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VII Jarmark Raciąski za nami
19 i 20 września mieszkańcy miasta oraz
Gminy Raciąż mieli okazję spędzić czas
na kolejnej, siódmej już edycji Jarmarku
Raciąskiego. Jak zawsze, na wszystkich,
którzy pojawili się na imprezie czekało wiele
atrakcji, pięknych rzeczy do kupienia i same
pyszności do skosztowania.
Więcej o tym wydarzeniu przeczytają
Państwo na stronie 3.

Kolejna dotacja dla Miasta!
8 września w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim
w
Warszawie Burmistrz Mariusz
Godlewski oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł
parafowali umowę, na mocy
której miasto otrzyma dotację
w wysokości 100 tysięcy złotych na projekt „Podniesienie
bezpieczeństwa na przejściach
dla pieszych na terenie miasta
Raciąża.
Więcej wewnątrz numeru.

81 lat od wybuchu II wojny światowej
W poniedziałek, 1 września
obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu najkrwawszego
konfliktu w dziejach świata – II
wojny światowej. 81 lat temu
Rzesza Niemiecka bez wypowiedzenia wojny zaatakowała
Polskę, a symbolem tej agresji
stało się uderzenie na Westerplatte i zbombardowanie Wielunia. Tę bolesną rocznicę upamiętniliśmy także w Raciążu.
Więcej na stronie 5.

„Wrzesień miesiącem prac drogowych"
We wrześniu toczyły się prace remontowe w południowo-zachodniej części miasta, które objęły 5 ulic
- Hankiewicza, Zieloną, Słoneczną, Piłsudskiego i Ogrodową. Zmodernizowana została sieć wodociągowa,
udrożniono kanalizację deszczową i przede wszystkim położono nowe nawierzchnie asfaltowe.
Więcej o tych działaniach przeczytają Państwo wewnątrz numeru.
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zanowni Mieszkańcy,
wrzesień był bardzo intensywnym miesiącem pod względem
prac remontowych w południowo-zachodniej części miasta, które
wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Raciążu. Stan tych
ulic był na wielu fragmentach bardzo
zły, co wpływało na życie codzienne i
stwarzało zagrożenie dla uczestników
ruchu. Dzięki dofinansowaniu, jakie
udało mi się pozyskać z Województwa Mazowieckiego mogliśmy przystąpić do realizacji prac związanych
z położeniem nowej nawierzchni
na pięciu ulicach - Hankiewicza,
Zielonej, Słonecznej, Piłsudskiego i
Ogrodowej. Otrzymaliśmy wsparcie w kwocie ponad pół miliona
złotych, ponieważ wspomniana inwestycja to koszt ponad 735 tysięcy
złotych, a Miasto z własnych środków pokryło 30% tej kwoty. Zanim
przystąpiliśmy do prac związanych
z nawierzchnią, musieliśmy jednak
zająć się siecią wodociągową, a także
kanalizacją deszczową. Wiązało się to
z przerwami w dostawach wody, ale
niestety była to konieczność – wiele
elementów sieci (węzły czy zasuwy)
nie było wymienianych przez 50-60
lat, więc ich żywotność zbliża się ku
końcowi, co powodowałoby coraz

częstsze awarie, które były uciążliwe
dla wszystkich, a przede wszystkim
dla Raciążan. W wielu miejscach
należało udrożnić zapchane odcinki
kanalizacji deszczowej, tak aby spełniała ona swoje zadanie i abyśmy
uniknęli sytuacji, gdzie po obfitych
opadach deszczu woda stałaby na
ulicy. Mam nadzieję, że zmodernizowany wodociąg, kanalizacja i przede
wszystkim nowe nawierzchnie na
ulicach w tej części miasta posłużą
nam długie lata. Zdaję sobie sprawę,
że stan dróg nie jest zadowalający
także w innych fragmentach Raciąża,
jednak staramy się sukcesywnie to
zmieniać. Skala tych zmian wiąże się
jednak z naszym budżetem, z którego
finansujemy wiele innych inwestycji
i działań na terenie miasta. Dlatego
wraz z pracownikami merytorycznymi pracującymi w Urzędzie Miejskim pozyskujemy kolejne pieniądze
dla Raciąża, tak by móc modernizować i naprawiać infrastrukturę,
również drogową. Wiele osób zwraca
się z pytaniami odnoście przebudowy ulicy Rzeźnianej, dlatego chcę
poinformować, że wstępne prace w
tym zakresie będą przeprowadzone
jeszcze w tym roku, na odcinku od
strony ulicy Mławskiej. Chcę w tym
miejscu podziękować także pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki
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Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu, którzy włożyli wiele wysiłku
we wspomniane prace remontowe,
a także prezesowi Robertowi Pniewskiemu, który czuwał nad harmonogramem prac i na bieżąco przekazywał mi wszelkie informacje.
100 tysięcy na poprawę bezpieczeństwa pieszych
Początek miesiąca był dla nas bardzo owocny, ze względu na pozyskanie kolejnego dofinansowania, tym
razem od Wojewody Mazowieckiego, a konkretnie w ramach programu
Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Można powiedzieć, że
znaleźliśmy się w elitarnym gronie,
ponieważ oprócz naszego wniosku
pozytywnie rozpatrzono 7 innych,
które złożyły jednostki samorządowe
z całego Mazowsza. Te środki zostaną wykorzystane na realizację pro-

Pracownicy PGKiM w Raciążu podczas prac na ulicy Hankiewicza

jektu „Podniesienie bezpieczeństwa
na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża”. Zależy mi, aby
bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po Raciążu nie tylko
samochodem stało na wysokim poziomie, dlatego dzięki pozyskanemu
wsparciu możemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania w tej kwestii,
tak jak np. inteligentne przejścia dla
pieszych. Więcej informacji na temat
całego projektu znajdziecie Państwo
wewnątrz numeru, a ja chciałbym
serdecznie podziękować pracownikom merytorycznym za ich ogromny wkład i pracę w przygotowanie
wniosku, dzięki któremu otrzymaliśmy kolejne wsparcie.
Miesiąc ważnych rocznic
1 września co roku jest dla nas Polaków ważnym dniem pamięci, ale
także zadumy i refleksji. W tym roku
obchodziliśmy 81. rocznicę napaści
faszystowskich Niemiec na Polskę,
która była początkiem najkrwawszego konfliktu w historii świata. Ta bolesna dla nas rocznica, a także pamięć
poległych i pomordowanych za wolność naszej ojczyzny została uczczona uroczystą mszą świętą w naszym
kościele parafialnym, a następnie
złożeniem kwiatów pod Pomnikiem
Pamięci na naszym cmentarzu. Ze
względu na pandemię koronawirusa
to wydarzenie było skromniejsze niż
zwykle, jednak najważniejsze było
to, abyśmy oddali hołd wszystkim
ofiarom koszmaru wojny. Pragnę
serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w przygotowanie tej
uroczystości – pocztom sztandarowym, księdzu proboszczowi Wiesławowi Kosińskiemu oraz całej asyście,
druhowi Jarosławowi Krupińskiemu
oraz orkiestrze Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu, inspektorowi
Grzegorzowi Domańskiemu oraz
strzelcom z Plutonu Strzeleckiego
Raciąż. 17 września to kolejna bolesna data – rocznica napaści Związku Radzieckiego, którą ustalono w
nieujawnionej części paktu Ribbentrop-Mołotow. Dokonano wówczas
IV rozbioru Polski, która na 6 lat
zniknęła z mapy świata. Jako Polacy
mamy obowiązek pamiętać o tych
wydarzeniach, przypominać o nich
i zrobić wszystko, aby nigdy o nich
nie zapomniano.
VII Jarmark Raciąski za nami
Marcowy wybuch pandemii koronawirusa bardzo mocno ograniczył
nasze plany dotyczące organizacji
imprez plenerowych, które wiosną
i latem każdego roku przyciągały
mnóstwo mieszkańców, zarówno

