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. 
Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Wydawca: Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
                   im. Ryszarda Kaczorowskiego  
                   w Raciążu, 
                   09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14
                  

Redaktor naczelny: Paulina Adamiak 
Współpraca redakcyjna: Jan Chądzyński, 
Katarzyna Wawrowska, Marianna Góralska, 
Leszek Brdak 

Redakcja: redakcja@mckraciaz.pl  tel. (23) 679 10 78
Skład: Adam Szerszeniewski 
Druk: Drukarnia Grupa WM 
          ul. Tracka 5, 10-900 Olsztyn

Słowo Burmistrza Miasta                                                Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy,
jak już wspominałem jesteśmy po 
realizacji projektu dotyczącego e – 
urzędu. Serdecznie zachęcam Pań-
stwa do korzystania z e-usług nasze-
go urzędu. Dzięki którym będziecie 
mogli Państwo załatwiać sprawy 
urzędowe bez wychodzenia z domu. 
System jest bardzo łatwy w obsłu-
dze i ułatwia realizację spraw. Za-
chęcamy do skorzystania z naszych 
e – usług, a są to m.in. rekrutacja 
do placówek oświatowych; remon-
ty lokali komunalnych na wniosek; 
wpis do ewidencji działalności go-
spodarczej; wykreślenie z ewidencji 
działalności gospodarczej; obsługa 
zmian w ewidencji działalności go-
spodarczej; E-dziennik; wydanie 
meldunku czasowego/stałego; wy-
danie dowodu osobistego; wpis do 
rejestru wyborców; przyznanie loka-
lu komunalnego; obsługa wniosków 
o umieszczenie reklam, ogłoszeń na 
terenie miasta; wypisy i wyrysy z 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; dodatki miesz-
kaniowe – weryfikacja złożonych 
wniosków i wypłata należności; 
dodatki energetyczne – weryfikacja 
złożonych wniosków i wypłata na-
leżności; świadczenia socjalne, w tym 
stypendia socjalne - weryfikacja zło-
żonych wniosków i wypłata należno-
ści; e-deklaracje/e-formularze- we-
ryfikacja wypełnionych elementów 
oraz ewentualna opłata usługi; pro-
wadzenie spraw dotyczących podat-
ku od nieruchomości; prowadzenie 
spraw dotyczących podatku rolnego; 
prowadzenie spraw dotyczących po-
datku leśnego; prowadzenie spraw 
związanych z podatkiem od środków 
transportowych; prowadzenie spraw 
związanych z gospodarowaniem od-
padami; opłata za zajęcie pasa drogo-
wego; obsługa koncesji na sprzedaż 
alkoholu; zwrot podatku akcyzo-
wego. Ponadto od jakiegoś czasu w 
naszym urzędzie można płacić kartą. 
A także zostały utworzone indywidu-
alne konta dla mieszkańców. 

Dbamy o nasze drogi
Wiem, że stan dróg w naszym 

mieście, zwłaszcza po zimie, nie jest 
najlepszy. Staramy się poprawiać tą 
sytuację. W ostatnim czasie przepro-
wadzono liczne naprawy i drobne 
remonty naszych dróg. Staramy się 
również pozyskać dofinansowanie 
na realizację znaczących remontów i 
przebudowy ulic w naszym mieście. 
W ostatnim czasie złożyliśmy wnio-
ski w ramach programu Fundusz 
Dróg Samorządowych. Są to wnioski 
na remont i przebudowę ulic: Zie-
lonej, J. Piłsudskiego, Jesionowej, 

Ogrodowa, Lipowa. Oczekujemy na 
wyniki. Mamy nadzieję, że wyniki 
będą dla nas pozytywne. 

Środki na stowarzyszenia pozy-
skane

Do 12 czerwca trwa nabór w 
otwartym konkursie ofert dotyczą-
cym działalność na rzecz osób w wie-
ku emerytalnym. W ostatnim czasie 
Zarządzeniem ogłosiłem otwarty 
konkurs na realizację zadań publicz-
nych w zakresie kultury fizycznej 
oraz w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia. Ofertę na realizację zadania 
w zakresie kultury fizycznej złożył 
Ludowy Klub Sportowy „Błękitni 
Raciąż”, zaś na realizację zadań w 
zakresie ochrony i promocji zdro-
wia Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi. Oferty zostały już 
ocenione pod względem formalnym 
i merytorycznym, a umowy podpisa-
ne odpowiednio 9 kwietnia i 6 maja. 
LKS „Błękitni Raciąż” pozyskali do-
finansowanie w wysokości 16 tys. zł, 
Stowarzyszenie Honorowych Daw-
ców Krwi dofinansowanie w kwocie 
3 tys. zł. W ramach otwartego kon-
kursu ofert na rzecz osób w wieku 
emerytalnym przewidziana jest kwo-
ta 9 tys. zł dofinansowania. 

W ostatnim czasie wnioski o 
dofinansowanie złożyły jednostki 
miejskie oraz organizacje pozarzą-
dowe. Jak już się okazało współpraca 
Urzędu Miejskiego ze stowarzysze-
niami w tej kwestii opłaciła się. W 
ostatnich dniach dostaliśmy dobre 
wieści co do większości projektów 
– otrzymały one akceptację mery-
toryczną i uzyskały spore dofinan-
sowania. Stowarzyszenia pozyskały 
już ogromną kwotę ponad 100 tys. 
zł na realizację swoich pomysłów od 
Zarządu Powiatu Płońskiego oraz od 
Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego. Beneficjentami środków są: 
Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów 
i Rencistów w Raciążu; Ochotnicza 
Straż Pożarna w Raciążu oraz Re-
gionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Raciążu, Stowarzyszenie Honoro-
wych Dawców Krwi oraz Ludowy 
Klub Sportowy „Błękitni Raciąż”. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego 
powodu. To bardzo ważna spra-
wa, by wspierać stowarzyszenia, bo 
działają w nich mieszkańcy naszego 
miasta. Ale to jeszcze nie koniec do-
brych wiadomości – Miejskie Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu 
pozyskało kwotę blisko 60 tys. zł na 
organizację VI Jarmarku Raciąskie-
go (więcej informacji str. 7 – przyp. 
red.). Zapraszamy wszystkie organi-

zacje pozarządowe, które chciałyby 
złożyć wnioski o dofinansowanie na 
realizację swoich działań do Urzędu 
Miejskiego – pomożemy wypełnić 

wnioski i udzielimy istotnych wska-
zówek.

Lato zaczynamy atrakcjami
Przed nami lato, i czeka nas naj-

większa impreza, na którą już dziś   
wszystkich    zapraszam.   Będzie ak-
tywnie i muzycznie. Miejskie   Cen-
trum   Kultury   Sportu  i  Rekreacji  
im.  Ryszarda Kaczorowskiego   przy   
współpracy z Miastem Raciąż i Gmi-
ną Raciąż po raz czwarty zaplano-
wało dla nas dzień pełen wrażeń. W 
tym roku Festiwal Muzyki Tanecznej 
odbędzie się w czerwcu, zatem w 

tanecznych rytmach przywitamy w 
tym roku lato. Powitanie Lata  za-
czynamy  już  w  naszym mieście 
29 czerwca – w sobotnie  popołu-
dnie.   Po raz kolejny zapraszam Was 
serdecznie  na  raciąską  targowicę,  
gdzie  odbywać  się  będzie  IV  Fe-
stiwal  muzyki tanecznej. Będziemy 
bawić się przy piosenkach zespołów:   
Czadoman, Mejk, Power Boy, Luka 
Rosi. Dobra zabawa taneczna gwa-
rantowana.  Mam  nadzieję,   że  re-
kord   frekwencyjny z poprzednich 
edycji wydarzenia zostanie pobity.

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na ławników

O G Ł O S Z E N I E
Do dnia 30 czerwca 2019r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023. 
Zgodnie z art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U z 2019r. poz. 52 

z późn. zm.)   kandydatów na ławników zgłaszają :
Prezesi sądów,  Stowarzyszenia, 

Organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów 
prawa, z wyłączeniem partii politycznych ; 

Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stałe na terenie Miasta Raciąż
Prezes Sądu Okręgowego w Płocku  określił liczbę ławników do poszczególnych sądów: 

Do orzekania w  Sądzie  Okręgowym w Płocku  – 1 osoba, 
Do orzekania w Sądzie Rejonowym  w Płońsku  –  1 osoba, 

Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do Rady Miejskiej w Raciążu.
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć: 

- 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych;  
- Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego; 
- Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
- Oświadczenie kandydata , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodziciel-
ska nie została mu ograniczona ani zawieszona. 
- Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Karty zgłoszenia oraz druki wymaganych dokumentów dostępne są w pokoju nr 26 w Urzędzie Miejskim w Raciążu

            Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
- Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- Jest nieskazitelnego charakteru,
- Ukończył 30 lat,
- Jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- Nie przekroczył 70 lat,
- Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- Posiada co najmniej wykształcenie średnie.    

       
    Ławnikami nie mogą być: 
- Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępo-
wania sądowego,
- Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- Adwokaci i aplikanci radcowscy,
- Duchowni,
- Żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
- Funkcjonariusze Służby Więziennej, 
- Radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.miastoraciaz.pl, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Raciąż oraz w Urzędzie Miejskim w Raciążu pokój nr 26.
                                                                                                    

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                               Paweł Chrzanowski
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Zachęcamy do korzystania z 
nowych możliwości jakie daje 
nam nowa platforma, która 
umożliwia załatwianie spraw 
urzędowych przez internet. Wy-
starczy wejść na stronę Gminy 
Miasto Raciąż www.miastora-
ciaz.pl , gdzie jest zakładka e- 
usługi, która przeniesie nas do 
wszystkich dostępnych przez 
internet usług. Zachęcamy 
mieszkańców do korzystania z 
platformy i realizację działań 
poprzez jej funkcje, co ułatwia 
działania mieszkańcom.

