
  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu 
przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej organizo-
wanej przez Green Office Ecologic Spółka z o.o.  - ‚’Wszystkie 
dzieci zbierają elektrośmieci’’. Akcja ma na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży na temat 
szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.

  Raciążanka powołana!
 Alicja Cybulska – uczennica Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu i zawodniczka dziecięcej drużyny 
„Błękitni Raciąż” otrzymała powołanie na 
konsultację do szerokiej Kadry Mazowsza 
U-12 w piłce nożnej dziewcząt, która od-
była się 19.03.2019r w Ząbkach.  Nasza 
zawodniczka uczestniczy w zajęciach piłki 
nożnej z chłopcami klasy sportowej V c i 
jest zgłoszona do rozgrywek w drużynie 
Błękitni Raciąż.    
 
  Serdecznie gratulujemy i życzymy 
powodzenia w dalszym rozwoju 
pasji.

Superliga Taekwondo w Raciążu!
  W marcu w Szkole Podstawowej im. Sta-
nisława Konarskiego w Raciążu odbyła się 
kolejna edycja  Super Ligi dla Dzieci w Ra-
ciążu. W lidze wzięła udział znacząca liczba 
dzieci, które pokazały swoje umiejętności w 
zakresie taekwondo. 
  Wydarzenie łączyło dobrą zabawę z nutą 
rywalizacji sportowej, przy bardzo smacz-
nych przekąskach oraz dopingu rodziców. 
Wszyscy uczestnicy wydarzenia nagrodzeni 
zostali pamiątkowymi medalami.
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 Taekwondo mistrz!

 MCKSiR zaświecił się 
na niebiesko
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  Reprezentacja piłkarek płońskiej sek-
cji Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk 
Płońsk” działającej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Płońsku zdoby-
ła złoty medal podczas Światowych Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 
2019. To wielki sukces dziewcząt. Wśród 
reprezentacji Piłkarek była także mieszkanka 
Gminy Raciąż. Zwycięski skład to: Wiktoria 
Gmurczyk, Paulina Benkie, Martyna Siwek, 
Monika Młudzixkowska, Marlena Włodar-
ska oraz trenerka Agnieszka Palińska.
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  2 kwietnia obchodzony jest Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu. To święto 
ma zwiększyć wiedzę społeczeństwa od-
nośnie dzieci dotkniętych autyzmem. Jego 
założeniem jest polepszenie ich warunków 
życia, opieki medycznej i zwiększenie tole-
rancji wobec osób cierpiących na autyzm. 
Raciąż przyłączył się do akcji i Miejskie 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu za-
świeciło się na niebiesko.
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 Złote dziewczyny
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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 

wiosny i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie 

najnajbliższych osób szczerze życzą

Burmistrz Miasta Raciąż
Mariusz Godlewski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski

Drodzy Mieszkańcy,
wraz z przyjściem wiosny przy-

szedł czas na wiosenne porządki w 
naszym mieście. Kończymy  pozimo-
we sprzątanie miasta. Trwają napra-
wy dróg oraz prace pielęgnacyjne nad 
zielenią miejską. W tym roku doko-
namy nowych nasadzeń drzew i krze-
wów w parkach oraz na trawnikach, 
będziemy pracować nad poprawą es-
tetyki miasta.  Trwają także prace na 
stadionie miejskim, zarówno na hali 
sportowej jak i bezpośrednio na pły-
cie boiska. Zaangażuję we wszystkie 
te działania zarówno służby miejskie 
jak i spółkę PGKiM.

Pieniądze dla „Błękitnych” oraz 
krwiodawców
 W ostatnim czasie ogłosiłem otwar-
ty konkurs na realizację zadań pu-
blicznych w zakresie sportu oraz w 
zakresie ochrony i promocji zdro-
wia. Termin składania ofert na kon-
kurs dot. kultury fizycznej upłynął, 
a ofertę na realizację zadania złożył 
Ludowy Klub Sportowy „Błękitni 
Raciąż”. Oferta została już oceniona 
pod względem formalnym i meryto-
rycznym. Podpisanie umowy nastąpi 
w najbliższych dniach. Zaś oferty na 
realizację zadań w zakresie ochrony i 
promocji zdrowia można składać do 
19 kwietnia. Regulamin dot. kon-
kursu zamieszczony jest na stronie 
internetowej www.miastoraciaz.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu. 

Łatwiejszy dostęp dla mieszkań-
ców do urzędu
 W ostatnim zakończyliśmy wdraża-
nie projektu pn. „Platforma e – urząd 
w Raciążu”. Mieszkańcy mogą ko-
rzystać z licznych e- usług Ponadto 
wprowadzona została Platforma In-
formacyjno – Płatnicza, w ramach 
której mieszkańcy mogą sprawdzić 
informacje dotyczące ich nierucho-
mości, zobowiązań podatkowych, 
deklaracji gospodarki odpadami ko-
munalnymi. W serwisie PLIP można 
sprawdzić i uregulować przez internet 
swoje zobowiązania wobec Miasta 
Raciąża, m.in. podatek od nierucho-
mości, od środków transportowych, 
rachunki za gospodarkę odpadami 
komunalnymi. Uruchomiono także 

indywidualne konta podatkowe dla 
podatników Gminy Miasto Raciąż. 
A już w najbliższym czasie Urząd 
Miejski w Raciążu weźmie udział 
w akcji Polska bezgotówkowa, w 
ramach której w naszym urzędzie 
będzie można dokonywać płatności 
w formie bezgotówkowej przy wy-
korzystaniu terminalu. Wszystkie te 
zmiany wprowadzane są by ułatwić 
mieszkańcom załatwianie spraw w 
naszym urzędzie. Mam nadzieję, że 
będą Państwo zadowoleni z wprowa-
dzonych przeze mnie rozwiązań. 