Miasta Raciąż jak i Gminy Raciąż.
Centralnym punktem kalendarza
był zawsze Jarmark Raciąski – impreza, która ma już swoją markę i
jest rozpoznawalna na północnym
Mazowszu. Choć nie w tradycyjnym
terminie, to jednak udało się go zorganizować, z czego bardzo się cieszę.
19 i 20 września znów mogliśmy
spotkać się wśród jarmarcznych kramów, poznając naszą lokalną tradycję, zwyczaje i mogliśmy skosztować
regionalnych wyrobów – wędlin, serów czy miodów, a także spędzić czas
podczas koncertów muzycznych. To
ważne, że mimo zupełnie nieoczekiwanych przeciwności losu wspólnie z
Miejskim Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji oraz Gminą Raciąż, a także
przy wsparciu wielu podmiotów zorganizowaliśmy to wydarzenie, będące
od lat ważną platformą promocyjną
dla naszego miasta. Dziękuję pracownikom oraz dyrekcji MCKSiR za
pracę przy organizacji imprezy oraz
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Wojewodzie Mazowieckiemu
i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za objęcie go patronatem
honorowym. Bardzo dziękuję jednak przede wszystkim mieszkańcom,
którzy pojawili się w dużym parku
miejskim i wzięli udział w już siódmej edycji tego wydarzenia. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku VIII
edycja Jarmarku odbędzie się w spokojniejszych okolicznościach.
Powrót do szkoły
1 września tradycyjnie odbyło się
oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego
2020/2021. Wziąłem udział w inauguracjach nowego roku szkolnego w
Szkole Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu, a także w
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, które w ostatnim czasie
objąłem honorowym patronatem.
Dzieci wróciły także do Przedszkola
Miejskiego. Uroczystości odbyły się
zgodnie z reżimem sanitarnym i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa. Z tego względu nie jest
to łatwy czas ani dla uczniów, ani dla
nauczycieli czy rodziców. Placówki
będące pod naszym nadzorem, także we współpracy z Urzędem Miejskim dokładają wszelkich starań, aby
bezpieczeństwo uczniów stało na
jak najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że nadchodzący rok szkolny
będzie mimo wszystko spokojniejszy niż ten poprzedni, a nauczyciele
i uczniowie będą mogli spokojnie
pracować w swoich placówkach, bez
konieczności przerywania procesu
nauczania w tradycyjnej formie.

Wiadomości urzędowe
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Nowe nawierzchnie w mieście

Prace zakończone – pięć ulic z nową nawierzchnią asfaltową.
25 września nastąpił oficjalny
odbiór robót, które były wykonywane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raciążu na
pięciu ulicach w południowo
zachodniej części miasta. To
pierwsza od kilkudziesięciu lat
tak duża drogowa inwestycja
wykonana w Raciążu. W ramach
prac przygotowawczych zmodernizowano i wyremontowano na tych ulicach kanalizację
deszczową. Nową nawierzchnię
zyskały ulice Zielona, Ogrodowa, Hankiewicza…
Prace rozpoczęły się jeszcze w
ubiegłej kadencji samorządu i były
wieloetapowe. 18 sierpnia 2016
roku Burmistrz Mariusz Godlewski
zwrócił się w piśmie do ówczesnego
Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery o wsparcie finansowe,
które pomogłoby w odbudowaniu
zniszczonej infrastruktury, m.in.
drogowej. W wyniku tego wniosku
Burmistrz 14 listopada 2017 roku
uzyskał promesę na ten cel z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Następnie w dniu 20
grudnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Burmistrzem Mariuszem Godlewskim a Wojewodą Mazowieckim
Zdzisławem Sipierą. Na mocy tej
umowy Gmina Miasto Raciąż otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 1,7 mln złotych, co stanowiło 78,17% wartości
kosztów kwalifikowanych zadań
(Gmina Miasto Raciąż przeznaczyła
na ten cel z własnych środków kwotę
474,666,71 zł). Gmina Miasto Raciąż złożyła wówczas także wniosek o
dofinansowanie poprawy stanu dróg
i chodników w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych tzw. schetynówki. Zaplanowane prace obejmowały przebudowę dróg gminnych na terenie
miasta poprzez wykonanie nowych
nawierzchni asfaltowych i wyremontowanie chodników na ulicach. W
ramach inwestycji położono kostkę
na chodnikach na ulicach Słonecznej, Cichej, Piłsudskiego, Zielonej,
Hankiewicza i Ogrodowej. Wykonano także prace na ulicy Nadrzecznej,
a nową nawierzchnię zyskała ulica
Błonie.
Dróg i chodników do wybudowania, modernizacji i remontów w
Raciążu jest bardzo dużo. Wymagają
one znaczących nakładów, co powoduje, że ze względu na ograniczenia
budżetowe Gminy Miasto Raciąż,
ciągle trzeba szukać dodatkowych
środków na ich sfinansowanie. Dlatego w kolejnych latach Burmistrz
podejmował wysiłki, aby uzyskać
dofinansowanie na dokończenie inwestycji w południowo-zachodniej
części miasta. Jeszcze pod koniec
2019 roku udało się podpisać umo-

Burmistrz Mariusz Godlewski na Ulicy Piłsudskiego
wę z Wojewodą Mazowieckim, który
przychylił się do wniosku Burmistrza
Mariusz Godlewskiego o udzielenie
dofinansowania na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pięciu
ulicach w południowo-zachodniej
części miasta. W sumie powstało
niemal 1,2 km nowych dróg. Prace,
które wykonywało Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu objęły ulice:
Hankiewicza (339 metrów)
Zielona (493 metry)
Słoneczna (65 metrów)
Piłsudskiego (147 metrów)
Ogrodowa (151 metrów)
Prace drogowe trwały prawie cały
rok. Ostateczne zostały one wykonane we wrześniu. Oprócz prac
drogowych, pracownicy PGKiM
zajmowali się także pracami przygotowawczymi oraz modernizacją sieci
wodociągowej, a także kanalizacji

deszczowej. Mieszkańcy za pośrednictwem internetowych kanałów
informacyjnych Urzędu Miejskiego
i Burmistrza Miasta byli na bieżąco
informowani o kolejności wykonywanych prac na poszczególnych ulicach, a także codziennych postępach.
Działania te spowodowały pewne
utrudnienia w ruchu na terenie Raciąża, jednak z pewnością ich efekty
są zadowalające dla wszystkich. Na
poniższych zdjęciach prezentujemy
obecny stan dróg w południowo-zachodniej części Raciąża. Kwota dofinansowania ze strony Województwa
Mazowieckiego wyniosła 502 787
zł, co stanowiło 70% całej wartości prac. Pozostałe 30%, czyli 232
482,28 zł Gmina Miasto Raciąż pokryła z własnego budżetu. Całkowity
koszt tej inwestycji to 735 269,28 zł.
DZ, MG, UM Raciąż