Każdy mieszkaniec naszego mia-
steczka może już załatwić przez 
internet sprawy, które musiał do-
tychczas załatwiać bezpośrednio w 
urzędzie. Dzięki czemu sprawy w 
Urzędzie załatwiane są w łatwy spo-
sób z domu. Petenci mogą już ko-
rzystać z e-usług oraz portalu infor-
macyjno – płatniczego. W ramach 
realizacji projektu  uruchomione zo-
stały następujące e-usługi: rekrutacja 
do placówek oświatowych; remonty 
lokali komunalnych na wniosek; 

wpis do ewidencji działalności go-
spodarczej; wykreślenie z ewidencji 
działalności gospodarczej; obsługa 
zmian w ewidencji działalności go-
spodarczej; E-dziennik; wydanie 
meldunku czasowego/stałego; wy-
danie dowodu osobistego; wpis do 
rejestru wyborców; przyznanie loka-
lu komunalnego; obsługa wniosków 
o umieszczenie reklam, ogłoszeń na 
terenie miasta; wypisy i wyrysy z 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; dodatki miesz-
kaniowe – weryfikacja złożonych 
wniosków i wypłata należności; 
dodatki energetyczne – weryfikacja 
złożonych wniosków i wypłata na-
leżności; świadczenia socjalne, w tym 
stypendia socjalne - weryfikacja zło-
żonych wniosków i wypłata należno-
ści; e-deklaracje/e-formularze- we-
ryfikacja wypełnionych elementów 
oraz ewentualna opłata usługi; pro-
wadzenie spraw dotyczących podat-
ku od nieruchomości; prowadzenie 
spraw dotyczących podatku rolnego; 
prowadzenie spraw dotyczących po-
datku leśnego; prowadzenie spraw 
związanych z podatkiem od środków 

transportowych; prowadzenie spraw 
związanych z gospodarowaniem od-
padami; opłata za zajęcie pasa drogo-
wego; obsługa koncesji na sprzedaż 
alkoholu; zwrot podatku akcyzowe-
go. Wprowadzono także indywidual-
ne konta podatkowe dla podatników 
Gminy Miasto Raciąż.

Cel projektu 
Celem projektu było zapewnienie 

mieszkańcom Gminy Miasto Ra-
ciąż dostępu do korzystania z usług 
publicznych drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem bezpiecznego pro-
filu zaufanego poprzez zastosowanie 
nowoczesnych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych. Po 
zmianach z urzędem łączymy się 
bez wychodzenia z domu, przez in-
ternet. Platforma e-urząd składa się 
ze zbioru uporządkowanych tema-
tycznie formularzy elektronicznych. 
Są one odpowiednikami druków 
papierowych. Złożone przez inter-
net wnioski rozpatrywane są przez 
pracowników urzędu, którzy tą 
samą elektroniczną drogą przesyła-
ją odpowiedź. Platforma usprawni 
zarządzanie urzędem i jednostkami 
podległymi.

UM Raciąż

Realizacja projektu pn. „Ter-
momodernizacja oraz poprawa 
efektywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicz-
nej w Gminie Miasto Raciąż” 
jest już bardzo zaawansowana. 
Zakończono prace zewnętrz-
ne – związane z wykonaniem 
elewacji na pięciu budynkach. 
Trwają prace zewnętrzne na 
budynku Urzędu Miejskiego w 
Raciążu. Już wkrótce będziemy 
mogli oglądać wszystkie bu-
dynki użyteczności publicznej 

w nowej odsłonie. Pojawiły się 
drobne problemy związane z 
węzłami cieplnymi oraz insta-
lacją centralnego ogrzewania, 
jednakże zostały zweryfikowa-
ne i podjęliśmy działania mają-
ce na celu ich rozwiązanie. 

Projekt narzuca Gminie Miasto 
Raciąż kompleksowość rozwiązań. 
Zatem wszelkie wymiany, docieple-
nia i ocieplenia dotyczą wszystkich 
siedmiu budynków. Miasto zaosz-
czędzi na rachunkach a mieszkańcy 
korzystając z budynków. Projekt ma 

także ogromne znaczenie proeko-
logiczne. Efekty dotychczas prowa-
dzonych prac są już widoczne. Za-
kończono już prace na budynkach 
MCKSiR oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Prace w zakresie ocieplenia 
budynku zakończyły się również na 
budynkach Hali Sportowej i Przed-
szkola Miejskiego oraz na budynku, 
w którym mieści się Biblioteka Pu-
bliczna i MOPS.  Wstrzymane zosta-
ły prace dotyczące węzła cieplnego i 
centralnego ogrzewania, aktualnie 
przygotowywana jest aktualizacja 
dokumentacji projektowej. Rozpo-
częto prace w zakresie dokonania 
ocieplenia oraz wykonania elewacji 
na budynku Urzędu Miejskiego.  
Złożono również kolejny wniosek o 
płatność do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, a 
także zatwierdzone zostało rozlicze-
nie dokonanych wcześniej płatności.

Ponadto udało się wydłużyć ter-
min realizacji projektu do 31 paź-
dziernika 2020r., co pozwoli na 
realizację projektu w optymalnym 
terminie. W maju podpisany został 
w tej kwestii aneks z Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych.

UM Raciąż

Budynki w nowych odsłonach

Prace w zakresie 
termomodernizacji postępują

Platforma e-urząd w Raciążu ułatwia załatwianie spraw w Urzędzie

Skorzystaj z E-urzędu już dziś

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”,  współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" 
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 Płatności kartą w urzędzie już wkrótce

Do urzędu 
bez gotówki

Wiele zmian zaszło ostatnio w 
Urzędzie Miejskim w Raciążu. 
Wprowadzono liczne e- usługi, które 
umożliwiają mieszkańcom realizację 
spraw bez konieczności wychodzenia 
z domu. Jednak to nie koniec zmian. 
Urząd Miejski w Raciążu wziął 
udział w akcji Polska bezgotówkowa, 
w ramach której w naszym urzędzie 

można już dokonywać płatności w 
formie bezgotówkowej przy wyko-
rzystaniu terminalu. Wszystkie te 
zmiany wprowadzane są by ułatwić 
mieszkańcom załatwianie spraw w 
naszym urzędzie. Mam nadzieję, że 
będą Państwo zadowoleni z nowych 
rozwiązań.

UM Raciąż

źródło: www.pixabay.com

Projekt pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”,     

 Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Kilka chłodnych dni i nocy 
majowych sprawiło, że w ruch 
poszły piece. Tradycyjnie wrzu-
ca się do nich wszystko, cze-
go efektem jest gryzący dym, 
unoszący się nad miastem. Nie 
dziwi więc zdenerwowanie 
mieszkańców, którzy są co wie-
czór podtruwani śmierdzącymi 
oparami.  Prym wiedzie ulica 
Mławska, dołączyły do niej inne 
ulice Raciąża - takie informacje 
otrzymuję  wraz ze zdjęciami od 
mieszkańców.

- Smród nie do zniesienia! - napisał 
jeden z mieszkańców, który ma już 
dość uciążliwego dymu unoszącego 
się od początku jesieni do końca se-
zonu grzewczego. Jak widać, miesz-
kańcy naszego miasta wciąż ładują 
swoje piece wszystkim, co może 
się spalić. Niepomni na apele, stan 
środowiska, czystość powietrza we 
własnej okolicy, zatruwają siebie i 
wszystkich wokoło.

- „Nie mogę spokojnie otworzyć 
okna po zmroku. Do mojego miesz-
kania wdziera się śmierdzący, duszą-
cy dym! Nie da się oddychać takim 
powietrzem. Pytam jak długo jeszcze 
niektórzy właściciele domów jedno-
rodzinnych będą bezkarnie zatruwać 
nam powietrze, skracać życie? Kto 
może temu zaradzić!?” – oburzał się 
jeden z mieszkańców bloku przy uli-
cy 19 stycznia.

Ta pora roku bywa prawdziwym 

koszmarem i to nie ze względu na 
długie, ciągnące się zimowe wieczo-
ry, ale przenikliwy, duszący smród 
i utrudniający oddychanie dym. 
Zdaniem niektórych mieszkańców 
Raciąża całej sytuacji są winni oni 
– właściciele domów jednorodzin-
nych, starych kamienic i przedwo-
jennych drewniaków -. „Palą czym 
popadnie w piecach, gumą, starymi 
oponami, plastykowymi butelkami, 
workami. A my i zresztą oni też wdy-
chamy to świństwo. Nie muszę chy-
ba dodawać, iż jest to źródłem wielu 
chorób, najczęściej nowotworowych” 
– mówił mieszkaniec z ulicy Mławsk
iej.                                   

 Z  wypowiedzią mieszkańca mia-
sta trudno się nie zgodzić, ale warto 
polemizować. Nie jest prawdą, że 
wszyscy mieszkańcy domów jed-
norodzinnych palą śmieci lub wę-
giel gorszej jakości. Na pewno są w 
mniejszości, ale są tacy którzy mają 
kotły na  olej opałowy, gaz  czy też  
ekogroszek. Nie mają możliwości 
spalania śmieci.

   Zdarza się spotkać i z taką opi-
nią, iż palenie śmieci w domowych 
paleniskach jest swoistą polską trady-
cją. Dlaczego?