Szkoła pełna nowości
 Realizujemy w Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego projekt 
pn. „Pakiet kluczowych kompeten-
cji”. W ramach projektu prowadzone 
są dodatkowe zajęciach matematycz-
no-przyrodniczych oraz językowych, 
dodatkowo rozwijają swoje kompe-
tencje kluczowe m.in. cyfrowe. Zaję-
cia pozwalają naszym uczniom na ich 
rozwój i zgłębienie wiedzy.  Unijne 
dofinansowanie pozwoli także zadbać 
o  nauczycieli, doposażyć placówki w 
niezbędne pomoce dydaktyczne oraz 
sprzęt. Zakupiony sprzęt i wyposaże-
nie pozwolą na prowadzenie zajęć w 
ciekawy i interesujący sposób, który 
znacząco wpłynie na rozwój uczniów. 
Projekt zakłada zakup m.in. tablicy 
interaktywnej, projektora, głośników, 
wizualizera, mikroskopów, wag labo-
ratoryjnych, mierników do pomiaru: 
wilgotności, natężenia światła, prze-
pływu powietrza, natężenia prądu, 
ph, ciśnienia, siły, mocy, napięcie 
elektrycznego, temperatury, a także 
specjalistyczne zestawy laboratoryjne. 
Dzięki zakupionemu wyposażeniu 
zajęcia będą mogły się odbywać po-
przez realizację doświadczeń i prze-
prowadzanie różnego rodzaju ćwi-
czeń, co sprawi, że uczniowie o wielu 
kwestiach dowiedzą się przez obser-
wację, a nie jedynie przez poznawa-
nie faktów. Rozstrzygnięte zostały już 
przetargi na realizację zadania, a tak-
że podpisane umowy z wykonawca-
mi. Znaczna część wyposażenia oraz 
materiałów dydaktycznych trafiła już 
do naszej szkoły. Od blisko dwóch 
miesięcy prowadzone są zajęcia dla 
uczniów, a w ostatnim czasie zaczęto 
również szkolenia dla nauczycieli. 

Drogi do poprawy
 Wiemy, że stan dróg w naszym mie-
ście nie jest zadawalający. Po zimie 
uwidoczniły się dziury i ubytki w na-
wierzchni. Podjęliśmy się doraźnych 
napraw. Jesteśmy także w trakcie 
przygotowania wniosków o dofinan-
sowanie kompleksowych remontów 
dróg. Obecnie przygotowywany jest 
wniosek o kompleksowy remont 
najbardziej zniszczonych dróg asfal-
towych. Trwają także prace nad pro-
jektami dotyczącymi dróg dotychczas 
nieutwardzonych.  Zakres prac bę-
dzie zależał od tego, jakie środki fi-
nansowe zostaną pozyskane na drogi. 
 Postępują prace związane z projek-
tem dotyczącym termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej. 
Zakończono już prace na budynkach 
MCKSiR oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Prace w zakresie ocieplenia 
budynku zakończyły się również na 
budynku, w którym mieści się Bi-
blioteka Publiczna i MOPS. Tymcza-
sowo wstrzymane zostały prace doty-
czące węzła cieplnego i centralnego 
ogrzewania, aktualnie przygotowy-
wana jest aktualizacja dokumentacji 
projektowej. Zaawansowane są rów-
nież prace na budynkach Hali Spor-
towej oraz Przedszkola Miejskiego. 
Złożono także wniosek o płatność do 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, a także rozli-
czenie dokonanych płatności. Gmina 
Miasto Raciąż złożyła wniosek do 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Projektów Unijnych o wydłużenie 
terminu realizacji zadania.  

Powołanie do Powiatowej Rady 
Rynku Pracy
 Pani starosta Elżbieta Wiśniewska 
powołała mnie na członka Powiato-
wej Rady Rynku Pracy na kadencję 
2019 – 2020. Zadaniami Rady Ryn-
ku Pracy, oprócz zadań opiniodaw-
czo-doradczych jest  opiniowanie 
spraw związanych z rynkiem pracy, 
ustalanie priorytetów, podziału środ-
ków Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego oraz planu ich wydatkowania. 
Ponadto Rada będzie decydowała 

o przeznaczeniu środków z rezerwy 
Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go zgodnie z ustalonymi przez Radę 
priorytetami wydatkowania tych 
środków.  Cieszę się, że będę na tym 
forum reprezentował samorządy na-
szego powiatu. Rada działa społecz-
nie,  a jej członkowie nie otrzymują 
wynagrodzenia.