Umowa między Burmistrzem Mariuszem Godlewskim a ówczesnym Wojewodą
Mazowieckim Zdzisławem Sipierą z 20 grudnia 2017 roku, na mocy której
Gmina Miasto Raciąż otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa

Umowa między Burmistrzem Mariuszem Godlewskim a Wojewodą
Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem z 24 grudnia 2019 roku, na mocy której
Gmina Miasto Raciąż otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa
Mazowieckiego.
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Wiadomości kulturalne
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Jarmarczne kramy ponownie w Raciążu

VII Jarmark Raciąski za nami
19 i 20 września mieszkańcy
miasta oraz gminy Raciąż mieli
okazję spędzić czas na kolejnej, siódmej już edycji Jarmarku Raciąskiego. Jak zawsze, na
wszystkich, którzy pojawili się
na imprezie czekało wiele atrakcji, możliwość kupienia atrakcyjnych rzeczy i same pyszności
do skosztowania.
Przygotowania do rozpoczęcia
Jarmarku trwały już od piątkowego
popołudnia, a w sobotę o godzinie
10:00 otwarto stoiska wystawiennicze. Wystartowały także animacje dla
najmłodszych uczestników wydarzenia. Tegoroczna edycja wyjątkowo
nie odbyła się w centrum miasta, ale
na terenie tzw. dużego parku miejskiego, przy budynku Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu. Od samego rana pogoda
była wręcz wymarzona i zachęcała do
przechadzania się między stoiskami.
Teren, na którym były one ustawione został odgrodzony barierkami,
a przy wejściu należało podpisać
oświadczenie o stanie zdrowia. Obowiązywał także 1,5-metrowy dystans
społeczny oraz obowiązek noszenia
maseczek – wszystko to ze względu
na wciąż obecną w naszej codzienności pandemię koronawirusa.
Na VII Jarmarku Raciąski swoje
stoiska miało wiele Kół Gospodyń
Wiejskich z okolicznych miejscowości – m.in. z Koziebród, Krajkowa czy Szapska. Można było znaleźć na nich nie tylko żywność, ale
także piękne wyroby rękodzielnicze

– swetry, zabawki, obrusy itp. Swoje kramy miały także m.in. Urząd
Miejski w Raciążu, Gmina Raciąż,
raciąski Klub Seniora, Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Psijazna Dłoń, Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, Zespół Szkół STO w Raciążu,
Zespół Szkół w Raciążu, Powiatowy Urząd Pracy, Bank Spółdzielczy
w Raciążu czy Jednostka Strzelecka
1863 z Uniecka. Można było kupić
również pamiątki ze szkła, wikliny,
drewniane płaskorzeźby czy obrazy.
Każde stoisko było kolorowe, niepowtarzalne i przykuwające uwagę.
Wczesnym popołudniem VII Jarmark Raciąski oficjalnie otworzyli
przedstawiciele organizatorów –
Burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski, Wójt Gminy Raciąż Zbigniew
Sadowski, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu Artur Adamski, a także
Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż
Grażyna Rogowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu Paweł
Chrzanowski i Sekretarz Urzędu
Miejskiego w Raciążu Renata Kujawa.
W trakcie pierwszego dnia imprezy
odbyło się mnóstwo konkursów familijnych, m.in. pod hasłem „Blisko
pola i tradycji”, prezentacje produktów lokalnych czy prezentacje dożynkowe poszczególnych sołectw. Na
scenie zaprezentowały się także Koła
Gospodyń Wiejskich, Stowarzysze-

nia, Kluby i zespół ludowy „Krajkowiacy”. Już po zmroku widzowie
mogli podziwiać wspaniały i niezwykle efektowny występ artystów z Teatru Ognia Widmo, który rozruszał
nieco wszystkich zgromadzonych w
okolicy sceny. Końcowym akordem
pierwszego dnia VII Jarmarku Raciąskiego były energetyczne koncerty. Jako pierwsza zaprezentowała się
kapela Pieczarki, która w swojej muzyce ma wiele elementów góralskich,
a następnie scenę przejął podlaski
zespół Hoyraky, który wykorzystuje
tradycyjną muzykę ukraińską wzbogacając ją o elementy współczesne.
Otwarcie drugiego dnia imprezy
nastąpiło około południa – kontynuowano prezentację lokalnych
wystawców, Kół Gospodyń oraz Stowarzyszeń. Odbyły się także cztery
konkursy:
Konkurs na NAJLEPSZE STOISKO WYSTAWIENNICZE Z
PRODUKTAMI TRADYCYJNYMI I REGIONALNYMI
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Koziebrody
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Kaczorowy
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Krajkowo
Głosy w tym konkursie mógł oddać każdy – najlepsze stoisko można
było wybierać w specjalnie przygotowanym namiocie, tuż przy budynku
MCKSiR. Wyróżnienia powędrowały do Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów w Raciążu,
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu oraz KGW Szapsk.
Nagrody dla dwóch raciąskich stowarzyszeń zostały ufundowane przez
Burmistrza Mariusza Godlewskiego.
Konkurs pn. „PRZEGLĄD
TEATRÓW LUDYCZNYCH I
INSCENIZACJI ULICZNYCH –
TEATR JAKO TRADYCJA JARMARCZNA”:
I miejsce: Teatr ognia Widmo
II miejsce: Stowarzyszenie Kulturalny Serock
III miejsce: Teatr Wariacja
Konkurs pn. „GINĄCE ZAWODY A TRADYCJA JARMARCZNA
– KONKURS RZEŹBIARSKI”:
(Skrzacie ławeczki)
I miejsce: Roman Miklaszewski
II miejsce: Krzysztof Krajewski
III miejsce: Jerzy Gołębiewski
Konkurs pn. „PRZEGLĄD LUDOWYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH – TANIEC I ŚPIEW
REGIONALNY
ZWYCZAJEM
JARMARCZNYM”:
I miejsce: Zespół folklorystyczny

POLKADOT z Warszawy
II miejsce: LZA Kasztelanka z
Sierpca
III miejsce: Zespół Ludowy Krajkowiacy
W tegorocznej edycji wzięło udział
kilkanaście stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, producentów oraz
innych podmiotów z terenu miasta
i gminy Raciąż oraz okolic. Lokalni
wystawcy z ogromnym zaangażowaniem oraz nakładem pracy przygotowali kramy prezentujące ich wyroby
i produkty, zaś o tym, że przypadły
one mieszkańcom do gustu świadczą wyniki konkursu na najlepsze
stoisko, którego laureatami zostali
właśnie przedstawiciele miejskich
i gminnych organizacji. Osobiście
uważam to za największy sukces tej
VII Jarmarku Raciąskiego, bowiem

to właśnie na promocji lokalnych
organizacji i mieszkańców zależało
nam najbardziej – powiedział naszej
redakcji dyrektor MCKSiR Artur
Adamski.
Choć okoliczności z pewnością
nie były sprzyjające, bo pandemia
koronawirusa postawiła tegoroczną
edycję Jarmarku Raciąskiego pod
dużym znakiem zapytania, to wystawcy ponownie zawitali do miasta.
Mimo zmiany lokalizacji i nowego,
wrześniowego terminu wydarzenie cieszyło się dużą popularnością
i zainteresowaniem mieszkańców
zarówno Raciąża jak i okolicznych
miejscowości.
Dawid Ziółkowski

