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Laptopy zakupione Ewidencja zbiorników 
bezodpływowych koniecznością

Burmistrzowi Mariuszo-
wi Godlewskiemu udało się 
pozyskać dofinansowanie, 
które umożliwiło zakup 
laptopów na potrzeby re-
alizowania nauki zdalnej 
w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w 
Raciążu. 

Więcej na stronie 4.

Zmiana przepisów nałożyła na Gminę Miasto Raciąż obowiązek 
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie 
miasta Raciąża wyposażo-
nej w zbiornik bezodpły-
wowy bądź przydomową 
oczyszczalnię ścieków 
powinien złożyć aktualne 
zgłoszenie do wyżej wy-
mienionej ewidencji.  

Więcej wewnątrz nume-
ru.

22 czerwca w Sali Widowiskowej Miejskie-
go Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ra-
ciążu odbyła się XVII Zwyczajna Sesja Rady 
Miejskiej w Raciążu. Podczas obrad zaprezen-
towany został raport o stanie Gminy Miasto 
Raciąż za 2019, za który Burmistrz uzyskał 
wotum zaufania. Na podstawie zrealizowania 
budżetu radni udzielili również gospodarzo-
wi miasta absolutorium. 

Więcej informacji wewnątrz numeru.

 Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Informacja o wynikach 
na terenie Raciąża wewnątrz numeru
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Szanowni Mieszkańcy, 
podczas XVII Zwyczajnej 

Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 
22 czerwca radni jednogłośnie udzie-
lili mi wotum zaufania oraz absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok, co jest jednocześnie po-
twierdzeniem dobrze wykonanej pra-
cy, za co bardzo serdecznie dziękuję. 
Mam nadzieję, że w kolejnych latach 
nasza współpraca dalej będzie opie-
rać się na merytorycznej dyskusji, a 
także wzajemnym szacunku. Fakt, że 
wszyscy radni zagłosowali za udzie-
leniem absolutorium jest sygnałem, 
że praca moja, a także pracowników 
Urzędu Miejskiego przynosi ocze-
kiwane efekty, zaś miasto cały czas 
znajduje się na ścieżce rozwoju. Sys-
tematycznie robimy wszystko, aby z 
tej ścieżki nie zboczyć, a Raciąż dzię-
ki kolejnym inwestycjom i innym 
działaniom stał się ważną częścią 
naszego regionu i północnego Ma-
zowsza. Rok 2019, za który udzielo-
no absolutorium, był dla nas wszyst-
kich bardzo intensywny i pracowity, 
szczególnie jeśli chodzi o inwestycje 
przeprowadzane na terenie miasta. 
Kluczową i najważniejszą kwestią 
był projekt „Uporządkowanie go-
spodarki wodno – kanalizacyjnej w 
Gminie Miasto Raciąż” – największy 
zarówno pod względem wartości jak 
i dofinansowania w historii Raciąża. 
Kwestie związane z siecią kanaliza-
cyjną były dla mnie priorytetem, 
ponieważ jako jedno z nielicznych 
miast w naszym regionie nie mieli-
śmy skanalizowanego ścisłego cen-
trum i głównych ulic. Wybudowanie 
nowej sieci kanalizacyjnej i rozbudo-
wanie oczyszczalni niesie za sobą nie 
tylko wymierne korzyści dla miesz-
kańców Raciąża, jak stabilizacja cen 
wody i ścieków oraz poprawa jakości 
obsługi wodno - kanalizacyjnej, ale 
również pozwoli miastu uniknąć kar 
ze strony Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie. Dzięki 
zewnętrznemu dofinansowaniu, któ-
re pozyskałem i odliczeniu podatku 
VAT ta strategiczna inwestycja nie 
obciążyła w całości miejskiego bu-
dżetu – prace o wartości 14 mln zło-
tych kosztowały nas 4 mln. Raz jesz-
cze pragnę podziękować wszystkim 
osobom, które były zaangażowane 
w to niebagatelne przedsięwzięcie i 
dzięki którym zostało ono sfinalizo-
wane. 

Dbajmy o czyste powietrze
Choć ten problem był wielokrot-

nie poruszany i osobiście apelowa-
łem o przestrzeganie zasad w tej 
kwestii, wciąż zdarza się, że dostaję 
sygnały na temat spalania przez nie-

których mieszkańców niedozwolo-
nych materiałów, takich jak plastik, 
styropian czy inne tworzywa sztucz-
ne, które wytwarzają groźny dla nas 
wszystkich toksyczny dym. W spali-
nach pochodzących z procesu pale-
nia wymienionych odpadów znajdu-
ją się pyły, tlenek i dwutlenek węgla, 
dwutlenek siarki, metale ciężkie ta-
kie jak kadm, rtęć, chlorowodór, cy-
janowodór i rakotwórcze dioksyny. 
Tego typu odpady, nazywane przez 
nas potocznie „śmieciami” powinny 
być utylizowane w specjalistyczny 
sposób. Zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi od 1 lipca 
2018 roku zakazane jest spalanie 
mułu i miału węglowego, węgla 
brunatnego czy paliw o wilgotności 
powyżej 20% np. mokrego drewna. 
Kupując opał mamy prawo prosić o 
certyfikaty lub inne dokumenty po-
twierdzające odpowiednie parametry 
zakupionego towaru i przede wszyst-
kim posiadać dowód jego zakupu 
(np. paragon lub fakturę), którym 
będziemy mogli się okazać w przy-
padku ewentualnej kontroli jakości 
paliwa jakie stosujemy. Za narusze-
nie przepisów antysmogowych, a 
także spalanie wspomnianych wy-
żej materiałów, takich jak tworzywa 
sztuczne, grozi mandat w wysokości 
500 zł lub grzywna w wysokości 5 
tysięcy złotych. Raz jeszcze apeluję o 
przestrzeganie tych zasad i nie spala-
nie materiałów, które się do tego nie 
nadają. Dbajmy o zdrowie zarówno 
swoje jak i innych.

Niełatwy czas dla uczniów 
Epidemia koronawirusa zmieniła 

nasze codzienne życie, a także przy-
czyniła się do zmian w funkcjono-
waniu wielu instytucji, urzędów czy 
szkół. Uczniowie szybko musieli 
przystosować się do nowej rzeczy-
wistości zdobywając wiedzę przy 
swoim domowym biurku, wpatrując 
się w ekran komputera. Zdaję so-
bie sprawę, że dla wielu z nich nie 
było to łatwe, również ze względu 
na kwestie techniczne. We współ-
pracy z dyrekcją szkoły starałem się 
zrobić wszystko co było możliwe, 
aby uczniowie nie posiadający odpo-
wiedniego sprzętu elektronicznego 
mogli go otrzymać i realizować pro-
gram poprzez zdalne lekcje. Było to 
możliwe dzięki pozyskanym przeze 
mnie dofinansowaniom, dzięki któ-
rym zakupiliśmy tablety oraz lapto-
py, które trafiły do dzieci, których 
rodzice zgłosili potrzebę pomocy. 
Koronawirus spowodował także 
przesunięcie terminów zarówno eg-
zaminów dla ósmoklasistów, jak i 
maturzystów, który do egzaminu 

dojrzałości zasiedli w momencie, gdy 
przysłowiowe kasztany już dawno 
przekwitły. Z pewnością stres mło-
dych ludzi był jeszcze większy, ze 
względu na obostrzenia i reguły sa-
nitarne, jakie obowiązywały podczas 
pisania egzaminów. Mam jednak 
nadzieję, że towarzyszące im emocje 
nie wpłyną negatywnie na wyniki 
egzaminów, a ich wyniki będą sa-
tysfakcjonujące zarówno dla samych 
uczniów, jak i przygotowujących ich 
nauczycieli i tego wszystkim życzę. 
W niecodziennych okolicznościach 
odbyło się również zakończenie roku 
szkolnego 2019/2020.  Odbieranie 
świadectw pojedynczo z pewnością 
nie ma w sobie tyle pozytywnych 
emocji, jak wówczas, kiedy odbywa 
się to w obecności kolegów, nauczy-
cieli i rodziców, ale mam nadzieję, 
że to pojedynczy przypadek i w naj-
bliższych miesiącach będziemy wra-
cać do normalności, zaś od września 
uczniowie podczas lekcji zasiądą w 
ławkach w swoich klasach, a nie przy 
biurku w swoim pokoju. 