Wielkanocny czas
 Z   okazji   Zmartwychwstania  Pań-
skiego  życzę  wszystkim  mieszkań-
com  Raciąża  i  czytelnikom „Pulsu 
Raciąża”  aby  na  czas  Święta  Paschy  
w  waszych  sercach  rodzinach  i  
domach  zagościła  radość, spokój i 
wielka nadzieja odradzającego  się  
życia.  Zdrowych, pogodnych świąt 
Wielka-nocnych,  przepełnionych  
wiarą,  nadzieją i miłością oraz ser-
decznych spotkań  w gronie rodziny 
i  przyjaciół.  Jako  ludzie,  wszyscy 
cały czas szukamy szczęścia. I właśnie 
szczęścia z okazji tych najważniej-
szych  dla  nas katolików  Świąt życzę 
Wam i Waszym bliskim.  Trzymajmy  
się  razem  i  przeżywajmy pogodnie 
te naszą wspólnotę  nie  tylko  w  te  
świąteczne dni, ale także na co dzień 
przez cały rok.

 Burmistrz Miasta Raciąża członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy

Nowy skład Rady Rynku Pracy
 Burmistrz Miasta Raciąża Ma-
riusz Jerzy Godlewski został 
członkiem Powiatowej Rady 
Rynku Pracy na kadencję 2019 – 
2020. 28 marca o godzinie 12:00 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Płońsku odbyło się posiedze-
nie Powiatowej Rady Rynku Pra-
cy. 

 Podczas posiedzenia odbyło się wrę-
czenie powołań członkom rady na 

nową kadencję przez Starostę Płoń-
skiego Elżbietę Wiśniewską.  
 Rada Rynku Pracy, oprócz zadań 
opiniodawczo-doradczych będzie 
opiniowała przedłożone przez mini-
stra właściwego do spraw pracy, prio-
rytety, wzór podziału środków Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego oraz 
plan ich wydatkowania. Ponadto 
będzie decydowała o przeznaczeniu 
środków z rezerwy Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego zgodnie z usta-

lonymi przez Radę priorytetami wy-
datkowania tych środków. Pozwoli to 
partnerom społecznym, w większym 
stopniu niż dotychczas, decydować o 
przeznaczeniu środków na szkolenia 
dla szczególnie potrzebujących grup 
pracowników, firm, branż lub regio-
nów. 
 Poza Burmistrzem Miasta Raciąża 
Mariuszem Godlewskim powołania 
na członków Rady na kadencję 2019 
– 2022 otrzymali: Mariusz Cywiński, 
Marcin Gortat, Andrzej Liberek, Mi-
rosław Opolski, Stefan Pawłowski, 
Iwona Racińska, Andrzej Rutkowski, 
Marianna Trębska.
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 Realizacja projektu pn. „Ter-
momodernizacja oraz popra-
wa efektywności energetycz-
nej budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Miasto 
Raciąż” jest już bardzo za-
awansowana. Zakończono 
prace na dwóch budynkach, 
na trzecim zakończą się na 
dniach a rozpoczęto, zna-
cząco zaangażowane są na  
dwóch kolejnych. Już wkrót-
ce będziemy mogli oglądać 

budynki użyteczności pu-
blicznej w nowej odsłonie. 
Pojawiły się drobne proble-
my związane z węzłami ciepl-
nymi oraz instalacją central-
nego ogrzewania, jednakże 
są na bieżąco weryfikowane 
i staramy się znaleźć odpo-
wiednie ich rozwiązanie.

   Projekt narzuca Gminie Miasto 
Raciąż kompleksowość rozwiązań. 
Zatem wszelkie wymiany, docieple-
nia i ocieplenia dotyczą wszystkich 

siedmiu budynków. Miasto zaosz-
czędzi na rachunkach a mieszkańcy 
korzystając z budynków. Projekt ma 
także ogromne znaczenie proekolo-
giczne. Zakończenie prac planowane 
jest na lipiec tego roku. Efekty do-
tychczas prowadzonych prac są już 
widoczne. Zakończono już prace na 
budynkach MCKSiR oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Prace w zakresie 
ocieplenia budynku zakończyły się 
również na budynku, w którym mie-
ści się Biblioteka Publiczna i MOPS. 
Wstrzymane zostały prace dotyczące 
węzła cieplnego i centralnego ogrze-
wania, aktualnie przygotowywana 
jest aktualizacja dokumentacji pro-
jektowej. Zaawansowane są również 
prace na budynkach Hali Sportowej 
oraz Przedszkola Miejskiego. Złożo-
no także wniosek o płatność do Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych, a także rozliczenie 
dokonanych płatności.

Ponad 5 mln dofinansowania
  Wartość realizowanego projektu 
wynosi ponad 8,8 miliona złotych 
a dofinansowanie stanowi kwotę w 
wysokości ponad 5,3 miliona zło-
tych. Termomodernizacja oraz po-
prawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Miasto Raciąż to kolejna 

inwestycja miejska na wielką skalę. 
Dofinansowanie na termomoderni-
zację budynków miejskich zakłada 
prowadzenie prac aż na  siedmiu 
budynkach miejskich, tj. Urzędzie 
Miejskim, Miejskim Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im Ryszarda 
Kaczorowskiego, Bibliotece Miej-
skiej i Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Przedszkolu Miejskim, 
Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego, Ochotniczej Straży Po-

żarnej i Hali Sportowej.