Zanim wynaleziono tworzywa 
sztuczne śmieci były w większości 
odpadkami organicznymi, które roz-
kładały się bez szkody dla środowi-
ska. Były to bowiem resztki jedzenia, 
drewniane, gliniane przedmioty i 

sprzęty, skrawki materiałów (np., ba-
wełny, lnu). Jednak wraz z postępem 
technicznym pojawiły się coraz to 
nowe rodzaje tworzyw przesyconych 
chemią i coraz wolniej rozkładających 
się. Teraz śmieci to w zdecydowanej 
większości plastik, folia albo guma.                                                                                                                            
Czasy się zmieniły, mentalność pozo-
stała. „Śmieci się pali” – taką zasadę 
wyznaje wciąż wiele osób. O ile daw-
niej tych śmieci nie było jednak aż 
tak wiele, więc spalanie ich nie było 
częste, o tyle dzisiaj śmieci wręcz nas 
zasypują. Według danych Polskiej 
Zielonej Sieci, Polacy produkują 
rocznie około 10 mln ton odpadów 
komunalnych. Taka ilość powoduje, 
że niektórzy ze śmieci uczynili głów-
ny materiał opałowy, a do sezonu 
grzewczego, przygotowują się cały 
rok gromadząc zużyte opakowania.                                                  
Palenie śmieci to nie tylko wielowie-
kowa tradycja, ale też skutek wyso-
kich cen ekologicznego opału. Lu-
dzie więc szukają oszczędności gdzie 
się da, nie zdając sobie sprawy ze 
skutków takiego postępowania. Eks-
perci uważają, że ceny węgla co roku 
będą wyższe (droższe koszty wydoby-
cia, opłaty klimatyczne). Tymczasem 
opłaty za opał można zmniejszyć 
poprzez wymianę pieca oraz zmianę 
rodzaju paliwa. Wymiana kotła na 
energooszczędny może się szybko 
zwrócić. Natomiast jeśli chodzi o 
opał, to nie musi być to tylko węgiel 
albo drewno. W ostatnich latach po-

pularne stały się pellety, brykiet, eko-
groszek czy też miał węglowy. Mają 
one większą wydajność energetyczną 
od tradycyjnych materiałów. Nie 
wszystkie stanowią idealne paliwo, 
ale są lepsze niż śmieci w piecu.         

Jeśli przyjmiemy, że palenie śmie-
ciami w piecach jest w dużej mierze 
sprawą mentalności i braku eduka-
cji, to na zmianę jednego i drugiego 
potrzeba czasu. Wydaje się także, że 
dobrym nauczycielem jest ten, który 
„przemawia do kieszeni”. Może war-
to przykładem innych gmin powołać 
w Raciążu eko – patrole, które spraw-
dzałyby sygnały od mieszkańców 
i karały trucicieli. Gmina miejska 
Raciąż nie dysponuje narzędziami, 
które pozwoliłyby skutecznie wal-
czyć ze spalaniem w piecach śmieci 
przez niektórych mieszkańców. Nie 
ma tu straży miejskiej, która zajęła-
by się kontrolą palenisk i karaniem 
mandatami osób palących „byle 
czym”. Może radni miejscy to zmie-
nią od przyszłego sezonu grzewczego 
- uchwalą eko –patrole?. Tworzyć 
je będą mogli pracownicy związku 
komunalnego oraz policjanci. Będą 
mogli odwiedzać  domostwa, z któ-
rych kominów wydobywa się podej-

rzany dym. Obecność policjantów 
zapewniłoby bezpieczeństwo  patro-
lu oraz dałoby pełne uprawnienia, 
żeby wejść do domów.

Policjanci mogliby prowadzić 
działania w ramach dodatkowych 
płatnych patroli finansowanych 
przez gminę. W typowaniu rejonów 
i domostw do kontroli może pomóc 
sporządzona mapa przedstawiająca 
jakość powietrza w mieście na podsta-
wie zamontowanej sieci czujników.                                                                                                                        
Nie można jednak tylko kontrolo-
wać mieszkańców, trzeba również 
przygotować atrakcyjny program 
dotacji wymiany kotłów na ekolo-
giczne. Dotacje powinny być wyż-
sze. Obecnie działające programy 
dla wielu nie stanowią wystarczającej 
zachęty. A może również przykładem 
Zakopanego rozpocząć akcję „Razem 
pokonajmy smog” – domostwa, któ-
re dbają o ekologię od miasta otrzy-
maliby specjalną tabliczkę „ Jestem 
Eko – w domu nie palę byle czym” 
lub „Ten dom dba o środowisko czło-
wieka i nasze miasto”, którą będziesz 
mógł powiesić na swoim domu czy 
furtce. Od tego czasu Twoi sąsiedzi, 
przechodnie, goście dowiedzą się, że 
należysz do tych mieszkańców Racią-
ża, którzy kochają środowisko i nie 
palą w piecach byle czym”.

Być może jest to jakieś rozwiązanie 
i więcej w nim logiki, niż wprowa-
dzanie niespodziewanych kontroli 
do domowych kotłowni? Zdecydo-
wanie lepiej jest przygotować różne 
rozwiązania tego problemu, niż mó-
wić, że nic się nie da.

„Leszja”

Azbest jest zaliczany do dzie-
sięciu najgroźniejszych sub-
stancji zanieczyszczających na 
ziemi. W związku z tym, azbest 
znajduje się w  wykazie opra-
cowanym przez Ministerstwo 
Zdrowia i  Opieki Społecznej, 
jako niebezpieczna substancja 
chemiczna o udowodnionym 
działaniu rakotwórczym dla 
człowieka. 

Azbest w postaci pyłu stanowi 
poważne zagrożenie dla zdrowia lu-
dzi. Ze względu na swoje właściwo-
ści i  praktycznie niezniszczalność, 
azbest wprowadzany do środowiska 
otaczającego człowieka utrzymuje się 
w nim przez czas nieokreślony. 

Pył azbestowy może być przyczyną 
następujących chorób układu odde-
chowego:

pylicy azbestowej – zwłóknie-
nia tkanki płucnej występującej 
u osób zawodowo narażonych na pył 
azbestowy;

raka płuc – jest to najpowszech-
niejszy nowotwór złośliwy, którego 
przyczyną jest międzybłoniak opłuc-
nej lub otrzewnej – badania wskazu-
ją, iż nowotwory te pojawiają się po 
upływie 30 – 40 lat od pierwszego 
kontaktu z azbestem.

Chorobotwórcze działanie azbe-

stu powstaje w  wyniku wdychania 
włókien zawieszonych w powietrzu. 
Dopóki włókna nie są uwalniane 
do powietrza i  nie występuje ich 
wdychanie, wyroby z  azbestem nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia. 
Głównym źródłem skażenia środo-
wiska pyłem azbestowym są uszko-
dzone powierzchnie płyt na dachach 
i  elewacjach budynków oraz dzikie 
wysypiska odpadów azbestowych. 
Zachorować mogą nie tylko oso-
by, które miały kontakt z azbestem, 
ze względu na charakter wykonywa-
nej pracy, ale i te, które narażone są 
na długotrwałe wdychanie włókien 
azbestowych.

Skąd się bierze?
Źródłami  emisji włókien azbesto-

wych są:
niewłaściwie składowane odpady 

azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypi-
ska, szczególnie w lasach i odkrytych 
wyrobiskach użytkowanie wyrobów 
azbestowych, niewłaściwe usuwanie 
z dachów i elewacji wyrobów zawie-
rających azbest.

urządzenia grzewcze, wentylacyj-
ne, klimatyzacyjne i izolacje zawiera-
jące azbest. 

Burmistrz Miasta Raciąż  przypo-
mina o obowiązku wymiany pokry-
cia dachowego wykonanego z azbe-

stu przez właścicieli nieruchomości 
najpóźniej do końca 2032 roku, 
zgodnie z Programem Oczyszczania 
Kraju z Azbestu.

Dofinansowanie możliwe do 
pozyskania

Wsparcie finansowe w zakresie 
demontażu pokryć dachowych, od-
bioru i unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest bądź samego 
odbioru i unieszkodliwienia wyro-
bów zawierających azbest można 
uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Dofinanso-
waniu nie podlega zakup nowego 
pokrycia dachowego. Maksymalne 
dofinansowanie jakie można uzyskać 
w w/w zakresie wynosi do 80%, po-
zostałe 20% kosztów pokrywa wła-
ściciel nieruchomości. 

Wnioski należy składać w Urzę-
dzie Miejskim w Raciążu, pl. A. 
Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, po-
kój nr 2, w godzinach 730 – 1530 od 
poniedziałku do piątku. Wzory do-
kumentów oraz regulamin dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego, jak również w pokoju 
nr 2.

UM Raciąż

 Drodzy mieszkańcy! To ważne!

Usuwajmy wyroby zawierające azbest

Dbajmy o nasze lokalne środowisko

Śmieci w piecu - ubóstwo czy mentalność?
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W Raciążu realizowana będzie 
II edycja Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku dla naszych senio-
rów. Stowarzyszenie Seniorów 
Emerytów i Rencistów w Racią-
żu przy współpracy z Miejskim 
Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu oraz Gminą 
Miasto Raciąż złożyło wniosek 
na dofinansowanie realizacji 
projektu i pozyskało blisko 50 
tysięcy złotych. 

Po sukcesie ubiegłorocznej edycji, 
w lutym 2019 na realizację zadania 
pn. „Raciąski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku” został złożony wniosek do 
Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach programu pod na-
zwą „Działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. Na realizację przedsię-
wzięcia udało się pozyskać niebaga-

telną kwotę dofinansowania w wy-
sokości ponad 49 980,00 zł. Gmina 
Miasto Raciąż zapewniła beneficjen-
towi wkład własny na jego realizację. 
Ponadto MCKSiR – jako partner 
- wsparł stowarzyszenie zapewniając 
wkład rzeczowy i osobowy projektu. 
Całkowita kwota (dotacja, wkład 

własny przekazany przez Miasto Ra-
ciąż oraz wkład osobowy i rzeczowy) 
realizowanego projektu to blisko 90 
tys. zł

Szeroka gama zajęć i aktywno-
ści

Realizacja projektu zakłada liczne 
działania dla seniorów. Organizację 
warsztatów (m.in. komputerowych, 
kulinarnych, wokalnych, ruchowo 
– rekreacyjnych, rękodzielniczych, 
teatralnych oraz spotkań Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego z projekcja-
mi filmowymi. Ponadto realizowane 
będą warsztaty kosmetyczne oraz 
międzypokoleniowa sesja zdjęciowa. 
Co więcej w ramach projektu dla Ra-
ciąskich seniorów zapewnione będą 
wyjazdy krajoznawcze. Na zakończe-
nie projektu planowane jest uroczy-
ste zakończenie II roku szkolnego z 
wręczeniem dyplomów uczestnikom 

zajęć na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku wraz z podsumowaniem jego 
dokonań i prezentacją osiągnięć. 