Wiadomości urzędowe
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Obradowali radni

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Raciążu
11 września 2020 r. w Sali
Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu odbyła się XVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w
Raciążu. Podczas obrad obecni
byli druhowie z OSP Raciąż, którzy zostali wyróżnieni z udział w
zawodach Toughest Firefighter
Challenge.
Na sesji obecnych było 14 radnych, a także osoby spoza Rady –
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz
Godlewski, Sekretarz Miasta Renata
Kujawa, zastępca Skarbnik Miasta
Anna Wiśniewska oraz Mecenas
Magdalena Chrzanowska-Thiede.
Zanim rozpoczęły się obrady radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu powitał obecnych
w Sali Widowiskowej MCKSiR
druhów z OSP Raciąż Otrzymali
oni pamiątkowe statuetki za udział
w wydarzeniu Toughest Firefighter
Challenge, które odbyło się 9 sierpnia 2020 r. w Płocku. To niezwykle
trudne zawody sprawnościowe, w
których biorą udział strażacy nie
tylko z Polski, ale także innych krajów – w tym roku m.in. z Węgier i
Czech. Za czynny udział w tym wyzwaniu nagrodzeni zostali Mariusz
Waślicki, Krzysztof Lorenc i Dariusz
Karasiewicz (nieobecny na sesji), za
pomoc w organizacji wydarzenia
Marcin Radecki (nieobecny na sesji),
zaś za sędziowanie Rafał Baranowski
i Dariusz Dobrosielski. Burmistrz
Mariusz Godlewski pogratulował
druhom podjęcia wyzwania i podziękował za reprezentowanie podczas
niego Raciąża, a także za codzienny
trud jaki podejmują dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Dariusz Dobrosielski zwracał zaś uwagę na to,
że strażaków-ochotników jest niestety coraz mniej. Burmistrz dodał,
że na ostatnim posiedzeniu zarządu
Miejsko-Gminnego Związku OSP
poruszył temat, że liczba strażaków
się zmniejsza i być może należy opra-

cować mechanizmy i dać możliwość
przyjmować ludzi.
Następnie Burmistrz przedstawił
informacje na temat najważniejszych
spraw, które miały miejsce od ostatniej sesji. Poinformował, że dobiega
końca projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto
Raciąż”. Firma Rob-Bud, która wygrała przetarg i wykonywała prace,
zgłosiła gotowość do ich odbioru na
wszystkich budynkach. Burmistrz
podkreślił, że był to drugi największy
projekt w historii miasta, po budowie oczyszczalni ścieków, kanalizacji
i modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody – tamten projekt łącznie kosztował 13,5 mln złotych, zaś termomodernizacja 8,5 mln, z czego 5,5
mln wynosiło dofinansowanie. Gospodarz miasta poinformował także
o podpisaniu umowy z Urzędem
Marszałkowskim na przebudowę
drogi na ulicy Działkowej – zostaną wytyczone jej właściwe granice,
następnie odbędzie się korytowanie
i asfaltowanie. Przekazane zostały
informacje na temat prac w południowo-zachodniej części miasta,
podczas których zmodernizowano
sieć wodociągową wymieniając ważne elementy, takie jak zasuwy, które
miały nawet po 50-60 lat. Oczyszczana była także kanalizacja deszczowa. Te działania poprzedzały prace
związane z położeniem nowych nawierzchni asfaltowych na ulicach
Hankiewicza, Zielonej, Słonecznej,
Piłsudskiego i Ogrodowej. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raciążu. Burmistrz wspomniał
także o kwestii odbioru odpadów
i zbliżających się podwyżkach – w
czerwcu unieważniony został przetarg, ponieważ ceny zaproponowane
przez wykonawców, którzy się do
niego zgłosili przewyższały budżet,
jakim miasto dysponowało, a ceny
wynosiłyby około 32-33 zł za jed-

Ekologia ważna sprawa

Walczymy z azbestem
Gmina Miasto Raciąż po raz kolejny złożyła wniosek o dofinansowanie odbioru i utylizacji materiałów zawierających azbest. W tym
roku zgodnie z umową podpisaną z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie gmina otrzymała 100%
dofinansowania kosztu zadania. W
sumie z terenu miasta zostało odebranych 15,025 Mg płyt eternitowo-cementowych, na które Gmina
Miasto Raciąż otrzymała 5 210,00
zł dofinansowania. 29 sierpnia Burmistrz Mariusz Godlewski podpisał
umowę o dotację na odbiór i utylizację płyt azbestowych. Pozyskano

na ten cel środki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
To już kolejna umowa z tego zakresu. Obecna umowa dotyczy tych
mieszkańców Raciąża, którzy już się
zgłosili. Zachęcamy do uczestnictwa
w programie w przyszłym roku. Zachęcamy Państwa do korzystania ze
wsparcia w usuwaniu pokryć dachowych szkodliwych dla zdrowia. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyroby azbestowe,
w tym eternit używany jako pokrycie
dachowe, należy usunąć do 31 grudnia 2032.
DZ, ED

nego członka gospodarstwa domowego. Po negocjacjach przeprowadzonych przez Burmistrza udało się
utrzymać dotychczasową cenę przez
kolejne 3 miesiące, czyli do końca
września 2020 r. Wobec potrzeby, 18
sierpnia 2020 r. ogłoszono kolejny
przetarg nieograniczony na odbiór
odpadów, który ze względu na wysoką stawkę zaproponowaną przez
wykonawcę (30 zł za jedną osobę)
został unieważniony. 2 września
2020 r. ogłoszono trzeci przetarg,
do którego zgłosiły się dwie firmy:
Remondis oraz Suez. Oferta drugiej
firmy okazała się o 100 tysięcy tańsza i zgodnie z wyliczeniami stawka
za odpady od jednej osoby wyniesie
27 złotych. Gospodarz Raciąża podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego,
że nie jest to mała stawka, jednak
na tej płaszczyźnie miasto nic nie
może zrobić, ponieważ konieczność
sortowania odpadów i zakaz odbioru śmieci niesortowanych, a co za
tym idzie podwyżka, są narzucone
przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.
Ustawodawca zabrania jednocześnie
dopłacania z budżetu miasta do systemu zagospodarowania odpadów.
Za niesortowanie śmieci nakładane będą opłaty karne w wysokości
dwukrotności stawki. Przekazana
została także informacja, że odbędzie
się inwentaryzacja wszystkich niskoemisyjnych źródeł ciepła w mieście,
takich jak piece, kominki itp. Takie
informacje będą spisywali ankieterzy,
którzy zapytają m.in. o rodzaj używanego paliwa, jakie jest jego zużycie czy jaki jest metraż ogrzewanego
domu/mieszkania.
Podczas sesji radni przyjęli następujące uchwały:
• Uchwałę nr XVIII/141/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. w sprawie górnych
stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy są
zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych;
• Uchwałę nr XVIII/142/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej
w Raciążu z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu
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utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Raciąż;
• Uchwałę nr XVIII/143/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
• Uchwałę nr XVIII/144/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. uchylająca uchwały
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
• Uchwałę nr XVIII/145/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty na
terenie miasta Raciąż;
• Uchwałę nr XVIII/146/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół
terenu Gminy Miasto Raciąż;
• Uchwałę nr XVIII/147/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego;
• Uchwałę nr XVIII/148/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010
roku w sprawie Regulaminu Umiesz-