Duży zakres prac
  Zakres działań jest ogromny, jed-
nakże podjeliśmy działania mające 
na celu wydłużenie terminu realiza-
cji projektu. Złożyliśmy wniosek do 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych o wydłużenie 
terminu do 31 października 2020r. 
Projekt zakłada termomodernizację 
oraz poprawę efektywności energe-
tycznej budynków. Prace będą pole-
gały m.in. na wymianie okien i drzwi 
zewnętrznych. Ponadto budynki 
zostaną kompleksowo ocieplone, do-
cieplone zostaną także stropy i dachy. 
Co więcej, ocieplone zostaną podłogi 
poprzez docieplenie fundamentów. 
Wymienione zostaną oprawy świetl-
ne i źródła światła na ledowe. Prze-
budowane zostaną systemy grzewcze, 
wymienione instalacje centralnego 
ogrzewania. Zastosowana zostanie 
instalacja automatyki pogodowej 
oraz systemy racjonalizujące zużycie 
energii. Zamontowane zostaną pane-
le fotowoltaiczne (przyp. red. – mają 
one za zadanie przetwarzać energię 
słoneczną na prąd). 

UM Raciąż

 Budynki w nowych odsłonach

 Termomodernizacja 
 budynków w toku

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

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

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
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  W ostatnim czasie w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu wprowa-
dzona została nowa usługa. 
Na stronie miastoraciaz.pl 
widoczna jest zakładka PLIP 
– Platforma Informacyjno – 
Płatnicza, dzięki której miesz-
kańcy mogą sprawdzać i re-
gulować przez internet swoje 
zobowiązania wobec Gminy 
Miasto Raciąż. Zachęcamy do 
rejestrowania się i korzystania 
z platformy. 

  W ramach Platformy Informacyjno 
– Płatniczej mieszkańcy mogą spraw-
dzić informacje dotyczące ich nieru-
chomości, zobowiązań podatkowych, 
deklaracji gospodarki odpadami ko-
munalnymi. W serwisie PLIP można 
sprawdzić i uregulować przez internet 
swoje zobowiązania wobec Miasta 
Raciąża, m.in. podatek od nierucho-
mości, od środków transportowych, 
rachunki za gospodarkę odpadami 
komunalnymi. Wkrótce mieszkań-
cy będą mogli także dokonać opłaty 
za użytkowanie wieczyste, mandaty 
Straży miejskiej i inne zobowiązania.

Czym jest PLIP?
  PLIP – to platforma prezentująca 
informacje o należnościach podatko-
wych mieszkańców, umożliwiająca w 
łatwy i szybki sposób uregulowanie 
należności przy zachowaniu pełnej 
kontroli nad terminami płatności 
oraz nad stanem zobowiązań wo-
bec gminy. PLIP przeznaczony jest 
dla osób fizycznych, legitymujących 
się numerem PESEL oraz dla osób 
prawnych posiadających wskazanego 
pełnomocnika.

  Logowanie do Platformy infor-
macyjno-płatniczej PLIP odbywa 
się przy pomocy Profilu Zaufanego 
(można korzystać z niego przy po-
mocy bankowości internetowej). 
Po wybraniu na stronie startowej 
PLIP przycisku „Zaloguj” następuje 
przekierowanie do strony logowania 
Profilem Zaufanym, gdzie użytkow-
nik wprowadza swój login i hasło, 
a następnie potwierdza operację 
przyciskiem „Zaloguj mnie”. Wtedy 
następuje powrotne przekierowanie 
do portalu PLIP, gdzie użytkownik 
posiada już możliwość przeglądania 
informacji o zobowiązaniach oraz 
uregulowania wybranych należności 
w kontekście podmiotu zalogowane-
go Profilem Zaufanym.
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   Skorzystaj z E-urzędu już dziś

 Platforma e-urząd w Raciążu 
 już wprowadzona

 Platforma Informacyjno-Płatnicza

 Nowe możliwości 
 w Urzędzie Miejskim

 Płatności kartą w urzędzie już wkrótce

Do urzędu 
bez gotówki

  Gmina Miasto Raciąż  wpro-
wadza nowoczesne rozwią-
zania informatyczne w za-
kresie obsługi mieszkańców 
przez Urząd Miejski oraz 
jednostki podległe. Dzięki 
zrealizowanemu projektowi 
E-urzędu wchodzimy w XXI 
wiek i wyznaczamy nowe 
standardy obsługi w Powie-
cie Płońskim. Zakupiono 
nowy sprzęt, wprowadzono 
nowe programy dziedzino-
we. Jednak co najważniejsze, 
wprowadzono bezpośrednią 
możliwość załatwiania spraw 
przez internet dla miesz-
kańców. Zyskaliśmy na tym 
wszyscy. 

  Zachęcamy do korzystania z nowych 
możliwości jakie daje nam nowa plat-
forma, która umożliwia załatwianie 
spraw urzędowych przez internet. 
Wystarczy wejść na stronę Gminy 
Miasto Raciąż www.miastoraciaz.pl 
, gdzie jest zakładka e- usługi, która 
przeniesie nas do wszystkich dostęp-
nych przez internet usług. Zachęca-
my mieszkańców do korzystania z 
platformy i realizację działań poprzez 
jej funkcje, co z założenia ma ułatwić 
działania mieszkańcom.
  Każdy mieszkaniec naszego mia-