Dofinansowanie z FOGR 
W ostatnim czasie dostaliśmy in-

formację o pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku o dotację na zadanie 
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. 
Działkowej (dz. ew. 2008), w Racią-
żu” w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Na zrealizowa-
nie tej inwestycji otrzymaliśmy 65 
tysięcy złotych. Pozostałą kwotę nie-
zbędną do wykonania przebudowy 
wspomnianej drogi, czyli 85 tysięcy 
złotych, Gmina Miasto Raciąż po-
kryje z własnego budżetu. 

Spotkanie z przedsiębiorcami 
19 czerwca w budynku Miejskie-

go Centrum Kultury Sportu i Re-
kreacji spotkałem się z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Zorganizowałem 
to spotkanie, aby przede wszystkim 
porozmawiać o skutkach epidemii 
koronawirusa oraz o obecnej sytu-
acji ekonomicznej. Rzeczywistość w 
jakiej się znaleźliśmy wymaga kon-
struktywnej dyskusji. Chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy 
skorzystali z tego zaproszenia. Zdaję 
sobie sprawę z emocji, które są obec-
ne u każdego przedsiębiorcy, bo w 
wielu branżach epidemia wyrządziła 
duże straty. Tarcza Antykryzysowa 
niestety nie objęła samorządów, w 
związku z czym miasto nie ma środ-
ków, którymi mogłoby się podzielić, 
bądź wesprzeć lokalne firmy. Pod-
czas wspomnianego spotkania za-
deklarowałem pomoc w uzyskaniu 

wsparcia finansowego. Jeżeli będzie 
taka potrzeba, zorganizuję spotka-
nie z dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy, zaś w Urzędzie Miejskim 
oddelegowany zostanie pracownik, 
który pomoże w wypełnianiu doku-
mentów niezbędnych do uzyskania 
dofinansowań czy innych form po-
mocy. Zaproponowałem także reak-
tywowanie lokalnego stowarzyszenia 
przedsiębiorców, które kilka lat temu 
funkcjonowało w Raciążu. Myślę, że 
byłaby to odpowiednia platforma do 
wymiany spostrzeżeń i doświadczeń 
między osobami działającymi w sze-
roko pojętym biznesie. 

Czas bez imprez 
Lato i wakacje w Raciążu od wielu 

lat kojarzyły się z imprezami plene-
rowymi, podczas których mogliśmy 
się pobawić i zrelaksować w rytm 
muzyki tanecznej. Niestety, w tym 
roku nie będziemy mogli spędzić 
czasu podczas tego typy wydarzeń, 
ale mam nadzieję, że wszyscy zro-
zumieją fakt, w jakiej sytuacji się 
znaleźliśmy. Bezpieczeństwo, a tak-
że ochrona zdrowia mieszkańców są 
priorytetem, dlatego nie chcąc ryzy-
kować imprezy plenerowe nie są na 
tę chwilę planowane. Liczę na to, 
że w przyszłym roku nasza rzeczy-
wistość będzie zupełnie inna, a do 
Raciąża znów będą mogli zawitać 
Państwa ulubieni artyści. 

Szanowni Czytelnicy, 
w kwietniu po raz pierwszy, odkąd 
istnieje „Puls Raciąża” byliśmy zmu-
szeni wstrzymać jego druk, a co za 
tym idzie tradycyjną dystrybucję i 
przez dwa miesiące wydawać gaze-
tę jedynie w wersji elektronicznej. 
Taka decyzja była podyktowana 
przede wszystkim względami bez-
pieczeństwa i wprowadzonymi obo-
strzeniami związanymi z epidemią 
koronawirusa. W tym miesiącu wra-
camy jednak do Państwa w wersji 
papierowej i mamy nadzieję, że tak 
już pozostanie. Choć „Puls” nie ma 
może tak długiej tradycji, jak choć-
by sąsiad zza przysłowiowej miedzy 
czyli „Głos Raciąża”, to docieramy z 
ważnymi informacjami do Waszych 
domów już od 13 lat i mamy nadzie-
ję, że będziemy to kontynuować jesz-
cze długo. 

Dawid Ziółkowski, 
redaktor naczelny 

Informacja od redakcji

Wracamy w tradycyjnym wydaniu!
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22 czerwca w Sali Widowisko-
wej Miejskiego Centrum Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Raciążu 
odbyła się XVII Zwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej w Raciążu. Pod-
czas obrad zaprezentowany 
został raport o stanie Gminy 
Miasto Raciąż za 2019, za który 
Burmistrz uzyskał wotum za-
ufania. Na podstawie zrealizo-
wania budżetu radni udzielili 
również gospodarzowi miasta 
absolutorium. Przed rozpoczę-
ciem obrad, wszyscy zgroma-
dzeni w Sali minutą ciszy uczcili 
pamięć tragicznie zmarłego 
Burmistrza Miasta i Gminy Dro-
bin – Andrzeja Samoraja. 

Na sesji obecnych było 15 rad-
nych, a także osoby spoza Rady – 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Sekretarz Miasta Rena-
ta Kujawa, Skarbnik Miasta Maria 
Karwowska oraz Mecenas Magda-
lena Chrzanowska. Podczas obrad 
Burmistrz przedstawił informacje 
na temat wydarzeń, które odbyły się 
od czasu ostatniej sesji. Przekazana 
została informacja, że w budynku 
Szkoły Podstawowej trwają kolejne 

prace związane z projektem termo-
modernizacji. 21 maja 2020 r. ogło-
szony został przetarg nieograniczony 
na odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych oraz właścicieli nieruchomo-
ści niezamieszkałych. 15 czerwca 
2020 r. przetarg został unieważnio-
ny, ponieważ oferta wykonawcy z 
najniższą ceną przewyższyła kwotę, 
która Gmina Miasto Raciąż zamie-
rzała przeznaczyć na sfinansowanie 
ww. zadania. Burmistrz poinformo-
wał także o zleceniu kompleksowej 
naprawy instalacji elektrycznej oraz 
przygotowanie niezbędnej doku-
mentacji dotyczącej wznowienia 
dostawy energii do lokalu tymczaso-
wego przy ul. Mławskiej 16. Wezwa-
no także lokatorów, którzy zalegają 
z płatnościami, w celu podpisania 
oświadczenia o uznaniu długu oraz 
zdeklarowanie terminu spłat zadłu-
żenia. Na bieżąco usuwane są awarie 

oraz wykonywane drobne remonty w 
lokalach komunalnych. Gospodarz 
miasta przekazał również, że w okre-
sie od 12 maja do 19 czerwca 2020 
roku wykonano część prac remonto-
wych sieci kanalizacji deszczowej w 
ul. Hankiewicza i Zielonej za kwotę 
24287,00 zł, których wykonawcą był 
PGKIM. Aktualnie trwają prace na 
ul. Zielonej. Po zakończeniu remon-
tu kanalizacji deszczowej rozpoczną 
się prace związane z remontem na-
wierzchni, a przewidywany początek 

prac w tym kierunku to początek lip-
ca. Ogłoszono również przetarg na 
dostosowanie budynku przedszkola 
do przepisów p.poż. W związku z 
tym do Urzędu Miejskiego wpłynęły 
4 oferty, z czego najniższa na kwotę 
266 343,75 zł. Ze względu na fakt, 
że najniższa cena przekraczała kwo-
tę jaka miała zostać przeznaczona na 
realizację zadania (190 000,00 zł), 
przetarg unieważniono. W związku z 
tym podjęto decyzję o ograniczeniu 
zakresu zadania i ponownego ogło-
szenia postępowania. Gmina Miasto 
Raciąż w związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną otrzymała zgodę z 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Projektów Unijnych o wydłużenie 
terminu realizacji projektu pn. „Pa-
kiet kluczowych kompetencji” do 31 
grudnia 2020 r.  Projekt skierowany 
jest do 290 uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu, którego celem jest poprawa 
jakości kształcenia oraz rozwój kom-

petencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy. Wszyscy uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach: matema-
tyczno-przyrodniczych, językowych, 
z robotyki i druku 3D oraz efektyw-
nego nauczania. Całkowita wartość 
projektu 1 300 560,00 zł w tym do-
finansowanie w kwocie 1 235 040,00 
zł. Na prośbę Lidera projektu – Po-
wiatu Płońskiego, Gmina Miasto 
Raciąża za zgodą Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Projektów Unij-
nych wstrzymała realizację projektu 
pn.: „Nasz Nowy Dom – Wsparcie 
rodzin i pieczy zastępczej w powie-
cie płońskim”. Celem projektu jest 
przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci 
w pieczy zastępczej oraz wzmacnia-
nie więzi rodzinnej. Planowanymi 
działaniami prewencyjnymi realizo-
wanymi po stronie partnera zostanie 
objętych 15 osób (5 osób dorosłych 
i 10 dzieci) korzystających z pomocy 
społecznej z terenu Miasta Raciąż, 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, przeżywających trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych.  Działania prewencyj-
ne obejmują współpracę z psycho-
logiem, opiekunem świetlicy oraz 
Liderem rodziny. Ponadto w ramach 
projektu zostanie przeprowadzonych 
20 warsztatów społeczno-kultural-
no-sportowo-edukacyjnych, m.in. 
zajęcia rękodzielnicze (przygotowa-
nie ozdób tematycznych, np. wielka-
nocnych), garncarskie, mydlarskie, 
pierwszej pomocy, taneczne, sporto-
we, ekologiczne, wykonywania drze-
wa genealogicznego, warsztaty kuli-
narne, jazdy konno, poszukiwania 
lokalne artefaktów, biwak, wyjazdy 
do kina/zoo/Centrum Nauki Koper-
nik, dzień gier planszowych oraz kre-
atywnych itp. Planuje się wznowie-
nie realizacji projektu od 01.07.2020 
r. Podczas sesji Burmistrz Mariusz 
Godlewski przedstawił Raport o sta-
nie Gminy Miasto Raciąż za 2019 
rok, w którym zostały zawarte in-
formacje o wszystkich działaniach 
jednostki samorządowej, a także 
przeprowadzonych inwestycjach. Po 
debacie nad raportem, który od 1 
czerwca był dostępny na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego, radni 
jednogłośnie udzielili Burmistrzo-

wi wotum zaufania. Przedstawiona 
została również opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozda-
niu z wykonania budżetu Gminy 
Miasto Raciąż oraz przedstawienie 
opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej dotyczącej wniosku komisji 
rewizyjnej w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Miasta Raciąż. Pod-
czas sesji radni przyjęli następujące 
uchwały: 

• Uchwałę nr XVII/126/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi wotum zaufania

• Uchwałę nr XVII/127/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2019 rok

• Uchwałę nr XVII/128/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2019 
rok

• Uchwałę nr XVII/129/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrze-
nia skargi złożonej przez Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Handlowe 
„Agrol” w Raciążu na działalność 
Burmistrza Miasta Raciąża

• Uchwałę nr XVII/130/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego określenia trybu 
powoływania członków oraz orga-
nizację i trybu działania Raciąskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego

• Uchwałę nr XVII/131/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie wyda-
wania gazety samorządowej Gminy 
Miasto Raciąż

• Uchwałę nr XVII/132/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów 
na dzierżawę części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Mia-
sto Raciąż 

• Uchwałę nr XVII/133/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów 
na wynajem garaży  stanowiących 
własność Gminy Miasto Raciąż 

• Uchwałę nr XVII/134/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerw-
ca 2020 r. w sprawie zwolnienia od 
obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Ra-
ciążu w roku szkolnym 2020/2021

• Uchwałę nr XVII/135/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie zwolnie-
nia od obowiązku realizacji tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć dyrektora Miejskiego Przed-
szkola w Raciążu w roku szkolnym 
2020/2021

• Uchwałę nr XVII/136/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za 
usługi                   w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych

• Uchwałę nr XVII/137/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Raciąż

• Uchwałę nr XVII/138/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 
czerwca 2020 zmian w uchwale bu-
dżetowej Gminy Miasto Raciąż na 
rok 2020

• Uchwałę nr XVII/139/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerw-
ca 2020 r. w sprawie zwolnienia z 
podatku od nieruchomości wskaza-
nych przedsiębiorców, których płyn-
ność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatyw-
nych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19.

• Uchwała XVII/140/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerw-
ca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regu-
laminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy 
Miasto Raciąż.

UM Raciąż, KW, DZ 

XVII Sesja Rady Miejskiej

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium
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Techniczne wsparcie dla uczniów

Laptopy dla Szkoły Podstawowej zakupione

Tak Raciąż głosował w I turze 

Wybory Prezydenckie 2020
Frekwencja w Raciążu wyniosła 59,50 %, z czego najwyższa została odnotowana w lokalu wyborczym zlokalizowanym w budynku 

MCKSiR (62,98%). W lokalu wyborczym w budynku OSP frekwencja wyniosła 59,97%, zaś w lokalu wyborczym w budynku STO 59,46%. W 
II turze, która zaplanowana jest na 12 lipca, spotkają się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, którzy w głosowaniu na terenie Miasta Raciąż 
uzyskali odpowiednio 57% oraz 23,32% głosów.

UM Raciąż 

Tak Raciąż głosował w I turze  

Wybory Prezydenckie 2020 

Kandydat Okręg 
Wyborczy nr 

1 

Okręg 
Wyborczy nr 

2 

Okręg 
Wyborczy 

nr 3 

Łącznie 

Andrzej Duda 415 392 366 1 173 
Rafał Trzaskowski 172 151 157 480 
Szymon Hołownia 92 54 63 209 
Krzysztof Bosak 39 30 32 101 

Władysław Kosiniak-
Kamysz 

21 11 13 45 

Robert Biedroń 7 8 9 24 
Stanisław Żółtek 2 2 4 8 
Marek Jakubiak 1 3 4 8 
Paweł Tanajno  1 0 3 4 

Waldemar Witkowski 1 1 1 3 
Mirosław Piotrowski 1 1 1 3 

Łącznie oddano 2 058 ważnych głosów 
 

Frekwencja w Raciążu wyniosła 59,50 %, z czego najwyższa została odnotowana w lokalu 

wyborczym zlokalizowanym w budynku MCKSiR (62,98%). W lokalu wyborczym w 

budynku OSP frekwencja wyniosła 59,97%, zaś w lokalu wyborczym w budynku STO 

59,46%. W II turze, która zaplanowana jest na 12 lipca, spotkają się Andrzej Duda i Rafał 

Trzaskowski, którzy w głosowaniu na terenie Miasta Raciąż uzyskali odpowiednio 57% oraz 

23,32% głosów. 

UM Raciąż  

Burmistrzowi Mariuszowi 
Godlewskiemu udało się po-
zyskać dofinansowanie, które 
umożliwiło zakup laptopów na 
potrzeby realizowania nauki 
zdalnej w Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu.

29 kwietnia 2020 r. pojawiła się 
informacja, iż Gmina Miasto Ra-
ciąż znalazła się na liście zaakcep-
towanych do realizacji wniosków o 
przyznanie grantu na zakup sprzętu 
komputerowego dla Szkoły Podsta-
wowej w Raciążu, niezbędnego do 
prowadzenia nauki zdalnej.  Zakup 
realizowany został w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 na realizację pro-
jektu grantowego pn.: „Zdalna Szko-
ła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego”. W dniu 17 czerwca 2020 

r. podpisano porozumienie ze Szkołą 
Podstawową im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu, na podstawie któ-
rego Dyrektor upoważniony będzie 
do zawierania umów na użyczenie 
uczniom sprzętu komputerowego.  
W ramach projektu Gmina Mia-
sto Raciąż zakupiła 17 zestawów, w 
skład których wchodzą laptop ASUS 
15,6”, słuchawki nauszne, mysz 
komputerowa oraz torba na laptopa. 
Kwota zakupionego sprzętu wynosi 
54 366,00 zł brutto, a 100% kwoty 
stanowi dofinansowanie. 

UM Raciąż, DZ 
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Dla nich muzyka to zdecydo-
wanie coś więcej niż tylko hob-
by. O genezie nazwy zespołu, 
jego reaktywacji po ponad de-
kadzie, zamiłowaniu do różnych 
odmian punku i nowej płycie 
porozmawialiśmy z członkami 
raciąskiego zespołu „Kaplica”. 

Na początek trochę historii. W 
którym roku powstał zespół i dla-
czego wybrano akurat nazwę „Ka-
plica”?

Zespół powstał pod koniec lat 80-
tych, ale jego pierwszy koncert odbył 
się w 1991 roku. Dlaczego Kaplica? 
Bo czasy były beznadziejne, a wtedy 
na wszystko co beznadziejne, bez 
szans i kojarzone z końcem, mówi-
liśmy KAPLICA. Niektórym tak zo-
stało do tej pory (śmiech).

Zespół niestety rozpadł się w po-
łowie lat 90. Co było powodem?