czania Materiałów Reklamowych na
tablicach i słupach ogłoszeniowych
należących do Gminy Miasto Raciąż;
• Uchwałę nr XVIII/149/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasto
Raciąż;
• Uchwałę nr XVIII/150/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Raciąż;
• Uchwałę nr XVIII/151/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Miasto
Raciąż na rok 2020;
• Uchwałę nr XVIII/152/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r.
w sprawie
nadania nazwy ulicy Stefana Batorego w Raciążu;
• Uchwałę nr XVIII/153/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11
września 2020 r. w sprawie zmiany
Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu.
Wystosowano również oświadczenie Rady Miejskiej w Raciążu w
sprawie zachowania integralności
Województwa Mazowieckiego.
UM Raciąż, KW, DZ
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Wiadomości urzędowe

Dnia 1 września, roku pamiętnego…

„Puls Raciąża ” nr 9 (113) 2020
Zajęcia wznowione

81 lat od wybuchu II wojny światowej Program „Pakiet kluczowych
W poniedziałek, 1 września
obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu najkrwawszego
konfliktu w dziejach świata – II
wojny światowej. 81 lat temu
Rzesza Niemiecka bez wypowiedzenia wojny zaatakowała
Polskę, a symbolem tej agresji
stało się ostrzelanie Westerplatte i zbombardowanie Wielunia.
O 16:00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Raciążu rozpoczęła się uroczysta
msza święta w intencji poległych i
pomordowanych w okresie II wojny
światowej, której przewodniczył pro-

boszcz raciąskiej parafii ksiądz Wiesław Kosiński. Na mszy obecni byli
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w
Raciążu – Burmistrz Mariusz Godlewski wraz z Sekretarz Renatą Kujawą i Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Chrzanowski, Gminy
Raciąż – Wójt Zbigniew Sadowski i
Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż
Grażyna Rogowska, a także członek
zarządu Powiatu Płońskiego Artur
Adamski.
Podczas homilii ksiądz Kosiński
wspominał o tym, do czego może
doprowadzić nienawiść, z różnych
względów – czy to rasowych, czy to
religijnych czy politycznych. Zwrócił

również uwagę na to, że nie można
pozostawać obojętnym na zło, tak
jak miało to miejsce przed wybuchem wojny, która zmieniła oblicze
świata.
Po zakończeniu mszy mimo niesprzyjającej pogody przedstawiciele
samorządów i poszczególnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, a także szkół udali się na cmentarz, by złożyć tam kwiaty i wieńce
pod Pomnikiem Pamięci na cmentarzu parafialnym w Raciążu. Honorową wartę trzymali przy nim strzelcy z
Plutonu Strzeleckiego w Raciążu.
DZ

Powrót do szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego
2020/2021
1 września tradycyjnie odbyło się rozpoczęcie nowego roku
szkolnego. Poprzedni, a szczególnie jego druga część nie były
łatwe zarówno dla uczniów i
nauczycieli, jak i dla rodziców.
Teraz dzieci i młodzież wróciły
w mury swoich placówek, by
rozpocząć kolejny etap swojej
nauki.

skiej Paweł Chrzanowski byli obecni na uroczystej inauguracji nowego
roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego
w Raciążu. Uroczystość odbyła się
zgodnie z reżimem sanitarnym i z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, czyli przy zachowaniu
wymaganego dystansu społecznego,
a także z użyciem maseczek ochronnych. Ze względu na stan epidemioBurmistrz Mariusz Godlewski, logiczny uroczyste rozpoczęcie roku
Sekretarz Miasta Renata Kujawa na hali sportowej zorganizowano
oraz Przewodniczący Rady Miej- tylko dla klas I i IV. Pozostałe klasy

odbyły spotkania ze swoimi wychowawcami.
Gospodarz Miasta wziął także
udział w rozpoczęciu roku szkolnego
2020/2021 w Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym w Raciążu,
które w ostatnim czasie objął honorowym patronatem. Wraz z dyrektorem Damianem Szcześniewskim
oraz Dyrektorem Andrzejem Nizielskim przekazał uczniom nowoczesne
chromebooki nowym uczniom.
Swoją przygodę z edukacją zaczęły również przedszkolaki, które będą
uczęszczały do naszego Przedszkola
Miejskiego. 31 sierpnia zorganizowano zajęcia adaptacyjne dla nowo
przyjętych dzieci. Ze względu na
pandemię, zrezygnowano z tradycyjnej uroczystości rozpoczęcia roku. W
pomieszczeniach, w których dzieci
będą przebywać systematycznie będzie prowadzona dezynfekcja, m.in.
zabawek i innych przedmiotów codziennego użytku. Do przedszkola
będzie uczęszczać 121 dzieci, podzielonych na 6 grup.
DZ

kompetencji” wznowiony

Od 14 września uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu wznowili zajęcia
w ramach programu „Pakiet kluczowych kompetencji”, które musiały zostać wstrzymane z powodu
pandemii koronawirusa. Przypomnijmy, że podczas zajęć uczniowie
pracują m.in. z drukarką 3D wykonując różne przedmioty, uczą się
programowania, szybkiego czytania

ze zrozumieniem czy też przyswajają język angielski metodą direct,
ucząc się wielu praktycznych rzeczy,
jak np. kwestie porozumiewania się.
Projekt będzie realizowany do końca
2020 roku. Jego całkowita wartość
wynosi 1 300 560,00 zł, z czego
dofinansowanie ze środków UE to
1 235 040,00 zł.
DZ, UM Raciąż

Wiadomości urzędowe

„Puls Raciąża ” nr 9 (113) 2020

7

100 tysięcy złotych dla Miasta!

Umowa podpisana. Kolejne pieniądze dla Raciąża!
8 września w Mazowieckim
Urzędzie
Wojewódzkim
w
Warszawie Burmistrz Mariusz
Godlewski oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł
parafowali umowę, na mocy
której miasto otrzyma dotację
w wysokości 100 tysięcy złotych na projekt „Podniesienie
bezpieczeństwa na przejściach
dla pieszych na terenie miasta
Raciąża”.
W ramach projektu planowana jest
modernizacja pięciu przejść dla pieszych, w zakresie:
· wykonania oznakowania P-10
poziomego grubowarstwowego (tzw.
zebra)
· wykonanie oznakowania pionowego aktywnego D-6 z lampami
LED (zasilanie solarne) wraz z czujnikiem ruchu
· montaż aktywnych znaczników
drogowych tzw. „kocie oczy”
· wykonanie robót montażowo-instalacyjnych
Znaleźliśmy się w gronie 8 jednostek samorządowych z całego Mazowsza, których projekty wygrały w
konkursie w ramach "Rządowego
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem
bezpieczniej im. Władysława Sta-

siaka". Konkurencja była ogromna.
Cieszę się z tego bardzo, bo wszystkie wnioski przygotowujemy sami w
Urzędzie Miejskim bez korzystania z
firm zewnętrznych. W ramach projektu zostaną wybudowane "inteligentne" przejścia o zwiększonym
bezpieczeństwie w centrum Raciąża,
poprawi się w ten sposób bezpieczeństwo osób na pasach dla pieszych. W tym roku szczególnie skupiłem się na poprawie jakości dróg
w mieście i bezpieczeństwa na nich.
To kolejny krok w tym kierunku.
Już niedługo wprowadzona zostanie
także nowa organizacja ruchu. Inteligentne przejścia dla pieszych mają na
celu ochronę pieszego w momencie,
gdy znajduje się na przejściu i w jego
okolicy. Przejście aktywuje się tylko
wtedy, gdy znajduje się w nim pieszy
za pomocą zsynchronizowanych ze
sobą elementów takich jak czujnik
ruchu, aktywne punkowe elementy
odblaskowe zainstalowane w jezdni i
pionowy znak drogowy D-6 z lampą
ostrzegawczą.
Inwestycja zostanie zrealizowana w
ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Do
ośmiu samorządów z województwa
mazowieckiego trafi łącznie 799,8
tys. zł dofinansowania.
DZ, UM Raciąż