steczka będzie mógł załatwić przez 
internet sprawy, które musiał do-
tychczas załatwiać bezpośrednio w 
urzędzie. Petenci mogą już korzystać 
z e-usług oraz portalu informacyjno 
– płatniczego. W ramach realizacji 
projektu  uruchomione zostały na-
stępujące e-usługi: rekrutacja do pla-
cówek oświatowych; remonty lokali 
komunalnych na wniosek; wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej; 
wykreślenie z ewidencji działalno-
ści gospodarczej; obsługa zmian w 
ewidencji działalności gospodarczej; 
E-dziennik; wydanie meldunku cza-
sowego/stałego; wydanie dowodu 
osobistego; wpis do rejestru wybor-
ców; przyznanie lokalu komunalne-
go; obsługa wniosków o umieszczenie 
reklam, ogłoszeń na terenie miasta; 
wypisy i wyrysy z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 
dodatki mieszkaniowe – weryfikacja 
złożonych wniosków i wypłata należ-
ności; dodatki energetyczne – weryfi-
kacja złożonych wniosków i wypłata 
należności; świadczenia socjalne, w 
tym stypendia socjalne - weryfikacja 
złożonych wniosków i wypłata należ-
ności; e-deklaracje/e-formularze- we-
ryfikacja wypełnionych elementów 
oraz ewentualna opłata usługi; pro-
wadzenie spraw dotyczących podat-
ku od nieruchomości; prowadzenie 
spraw dotyczących podatku rolnego; 
prowadzenie spraw dotyczących po-
datku leśnego; prowadzenie spraw 
związanych z podatkiem od środków 

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

Co zrobiono?
  W ramach realizacji projektu zre-
alizowano szereg zadań mających 
na celu wprowadzenie platformy 
E- urząd w Urzędzie Miejskim w Ra-
ciążu oraz jednostkach podległych. 
Wyremontowano i przygotowano 
do działania serwerownię. Ponadto 
utworzono sieć dedykowanego zasi-
lania oraz zrealizowano budowę sieci 
komputerowej wraz z testami i po-
miarami. Kolejną ważną zmianą było 
zakupienie do  jednostek miejskich 
oraz urzędu sprzętu komputerowego 
z ujednoliconym oprogramowaniem. 
Została również wdrożona platfor-
ma elektronicznego obiegu doku-
mentów. Zmiany wprowadzone w 

ramach realizowanego projektu do-
tyczyły również sposobu pracy urzęd-
ników, którzy po przeprowadzonych 
szkoleniach w zakresie funkcjonowa-
nia i obsługi platformy e- urząd pod-
jęli pracę w nowych systemach. Pra-
cowni Urzędu Miejskiego w Raciążu 
podjęli także działania i pracę w no-
wych programach dziedzinowych, w 
tym księgowo – finansowych. Termin 
zakończenia rzeczowej oraz finanso-
wej realizacji projektu to 31 stycznia 
2019 roku. 

Wsparci dofinansowaniem
  W ramach projektu pn. „Platforma 
e-urząd w Raciążu” otrzymaliśmy do-
finansowanie w kwocie 816  228,00 
zł. Całkowita kwota zrealizowanego 
projektu wyniosła 1  070  285,00zł. 
Ze środków tych sfinansowaliśmy 
system e-urząd oraz informatyzację 
urzędu wraz z zakupem serwerów, 
komputerów i utworzeniem sieci. 

Cel projektu 
  Celem projektu było zapewnienie 
mieszkańcom Gminy Miasto Ra-
ciąż dostępu do korzystania z usług 
publicznych drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem bezpiecznego pro-
filu zaufanego poprzez zastosowanie 
nowoczesnych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych. Po 
zmianach z urzędem łączymy się bez 
wychodzenia z domu, przez internet. 
Platforma e-urząd składa się ze zbio-

ru uporządkowanych tematycznie 
formularzy elektronicznych. Są one 
odpowiednikami druków papiero-
wych. Złożone przez internet wnioski 
rozpatrywane są przez pracowników 
urzędu, którzy tą samą elektroniczną 
drogą przesyłają odpowiedź. Platfor-
ma usprawni zarządzanie urzędem i 
jednostkami podległymi.

UM Raciąż

Wiele zmian zaszło ostatnio w 
Urzędzie Miejskim w Raciążu. 
Wprowadzono liczne e- usługi, które 
umożliwiają mieszkańcom realizację 
spraw bez konieczności wychodze-
nia z domu. Jednak to nie koniec 
zmian. Już w najbliższym czasie 
Urząd Miejski w Raciążu weźmie 
udział w akcji Polska bezgotówkowa, 
w ramach której w naszym urzędzie 
będzie można dokonywać płatności 

w formie bezgotówkowej przy wy-
korzystaniu terminalu. Wszystkie te 
zmiany wprowadzane są by ułatwić 
mieszkańcom załatwianie spraw w 
naszym urzędzie. Mam nadzieję, że 
będą Państwo zadowoleni z nowych 
rozwiązań.

UM Raciąż

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

 Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

źródło: www.pixabay.com

„Zrobiliśmy to wszystko po to, 
by unowocześnić działalność 
samorządu oraz przede wszyst-
kim ułatwić życie mieszkańcom, 
którzy bez wychodzenia z domu 
będą mogli załatwić sprawy w 
Urzędzie Miejskim w Raciążu 
oraz jednostkach podległych” 

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąż
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

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

 Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 
(w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

   1,2 miliona na Szkołę Podstawową w Raciążu

 „Pakiet kluczowych kompetencji”  
   – już działamy

  Dofinansowanie na placówkę wsparcia dziennego pozyskane

 Świetlica Arka

 Droga do samodzielności mieszkańców Gmina Miasto Raciąż

 Staże dla mieszkańców

  W ubiegłym roku Burmistrz 
Miasta Raciąż pozyskał nie-
bagatelne dofinansowanie 
na realizację projektu, który 
wpłynie na rozwój naszych 
uczniów. W ramach złożo-
nego projektu pn. „Pakiet 
kluczowych kompetencji” 
Gmina Miasto Raciąż reali-
zuje projekt na kwotę 1,3 
miliona, z czego kwota do-
finansowania stanowi po-
nad 1,2 miliona złotych. Od 
12 lutego zaczęły się liczne 
zajęcia dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu.