W najbliższym czasie w Urzędzie 
Marszałkowskim zostanie podpisana 
umowa na realizację działania. 

Zróżnicowana oferta ma na celu 
zaspokojenie potrzeb jak największej 
grupy seniorów, a także zachęcenie 

ich do większej aktywności. Uczest-
nictwo w zajęciach prowadzonych 
w ramach Uniwersytetu to nie tylko 
okazja do zgłębiania wiedzy i spę-
dzania wolnego czasu, ale także do 
integracji społecznej. Zachęcamy 
wszystkich seniorów do udziału w 
projekcie!

Redakcja

Gmina Miasto Raciąż realizuje 
projekt pn. „Pakiet kluczowych 
kompetencji” skierowany do 
290 uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu, którego celem jest 
poprawa jakości kształcenia 
oraz rozwój kompetencji klu-
czowych niezbędnych na rynku 
pracy. 

Już blisko cztery miesiące młodzież 
bierze udział w dodatkowych zaję-

ciach matematyczno-przyrodniczych 
oraz językowych, dodatkowo roz-
wijają swoje kompetencje kluczowe 
m.in. cyfrowe. W tym celu powstaną 
w szkole pracownie matematyczno – 
przyrodnicze, językowe oraz mobilne 
pracownie komputerowe. Wspar-
cie przewiduje rozwijanie wśród 
uczniów kreatywności, innowacyj-
ności, przedsiębiorczości, umiejęt-
ności pracy w zespole, umiejętności 
rozumienia, krytycznego myślenia, 

a także rozwiązywania problemów. 
Zajęcia są prowadzone  zarówno dla 
uczniów z trudnościami, jaki i dla 
tych zdolnych. Zajęcia prowadzone 
są przez nauczycieli zatrudnionych w 
Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu. 

Doposażona szkoła
Unijne dofinansowanie pozwoli 

także zadbać o  nauczycieli, doposa-
żyć placówki w niezbędne pomoce 
dydaktyczne oraz sprzęt. Zakupiony 
sprzęt i wyposażenie pozwolą na pro-
wadzenie zajęć w ciekawy i interesu-
jący sposób, który znacząco wpłynie 
na rozwój uczniów. Projekt zakłada 
zakup m.in. tablicy interaktywnej, 
projektora, głośników, wizualizera, 
mikroskopów, wag laboratoryjnych, 
mierników do pomiaru: wilgotności, 
natężenia światła, przepływu powie-
trza, natężenia prądu, ph, ciśnienia, 
siły, mocy, napięcie elektrycznego, 
temperatury, a także specjalistyczne 
zestawy laboratoryjne. Dzięki zaku-
pionemu wyposażeniu zajęcia będą 
mogły się odbywać poprzez realiza-
cję doświadczeń i przeprowadzanie 
różnego rodzaju ćwiczeń, co sprawi, 
że uczniowie o wielu kwestiach do-
wiedzą się przez obserwację, a nie je-
dynie przez poznawanie faktów. 

 Całkowita wartość projektu 1 300 
560,00 zł, w tym  dofinansowanie w 
kwocie 1 235 040,00 zł.

UM Raciąż 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja 

dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

źródło: www.pixabay.com

Gmina Miasto Raciąż przy-
stąpiła do realizacji projektu 
„Droga do samodzielności 
mieszkańców Gmina Miasto 
Raciąż”. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest aktywizacja 
społeczno-zawodowa naszych 
mieszkańców. 

W miesiącu czerwcu kolejnych 
4 uczestników projektu pn. „Dro-
ga do samodzielności mieszkańców 
Gminy Miasto Raciąż” zakończy 3 – 
miesięczne płatne staże zawodowe u 
lokalnych pracodawców. To kolejna 
seria zatrudnieni w ramach niniej-
szego projektu. Od miesiąca stycznia  
do końca marca 2019 roku 4 uczest-
ników odbyło już staże zawodowe u 
miejscowych pracodawców. Zawarte 
zostały umowy pomiędzy beneficjen-
tem a pracodawcami oraz między be-
neficjentem a uczestnikami projektu. 

Umowy te regulują m.in. obowiązki 
dla uczestników odbywających staże.  
Zaś od 01 lipca na staże zawodowe 
zostanie skierowana kolejna 4 uczest-
ników powyższego programu.

Projekt zostanie zakończony z 
dniem 30.09.2019r. Wartość projek-
tu wynosi 143 942,80 zł            z cze-
go wkład Unii Europejskiej wynosi 
114  442,80 zł zaś wniesiony wkład 
przez Gminę Miasto Raciąż wynosi 
29 500,00 zł.

UM Raciąż

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu,              

 Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 
(w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014–2020.

źródło: www.pixabay.com

 Uniwersytet Trzeciego Wieku już w Raciążu

Seniorów serdecznie zapraszamy!

   1,2 miliona na Szkołę Podstawową w Raciążu

 „Pakiet kluczowych kompetencji”  
   – już działamy

 Droga do samodzielności mieszkańców Gmina Miasto Raciąż

Staże dla mieszkańców
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Dotychczas Festiwal Muzyki 
Tanecznej w Raciążu odbywał 
się w majówkowy  weekend. W 
tym roku, ze względu na kapry-
śną pogodę w ubiegłych latach 
postanowiliśmy przełożyć ter-
min realizacji wydarzenia. IV 
Festiwal Muzyki Tanecznej od-
będzie się w sobotę 29 czerwca. 
Atrakcji i dobrych zespołów Di-
sco Polo nie zabraknie. Ponadto 
w tym roku gwarantujemy dar-
mowy wstęp na strefę dla dzieci 
(dmuchańce itp.)

29 czerwca w Raciążu na targowi-
cy  miejskiej  odbędzie  się  IV  Fe-
stiwal  muzyki tanecznej.  Dobrej  
zabawy  i  atrakcji  tego    dnia  na  
pewno nie zabraknie. Miejskie Cen-
trum Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  
im.  Ryszarda  Kaczorowskiego w 
Raciążu przy współpracy z Miastem 
i Gminą Raciąż zadbali byśmy przy 
dobrej zabawie rozpoczęli wakacje i 
powitali lato. 

29 czerwca najlepsza zabawa w 
Raciążu

 Tego dnia na raciąskiej scenie wy-
stąpią najlepsze zespoły disco  polo.  
Planowane  są  koncerty  zespołów: 
Czadoman, Mejk, Power Boy i Luka 
Rosi.  Zatem  zatańczyć  i  zaśpiewać  
będzie  można  do  m.in.  utworów:  
„Ruda tańczy jak szalona”,  „Tańczę z 
nim do rana”,  „Bo to miłość”,  „A ty 
bądź”  i  wiele,  wiele  innych  świet-
nych  kawałków. Wystąpią także 
TUK – MUZ oraz  DJ Piotrek. Dla 
najmłodszych mieszkańców   zapew-
nione   będą   dmuchańce  oraz  inne  
formy  zabawy  i  rekreacji.  Zapa-
trzyć  się  będzie  można  w  popcorn, 
watę cukrową, zakręcone ziemniaki,  

dania  z  grilla. Serdecznie zaprasza-
my! 

Gdzie kupić bilety? 
Bilety w cenie 10 zł można nabyć 

w sekretariacie MCKSiR przy  ul.  
Parkowej  14  w  Raciążu.  W  dniu  
imprezy  tj.  29  czerwca  bilety  moż-
na  będzie  kupić  od  godz.  15.00  
w kasach na miejscu imprezy – tar-
gowisku miejskim w Raciążu przy 
ul. 19 stycznia. Atrakcji  tego  dnia  
nie  zabraknie  a  dobra  zabawa  jest  
gwarantowana!  Zapraszamy! Do zo-
baczenia już 29 czerwca!

MCKSiR w Raciążu

Biblioteka Publiczna w Racią-
żu włączyła się do ogólnopol-
skiej akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Wiktoria Petrykow-
ska i Magdalena Gosik przygo-
towały animacje i zabawy zwią-

zane z książką pt.” Opowiadania 
z Doliny muminków” oraz inny-
mi baśniami. Dzieci wraz z po-
staciami z „Muminków” – Mała 
Mi i Włóczykij, szukały zaginio-
nych bajek, odgadywały z jakiej 

bajki pochodzi dany przedmiot, 
rozwiązywały zagadki związa-
ne z baśniami, złożyły przysię-
gę, że będą odwiedzać bibliote-
kę i czytać bajki. Odwiedziliśmy 
Miejskie Przedszkole w Raciążu 
i Gminne Przedszkole w Racią-
żu.

Cała Polska czyta dzieciom jest 
kampanią społeczną, rozpoczętą w 
czerwcu 2001 przez Fundację „AB-
CXXI – Cała Polska czyta dzieciom, 
mającą na celu propagowanie co-
dziennego czytania dzieciom jako 
skuteczną, tanią i przyjazną metodę 
wspomagania ich wszechstronnego 
rozwoju – psychicznego, umysłowe-
go, społecznego i moralnego – oraz 
budowania zasobów wewnętrznych 
dziecka: kompetencji emocjonal-
nych i intelektualnych. 

Biblioteka Publiczna w Raciążu

XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

      Biblioteka czyta dzieciom

 IV Festiwal Muzyki Tanecznej w Raciążu

     Powitanie lata 2019
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Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszar-
da Kaczorowskiego w Raciążu 
pozyskało blisko 60 tys. zł do-
finansowania na realizację VI 
Jarmarku Raciąskiego. MCKSiR 
otrzymało unijne wsparcie w 
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014–2020. 
W ostatnim tygodniu maja Dy-
rektor MCKSiR Artur Adamski 
podpisał umowę na realizację 
działania. 