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej

Stulecie Szkoły Podstawowej tuż tuż
15 września 2020r. w budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego dotyczące zbliżających się Obchodów
100 – lecia powstania szkoły.
W skład tego szacownego grona weszli: Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąż jako
przewodniczący, Dariusz Mosakowski – wiceprzewodniczący
oraz członkowie: Ks. Wiesław
Kosiński, Paweł Chrzanowski,
Artur Adamski, Piotr Pniewski,
Robert Pniewski, Jarosław Krupiński, Andrzej Mikołajewski,
Maria Chyczewska, Stefan Modrzejewski, Anna Falkiewicz, Jan
Chądzyński, Elżbieta Tobolska,
Edyta Brodowska, Bernadeta
Leszczyńska, Izabela Sadowska
Joanna Traczyk i Joanna Wawrowska.
Spotkanie powitaniem zebranych
rozpoczął Burmistrz Miasta Raciąż
– Pan Mariusz Godlewski, następnie
Dyrektor SP Dariusz Mosakowski
przedstawił główne założenia uroczystości zaplanowanej na 7 maja 2021
roku. Obchody 100 – lecia powstania Szkoły Podstawowej w Raciążu w
tym dniu rozpoczną się o godz. 8.30

przemarszem uczniów i nauczycieli
ze szkoły do Kościoła Parafialnego
w Raciążu, gdzie o godz. 9.00 weźmiemy udział w uroczystej mszy św.
w intencji szkoły. O godz. 10.30 do
12.30 przewidujemy uroczystą akademię z udziałem władz miasta i zaproszonych gości. Podczas tej części
uroczystości będziemy mieli zaszczyt
wysłuchać przemówień znamienitych gości, poznać rys historyczny
szkoły oraz jej osiągnięcia. Po zakończeniu akademii nastąpi poświęcenie
i odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
6 maja 2021 roku o godz. 17.00
Komitet Organizacyjny planuje spotkanie członków Klubu Absolwentów Szkoły, podczas którego obejrzymy prezentację multimedialną
przygotowaną przez pana Janusza
Chądzyńskiego, poznamy publikację okolicznościową napisaną przez
pana Stefana Modrzejewskiego oraz
wysłuchamy wspomnień nauczycieli i byłych uczniów. Od 4 do 10
maja 2021 r. w Szkole Podstawowej
w Raciążu będzie można także obejrzeć wystawę pamiątek szkolnych.
Uroczystość Jubileuszowa szkoły to
bardzo ważne wydarzenie dla znacznej części obecnych i byłych mieszkańców naszego miasta, którzy mieli
kontakt ze Szkołą Podstawową im.

Stanisława Konarskiego w Raciążu.
Informacje o 100 – leciu znaleźć
można na stronie internetowej szkoły spraciaz.edupage.org, oraz na Facebooku.
19 września 2020r. podczas Jarmarku Raciąskiego rozpoczęliśmy
zapisy do Klub Absolwenta Szkoły
Podstawowej w Raciążu i uruchomiliśmy adres e-mail: 100leciespraciaz@mzsraciaz.pl Udostępniliśmy
także kroniki szkolne. Cieszyły się
one ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców Raciąża, którzy z wypiekami na twarzy odnajdywali zdjęcia i przypominali sobie wydarzenia
sprzed lat.
Mamy nadzieję, że działania Komitetu Organizacyjnego Obchodów
100 – lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w
Raciążu spotkają się z dużym zainteresowaniem, informacje o uroczystościach dotrą do wszystkich zainteresowanych.
SP Raciąż

Serdecznie
dziękuję
za
wyrazy
współczucia, modlitwę różańcową i udział
w ceremonii pogrzebowej mojego taty
wszystkim uczestnikom pogrzebu, w tym
pracownikom Urzędu Miejskiego na czele
z Panem Burmistrzem oraz radnym Rady
Miejskiej.
Marzanna Kubińska

8

Wiadomości kulturalne

Kolorowy Raciąż

Inwazja kolorów na pożegnanie lata
W niedzielę 13 września
mieszkańcy Raciąża oraz okolicznych miejscowości mieli
szansę wziąć udział w pikniku
rodzinnym pod hasłem „Inwazja kolorów”. Dobrze bawili się
wszyscy – zarówno ci najmłodsi,
jak i nieco starsi.
Wydarzenie rozpoczęło się wczesnym popołudniem – tuż po godzinie 13:00 na placu przy Miejskim
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu. Ze względu na wciąż
panującą pandemię koronawirusa
każdy z uczestników wchodzący na
specjalnie przygotowany teren musiał podpisać oświadczenie o stanie
zdrowia, a także włożyć maseczkę.
Obowiązywał także limit maksymalnie 150 osób mogących przebywać
na wyznaczonym terenie.
Najmłodsi tradycyjnie szybko
udali się w stronę „dmuchańców” by
pozjeżdżać i poskakać. Mogli pograć
także w gry planszowe w powiększonej wersji. Dla wszystkich uczestników imprezy dostępne były darmowe kiełbaski z grilla, pieczywo oraz
napoje. O dobrą atmosferę dbał DJ,

który włączał skoczną muzykę.
Najistotniejszym momentem pikniku była jednak tytułowa „Inwazja
kolorów”. Organizatorzy rozdali
uczestnikom (głównie dzieciom i
młodzieży) 300 woreczków z różnokolorowym proszkiem, który
wystrzelił w górę podczas dwóch
wyrzutów. Po roześmianych twarzach można było poznać, że nikt nie
przejmował się czekającym praniem
ubrań, które w wielu przypadkach w
dość znaczący sposób zmieniły swoje

kolory. Impreza przyciągnęła na plac
przy MCKSiR całe rodziny, a znakomita pogoda zachęcała do spędzenia
niedzieli na świeżym powietrzu i w
świetnej atmosferze.
Organizatorami wydarzenia wraz z
Miastem Raciąż byli Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Raciążu, a także Gmina Raciąż.
DZ
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Reklama
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Wiadomości lokalne
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Przypominamy, że od 1 października KAŻDY mieszkaniec ma obowiązek segregowania odpadów, zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. Poniżej prezentujemy grafikę, która może pomóc we właściwej segregacji.