 Gmina Miasto Raciąż realizuje pro-
jekt pn. „Pakiet kluczowych kompe-
tencji” skierowany do 290 uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu, którego ce-
lem jest poprawa jakości kształcenia 
oraz rozwój kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy. 

  Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Raciąża powołany został zespół pro-
jektowy, który jest odpowiedzialny 
za prawidłowość realizacji projektu. 
14 lutego odbyła się kontrola projek-
tu, w tym prowadzonych zajęć przez 
pracowników Mazowieckiej Jednost-
ki Wdrażania Programów Unijnych. 
Wyniki przeprowadzonej kontroli są 
pozytywne. 

Szkolenia dla nauczycieli i zaję-
cia dla uczniów
 W ostatnim czasie rozpoczęły się 
szkolenia dla nauczycieli. W ramach 
których nauczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Konarskie-
go doskonalą swe umiejętności. 
  Już blisko dwa miesiące - od 12 
lutego  - młodzież bierze udział w 
dodatkowych zajęciach matematycz-
no-przyrodniczych oraz językowych, 
dodatkowo rozwijają swoje kompe-
tencje kluczowe m.in. cyfrowe. W 
tym celu powstaną w szkole pracow-

nie matematyczno – przyrodnicze, 
językowe oraz mobilne pracownie 
komputerowe. Wsparcie przewiduje 
rozwijanie wśród uczniów kreatyw-
ności, innowacyjności, przedsiębior-
czości, umiejętności pracy w zespole, 
umiejętności rozumienia, krytyczne-
go myślenia, a także rozwiązywania 
problemów. Zajęcia są prowadzone  
zarówno dla uczniów z trudnościami, 
jaki i dla tych zdolnych. Zajęcia pro-
wadzone są przez nauczycieli zatrud-
nionych w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu. 

Doposażona szkoła
 Unijne dofinansowanie pozwoli 
także zadbać o  nauczycieli, doposa-
żyć placówki w niezbędne pomoce 
dydaktyczne oraz sprzęt. Zakupiony 
sprzęt i wyposażenie pozwolą na pro-
wadzenie zajęć w ciekawy i interesu-
jący sposób, który znacząco wpłynie 
na rozwój uczniów. Projekt zakłada 
zakup m.in. tablicy interaktywnej, 
projektora, głośników, wizualizera, 
mikroskopów, wag laboratoryjnych, 
mierników do pomiaru: wilgotności, 
natężenia światła, przepływu powie-
trza, natężenia prądu, ph, ciśnienia, 
siły, mocy, napięcie elektrycznego, 
temperatury, a także specjalistyczne 
zestawy laboratoryjne. Dzięki zaku-
pionemu wyposażeniu zajęcia będą 
mogły się odbywać poprzez realizację 
doświadczeń i przeprowadzanie róż-

nego rodzaju ćwiczeń, co sprawi, że 
uczniowie o wielu kwestiach dowie-
dzą się przez obserwację, a nie jedynie 
przez poznawanie faktów. Realizacja 
projektu ma na celu wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego raciąskiej 
placówki a także wprowadzenie no-
watorskich rozwiązań programo-
wych umożliwiających złagodzenie 
dysfunkcji utrudniających naukę 
lub rozwój zainteresowań uczniów. 
W ostatnim czasie przeprowadzone 
zostały przetargi na dostawę wypo-
sażenia pracowni przedmiotowych 
(matematyczno – przyrodniczych, 
językowych, informatycznych) do 
realizacji projektu „Pakiet kluczo-
wych kompetencji”, w tym dostawę 
sprzętu komputerowego i multi-
medialnego oraz dostawę pomocy 
dydaktycznych, a także przetarg na 
usługę opracowania materiałów dy-
daktycznych dla uczniów i nauczy-
cieli, przeprowadzenia warsztatów 
dla nauczycieli oraz nadzór meto-
dyczny w projekcie „Pakiet kluczo-
wych kompetencji”. Wybrani zostali 
wykonawcy oraz podpisane zostały 
umowy na realizację przedmiotu za-
mówienia.
  Całkowita wartość projektu 1  300 
560,00 zł, w tym  dofinansowanie w 
kwocie 1 235 040,00 zł.
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  Gmina Miasto Raciąż  od 
miesiąca sierpnia ubiegłe-
go roku realizuje projekt 
pn. „PLACÓWKA WSPAR-
CIA DZIENNEGO – Świetlica 
ARKA”, jest współfinansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
Założeniem projektu jest  
utworzenie Świetlicy pn. 
ARKA, do której uczęszcza 
24 dzieci z rodzin korzysta-
jących ze wsparcia tutejsze-
go Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 
 
 W celu utworzenia Świetlicy Gmina 
Miasto Raciąż przekazała lokal przy 
ul. Kilińskiego, dokonała w nim nie-
zbędnego remontu w postaci wyrów-

nania i malowania ścian jak i napra-
wy oświetlenia. Koszty utrzymania 
placówki w całości są finansowane 
przez Gminę Miasto Raciąż. Wypo-
sażenie świetlicy tj. stoliki, krzesła, 
regały biurka dla pracowników, wy-
kładzina dywanowa, gry, materiały 
piśmiennicze zostały zakupione z 
budżetu projektu. Z budżetu pro-
jektu jest też finansowany personel 
projektowy. W ostatnim czasie zaku-
pione zostały puzzle i gry stolikowe. 