Gdy zespoły się rozpadają, zawsze 
jedynym powodem tego rozpadu są 
ludzie. Nie chcemy komentować ży-
ciowych wyborów byłych członków, 
każdy miał prawo do podjęcia takiej, 
a nie innej decyzji. Nie oceniamy 
przeszłości, skupiamy się na tym co 
teraz i potem.

Dlaczego akurat punk-rock? 
Bo taka muzyka grała nam w ser-

cach. Jedni uprawiali typowego roc-
ka, drudzy metal, jeszcze inni mu-
zykę elektroniczną. Pamiętajmy, że 
mamy 1990 rok, początek nowego 
państwa, demokracji i kapitalizmu… 
z zachodu dociera do nas zakazana 
wcześniej muzyka, filmy itd. Punk to 
nie tylko gatunek muzyczny, to styl 
życia, kultura i bunt przeciw syste-
mowi. Za komuny kapele punkowe 
pełniły także rolę realnej opozycji dla 
PRL-owskiego NIErządu

„Kaplica” powróciła jesienią 
2018 w pięknym stylu koncertem 
w MCKSiR w Raciążu. Jak doszło 
do reaktywacji kapeli?

Prosimy o następne pytanie 
(śmiech).

Na koszulkach grupy można 
przeczytać hasło „Dzieci zepsutej 
Polski”. Skąd ono się wzięło? 

Urosło na zgliszczach marzeń o 
silnym i wolnym kraju, rządzonym 
przez mądrych ludzi.

Na wspomnianym koncercie 
w październiku 2018 „Kapli-
ca” zagrała w składzie: Wojciech 
Wawrowski (bębny), Albert Arent 

(wokal), Robert Buczyński (gitara 
prowadząca), Andrzej Sujkowski 
(gitara rytmiczna) oraz Arkadiusz 
Wiśniewski (bas). Jak on wygląda 
obecnie?

Z zespołem pożegnali się Smerf 
(Robert) i Juby (Andrzej). Myśleli-
śmy, że to koniec, że historia znów 
się powtórzy. Ludzie zaczęli polecać 
nam gitarzystę z Płońska, Arek zdo-
był do niego telefon, zadzwonił raz, 
drugi i trzeci. Okazało się, że to po-
chodzący z Raciąża Paweł Świerczyń-
ski. Łatwo nie było go przekonać, 
ale w końcu przyjechał do nas na 
próbę. Posłuchał, zagrał, a po tygo-
dniu wrócił ze swoją aranżacją. Było 
inaczej, bardziej technicznie i ostrzej. 
Wszystko nabrało świeżości. Nam to 
pasowało i jemu też. Został!

Niedawno wydaliście płytę 
„Przebudzenie”. Utwory w jakim 
klimacie się na niej znajdą? 

W klimacie punk metalowym 
rzecz jasna. Teksty zawarte w prze-
dziale 1990-2020. O polityce, o 
porażkach życiowych, o przestrzeni 
wokół nas oraz o tak bardzo teraz 
obecnych psychoaktywnych wspo-
magaczach. Przy tworzeniu płyty 
bardzo pomógł nam Dariusz Pepciaq 
Daniszewski – nagrywaliśmy w jego 

studiu. 

Będzie można posłuchać na niej 
tych najbardziej znanych piose-
nek, czy przygotowaliście jakieś 
nowości?

Oczywiście są one odświeżone, 
zarówno teksty jak i muzyka. Jest 
jeden zupełnie nowy utwór pt. „Złe 
odżywki”, bardzo na czasie.

Ile koncertów „Kaplica” zagrała 
od momentu powrotu na scenę?

Z przyczyn od nas niezależnych 

– wciąż mało, ale nadrabiamy zale-
głości.

Jak wiadomo z powodu korona-
wirusa od marca nie odbywają się 
żadne imprezy, w tym koncerty, ale 
może pojawiły się jakieś wstępne 
plany i latem będzie można Was 
usłyszeć?

Niestety wirus wszystkim pokrzy-
żował plany. Przestaliśmy już liczyć 
straty i wracamy do pracy! Tak, bę-
dzie można nas usłyszeć. Cały lipiec 
jest już zarezerwowany. Dalsze kon-
certy ustalane są przez menagera ze-
społu.

Rozmawiał Dawid Ziółkowski 

Mała sarenka wygląda słodko. 
Zazwyczaj nie ucieka, co spra-
wia, że ludzie chętnie ją „ratują”. 
Zabierając malucha, nie zdają 
sobie nawet sprawy, że nieopo-
dal na to wszystko patrzy bez-
silna matka zwierzaka…

Tak „uratowana” sarna najczęściej 
od razu zostaje nakarmiona mle-
kiem oczywiście krowim lub zastęp-
czym dla dzieci. I, nawet jeśli trafi 
do ośrodka, jej szanse na przeżycie 

są praktycznie zerowe. Jej organizm 
nie ma bowiem żadnych szans by 
poradzić sobie z posiłkiem, który jej 
zaserwowano. Podobnie sytuacja ma 
się z zającami, wiewiórkami i wielo-
ma, wieloma innymi stworzeniami, 
które ludzie może w dobrej wierze, 
ale bez należytej wiedzy chcą „rato-
wać”. 

Niemal codzienne pojawiają się u 
nas ptaki, podloty lub pisklęta na-
karmione najdziwniejszymi wyna-
lazkami z internetu. O każdego ma-

lucha walczymy, ale – bardzo często 
przegrywamy, tylko dlatego, że ktoś 
już się nimi „zajął”. A wtedy może-
my tylko bezsilnie patrzeć, jak zwie-
rzak odchodzi za tęczowy most.

Dlatego ponawiamy apel: jeśli 
znajdziesz zwierzaka, który Twoim 
zdaniem, wymaga pomocy, skon-
taktuj się z fachowcami, z gminą 
lub z naszym ośrodkiem rehabilita-
cji dzikich zwierząt. Nie podejmuj 
pochopnych decyzji, bo niewłaściwa 
udzielona pomoc może zabić.  

Iza Czarnecka-Walicka
„Sowi Dwór” Ośrodek Rehabili-

tacji Dzikich Zwierząt 
Telefon: 601 368 368

Parki miejskie są ważną, zieloną 
częścią Raciąża. Ich rola jest szczegól-
nie ważna w miesiącach letnich, kie-
dy temperatury oscylują w granicach 
30 stopni Celsjusza. Oddelegowani 
przeze Burmistrza pracownicy Urzę-
du Miejskiego systematycznie sta-
rają się poprawiać wygląd, estetykę, 
a także bezpieczeństwo na naszych 
terenach zielonych. Dlatego już je-
sienią 2019 roku przeprowadzono 
inwentaryzację drzewostanu w tzw. 

dużym parku. Każde drzewo zosta-
ło zbadane przez dendrologa, który 
ocenił ich stan. Zarekomendowano 
usunięcie 18 sztuk drzew, z których 
5 jest martwych bądź zamierających, 
9 m kwadratowych krzewów, a tak-
że 27 m kwadratowych samosiewów 
drzew. Również jesienią 2019 roku 
na terenie parku w ramach rekom-
pensaty posadzono 31 nowych drzew 
- zarówno liściastych jak i iglastych. 
Wiosną przycinane był także nie-

bezpieczne konary, m.in. na ulicach 
Nadrzecznej i Płockiej. W ostat-
nich dniach usunięte zostały przede 
wszystkim te drzewa, które zagrażały 
bezpieczeństwu mieszkańców i znaj-
dującej się w parku oraz na terenie 
miasta infrastrukturze. 