Wiadomości lokalne

„Puls Raciąża ” nr 9 (113) 2020
Komunikat Policji

Uwaga na oszustów!!!
W ostatnim czasie na terenie
pow. płońskiego ponownie doszło
do oszustw, których ofiarami stały
się starsze osoby. Jednego dnia cztery mieszkanki Płońska otrzymały
podobny telefon od oszustów. Do

wszystkich zadzwonił mężczyzna
podający się za kuriera. Twierdził,
że ma do przekazania paczkę i dopytywał, czy kobiety są w domu by
odebrać ją osobiście. Bardzo szybko
telefon ponownie dzwonił. Tym ra-

zem inny mężczyzna podawał się za
funkcjonariusza Centralnego Biura
Śledczego Policji (CBŚP). Oszust
przekonywał starsze panie, że wcześniejszy telefon to była próba wyłudzenia pieniędzy a policja prowadzi

11
tajną akcję. Następnie niby przełączał rozmowę na numer alarmowy
112. Kolejna osoba podająca się za
policjanta potwierdzała wersję swojego poprzednika i znów łączyła z
funkcjonariuszem CBŚP. Oszust
mówił bardzo szybko, próbował wywrzeć na swoich rozmówczyniach
presję czasu, wypytywał przy tym o
posiadane w domu oszczędności. Na
szczęście trzy kobiety zdając sobie
sprawę z zagrożenia zakończyły rozmowę i od razu powiadomiły policję.
Jedna przekazała niestety fałszywym
funkcjonariuszom biżuterię.

Pamiętajmy!

Funkcjonariusze Policji NIGDY
nie informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazywanie
pieniędzy nieznanym osobom, nie
proszą o dane kont bankowych, czy
dane osobowe.
We wszystkich podejrzanych czy

Komunikat Policji

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa już ponad 3
lata. To interaktywne narzędzie
daje każdemu obywatelowi
możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo w swoim rejonie.
Od momentu jej uruchomienia
mieszkańcy powiatu płońskiego dokonali już ponad 1300
zgłoszeń.
Od ponad 3 lat w całej Polsce działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki temu interaktywnemu narzędziu każdy obywatel ma
wpływ na bezpieczeństwo w swoim
otoczeniu. Narzędzie sprawdza się
jako dobry komunikator między
społeczeństwem, a Policją.
W KMZB dostępne są 24 kategorie zgłoszeń, które można umieścić
na mapie. Wystarczy wybrać lokali-

zację (miejscowość, ulicę, posesję),
a za pomocą symbolu „+” wybrać
rodzaj zagrożenia. Do zgłoszenia
można dodać opis, datę, porę dnia,
a także załączyć np. plik ze zdjęciem.
Każde zgłoszenie, które się pojawi
na mapie jest weryfikowane przez
mundurowych. W zależności od
jego rodzaju sprawdzeniem zajmują
się dzielnicowi, a w przypadku zgłoszenia zagrożenia na drogach – policjanci z ruchu drogowego.
Od początku funkcjonowania
KMZB policjanci z KPP Płońsk
odnotowali ponad 1300 zgłoszeń.
Mieszkańcy naszego regionu najczęściej zgłaszali przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
nieprawidłowe parkowanie i zdarzenia drogowe z udziałem dzikich
zwierząt. W przypadku potwier-

dzenia uzyskanej poprzez KMZB
informacji, policjanci podejmowali
interwencje i odpowiednie działania,
celem eliminacji zagrożenia.
Przypominamy, że w pilnych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji Policji należy
kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym pod numerami alarmowymi
997 lub 112.
Zachęcamy do korzystania z
KMZB https://mapy.geoportal.gov.
pl/iMapLiteKMZBPublic.html
podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska

wątpliwych sytuacjach, należy niezwłocznie skontaktować się z Policją
dzwoniąc po numer alarmowy 112.
Drogi seniorze pamiętaj:
- Nigdy nie przekazuj pieniędzy
osobom, których nie znasz.
- Nie informuj osób obcych
ile masz w domu gotówki, jakimi
oszczędnościami dysponujesz.
- Nie udzielaj przez telefon żadnych informacji, nie podawaj swoich
danych osobowych, numerów kont
bankowych i haseł do nich.
- Nie wypłacaj bez konsultacji z
osobami najbliższymi dużych kwot
pieniędzy z banku, nie dokonuj
przelewów na niesprawdzone konta.
- Zawsze potwierdzaj prośbę pomocy, dzwoniąc do najbliższych lub
poprzez nawiązanie z nimi osobistego kontaktu.
KPP Płońsk, KP Raciąż

12

Sport

Wiadomości piłkarskie

Swoje rozgrywki kontynuują dru- się na wyjeździe z Marcovią Marki i
żyny młodzieżowe Błękitnych Ra- po wygranej 2:0 przywiozła komplet
punktów do Raciąża. Bramki zdobyli
ciąż.
Krystian Różański i Bartosz Krupiński. W siódmej serii spotkań rywaJuniorzy
W pierwszych trzech kolejkach lem Błękitnych była UWKS Legia
nowego sezonu drużyna zdobyła 4 Warszawa. Gospodarze szybko, bo
punkty. W kolejnych czterech me- już w 8. minucie objęli prowadzenie
czach podopieczni Pawła Szpojan- po trafieniu Eryka Janiszewskiego.
kowskiego zdobyli 8 punktów, nie Ostatecznie przy Sportowej padł jedprzegrywając żadnego spotkania. nak remis – goście wyrównali z rzutu
W 4. kolejce Raciążanie pokonali u karnego w 65. minucie. W ligowej
siebie Świt Staroźreby 3:1 po dwóch tabeli po siedmiu kolejkach młodzi
bramkach Eryka Janiszewskiego i jed- Błękitni zajmują wysokie, 3. miejnej Patryka Załęckiego. W kolejnym sce z dorobkiem 12 punktów, mając
meczu na trudnym terenie Błękitni wspólnie z liderem z Ząbek najlepszą
zremisowali z Drukarzem Warszawa defensywę (tylko 9 straconych bra1:1 – bramkę już na początku, bo w mek).
7. minucie zdobył Jacek Kopciński.
Mimo kilku dobrych sytuacji nie
Trampkarze
udało się podwyższyć prowadzenia,
Drużyna trampkarzy po rozbiciu
a w 72. minucie gospodarze dopro- zespołu z Radzanowa 8:1 nie zwolwadzili do remisu, który ostatecznie niła tempa. W meczu piątej kolejki
okazał się wynikiem końcowym. W przekonała się o tym Boruta Kucz6. kolejce nasza drużyna zmierzyła bork – Raciążanie rozgromili rywala

aż 17:0! (7 bramek Nikodema Sznajdera, 3 Jakuba Okrzesa, 3 Filipa Świderskiego, po jednej Adama Dunikowskiego, Adriana Czaderskiego,
Mateusza Czubkowskiego i Adama
Chłopika). Kolejne spotkanie było
zdecydowanie bardziej zacięte, a rywalem na wyjeździe była Wkra Bieżuń. Gospodarze szybko, bo w 3.
minucie objęli prowadzenie, jednak
8 minuty później był już remis – do
siatki trafił Mateusz Czubkowski.
Raciążanie schodzili na przerwę prowadząc – bramkę zdobył Filip Świderski. Po przerwie Wkra w 55. i 63.
minucie zdobyła dwa gole i objęła
prowadzenie 3:2, jednak Błękitni nie
dali za wygraną i także dołożyli dwa
trafienia – bramkarza Wkry pokonali Marcin Kalinowski oraz Nikodem
Sznajder i 3 punkty pojechały do Raciąża. W kolejnych dwóch meczach
zespół z Raciąża wbił rywalom aż 22
gole! Najpierw Błękitni rozprawili
się z Opią Opinogóra, wygrywając
5:0 (3 bramki Nikodema Sznajdera,
po jednej Adama Chłopika i Jakuba
Smolińskiego), a następnie powtórzyli wynik z Kuczborka w starciu z
Tęczą Ojrzeń, które zakończyło się
pogromem 17:0 (4 bramki Adama
Chłopika, 3 bramki Filipa Świder-