Dzieci pod dobrą opieką
  W Świetlicy ARKA dzieci mogą 
przebywać w godzinach 14.00-18.00 
od poniedziałku do piątku. Dzieci 
mają zapewniony ciepły posiłek jak 
i opiekę dwóch wychowawców oraz 
kierownika świetlicy. Ponadto  stałe 
dyżury pełnią psycholog i pedagog. 
Z bezpłatnych porad specjalistów 
mogą korzystać także rodziny prze-
bywających tam dzieci. Pobyt w 
świetlicy jest dobrowolny i nieod-
płatny zaś sama Świetlica pełni rolę 
opiekuńczo-wychowawczą. 

Zajęcia rozwijające
  Od miesiąca listopada dla naszych 
podopiecznych  rozpoczęliśmy cykl 
zajęć rozwijających             z za-
kresu umiejętności uczenia się zaś od 
nowego roku kalendarzowego roz-
poczynamy także zajęcia rozwijające 
z zakresu informatyki, matematyki, 
rozwijające inicjatywność oraz kom-
petencje społeczne i obywatelskie. W 

planie mamy zorganizowanie wyjaz-
du integracyjnego do Centrum Na-
uki Kopernik w Warszawie.
  Projekt jest realizowany w okresie od 
27.08.2018r. do 29.02.2020r. War-
tość projektu wynosi 303  137,50 
zł z czego wkład Unii Europejskiej 
wynosi 242  510,00 zaś wniesiony 
wkład przez Gminę Miasto Raciąż 
wynosi 21  220,00 zł. W ostatnim 
czasie złożony i zaakceptowany zo-
stał wniosek o płatność.
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 Gmina Miasto Raciąż przystąpi-
ła do realizacji projektu „Droga 
do samodzielności mieszkań-
ców Gmina Miasto Raciąż”. Pro-
jekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Celem projektu 
jest aktywizacja społeczno-za-
wodowa naszych mieszkańców. 

 W miesiącu kwietniu kolejnych 4 
uczestników projektu pn. „Droga do 
samodzielności mieszkańców Gminy 

Miasto Raciąż” zostało skierowanych 
na 3 – miesięczne płatne staże zawo-
dowe u lokalnych pracodawców. To 
kolejna seria zatrudnieni w ramach 
niniejszego projektu. Od miesiąca 
stycznia  do końca marca 2019 roku 
4 uczestników odbyło już staże zawo-
dowe u miejscowych pracodawców. 
Zawarte zostały umowy pomiędzy 
beneficjentem a pracodawcami oraz 
między beneficjentem a uczestnikami 
projektu. Umowy te regulują m.in. 
obowiązki dla uczestników odbywa-
jących staże. 
Realizujemy kolejny projekt

  W celu realizacji projektu zostało 
rekrutowanych 12 – tu uczestników. 
Na podstawie rozmów z doradcą za-
wodowym, dla każdego uczestnika i 
uczestniczki powstała Indywidualna 
Diagnoza Potrzeb i Potencjałów jak 
i Indywidualna Ścieżka Reintegracji. 
Zgodnie z założeniami projektowymi 
od stycznia 2019r. uczestnicy mają 
możliwość uczestnictwa w grupo-
wych zajęciach przez terapeutę w ra-
mach Akademii Rodziny. Spotkania 
grupowe  dla uczestników są organi-

zowane przez okres trwania projektu 
raz w miesiącu a każde spotkanie 
jest poświęcone innej tematyce.    
Uczestnicy podczas spotkań mają 
zapewniony catering. Ponadto  dla 
uczestniczących w projekcie oraz ich 
rodzin przewidziano możliwość bez-
płatnych konsultacji   z prawnikiem, 
pedagogiem a także z psychologiem. 
Dyżury konsultantów prowadzone są 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – bezpośredniego 
realizatora projektu.   Harmonogram 

dyżurów poszczególnych specjalistów 
dostępny jest w siedzibie MOPS.
Projekt zostanie zakończony z dniem 
30.09.2019r. Wartość projektu wy-
nosi 143 942,80 zł            z cze-
go wkład Unii Europejskiej wynosi 
114  442,80 zł zaś wniesiony wkład 
przez Gminę Miasto Raciąż wynosi 
29 500,00 zł.

UM Raciąż

Projekt pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Arka”, współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem  Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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   Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu wraz z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w bieżącym roku realizować będzie projekt, na który to dostało dofinansowanie. Jednym z 
założeń niniejszego projektu jest wydanie publikacji ze wspomnieniami mieszkańców pozyskanych w ramach cyklu spotkań „Pytaj, jeśli możesz 
i masz kogo”. W związku z powyższym zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Raciąża i okolic, którzy chcieliby podzielić się swoimi 
wspomnieniami z okresu przedwojennego, wojennego oraz powojennego do zgłaszania się do przedstawicieli stowarzyszenia (p. Danuty Kanto-
rowskiej) lub do Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu (nr tel. 23 679 10 78), w celu prze-
kazywania cennych historii i wspomnień z dawnych lat. To niepowtarzalna okazja by wydać publikację zawierającą wspomnienia mieszkańców. 
Zadbajmy o przyszłe pokolenia i wydajmy wspólnie historię naszego miasta!