DZ

Rozmowa z członkami zespołu „Kaplica” 

Punk to nie tylko gatunek muzyczny, to styl życia

Wiadomości z Sowiego Dworu

Sztuka pomagania

Niezbędne prace na terenach zielonych wykonane

Dbamy o drzewostan

źródło: fakty.interia.pl
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Powszechny Spis Rolny 2020 zo-
stanie przeprowadzony w dniach 
od 1 września do 30 listopada 2020 
r. na terenie całego kraju, według 
stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiąz-
kowy, a użytkownicy gospodarstw rol-
nych są zobowiązani do udzielania do-
kładnych, wyczerpujących i zgodnych z 
prawdą odpowiedzi. Obowiązek realiza-
cji spisu nakłada na państwa członkow-
skie Unii Europejskiej rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 
jak również wynika on z rekomenda-
cji FAO, zawartych w dokumencie pn. 
Światowy program spisów rolnych rundy 
2020 r. Krajową podstawą prawną re-
alizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1728). Wyniki spisu rolnego najlepiej 
opisują obraz polskiego rolnictwa i słu-
żą władzom lokalnym do podejmowania 
trafnych strategicznych decyzji opartych 
na analizie danych. Spisem objęte są 
wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce 
prowadzone przez:

• osoby fizyczne (w gospodarstwach 
indywidualnych) o powierzchni mini-
mum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków 
rolnych, w tym nieposiadające użytków 
rolnych, prowadzące działy specjalne 
produkcji rolnej lub produkcję rolną o 
skali określonej progami, których wiel-
kość jest określona w załączniku nr 1 do 
ustawy,

• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej.
Dane zbierane w ramach spisu będą 

dotyczyć m.in. cech identyfikacyjno-
-adresowych użytkownika i jego go-
spodarstwa rolnego, sprzedaży i zużycia 
wytworzonych produktów rolnych, 
struktury dochodów, aktywności eko-
nomicznej, sposobu użytkowania grun-
tów, powierzchni zasiewów, nawożenia, 
zastosowania środków ochrony roślin, 
pogłowia zwierząt gospodarskich, chowu 
i hodowli ryb, budynków gospodarskich, 

maszyn i urządzeń rolniczych.
Rolnicy będą mogli udzielić informa-

cji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• Samospis internetowy przeprowa-

dzony za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji, która będzie dostępna na stro-
nie internetowej poświęconej spisowi;

• odpowiedzi w wywiadzie telefonicz-
nym przeprowadzanym przez rachmi-
strza telefonicznego,

• odpowiedzi w wywiadzie bezpośred-

nim przeprowadzanym przez rachmi-
strza terenowego, który odwiedzi gospo-
darstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bez-
pieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są pouczani o isto-
cie tajemnicy statystycznej i sankcjach za 
jej niedotrzymanie. Następnie na ręce 
właściwego komisarza spisowego skła-

dają pisemne przyrzeczenie następującej 
treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać 
swoje prace na rzecz statystyki publicznej 
z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawo-
dową statystyka, a poznane w czasie ich 
wykonywania dane jednostkowe zacho-
wam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Źródło: spisrolny.gov.pl 

Zmiana przepisów nałożyła 
na Gminę Miasto Raciąż obo-
wiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne (szamb) 
oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 
3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach). 

W związku z powyższym każdy 
właściciel nieruchomości na terenie 
miasta Raciąża wyposażonej w zbior-
nik bezodpływowy bądź przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków powinien 
złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej 
wymienionej ewidencji.

Zgłoszenia powinien dokonać 
właściciel lub użytkownik nierucho-
mości, na której zlokalizowany jest 
zbiornik bezodpływowy lub przydo-
mowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszenia  dostępne są w 
Urzędzie Miejskim w Raciążu, po-
kój nr 2, a także na stronie interne-
towej  www.umraciaz.pl  w zakładce 

aktualności.
Wypełnione i podpisane zgło-

szenia należy składać osobiście w 
Urzędzie Miejskim w Raciążu albo 
za pośrednictwem poczty na ad-
res Urząd Miejski w Raciążu, pl. 
Adama Mickiewicza 17, 09-140 
Raciąż.

W przypadku niedopełnienia wy-
żej wymienionego obowiązku, będą 
prowadzone kontrole w zakresie spo-
sobu postępowania z powstającymi 
ściekami na terenie nieruchomości 
niepodłączonych do sieci kanaliza-
cyjnej, dla których nie zostaną złożo-
ne zgłoszenia.

Zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 
września 1996 r. ustawy  o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach  właściciele nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nie-
ruchomości nieczystości ciekłych są 
obowiązani do udokumentowania 
w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróż-

niania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 
poprzez okazanie takich umów i do-
wodów uiszczania opłat za te usługi. 
Informujemy, iż osoby, które nie 
mają jeszcze podpisanych umów na 
opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych powinny to uczynić nie-
zwłocznie.

Jednocześnie zachęcamy miesz-
kańców, do podłączania swoich nie-
ruchomości do kanalizacji miejskiej. 
Istnieją dwie możliwości – pierwsza 
obejmuje zlecenie PGKiM w Racią-
żu kompleksowej realizacji podłącze-
nia się do sieci – od momentu zło-
żenia wniosku o wydanie warunków 
technicznych do momentu odbioru 
technicznego przyłącza i w konse-
kwencji podpisania umowy na od-
biór ścieków z posesji. Drugą, samo-
dzielną, opisujemy poniżej:

W pierwszej kolejności należy po-
brać wniosek o wydanie warunków 
technicznych ze strony www.bip-
-pgkimraciaz.lo.pl lub sekretariatu 
PGKiM Sp. z.o.o. w Raciążu. Wy-

pełniony wniosek wraz z załączoną 
mapą zasadniczą musi zostać złożony 
w sekretariacie PGKiM Po otrzyma-
niu warunków technicznych podłą-
czenia do sieci kanalizacji sanitarnej, 
należy wykonać plan sytuacyjny 
przyłącza. W przypadku opracowa-
nia planu przez firmę zewnętrzną, a 
nie Spółkę, musi być uzgodniony z 
PGKiM. 

Następnym krokiem jest zlece-
nie budowy przyłącza Spółce lub 
innej firmie instalatorskiej, uzgad-
niając warunki prowadzenia nad-
zoru i robót z Przedsiębiorstwem. 
Po wybudowaniu przyłącza trzeba 
zgłosić jego wykonanie do odbioru 
technicznego. Odbiór odbywa się w 
stanie odkrytym w obecności pra-
cownika PGKiM. Pozytywny odbiór 

jest warunkiem zawarcia umowy na 
odbiór ścieków. 

Podłączenie nieruchomości do ka-
nalizacji oznacza koniec uciążliwo-
ści wynikających z przepełnionego 
szamba i nieprzyjemnego zapachu 
w trakcie opróżniania zbiornika. Po-
nadto nie trzeba już pamiętać o ko-
nieczności wywozu nieczystości, ani 
martwić się o stan techniczny zbior-
nika. Ponadto ważną informacją jest 
fakt, że dla przykładu wywóz 10 m3 

nieczystości kosztuje 162,32 zł brut-
to natomiast koszt odprowadzania 
tej ilości ścieków do kanalizacji jest 
na poziomie 86,00 zł brutto. 

UM Raciąż, PGKiM, DZ

Zmiana przepisów dotyczących kanalizacji

Obowiązkowa ewidencja zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków

Powszechny Spis Rolny

Informacja dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego

Źródło: spisrolny.gov.pl

źródło: pixabay.com
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Zakończyła się II edycja Akademii 
Młodego Obywatela realizowana z 
projektu finansowanego przez Fun-
dację Edukacyjną Jana Karskiego. 
Wzięło w niej udział 22 uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu. Opieku-
nami projektu byli Pan Krzysztof 
Langiewicz oraz Wojciech Stanow-
ski. W dniach 9-12 września 2019 
Uczestnicy Akademii odbyli wizytę 
studyjną w Warszawie. Uczestni-

czyli w szkoleniach o zróżnicowanej 
tematyce, prowadzonych przez pro-
fesjonalnych trenerów, odwiedzili 
siedzibę Fundacji, Pałac Prezydenc-
ki, świątynie różnych wyznań reli-
gijnych (zbór, synagogę, meczet). 
W Polin - Muzeum Żydów Polskich 
oraz Muzeum Narodowym, brali 
aktywny udział w lekcjach muzeal-
nych. W Sądzie Najwyższym odbyła 
się pierwsza w historii lekcja eduka-
cyjna przebiegu procesu. Jej uczest-

nikami byli uczniowie, którzy odgry-
wali role procesowe pod kierunkiem 
zawodowego sędziego. Efektem pro-
jektu jest wydanie kolejnego zbioru 
opowiadań zatytułowanego” Miejsce 
urodzenia”. Bohaterami reportaży 
napisanych przez uczniów naszej 
szkoły są mieszkańcy Raciąża i oko-
lic. Uczniowie znakomicie wywiązali 
się z powierzonych im zadań. Książ-
ka będzie dostępna w Bibliotece Na-
rodowej w Warszawie oraz Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Raciążu, do 
której trafi kilka egzemplarzy I i II 
edycji projektu.