W ostatnim czasie dostaliśmy 
fantastyczną informację z Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt 
złożony przez Miejskie Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu 
pn. „VI Jarmark Raciąski – opera-
cja o charakterze wystawienniczym” 
przeszedł ocenę formalną i meryto-
ryczną pozytywnie. Skutkowało to 
pozyskaniem niemałej dotacji na or-
ganizację wydarzenia. Artur Adam-
ski - Dyrektor MCKSiR podpisał, w 
ostatnim tygodniu maja, umowę na 
realizację właśnie tego projektu. Do 
podpisania umowy doszło w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego przy udziale Wice-
marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej 
i Dyrektora Departamentu Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Radosława Rybickiego. MCKSiR 
otrzymało unijne wsparcie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014–2020. To efekt konkur-
su rozstrzygniętego przez mazowiec-
kie biuro Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Wsparcie trafi do 12 
partnerów KSOW, w tym MCKSiR 
w Raciążu. 

Najwyżej punktowani
Raciąskie Centrum Kultury przed-

stawiło najwyżej punktowany pro-
jekty w grupie Organizacja i udział 
w targach, wystawach tematycz-
nych na rzecz prezentacji osiągnięć 
i promocji polskiej wsi w kraju i za 
granicą. Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu był jednym 
z dwunastu beneficjentów, który po-
zyskał środki na realizację wydarzeń 
związanych z rolnictwem, przetwór-
stwem i agroturystyką. Kwota dofi-
nansowania jaką udało się pozyskać 
to 59 236,00zł. Dzięki tym środkom 
dofinansowana zostanie organizacja 
VI Jarmarku Raciąskiego. 

Jarmark już w sierpniu
Miejskie Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu będzie organizato-
rem już piątej edycji wydarzenia. Jar-
mark na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez miejskich. Powrót do historii 
i tradycji naszego miasta przypadł 
mieszkańcom do gustu. 

MCKSiR w Raciążu

Już po raz szósty w Raciążu 
odbędzie się Jarmark Raciąski! 
14 i 15 sierpnia na Plac Ada-
ma Mickiewicza przy Urzędzie 
Miejskim w Raciążu zamieni 
się w miejsce jarmarku uliczne-
go. W programie wiele atrakcji! 
Przyjdźcie i sprawdźcie sami!

Jak co roku Miejskie Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu 
przy współpracy z Gminą Miasto 
Raciąż i Gminą Raciąż organizuje 
Jarmark Raciąski. To wydarzenie o 
randze regionalnej corocznie groma-
dzi kilkanaście tysięcy osób. Jarmark 
Raciąski to inicjatywa władz miasta 
powstała w 2013 roku w celu pro-
mowania tradycji, produktów, ręko-
dzieła wytwórców i artystów z regio-
nu Mazowsza. Ponadto zależy nam 
na integracji lokalnych twórców, 
wytwórców i producentów oraz na-
wiązaniu kontaktów pomiędzy w/w 
grupami a instytucjami wspierający-
mi rozwój małej przedsiębiorczości 
opartej na tradycjach regionalnych. 

Pomysł zaczerpnięty z daw-
nych czasów

Sama idea Jarmarku Raciąskiego 
jest głęboko umocowana historycz-
nie. Na terenie obecnego Raciąża, 
istniała Kasztelania Raciąska i był 
to znaczący punkt na trasie Bursz-
tynowego Szlaku. Głównym zamie-
rzeniem organizatorów było przy-

wrócenie starej jarmarcznej tradycji 
miejskiej, kiedy to Rynek Miejski 
stawał się centrum handlowym oraz 
kulturalnym, a miasto Raciąż znaczy-
ło wiele na kulturalnej i gospodarczej 
mapie województwa mazowieckiego. 
Głównym naszym zamierzeniem jest 
powiązanie przeszłości z teraźniejszo-
ścią, tak by młode pokolenia uczyły 
się historii naszego miasteczka i by 
była ona wiecznie żywa. A Jarmark 
Raciąski stał się prawdziwym świę-
tem naszego miasta.

Zarówno w  pierwszym, jak i dru-
gim dniu Jarmarku zaplanowana  jest 
prezentacja ze sprzedażą produktów 
na stoiskach wystawienniczych. Będą 
to przede wszystkim produkty regio-
nalne, rękodzieło, starocie, pamiątki, 
żywność ekologiczna, tradycyjne wę-
dliny, pieczywo, miody, słodycze, na-
lewki, rośliny, owoce i warzywa oraz 
wiele innych.

Dni pełne atrakcji
W programie tegorocznej edycji 

wydarzenia zaplanowanych jest wiele 
występów artystycznych. 14 sierpnia 
zaplanowane zostały występy zespo-
łów m.in. Tabu, Stanisław Karpiel 
Bułecka & Future Folk. Odbędą się 
także konkursy familijne oraz pokaz 
teatru ogniowego. Dla najmłodszych 
przewidziany jest sektor zabaw dla 
dzieci. Tego dnia działania planowa-
ne są w godz. 10:00 – 0:00.

Na drugi dzień Raciąskiego Jar-

marku – 15 sierpnia – planowana 
jest organizacja Miejsko – Gmin-
nych Dożynek Parafialnych wraz z 
pochodem wieńców dożynkowych 
ulicami miasta. Ponadto przewidzia-
ne są również spektakle plenerowe 
dla dzieci i dorosłych w ramach kon-
kursu dla teatrów. W trakcie wyda-
rzenia przewidziane są dodatkowe 
atrakcje, pokazy, animacje, degusta-
cje regionalnych potraw oraz kon-
kursy sołectw. Tego dnia Raciąż prze-
niesie się w czasie o kilkadziesiąt lat i 
zamieni się w miasteczko kupieckie. 
Działania w tym dniu planowane są 
w godz. 11:00 – 20:00

Zapraszamy wystawców
Miejskie Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu serdecznie zapra-
sza wszystkich chętnych wystawców 

do zgłaszania swojego udziału w VI 
Jarmarku Raciąskim. Jarmark Racią-
ski to przedsięwzięcie o charakterze 
regionalnym. Corocznie przyciąga 
do naszego miasteczka kilka tysięcy 
uczestników. Ma wielu swoich sta-
łych zwolenników, a zasięg jego od-

działywania z roku na rok jest coraz 
większy. Organizowane przez nas 
wydarzenie stanowić będzie dla Pań-
stwa szansę zaprezentowania swoich 
produktów i wyrobów uczestnikom 
wydarzenia. Serdecznie zapraszamy 
do udziału. Więcej informacji doty-
czących zgłoszeń oraz udostępniania 
kramów pod numerem tel. 23 679 
10 78 lub e-mail: jarmark@mckra-
ciaz.pl

Co więcej planowana jest orga-
nizacja konkursu na najlepsze, naj-
bardziej atrakcyjne i ciekawe stoisko 
wystawiennicze, w którym będą mo-
gli wziąć udział wszyscy wystawcy. 
Wyboru dokonają – poprzez głoso-
wanie – uczestnicy Jarmarku Racią-
skiego, a dla zwycięzców przewidzia-
ne są nagrody.

MCKSiR w Raciążu

VI Jarmark Raciąski już wkrótce

  Karpiel – Bułecka i Tabu zagrają w Raciążu

MCKSiR pozyskało blisko 60 tys. zł na Jarmark Raciąski

 Umowa na Jarmark podpisana

Artur Adamski
Dyrektor MCKSiR 

w Raciążu

Jestem bardzo zadowolony, że po 
raz kolejny udało nam się pozy-

skać dofinansowanie na organizację 
Jarmarku. W tym roku otrzymaliśmy 
najwyższą – w historii dofinansowań 
tego wydarzenia – kwotę blisko 60 
tysięcy, co umożliwi nam na utrzyma-
nie tego niezwykle ważnego wydarze-
nia we właściwej randze i na wysokim 
poziomie. Ponadto, nasz projekt po 
raz kolejny zajął pierwsze miejsce w 

swej kategorii co jest dla nas bardzo 
istotne, ponieważ świadczy o tym, że 
nasz pomysł i praca zostały docenio-
ne oraz uznane za wartościowe w roz-
woju tradycji i zwyczajów lokalnych. 
Tegoroczna edycja jarmarku będzie 
już szóstą, jednakże cały czas staramy 
się wprowadzać nowe ciekawe ele-
menty w organizowanej imprezie. W 
tym roku poza tradycyjnymi już dla 
jarmarku działania postanowiliśmy 
zorganizować miasteczko historycz-
ne – przeniesiemy się w dawne czasy 
Raciąża, kiedy to Raciąż był grodem i 
przybywali do niego kupcy z różnych 
regionów. Ponadto w ramach organi-
zowanych Miejsko – Gminnych Do-
żynek Parafialnych planowany jest 
turniej sołectw z różnorodnymi kon-
kurencjami. Jedno jest pewne – jak 
zawsze będzie ciekawie.
Cieszę się, że po raz kolejny uda nam 
się zorganizować jarmark – osobiście 
jest to moje ulubione wydarzenie –  
powrót do tradycji, historii i korzeni 
naszego miasta. Już dziś zapraszam 
serdecznie mieszkańców naszego re-
gionu do udziału w VI Jarmarku Ra-
ciąskim. 
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7 maja 2019 roku Szkoła Pod-
stawowa im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu była gospoda-
rzem Eliminacje Powiatowych 
XLII Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla uczniów szkół 
podstawowych. Organizatora-
mi Turnieju byli: Starostwo Po-
wiatowe w Płońsku, Komenda 
Powiatowa Policji w Płońsku, 
Urząd Miejski w Raciążu. 

Celem Turnieju było podnoszenie 
kultury społeczeństwa i działanie na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w tym bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży szkolnej 
poprzez: - popularyzowanie przepi-
sów i zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach, - popularyzowanie 
roweru jako środka transportu, a 
także rekreacji i sportu. W bieżą-
cym roku w eliminacjach powiato-
wych wzięło udział 17 drużyn tj. 8 
czteroosobowych drużyn z I grupy 

rywalizacyjnej (10-12 lat) i 9 trzy-
osobowych drużyn z II grupy rywa-
lizacyjnej (starsi) z terenu powiatu 
płońskiego. 