Piłkarskie wiadomości

Sportowa rywalizacja

Młodzież w grze

Trudny miesiąc dla Błękitnych
Po dobrym starcie sezonu
2020/2021 w Lidze Okręgowej
przyszedł nieco słabszy moment dla seniorskiej drużyny
Błękitnych.
W 5. kolejce do Raciąża przyjechała Korona Szydłowo. Faworytem byli
z pewnością Błękitni, którzy zajmowali 6. miejsce w tabeli, zaś rywale
12 z czterema punktami mniej. Niestety po ostatnim gwizdku arbitra
to Korona cieszyła się z kompletu
punktów. Oba gole padły w drugiej
połowie – w 58. i 88. minucie.
Tydzień później Błękitni pojechali
do Bieżunia, by zagrać z miejscową
Wkrą. Gospodarze objęli prowadzenie w 21. minucie – choć Kamil Kalinowski obronił rzut karny, to dobitka była już skuteczna. Podopieczni
Mariusza Mikłowskiego wyrównali
w 59. minucie – rzut karny pewnie
wykorzystał Łukasz Szelągiewicz.
Już w doliczonym czasie gry arbiter
podyktował kolejną „jedenastkę” dla
gospodarzy. Kamil Kalinowski popisał się jednak świetną interwencją
i uratował drużynie bardzo ważny

punkt.
W 7. kolejce na Stadion Miejskim
im. Jerzego Arceusza w Raciążu przyjechał zespół z Wąsewa, który zajmował 11. miejsce w tabeli. Niestety
mimo kilku dobrych okazji gospodarzom nie udało się trafić do bramki.
Zrobili to za to goście, którzy objęli prowadzenie w 34. minucie i nie
oddali go już do końca, wywożąc z
Raciąża zwycięstwo.
Niestety Błękitni nie wywieźli
punktów również z boiska wicelidera z Nasielska. Żbik wygrał u siebie
bardzo pewnie 3:1, już do przerwy
prowadząc 3:0. Honorową bramkę
dla drużyny z Raciąża zdobył Łukasz
Szelągiewicz.
Po ośmiu kolejkach Błękitni zajmują 12. miejsce z dorobkiem 8
punktów. Należy pamiętać jednak,
że zespół cały czas jest w fazie odbudowy po organizacyjnym kryzysie i
sam awans do Ligi Okręgowej w tak
krótkim czasie jest bardzo dobrym
wynikiem.
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skiego, po 2 Mateusza Czubkowskiego, Nikodema Sznajdera, Jakuba
Smolińskiego, po jednej Bartosza
Ambrochowicza, Adriana Czaderskiego, Krystiana Kacprzaka i Adama
Dunikowskiego). W ligowej tabeli
trampkarze zajmują drugie miejsce.
Młodzicy
Nieco gorzej idzie drużynie młodzików. Błękitni zdobyli punkt w
zaległym meczu pierwszej kolejki
z MKS-em Ciechanów remisując

na wyjeździe 3:3 (bramki Szymona Wulfa, Filipa Lewandowskiego i
gol samobójczy), ale w pozostałych
spotkaniach niestety nie udało się
zdobyć punktów. Raciążanie ulegli
1:9 GKS Świercze (bramka Michała
Kapeli), 0:3 Wkrze Żuromin, 0:11
AP II Ciechanów i 1:4 Mławiance II
Mława (gol Kornela Szelągiewicza).
W kolejnych meczach liczymy na
pierwsze zwycięstwo i tego życzymy
młodym piłkarzom.
RED

Mistrzostwa Polski w piłce nożnej Sprawni Razem
26 września 2020 r. na Stadionie Miejskim im. Jerzego
Arceusza w Raciążu odbyły
się Mistrzostwa Polski w piłce
nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowane przez Związek Stowarzyszeń Sportowych Sprawni
Razem we współpracy z Ministerstwem Sportu, Miastem Raciąż, MCKSiR w Raciążu oraz LKS
Błękitni Raciąż.

W rozgrywkach wzięły udział drużyny reprezentujące województwa:
mazowieckie, pomorskie, kujawsko
– pomorskie i małopolskie. Zawody
przebiegały w sportowej atmosferze i
bez kontuzji. W wyniku bezpośredniej rywalizacji najlepszą drużyną
okazała się reprezentacja Małopolski, wygrywając wszystkie spotkania. Drugie miejsce zajęła drużyna
z Pomorza, a na trzecim miejscu
uplasowali się gospodarze – piłkarze
z Mazowsza. Nagrody indywidualne
wywalczyli reprezentanci Małopolski
DZ – członkowie reprezentacji Polski w
piłce nożnej z niepełnosprawnością
intelektualną. Najlepszym bramkarzem został Krzysztof Kołacz, najskuteczniejszym strzelcem okazał się
Kamil Pastuszka a zawodnikiem Mistrzostw – Adam Frączek.
Ceremonię otwarcia zaszczycili
swoją obecnością: Pan Burmistrz
Miasta Raciąża Mariusz Godlewski,
Pani Sekretarz Miasta Raciąża Renata
Kujawa, Pan Artur Adamski – Członek Zarządu reprezentujący Starostę
Powiatu Płońskiego, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raźródło: facebook.com/WkraBieżuń ciążu Pani Elżbieta Tobolska, Prezes

Związku Stowarzyszeń Sportowych
SPRAWNI RAZEM Pan Dariusz
Mosakowski, sędzia główny zawodów Pan Marek Mikołajewski, Pan
Sławomir Kamiński, Pan Wojciech
Grodkowski oraz trenerzy kadry Polski piłkarzy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Pomysł zorganizowania został zainicjowany przez Dariusz Mosakowskiego prezesa Związku Stowarzyszeń
Sportowych SPRAWNI RAZEM,
który od czterech lat jest zawodowo
związany z Raciążem i pełni funkcję
dyrektora Szkoły Podstawowej nim.
Stanisława Konarskiego w Raciążu.
Mistrzostwa nie mogły by się

odbyć bez wsparcia władz Miasta
Raciąża, działaczy Klubu Błękitni
Raciąż, nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej w Raciążu, MCKSiR w
Raciążu oraz Zespołu Szkół w Raciążu.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i nawet deszcz, który
pojawił się pod koniec zawodów nie
zakłócił rozgrywek. Jesteśmy przekonani, że nasi przesympatyczni zawodnicy powrócą kiedyś do Raciąża
by rywalizować w zawodach sportowych nie tylko ogólnopolskich ale
również międzynarodowych.
Rafał Gesek
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