SP Raciąż 

Wieści ze Szkoły Podstawowej

AKADEMIA MŁODEGO OBYWATELA 
im. JANA KARSKIEGO

31 lat temu – 4 czerwca 1989 
roku odbyły się pierwsze w historii 
powojennej Polski, częściowo wolne 
wybory parlamentarne. Realizując 
porozumienie Okrągłego Stołu, 7 
kwietnia 1989 roku Sejm PRL do-
konał nowelizacji Konstytucji (tzw. 
nowela kwietniowa), która przywra-
cała izbę wyższą parlamentu (Senat), 
a także urząd Prezydenta. Tego sa-
mego dnia przyjęta została również 
nowa ordynacja wyborcza, która 
gwarantowała jednak rządzącej ko-
alicji 299 miejsc w Sejmie (65 %), 

zaś pozostałe miejsce przeznaczone 
były dla kandydatów bezpartyj-
nych. Kandydaci opozycyjni zdobyli 
wszystkie 161 dostępnych manda-
tów w Sejmie oraz 99 na 100 miejsce 
w Senacie – mandatu poselskiego nie 
uzyskali m.in. Czesław Kiszczak czy 
Mieczysław Rakowski. Symbolem 
wyborów 4 czerwca jest plakat „W 
samo południe” autorstwa Tomasza 
Sarneckiego.

DZ

4 czerwca – ważna data

Rocznica pierwszych 
częściowo wolnych 

wyborów

24 czerwca w Przedszkolu Miej-
skim odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego, a także po-
żegnanie dzieci odchodzących do 
szkoły podstawowej. Ze względów 
bezpieczeństwa uroczystość odbyła 
się przed budynkiem, a poszczególne 
grupy dzieci miały wyznaczone od-
dzielne godziny przybycia. O 9:00 
odbyło się zakończenie dla grupy 
Słoneczka, o 9:50 dla Króliczków, 
o 10:45 dla Motylków i Sów, zaś o 
11:30 dla Koniczynek i Jagódek. 
Wcześniej rodzice wszystkich po-
ciech otrzymali wytyczne dotyczące 
przygotowania się do uroczystości. 
Dzieci musiały przyjść z jednym z 
rodziców bądź wyznaczoną przez ro-
dzica osobą. Rodzice oraz dzieci od 
5 lat miały także obowiązek nosze-
nia maseczek oraz zachowania bez-
piecznej odległości względem innych 
osób. 

MP Raciąż, DZ

Wieści z Miejskiego Przedszkola

Zakończenie roku
 w Przedszkolu Miejskim

26 czerwca 2020 r. odbyło się uro-
czyste zakończenie roku w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu. O godzinie 9:00 
w Hali Sportowej rozpoczęła się 
uroczystość z udziałem uczniów klas 
VIII. Oprócz dyrekcji, a także grona 
pedagogicznego obecni byli również 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
– Burmistrz Raciąża Mariusz God-
lewski, Sekretarz Renata Kujawa 
oraz Skarbnik Maria Karwowska. Po 
przywitaniu wszystkich zebranych 
przez Dyrektora Dariusza Mosakow-
skiego, a także przekazaniu podzię-
kowań i kwiatów przez ósmoklasi-
stów, rozpoczęło się przekazywanie 

nagród. Jako pierwsi, nagrody z rąk 
Burmistrza otrzymali uczniowie z 
najwyższą średnią – Szymon Chu-
dzyński oraz Justyna Sadowska. Na-
stępnie wyróżnienia z rąk dyrekcji, a 
także przedstawiciela Rady Rodziców 
za zaangażowanie w życie społeczne 
szkoły, działania w harcerstwie, wo-
lontariacie, poczcie sztandarowym, 
a także wyniki sportowe otrzymali 
Alicja Dalkiewicz, Sebastian Klimek, 
Anna Ossowska, Julia Podorska, 
Martyna Mazuchowska, Dominik 
Licnerski, Julia Ceremańska, Dawid 
Ławnicki, Filip Gontarek, Damian 
Sznajderowicz, Oleg Stanisławiak, 
Natalia Pietrzak, Magdalena Jabłoń-
ska, Michał Dunikowski, Zuzanna 
Kalinowska, Maja Żabowska, Wik-
toria Cienkuszewska, Krystian Ku-
charski Kacper Grzankowski, Dawid 
Oliszewski, Paweł Okrzes, Bartosz 
Stankowski, Jakub Zalewski, Do-
minik Komor, Paweł Zajedziński. 
W późniejszych godzinach swo-
je świadectwa odbierali uczniowie 
młodszych klas. Wszystkim uczniom 
życzymy udanych i bezpiecznych wa-
kacji, a także powrotu do szkoły bez 
żadnych problemów we wrześniu. 

RED

Wieści ze Szkoły Podstawowej

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej
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Koronawirus pokrzyżował 
plany nie tylko seniorskiej dru-
żynie Błękitnych Raciąż, ale tak-
że juniorom. Sezon miał wystar-
tować 22 marca, ale ze względu 
na zagrożenie epidemiologicz-
ne tak się nie stało. 

Od początku pandemii chłopcy 
mieli do realizacji indywidualne roz-
piski, które realizowali do 1 maja. 
Od 4 maja w związku ze zdjęciem 
obostrzeń trenowaliśmy w małych 
grupach sześcioosobowych – powie-
dział trener zespołu Paweł Szpojan-
kowski. 

Wraz z łagodzeniem obostrzeń 
ilość zawodników w grupach zwięk-
szała się. W tej chwili chłopcy tre-
nują już całą drużyną. Zespół ma 
za sobą także jeden sparing – rywa-
lem był pierwszy zespół Błękitnych. 
Młodzież wygrała 3:1 po dwóch tra-
fieniach Krystiana Schodowskiego i 
bramce Adama Wiśniewskiego. Za-
planowane są kolejne sparingi, a ry-
walami będą APN Ciechanów, MKS 
Mława, PAF Płońsk i Wisła Płock. 

Jeżeli sytuacja związana z korona-
wirusem nie pogorszy się, start Ligi 
Mazowieckiej, w której występuje 

juniorska drużyna Błękitnych roz-
pocznie się 15 sierpnia. 

DZ 

Seniorski zespół Błękitnych 
Raciąż wziął udział w Klubo-
wych Mistrzostwach Powiatu 
Płońskiego. Raciążanie w gru-
pie B mierzyli się z Soną Nowe 
Miasto, Orlętami Baboszewo 
oraz Gladiatorem Słoszewo. 

Klubowe Mistrzostwa Powiatu 
Płońskiego to inicjatywa stowa-
rzyszenia „Graj z Krystianem” we 
współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Płońsku, a także władzami 

gmin Załuski, Baboszewo oraz So-
chocin. 

Osiem zespołów podzielono na 
dwie czterozespołowe grupy - Błę-
kitni trafili do grupy B, która roz-
grywała spotkania w Baboszewie w 
sobotę 20 czerwca oraz w niedzielę 
21 czerwca. W pierwszym spotkaniu 
podopieczni Mariusza Mikłowskiego 
ulegli Sonie Nowe Miasto 1:3, a ho-
norową bramkę z rzutu karnego zdo-
był Łukasz Szelągiewicz. Punktów 
nie udało się niestety zdobyć również 

w starciu z gospodarzami (porażka 
0:1). Raciążanie dwie porażki powe-
towali sobie jednak w ostatnim me-
czu, rozbijając Gladiatora Słoszewo 
5:0 po bramkach Mariusza Borzy-
kowskiego (dwóch), Artura Gawędy 
(dwóch) i Pawła Borzykowskiego. 

Błękitni zmagania w Klubowych 
Mistrzostwach Powiatu zakończyli 
na fazie grupowej. 

DZ 

Towarzyski turniej zamiast ligi

Błękitni zagrali w Klubowych 
Mistrzostwach Powiatu

Młodzi piłkarze wracają do gry

Juniorzy zaczną 
w połowie sierpnia?

źródło: pixabay.comAutor zdjęcia: Szymon Kirczuk
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W ostatnim czasie dotarły do 
nas dobre wiadomości o dofi-
nansowaniu w wysokości 29 
000,00 zł jakie pozyskało Miej-
skie Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu na reali-
zację projektu pn. „(Za)sięgnij 
kultury! - tradycja i kultura re-
gionu on-line”. Dofinansowanie 
pokrywające 100 % kosztów za-
dania zostało pozyskane w ra-
mach Programu Kultura w sieci 
realizowanego przez Narodowe 
Centrum Kultury. 

W ramach zadania przeprowadzo-
na zostanie akcja pn. "(Za)siegnij 
kultury!", dzięki której utworzo-
ny zostanie portal internetowy, za 
pomocą którego prowadzone będą 
działania z zakresu kultury i upo-
wszechniane informacje związane z 
lokalną i regionalną kulturą, trady-
cją, zwyczajami oraz dziedzictwem 
narodowym. 