Zacięta rywalizacja
W ramach turnieju BRD roze-

grane zostały konkurencje jak test z 
przepisów ruchu drogowego, test z 
sytuacji na skrzyżowaniach oraz jazda 
sprawnościowa po torze przeszkód. 
Naszą szkołę reprezentowali: Maja 

Kamińska, Julia Kamińska, Grze-
gorz Dobrosielski, Jakub Wąsiewski 
(zajęli III miejsce w kategorii grupa 
młodsza) oraz Oleg Stanisławiak, 
Kacper Mysiakowski, Mirosław Sa-
dowski  (zajęli II miejsce w kategorii 
grupa starsza), opiekunowie: Ewa 
Wasilewska, Ryszard Kalinowski. 
Zwycięzcy eliminacji otrzymali pu-
chary i dyplomy, a wszyscy uczest-
nicy za wytrwałą rywalizację  otrzy-
mali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez gminy powiatu płońskiego. 

Nagrody wręczali zaproszeni goście: 
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Ciechanowie 
– Cezary Chodkowski, Wicestaro-
sta Płoński – Krzysztof Wrzesiński, 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży w Płońsku – st. Bryg. Paweł 
Jakubowski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Płońskiego – Dariusz Że-
lasko, Członek Zarządu Powiatu 
Płońskiego – Artur Adamski, Wójt 
Gminy Joniec – Marek Czerniakow-
ski, Wójt Gminy Naruszewo – Be-
ata Pierścińska, Wójt Gminy Raciąż 
-Zbigniew Sadowski, Burmistrz 
Miasta Raciąż – Mariusz Godlew-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Raciążu – Paweł Chrzanowski, 
przewodniczący Komisji Planowa-
nia Przestrzennego, Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
w Raciążu – Leszek Kowalski, Ko-
mendant Powiatowej Policji – insp. 
Jarosław Brzozowski, Naczelnik Wy-
działu Ruchu Drogowego – podko-
misarz Adam Maliński, Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
– Tadeusz Ignał.

Turniej uświetnił występ grupy 
teatralnej działającej w naszej szkole 
pod kierownictwem p. Edyty Bro-
dowskiej, we współpracy z p. Alicją 
Miszewską. 

Zwycięskie drużyny w I grupie ry-
walizacyjne:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Naruszewie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. św. Stanisława Kostki w Starym 

Gralewie,
III miejsce – Szkoła Podstawowa 

im. St. Konarskiego w Raciążu,
Zwycięskie drużyny w II grupie 

rywalizacyjnej:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w Naruszewie,
II miejsce – Szkoła Podstawowa 

im. St. Konarskiego w Raciążu,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Siedlinie.
Najlepszymi zawodnikami w po-

szczególnych kategoriach zostali:
• I grupa rywalizacyjna – Klaudia 

Pierściniak ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Narusze-
wie,

• II grupa rywalizacyjna – Szymon 
Borkowski ze Szkoły Podstawowej w 
Siedlinie.

Po dwie zwycięskie drużyny wy-
walczyły sobie awans do etapu re-
jonowego, który odbył się 10 maja 
2019 roku w Dzierżeninie.  Do ry-
walizacji stanęło 10 najlepszych dru-
żyn z powiatów: ciechanowskiego, 
mławskiego, pułtuskiego, płońskiego 
i żuromińskiego. Do pokonania mie-
li rowerowy tor przeszkód, test wie-
dzy oraz sprawdzian wiedzy z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Nasza starsza strużyna uplasowała się 
na ósmym miejscu.

SP w Raciążu

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Bezpieczeństwo ważna sprawa

W dniu 23 maja 2019r w Szko-
le Podstawowej w Raciążu został 
rozstrzygnięty Szkolny Konkurs 
Fotograficzny -  ,, Raciąż w wie-
lu odsłonach”  pod honorowym 
patronatem Przewodniczącego 
Rady Miasta Raciąża.  

Celem konkursu była promocja 
najpiękniejszych miejsc Raciąża oraz 
upowszechnianie i popularyzacja 
fotografii jako dziedziny sztuki rów-

nież rozwijanie u uczniów umiejęt-
ności obserwacji otoczenia i jej do-
kumentowania.

W konkursie wzięło udział sie-
demnastu uczniów. Uczestnicy kon-
kursu składali od 2 do 4  prac (zdjęć).  
Łącznie złożono 59  zdjęć. Prace wy-
konane przez uczniów przedstawiały 
obiekty użyteczności publicznej, hi-
storyczne, sakralne oraz ukazywały  
piękno otaczającej przyrody.

Jury wybrało najpiękniejsze
 Jury w składzie: Przewodniczący 

Rady Miasta –  Paweł Chrzanowski, 
P. Janusz Chądzyński – były nauczy-
ciel i pasjonat dziejów Raciąża,  Dy-
rektor szkoły – Dariusz Mosakowski, 
za-ca Dyrektora szkoły – Elżbieta 
Tobolska, P. Monika Wasiak – pra-
cownik Biblioteki Publicznej oraz 
nauczyciele P. Dorota Wawrzyniak i 
P. Anna Drozd oceniło prace i przy-
znało 3 nagrody główne: 

-I miejsce zajęła Justyna Sadowska 
z klasy KI. VIIb,

-II miejsce  Oleg Stanisławiak z kl. 
VIIa,

-III miejsce  Filip Gontarek z kl. 
VIIa.

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe na-
grody rzeczowe i dyplomy, zaś pozo-
stali uczestnicy konkursu praktyczne 
upominki. 

Organizatorami konkursu byli: 
Aleksandra Wiśniewska, Edyta Bro-
dowska, Piotr Grabowski.

SP w Raciążu

Konkurs fotograficzny w Szkole Podstawowej

Raciąż w wielu odsłonach
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Zgodnie z tradycją, 8 maja 
2019 roku, w naszej szkole uro-
czyście obchodziliśmy Dzień 
Patrona Szkoły, czyli Stanisława 
Konarskiego-oświeceniowego 
reformatora szkolnictwa, pisa-
rza politycznego, poety, peda-
goga, zakonnika.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor 
szkoły, pan Dariusz Mosakowski, 
serdecznie witając zaproszonych go-
ści oraz całą społeczność szkolną. 
Gość honorowy-Mazowiecki Wice-
kurator Oświaty-pan Krzysztof Wi-
śniewski, w swoim wystąpieniu przy-
bliżył zebranym postać Stanisława 
Konarskiego. W ramach podzięko-
wań za przybycie uczniowie wręczyli 
panu Wiśniewskiemu piękny bukiet 
kwiatów.

Następnie głos zabrali: pan Ste-
fan Modrzejewski oraz  Przewod-
niczący Miasta Raciąża-pan Paweł 
Chrzanowski. Po przemowach gości 
Dyrekcja odsłoniła logo szkoły za-

projektowane z okazji 100. rocznicy 
powstania Szkoły Podstawowej w 
Raciążu, którą będziemy obchodzić 
w 2021 roku. Aby tę ważną dla całej 
społeczności Raciąża rocznicę uczcić 
wspólnie, pan Dyrektor powołał Ko-
mitet Organizacyjny, w skład które-

go wchodzą:
- Przewodniczący Komitetu Orga-

nizacyjnego- pan Mariusz Godlew-
ski, Burmistrz Miasta Raciąża,

- Wiceprzewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego-Pan Dariusz Mosa-
kowski, Dyrektor Szkoły.

Członkowie Komitetu Organiza-
cyjnego:

- Ksiądz Wiesław Kosiński, Pro-
boszcz parafii Raciąż,

- Pan Paweł Chrzanowski-Prze-
wodniczacy Rady Miasta Raciąża,

- Pan Artur Adamski-Dyrektor 
MCKSiR w Raciążu,

- Pan Piotr Pniewski-Prezes Banku 
Spółdzielczego w Raciążu,

- Pan Jarosław Krupiński-Prezes 
OSP w Raciążu,

- Pan Andrzej Mikołajewski-Ko-
mendant posterunku Policji w Ra-
ciążu,

- Pani Maria Chyczewska-Prezes 
Koła Nauczycieli Emerytów,

- Pan Artur Gizler-Przewodniczą-
cy Rady Rodziców,

- Pani Elżbieta Tobolska-Wicedy-
rektor Szkoły,

- Pani Joanna Traczyk-nauczyciel-
ka,

- Pani Bernadeta Leszczyńska-na-
uczycielka,

- Pani Izabela Sadowska-nauczy-
cielka,

- Pani Joanna Wawrowska-nauczy-
cielka,

- Pani Edyta Brodowska-nauczy-
cielka.

Kolejnym punktem akademii były 
występy młodych artystów. Ucznio-
wie przebrani    w iście oświecenio-
we stroje odegrali scenkę, w której 

Stanisław Konarski wyjaśnia królowi 
Stanisławowi Augustowi Poniatow-
skiemu, jak ważny jest prawidłowy 
proces kształcenia młodych Polaków, 
jak wiele korzyści czerpać z tego 
może Ojczyzna. Konarski zastanawia 
się również, czy przyszłe pokolenia 
będą pamiętać o nim i jego dokona-
niach….

W kolejnej odsłonie widzimy 
współczesną szkołę-nauczycielkę i 
uczniów. W trakcie prowadzonej 
lekcji okazuje się, że młodzież wie 
bardzo dużo o patronie swojej szkoły             
i docenia jego zasługi.

Przedstawienie uświetnił niesa-
mowity występ uczniów klasy Ib, 
którzy pod opieką pani Ewy Kapeli 
zagrali na instrumentach muzycz-
nych utwór Marsz turecki. Również 
szkolny chór, prowadzony przez 
pana Roberta Szymborskiego, stanął 
na wysokości zadania   i zachwycił 
publiczność swoim śpiewem. Cało-
ści dopełniły występy taneczne uta-
lentowanych par trenujących pod 
czujnym okiem pana Krzysztofa 
Langiewicza.  

Młodzi artyści zachwycili publicz-
ność, za co zostali nagrodzeni grom-
kimi owacjami.

Uroczystość odbyła się w hali 
sportowej naszej szkoły, która na ten 
czas zmieniła się w salę widowiskową 
dzięki dekoracjom wyczarowanym 
przez panią Joannę Wawrowską oraz 
panią Ewę Wasilewską. Autorkami 
oryginalnego scenariusza przedsta-
wienia i opiekunkami wschodzących 
gwiazd teatru, czyli: Karoliny Tra-
czyk, Oskara Ognika, Tymona Ob-
rębskiego, Filipa Gontarka, Oliwii 
Bylińskiej, Kamili Włodarskiej, Mał-
gorzaty Berent, Bartosza Krupińskie-
go, Marty Białeckiej, Kamila Gawro-
nia, Sary Małż, Martyny Zabrockiej, 
Oliwii Niksy były pani Joanna Tra-
czyk i pani Bernadeta Leszczyńska. 

                                                                                                                                 
J.T.

Bieżący rok szkolny w Zespo-
le Szkół w Raciążu przebiega 
pod znakiem projektów. Jed-
nym z nich jest „Mazowiec-
ki program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnio-

nych – najlepsza inwestycja w 
człowieka”. Uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego Natalia 
Dębkowska, Piotr Ambrocho-
wicz i Aleksandra Szałkowska 
to stypendyści programu. 

Projekt polega na poszerzaniu 
wiedzy z wybranych przedmiotów 
w trybie indywidualnym w sposób 
niekonwencjonalny. Na realizację 
zadań uczniowie otrzymują środki 
finansowe, które mogą przeznaczyć 
na wyjazdy, szkolenia, kursy języko-
we, sprzęt komputerowy, bilety do 
teatru itp.., czyli rzeczy, które służą 
rozwojowi ucznia i pogłębianiu wie-
dzy. Przedmioty, które zostały wy-
brane przez stypendystów to: język 
angielski, podstawy przedsiębiorczo-
ści, matematyka, biologia i chemia. 
Projekt jest realizowany od września 
i uczniowie skrupulatnie wykonu-
ją zaplanowane działania. Dzięki 
udziałowi w niniejszym przedsię-
wzięciu zyskują pewność siebie, uczą 
się planowania i realizacji celów, 

przestrzegania terminów i odpowie-
dzialności. 

 Co zyskują? 
Pewność siebie i wiarę w to, że 

wszystko można osiągnąć pracą i 
zaangażowaniem. W ramach reali-
zowanego programu stypendialnego 
uczniowie uczestniczyli w warszta-
tach językowych w Londynie oraz 
Natalia Dębkowska wzięła udział w 

szkoleniu „Kobieta niezależna” pro-
wadzonym przez panią Kamilę Ro-
wińską, która jest cenionym certyfi-
kowanym coachem i ekspertem od 
wizerunku oraz rozwoju osobistego.

Nad prawidłowym przebiegiem 
realizacji działań projektowych  czu-
wają opiekunki stypendystów panie 
Magdalena Bylińska oraz  Anna Wi-
chowska-Szcześniewska. 

ZS w Raciążu

  Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
   – najlepsza inwestycja w człowieka

  Nowatorskie projekty 
w ZS w Raciążu

Uroczyste obchody na cześć Stanisława Konarskiego

  Dzień Patrona Szkoły 
Podstawowej w Raciążu
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Miniony miesiąc stał pod zna-
kiem licznych atrakcji i ważnych 
uroczystości. Dzieci miały za-
pewnione mnóstwo gier, zabaw 
i licznych działań z okazji swego 
dnia – Dnia Dziecka. Ponadto 
podziękowały swoim rodzicom 
za całe ciepło i miłość, a także 
trud wychowania poprzez re-
cytację licznych wierszy na ob-
chodach Dnia Mamy i Taty. Ale 
to nie jedyne działania, które 
miały miejsce w tym roku. 

Dnia 31 maja obchodziliśmy 
Dzień Dziecka w przedszkolu. Pogo-
da dopisywała i nie zabrakło atrakcji 
dla nikogo. Animatorki oczarowały 

wszystkich, zarówno dzieci, jak i do-
rosłych. Poza zabawami, konkursami 
i malowaniem twarzy, dzieci mogły 
korzystać do woli z dmuchańców 
oraz bawić się z sympatycznym Ku-
busiem Puchatkiem.

Cudownych rodziców mam
Dnia 22 maja w MCKSiR odbyła 

się uroczystość z okazji Dnia Mamy 
i Taty. Dla swoich kochanych ro-
dziców dzieci chętnie recytowały 
wiersze, tańczyły i śpiewały piosenki 
przygotowane specjalnie na tę uro-
czystość. Na zakończenie Rodzice 
otrzymali od swoich pociech laurki.

Mali kucharze
Dzieci z grupy „Króliczki” na za-

jęciach własnoręcznie przygotowały 
pyszną, witaminową sałatkę. Przed-
szkolaki przyniosły z domów różne 
świeże owoce. Były jabłka, gruszki, 
banany, borówki, truskawki, jeżyny, 

brzoskwinie i wiele innych pyszno-
ści. Wszyscy mieli soczyste minki 
na widok tak smakowitych owoców 
i każdy ochoczo zabrał się do pracy. 
Dzieci samodzielnie kroiły i przyrzą-
dzały sałatkę owocową przestrzegając 
zasad bezpieczeństwa przy posługi-

waniu się nożem. Przyrządzanie sa-
łatek dało dzieciom wiele satysfakcji, 
jednocześnie uświadamiając jak waż-
ną rolę odgrywają witaminy we wła-
ściwym funkcjonowaniu organizmu. 
Sałatka udała się, wyszła wspaniale.

Ponadto dzieci z grupy „Króliczki” 
postanowiły upiec pyszne muffinki z 
czekoladą. Po umyciu rączek rozpo-
częły pracę . Na początku dzieci za-
poznały się z przepisem na babeczki. 
Z wielkim zaangażowaniem zabrały 
się do przygotowania ciasta. Dokład-
nie odmierzały wszystkie składniki 
tak, aby ciasteczka się udały. Przygo-
towane ciasto zostało przełożone do 
papierowych foremek, a następnie 
było pieczone w piecu. Dzieci nie 
mogły się doczekać wyglądu i smaku 
swoich muffinek. Spożywanie ba-
beczek było najważniejszą chwilą w 
tym dniu. Muffinki wszystkim bar-
dzo smakowały.

Liczne odwiedziny
W maju przedszkolaki, w ramach 

obchodów kalendarzowych świąt 
obchodziły Święto Strażaka i Dzień 
bibliotekarza. W związku z tym 
dzieci odwiedziły Ochotniczą Straż 
Pożarną w Raciążu. Podczas wizyty 
dzieci zobaczyły ubrania, kaski, wozy 
i sprzęt służący do gaszenia pożarów. 
A także udały się do Biblioteki Miej-
skiej by uczcić dzień Bibliotekarza i 
złożyć najserdeczniejsze życzenia Pa-
niom Bibliotekarkom.

MP Raciąż

W poniedziałek 3 czerwca 
2019 roku Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące STO w Racią-
żu odwiedziły dzieci z Miejskie-
go Przedszkola w Raciążu.

Przedszkolaki miały okazję zwie-
dzić jedną z klas oraz pracownię 
informatyczną. Dowiedziały się, 

że licealiści nie korzystają na lek-
cjach z tradycyjnych, papierowych 
podręczników, lecz książek w wersji 
elektronicznej wgranych na tablety. 
Największą atrakcją była dla nich 
możliwość obejrzenia nowoczesnej, 
doskonale wyposażonej siłowni oraz 
przetestowania znajdujących się tam 

sprzętów, co sprawiło im wiele rado-
ści. Podczas zwiedzania maluchom 
towarzyszył dyrektor pan Andrzej 
Nizielski i wicedyrektor, pan Wło-
dzimierz Kosiorek, a także nauczy-
ciele: pani Jolanta Wiśniewska i pan 
Damian Szcześniewski. 

Ostatnim punktem programu była 
wizyta w największej klasopracowni, 
w obywają się imprezy szkolne. Na-
uczyciel matematyki i informatyki, 
pan Damian Szcześniewski przy-
gotował dla przedszkolaków gry w 
wersji elektronicznej wykorzystując 
do tego tablicę interaktywną. Dzieci 
mogły sprawdzić swoją znajomość 
literek oraz wiedzę z języka angiel-
skiego. Wysłuchały także znanej im 
wszystkim piosenki. 

Na zakończenie historyczka, pani 
Jolanta Wiśniewska poczęstowała 
zaproszonych gości własnoręcznie 
przez siebie przygotowanymi, pysz-
nymi ciastkami. Nie obyło się bez 
pamiątkowych zdjęć. Być może ma-
luchy za parę lat wstąpią w szeregi 
uczniów Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego STO w Raciążu. 