Portal internetowy
Założeniem zadania jest utwo-

rzenie przestrzeni do korzystania z 
zasobów kultury w sieci, zarówno 
w okresie pandemii i utrudnionych 
działań w zakresie upowszechniania 
kultur i czytelnictwa, jak i w później-
szej – stałej działalności Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Ra-
ciążu. Utworzenie portalu interneto-
wego prowadzonego „przez miesz-
kańców dla mieszkańców” wpłynie 

na wzrost partycypacji członków 
lokalnego społeczeństwa w upo-
wszechnianiu tradycji i kultury oraz 
lokalnego dziedzictwa. Portal po-
dzielony zostanie na działy tematycz-
ne: wydarzenia kulturalne lokalne 
- kalendarz, biblioteka i możliwość 
rezerwacji książek, lokalne zasoby 
kulturalne, poznaj lokalnych twór-
ców i artystów, kup bilet, zapoznaj 
się z lokalną historią kultury i sztuki 
oraz dziedzictwie narodowym, orga-
nizacje pozarządowe i koła gospo-
dyń wiejskich – zrzeszaj się i działaj 
na rzecz kultury. Na portalu znaleźć 
będzie można mapę (implemento-
waną z google maps) z lokalizacjami 
siedzib organizacji pozarządowych i 
kół gospodyń wiejskich działających 
na tym obszarze, działania jakich się 
podejmują oraz tradycje i zwyczaje 
jakie panują na tych terenach oraz 
wydarzenia kulturalne powstałe z 
inicjatywy samych mieszkańców. Po-
nadto w ramach portalu poza kalen-
darzem i mapą kultury użytkownicy 
będą mogli korzystać z ciekawych 
artykułów, zdigitalizowanych w ra-
mach e-kultury, zbiory informacji 
o ofercie edukacyjnej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i sportowej, a także o 
warsztatach, kursach i przeglądach 
prowadzonych w regionie, a także 
wiele innych ciekawych informacji, 
które mają tworzyć jak najszerszy 
obraz przejawów działalności arty-
stycznej i kulturalnej w regionie. 
Dodatkowo korzystać będą z działań 
towarzyszących, tj. warsztatów i dzia-
łań kulturalno - edukacyjnych on-li-
ne. Portal ma być miejscem, które 
pozwoli gromadzić i systematyzować 
informacje o kulturze w regionie, a 
także o miejscach i obiektach z nią 
historycznie/dziejowo związanych. 
Ma być również dla instytucji, or-
ganizacji pozarządowych, kół gospo-
dyń wiejskich, animatorów, twórców 
miejscem promocji i prezentacji ich 
dorobku i działalności.

Kultura on-line
Działaniami uzupełniającymi 

utworzenie portalu internetowego 
będą działania edukacyjno - kultural-
ne on-line. Planuje się zorganizować 
opowiadanie bajek on-line przez cio-
cię Matyldę, zajęcia teatralne, w tym 
teatrzyki kukiełek i pacynek on-line, 
robótki ręczne na krośnie, szydełku, 
drutach Babci Danusi oraz warsztaty 
rękodzielnicze on-line -przygotowy-
wanie domowymi sposobami przed-
miotów i ozdób z wykorzystaniem 
materiałów ogólnodostępnych.

Głównym celem zadania, który 
uda się osiągnąć poprzez utworzenie 
portalu internetowego oraz działań 
towarzyszących - warsztatów on-line, 
jest tworzenie warunków dla wzmac-
niania tożsamości i uczestnictwa w 
kulturze poprzez realizację projektu 
upowszechniającego dorobek kultu-
ry i zwiększającego obecność kultury 

w życiu społecznym, której odbiór 
następował będzie bez wychodzenia 
z domów poprzez narzędzia on-line. 
Realizacja zadania poza zwiększa-
niem dostępu do kultury i zasobów 
bibliotecznych umożliwi zapozna-
nie się bezpośrednio z lokalnymi i 
regionalnymi artystami, twórcami i 
wytwórcami oraz rękodzielnikami. 
Być może obudzi w użytkownikach 
pasję i nowe zainteresowania oraz za-
pewni ciekawą formę spędzania wol-
nego czasu. Dzięki realizacji zadania 
i wykorzystaniu narzędzi sprzyjają-
cym spotkaniom z kulturą w każ-
dym miejscu i o każdej porze Wnio-
skodawcy uda się upowszechnić i 
promować dziedzictwo kulturowe 
wśród odbiorców zadania. Ponadto 
dzięki formule tworzenia informa-
cji przez mieszkańców dla miesz-
kańców uda się ukazać możliwości 
rozwojowe jakie daje nam kultura i 
tradycja lokalna, a ponadto realiza-
cja zadania sprzyjać będzie integracji 
członków lokalnego społeczeństwa, 
w tym członków organizacji poza-
rządowych i kół gospodyń wiejskich 
zajmujących się działalnością kultu-
ralną.

MCKSiR w Raciążu

29 tys. zł pozyskane przez MCKSiR!

Kultura w sieci

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta

Raciąża

Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu 
jest utrzymywane z budżetu 
Miasta Raciąża. W 2019 roku 
przeznaczyliśmy na działalność 
Centrum Kultury i Bibliote-
ki 923 000 zł. Dodatkowo w 
2019 roku MCKSIR pozyskał 
trzy dotacje na kwotę 77 283 zł. 
Bardzo się cieszę, że w tym roku 
zostały pozyskane kolejne środ-
ki.  Każda złotówka pozyskana 
z zewnątrz bardzo mnie cieszy, 
bo oszczędza miejskie pienią-
dze. Dlatego od początku swo-
jej działalności jako burmistrza 
preferuję taki kierunek działa-
nia kierowanego przeze mnie 
Urzędu i takie zadania stawiam 
kierownikom jednostek.
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Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu w 
porozumieniu z Burmistrzem 
Miasta Raciąża wznawia swą 
działalność statutową, w zakre-
sie kulturalnym i sportowym, 
wznawia również działalność 
biblioteczną oraz okazjonal-
ny wynajem sal. MCKSiR jest 
otwarty dla mieszkańców od 
połowy czerwca!

Bieżąca działalność raciąskiego 
centrum kultury będzie realizowana 
w oparciu o procedury bezpieczeń-
stwa obowiązujące w MCKSiR w 
Raciążu, w związku z prowadzoną 
przez niego działalnością w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 
Polsce. Zasady działania Raciąskie-
go Centrum Kultury oparte są na 
bieżących zasadach bezpieczeństwa 
epidemicznego przedstawianych i 
aktualizowanych przez Główny In-
spektorat Sanitarny oraz Minister-
stwo Zdrowia. Wszelkie komuni-
katy oraz wytyczne będą na bieżąco 
aktualizowane i zamieszczane na 
drzwiach budynku MCKSiR oraz 
publikowane na stronie internetowej 
oraz na profilu Facebook.

Kilka najważniejszych informacji 
na nadchodzące dni:

• W widocznym miejscu przed 
wejściem do budynku MCKSiR 
umieszczana będzie na bieżąco in-
formacja o maksymalnej liczbie 
odbiorców, mogących jednocześnie 
przebywać w centrum kultury – ak-
tualnie na zajęciach może przebywać 
16 osób + 2 prowadzących

• MCKSiR zapewnieni odbiorcom 
środki do dezynfekcji (płyny dezyn-
fekcyjne, mydło). 

• Na stronie internetowej i ka-
nale społecznościowym instytucji 
zamieszczane będą  informacje o 
aktualnie obowiązujących zasadach 
przebywania i korzystania z pomiesz-
czeń centrum kultury w związku z 
prowadzoną działalnością statutową. 

• W pomieszczeniach: hol, sale 
dydaktyczne, biblioteka, toaleta wy-
wieszone zostaną instrukcje sanitar-
nohigienicznych dotyczących mycia 
rąk, zdejmowania i zakładania ręka-
wiczek, zdejmowania i zakładania 
maseczki, a przy dozownikach z pły-
nem do dezynfekcji – także instruk-
cji dezynfekcji rąk.

• W MCKSiR następuje bieżąca 
dezynfekcja toalet, poręczy, klamek, 
pomieszczeń bibliotecznych i sal, w 

których prowadzone będą zajęcia, 
urządzeń w pomieszczeniach oraz – 
w miarę potrzeby i możliwości – in-
nych często dotykanych powierzch-
ni.