STO w Raciążu

Wiadomości z Przedszkola Miejskiego w Raciążu

Rodzinne działania w Przedszkolu Miejskim

Wizyta przedszkolaków w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu

Przedszkolaki u licealistów
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Osiemdziesiąt lat temu 1 
września 1939 roku wojska nie-
mieckie z kilku stron wtargnęły 
na terytorium naszej Ojczyzny, 
Ojczyzny naszych babć, pra-
babć, dziadków i pradziadków. 
Wielu spośród nich stanęło do 
obrony. Powołani do wojska tak 
jak mogli, na miarę skromnych 
możliwości bronili niepodległo-
ści. Nie obronili! Dziś wiemy, że 
byli słabi, za słabi. Dziś wiemy, 
że bardzo liczyli na pomoc, ale 
jej się nie doczekali. I wiemy 
jeszcze jedno: uderzeniem w 
plecy zostali powaleni na ko-
lana, na twarz. Wobec takiego 
obrotu spraw musieli skapitulo-
wać. Ale wielu tej kapitulacji nie 
doczekało. Polegli w walkach, 
w wyniku bombardowań, zo-
stali uprowadzeni, wywiezieni, 
zamordowani. Wielu przeży-
ło. Tym przyszło zmagać się z 
rzeczywistością niemieckiej i 
sowieckiej okupacji. Jedni od 
razu przystępowali do różnych 
form aktywnego oporu. Inni 
po cichu, mniej lub bardziej 
aktywnie pomagali tym najod-
ważniejszym. Jeszcze inni po 
prostu pragnęli przeżyć. Ale i 
oni narażali się na represje, z 
reguły tylko dlatego, że byli Po-
lakami. Pamiętają o nich tylko 
nieliczni. Przede wszystkim ży-
jący członkowie rodzin, bardzo 
mała, coraz mniejsza już, grupa 
znajomych i przyjaciół. A teraz 
także my i ci wszyscy, którzy ze-
chcą przeczytać ten tekst. Oto 
ich nazwiska

Krystyna Różańska- Kaczyńska 
„Kalina” Urodziła się 28 lipca 1925 
roku w Drobinie. W 1941 roku, 
gdy miała szesnaście lat Niemcy wy-
siedlili ją i wraz z rodziną nakazali 
zamieszkać w opuszczonym gospo-
darstwie we wsi Młodochowo, przy 
drodze Drobin – Gralewo. Pracowa-
ła wtedy w niemieckim sklepie, jako 
ekspedientka, dzięki czemu uniknęła 

wywiezienia na roboty przymusowe 
do Niemiec. W odludnie położo-
nym gospodarstwie w Młodochowie 
natychmiast został urządzony schron 
dla czołowych działaczy Armii Kra-
jowej z Inspektoratu płocko - sier-
peckiego. Przebywali tam prawie 
wszyscy z Janem Nowakiem (ps. 
„Korab”) na czele. To właśnie przed 
nim złożyła przysięgę. 

Wiosną 1944 r. w ramach akcji 
zdobywania broni wysłano „Kali-
nę” do lasu Koziebrodzkiego, gdzie 
odkopano ukrytą w 1939 r. broń: 
karabiny, szable i amunicję. Broń 
załadowano na jednokonny wóz wy-
pełniony torfem, który w tamtych 
stronach można było kupić. Mimo 
spotkanego po drodze posterunku 
żandarmerii i szczegółowych py-
tań – skąd jedzie, dokąd i co wiezie, 
dotarła szczęśliwie do Młodochowa 
, a tam już czekali chłopcy z Ar-
mii Krajowej na odbiór transportu. 
Następna wyprawa po „złote runo” 
, jakim była wówczas dla konspi-
racji broń, nie skończyła się tak 
szczęśliwie. Na 16 sierpnia 1944 r. 
podziemne władze AK sfinalizowa-
ły  termin i miejsce odbioru trans-
portu – stacja Raciąż. Do tej akcji 
wyznaczono „Kalinę”. Mama i brat, 
nie wiedzieli po co jedzie. Prawdo-
podobnie podała im inny powód 
wyjazdu. Pojechała sama, wozem 
zaprzężonym w jednego konia.  
W Raciążu zostawiła konia z fur-
manką nie wjeżdżając bezpośrednio 
pod dworzec kolejowy. Idąc zobaczy-
ła przed stacją duży samochód oso-
bowy (mógł być tylko niemiecki). 
Była bardzo czujna. To było pierwsze 
ostrzeżenie. weszła na peron – po-
ciąg jeszcze nie przyjechał. Wśród 
oczekujących ujrzała grupę po cy-
wilnemu ubranych gestapowców. 
Rozpoznała ich natychmiast. Wśród 
nich był jej znajomy, który zgodnie z 
ustaleniami miał transportować broń 
z Płocka do Raciąża. Zobaczył ją – 
twarz jego była lodowato obojętna. 
Oczy patrzyły w próżnię. Nie zrobił 
żadnego gestu. Nie zdradził, że już 

jest a przecież na nią czekali. Przeszła 
obojętnie przed nimi i wróciła do 
poczekalni. Zasłonięta budynkiem 
dworca szła wolno do wozu. Pociąg 
jeszcze nie przyjechał. siadła na wóz 
i odjechała w kierunku Młodocho-
wa, przez miasto wolno, aż do drogi 
bocznej, na której ruszyła jak oszala-
ła, bo miała nadzieję uprzedzić do-
mowników o wpadce. Było już szaro 
a do domu kilometr, kiedy zobaczyła 
daleko za sobą światła samocho-
du. To oni ! Skręciła w pole między 
stygi. Był okres żniw. Zeskoczyła z 
wozu. Koń uderzony batem pognał 
przez pola do domu, a ona ukryła się 
wstydzę słomy. Kiedy minął ją samo-
chód, pobiegła do sąsiadów Zator-
skich, zorientowanych już, że u nich 
jest Gestapo – widzieli samochód. 
Była u nich chwilę ponieważ bali 
się obławy. Bezpieczeństwo ludzi w 
tym tak bardzo życzliwym ich domu 
było zagrożone. Okrążając łukiem 
ich siedlisko biegła przez pola w 
kierunku domu Eugeniusza Kowal-
skiego „Młota” w Gralewie. Znała 
ten dom z poprzednich kontaktów 
konspiracyjnych. Zastała tam kilka-
naście osób z podziemia. Wkrótce 
przybiegł jej brat – świadek trage-
dii, jaka wydarzyła się w ich domu. 
Opowiadał, że zauważyli reflektory 
samochodu, który skręcił w drogę 
prowadzącą tylko do nich. Ich mat-
ka, Stanisława, została sama – wszy-
scy obecni w domu ukryli się w krza-
kach i budynkach gospodarczych. 
Na ucieczkę nie było czasu. Byli 
światkami, jak gestapowcy katowali 
matkę na podwórzu, nieprzytomną 
wrzucili do samochodu i odjechali. 
Z ekipą gestapowców był także jej 
znajomy, który oczekiwał na stacji 
w Raciążu. Tam jej nie zdradził, ale 
przywiózł ich do Młodochowa. Zna-
ła jego nazwisko, był dla nich bardzo 
bliskim człowiekiem, obronili go 
oboje z bratem przed wyrokiem sądu 
AK. Postawmy ocenę i motywy jego 
działania, ze względu na wyjątkowo 
tragiczne losy wojenne, na później. 
Niestety, zginął wkrótce po tych wy-

darzeniach, z rąk nieznanych spraw-
ców. Od tego dnia jej matka prze-
bywała trzy miesiące w więzieniu 
śledczym w Płocku. Poddawana tor-
turom nie zdradziła nikogo. Więź-
niów wywożono do Oświęcimia. 
Matka została uratowana – wolą i 
ofiarnością dobrych, wspaniałych lu-
dzi. Rodzina Kordów wykupiła ją z 
rąk oprawców dzień wcześniej, przed 
wywiezieniem. Wróciła do ich puste-
go domu w Młodochowie z zupełnie 
zrujnowanym zdrowiem, którego już 
nigdy nie odzyskała. Wróciła z to-
warzyszką, Niemką której zadaniem 
były dalsze indagacje i obserwowa-
nie jakichkolwiek kontaktów.  Sama 
„Kalina” nie dała się aresztować. Od 
tego czasu ukrywała się w różnych 
miejscach, daleko od rodzinnych 
stron, w okolicach Płońska i Wyszo-
grodu. Szczęśliwie doczekała wkro-
czenia Armii Czerwonej. Po wojnie, 
w latach 1945 – 1946 skończyła 
szkołę średnią w Płocku, a następnie 
Liceum Techniki Dentystycznej w 
Łodzi. W latach 1948 – 1952 stu-
diowała na Wydziale Stomatologii 
Akademii Medycznej w Warszawie. 
W 1952 roku wyszła za mąż za An-
drzeja Kaczyńskiego, lekarza wetery-
narii. Bezpośrednio po skończeniu 
studiów podjęła pracę w Lekarsko 
- Dentystycznej Spółdzielni Pracy w 
Warszawie, której była członkiem - 
założycielem. W latach 1956 – 1964 
pracowała w Ośrodku Zdrowia w 
Drobinie. W tym czasie. Krystyna i 
Wiesław Różańscy ukrywali się do 
końca okupacji niemieckiej. pełniła 
także funkcję przewodniczącej zarzą-
du Społecznego Komitetu Budowy 
Szkoły, aktywnie uczestnicząc w pra-
cach przygotowawczych i w realizacji 
rozbudowy szkoły w Drobinie. W 
1964 roku wróciła do Warszawy na 

stanowisko lekarza - stomatologa w 
tym samym miejscu, które opuściła 
kilka lat wcześniej. Była wielokrotnie 
nagradzana i odznaczana medalami 
oraz odznaczeniami resortowymi i 
państwowymi, spośród których na 
szczególną uwagę zasługuje Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Przez wiele lat była aktywnym 
działaczem społecznym Związku Bo-
jowników o Wolność i Demokrację, 
gdzie ze szczególną troską opieko-
wała się ludźmi samotnymi i niepeł-
nosprawnymi. Była także członkiem 
Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej. W 1980 roku przeszła 
na emeryturę. Wierna w miłości do 
swoich najbliższych, wierna w przy-
jaźni dla bardzo szerokiego kręgu 
osób, zawsze myślała o innych, czuła 
na troski i potrzeby innych i zawsze 
bezinteresowna. Była przy tym oso-
bą niezwykle skromną i ujmującą. 
Napisała obszerne wspomnienia z 
lat okupacji. Czasami powtarzała: 
„Życie człowieka jest tak cenne, że 
należy każdą jego minutę przeżyć 
w pełni i do końca. Śmierć jest po 
prostu częścią życia i trzeba ją przy-
jąć i powitać z otwartymi ramiona”. 
Zmarła 13 lutego 2008 roku.

„Leszja”

Źródło: Projekt wydawniczy  pn. 
„My dla regionu” realizowanego 
przez Fundację Fundusz Lokalny 
Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” 
finansowanego ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowiec-
kiego i Starostwa Powiatowego w 
Płocku. (Na podstawie rękopisu 
Krystyny Różańskiej- Kaczyńskiej 
„Kaliny”)              
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 Tylko nieliczni jeszcze pamiętają... 

Sylwetki cichych bohaterów 

lat 1939 – 1945 