• MCKSiR wznowi prowadzenie 
zajęć ruchowych i tych z zakresu 
edukacji artystycznej i kulturowej 
zgodnie z procedurami dotyczący-
mi bezpieczeństwa w obiektach za-
mkniętych, gdzie na jednego uczest-
nika musi przypadać co najmniej 10 
m2.

• W celu zmniejszenia ryzyka 
przenoszenia zakażenia COVID- 19, 
rozkład zajęć zostanie zmodyfikowa-
ny w taki sposób, by jednorazowo w 
zajęciach mogła wziąć udział liczba 
uczestników, pozwalająca na za-
chowanie bezpiecznej odległości od 
siebie (2 m). Rozkład zajęć dostęp-
ny będzie u prowadzącego zajęcia/
instruktora.

• W zajęciach mogą wziąć udział 
tylko uczestnicy, którzy przy wejściu 
do placówki złożą wypełnione ankie-
ty o stanie zdrowia. Ponadto, zostaną 
poproszeni o dezynfekcję rąk, założe-
nie rękawiczek ochronnych jednora-
zowych oraz posiadanie ochronnych 
maseczek zakrywających usta i nos, 
do momentu wejścia na salę dydak-

tyczną.
• Zmiana godzin otwarcia Biblio-

teki Publicznej dla użytkowników: 
poniedziałek – piątek w godz. 9.00 
– 15.30

• Przerwy techniczne w celu de-
zynfekcji pomieszczeń biblioteki: co-
dziennie – 11.00 – 11.30 oraz 14.00 

– 14.30
• W Bibliotece obowiązuje nakaz 

noszenia maseczek i rękawiczek oraz 
używania płynu do dezynfekcji rąk, 
który jest udostępniony w holu. Na-
kaz dotyczy wszystkich pracowników 
i użytkowników Biblioteki.

• Zalecane jest wcześniejsze uma-
wianie wizyt w formie uzgodnień 
telefonicznych bądź e-mailowych 
oraz przez konto w katalogu online. 
Czytelnik otrzyma informację SMS 
z zaproszeniem po odbiór zamówio-
nych/zarezerwowanych książek, któ-
re będą oczekiwały na odbiór przez 3 
dni robocze.

Zachęcamy do korzystania z na-
szej oferty. Wkrótce startujemy rów-
nież z przygotowaniami do realizacji 
projektu Kultura w sieci! – będziemy 
informować Was na bieżąco. 

Wszelkie informację dotyczące 
zasad działania dostępne są na tabli-
cy informacyjnej przed budynkiem 
MCKSiR oraz na stronie interneto-
wej. Newsy o wznawianych zajęciach 
będziemy zamieszczać na profilu fa-
cebook MCKSiR. 

MCKSiR w Raciążu

Kultura wraca do mieszkańców!

MCKSiR wznowił działalność!
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Edukacja dorosłych

Na początku miesiąca, na wniosek 
Burmistrza Mariusza Godlewskiego 
zainstalowano nowe znaki drogowe 
na terenie miasta, które mają popra-
wić bezpieczeństwo użytkowników 
ruchu. Na osiedlu przy Jana Pawła 
II pojawiły się znaki „zakaz zatrzy-
mywania się” oraz „ustąp pierwszeń-
stwa”. Ich zamontowanie było po-
dyktowane faktem nieprawidłowego 
parkowania aut w obrębie osiedli, 
szczególnie w dni targowe, które nio-
sło za sobą dewastację terenów zielo-
nych i uniemożliwiało parkowanie 
mieszkańcom. 

Prosimy o stosowanie się do obo-
wiązujących przepisów i respektowa-
nie znaków drogowych. 

UM Raciąż 

Nowe oznakowanie w mieście

Znaki na osiedlu przy Jana Pawła II

źródło: pixabay.com

źródło: psychologiaity.com

Nauka nie jest już tylko dome-
ną dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Rynek pracy wymu-
sza stałe dokształcanie się pra-
cowników, zdobywanie coraz 
to nowszych umiejętności, a 
także często zmianę kwalifika-
cji. Regulamin zakładów pracy, 
zawiera treści o doskonaleniu 
umiejętności, co ma ogromne 
znaczenie zarówno dla praco-
dawcy jak i pracownika. Kształ-
cenie ustawiczne to najlepszy 
sposób, aby poszerzyć swoją 
wiedzę, awansować lub zmienić 
wykonywany zawód.

Kształcenie ustawiczne, nazywane 
również edukacją całożyciową, jest 
procesem stałego rozwijania, do-
skonalenia i odnawiania ogólnych 
kwalifikacji zawodowych. Obejmu-
je całość działalności wychowawczej 
i oświatowej w stosunku do osób 
dorosłych. Jest procesem zmierzają-
cym do rozwoju zainteresowań oraz 
osobowości, a także do kształtowania 
ogólnych zdolności, które wymusił 
rozwój cywilizacyjny i postęp na-
ukowo-techniczny. Dzięki szerokiej 
ofercie szkół i placówek oświatowych 
każdy ma możliwość całożyciowej 
edukacji. Jest wiele miejsc, gdzie 
można zdobywać i doskonalić wie-
dzę w różnych dziedzinach. Jednym 
z nich jest Publiczna Szkoła Policeal-
na STO w Raciążu, ulica Płocka 28.

Szkoła posiada szeroką ofertę w 
różnych dziedzinach kształcenia, co 
znacznie ułatwia jej absolwentom 
odnajdywanie się na obecnym rynku 
pracy, nie tylko w Polsce, lecz także 
na świecie. Publiczna Szkoła Police-
alna w Raciążu prowadzi kształcenie 
w formie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych i szkoły policealnej w 
systemie zaocznym i stacjonarnym. 
Nauka w szkole jest bezpłatna. W 
szkole policealnej wymagane jest wy-
kształcenie średnie (matura nie jest 
konieczna). Cykl kształcenia to 1 rok 
– 2 lata (w zależności od zawodu). 
Jeśli chodzi o kursy zawodowe wy-
magane jest minimum wykształcenie 
podstawowe, cykl kształcenia to od 5 
do 10 miesięcy.

Publiczna Szkoła Policealna w 
Raciążu posiada szeroki wachlarz 
kierunków pożądanych na obecnym 
rynku pracy, między innymi takich 
jak: technik elektroniki i informa-
tyki medycznej, technik ochrony fi-
zycznej osób i mienia, technik BHP, 
technik usług kosmetycznych, tech-
nik masażysta, technik turystyki na 
obszarach wiejskich, florysta, higie-
nistka stomatologiczna, asystentka 
stomatologiczna, terapeuta zajęcio-
wy, opiekun medyczny, opiekunka 
środowiskowa, opiekun osoby star-
szej oraz magazynier logistyk.

Edukacja w życiu każdego czło-
wieka ma ogromne znaczenie. Na-
turalną potrzebą ludzką jest dążenie 
do rozwoju, a rynek pracy znacznie 
nam to ułatwia. Szkoła Policealna 
STO w Raciążu to wymarzona ofer-
ta dla osób, które chcą zdobyć nowy i 
poszukiwany zawód. Dzięki własnej 
siedzibie i bardzo dobrze wyposażo-
nym pracowniom zawodowym na-
uka idealnie łączy się z praktyką. 

Wysoce wykwalifikowana i do-
świadczona kadra nauczycielska 
gwarantuje uzyskanie znakomitych 
wyników z egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodzie. 
Słuchacze szkoły oprócz zdobywa-
nia wiedzy korzystają również z in-
nych atrakcji: wyjazdy szkoleniowo 

– edukacyjne do przedsiębiorstw 
turystyczno – rekreacyjnych, gospo-
darstw agroturystycznych, hoteli a 
nawet zakładów penitencjarnych. 
Organizowane są także wycieczki 
krajowe i zagraniczne np. do Szwecji. 
Słuchacze szkoły mają również oka-
zję uczestniczyć w profesjonalnych 
pokazach sztuk walki, samoobrony, 

technik interwencyjnych organizo-
wanych przez grupy specjalne służb 
mundurowych. Poznają różne jed-
nostki broni palnej oraz strzelają na 
strzelnicy.

Jak widzimy szkoła w Raciążu 
ma szeroką ofertę w tym zakresie. 
Wystarczy przejrzeć ich strony in-
ternetowe www.publicznastoraciaz.

pl oraz facebook/publicznastoraciaz, 
albo zadzwonić 23 679 10 71. Każdy 
znajdzie tam swój wymarzony zawód 
i nie musi dojeżdżać do innych miast 
oddalonych o kilkadziesiąt kilome-
trów.
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