     Wesprzyj 
       nas swoją 

        historią!

 2 kwietnia obchodzony jest 
Światowy Dzień Świadomości 
Autyzmu. To święto ma zwiększyć 
wiedzę społeczeństwa odnośnie 
dzieci dotkniętych autyzmem. 
Jego założeniem jest polepsze-
nie ich warunków życia, opieki 
medycznej i zwiększenie tole-
rancji wobec osób cierpiących na 
autyzm. Raciąż przyłączył się do 
akcji i Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu za-

świeciło się na niebiesko.

 Od kilku już lat pamiętamy o Świa-
towym Dniu Świadomości Autyzmu 
i organizujemy w mieście różnorodne 
happeningi mające na celu podnieść 
świadomość naszych mieszkańców. 
Światowy Dzień Świadomości Auty-
zmu to dzień, w którym na znak soli-
darności z chorymi, budynki na całym 
świecie są podświetlane na niebiesko. I 
tak było w tym roku również w Racią-
żu – na niebiesko podświetlone zostało 
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciążu. Był to swoisty gest soli-
darności z chorymi. Celem prowadzo-
nej kampanii „Polska na niebiesko” jest 
uświadomienie Polaków, że z autyzmu 
się nie wyrasta – jest to choroba do 
końca życia. W tym miesiącu czekają 
nas jeszcze happeningi w naszym mie-
ście – właśnie podnoszące świadomość 
mieszkańców.

Redakcja

    
  
 

„Miejskie Centrum Kultury 
w Raciążu włączyło się po raz 
kolejny w akcję podnoszenia 
świadomości dotyczącej auty-
zmu. 2 kwietnia w Światowym 
Dniu Świadomości Autyzmu 
podświetliliśmy okna naszego 
centrum kultury na niebiesko 
na znak solidarności z osobami 
cierpiącymi na autyzm. To ko-
lejna, i na pewno nie ostatnia 
nasza akcja podnosząca wiedzę 

i wrażliwość mieszkańców w 
tym zakresie. Co roku w kwiet-
niu organizujemy happenin-
gi, które mają na celu zwrócić 
uwagę na niedopuszczalną dys-
kryminację, nadużycia i izola-
cję, jakich doświadczają ludzie 
dotknięci autyzmem i ich naj-
bliżsi. W 2017 roku MCKSiR 
w Raciążu wziął udział w pro-
gramie "Niebieska wyspa" 
prowadzonym przez Centrum 
Zdrowia "Szansa" i uzyskał 
certyfikat placówki przyjaznej 
i dostosowanej dla osób z au-
tyzmem. Pracownicy jednostki 
wzięli również udział w szko-
leniu, w którym dowiedzieli 
się jak postępować z osobami 
z zaburzeniami autystycznymi. 
Organizowane w celu zwięk-
szenia świadomości akcje są 
jak najbardziej warte poparcia 
i będziemy podejmować działa-
nia w celu jak najszerszego ich 
propagowania. "

   Środki na sport pozyskane z powiatu

 Stowzarzyszenia 
z dofinansowaniami

   Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 MCKSiR zaświecił się
na niebiesko

  W ostatnim czasie spłynęły do 
nas dobre wiadomości z Powiatu 
Płońskiego. Cztery stowarzysze-
nia z Raciąża pozyskały środki na 
realizację działań statutowych 
w ramach konkursów organizo-
wanych przez Zarząd Powiatu 
Płońskiego. Środki pozyskano w 
ramach dwóch otwartych kon-
kursów ofert w zakresie kultury i 
sportu. 

 Stowarzyszenia z naszego miasta po-
zyskały środki w ramach dwóch kon-
kursów organizowanych przez Powiat 
Płoński. Udało się pozyskać nieba-
gatelną kwotę 20 000,00 zł łącznie, 
których beneficjentami są cztery sto-
warzyszenia z Gminy Miasto Raciąż: 
Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów 
i Rencistów w Raciążu, Regionalne 
Stowarzyszenie Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, 
Stowarzyszenie Honorowych Dawców 

Krwi w Raciążu oraz Ludowy Klub 
Sportowy „Błękitni Raciąż”.

Na sport 11 000,00zł
 W ramach zorganizowanego przez 
Zarząd Powiatu Płońskiego konkur-
su na realizację zadań z zakresu kul-
tury fizycznej do pozyskania było 
45 000,00 zł. Raciąskim stowarzysze-
niom w drugiej turze konkursu uda-
ło się pozyskać niebagatelną kwotę 
17  000,00 zł. Zarząd Powiatu Płoń-
skiego przyznał dofinansowania na 
realizację zadań z zakresu sportu trzem 
stowarzyszeniom z naszego miasta. 
Dofinansowania pozyskali: 
- Stowarzyszenie Seniorów 
Emerytów i Rencistów w Ra-
ciążu w kwocie 4 000,00 zł 
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi w Raciążu w kwocie 2 000,00 zł 
- Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” 
Raciąż w łącznej kwocie 11 000,00 zł 
(na realizację 4 zadań).

Na kulturę 9 000,00zł
 Powiat Płoński po raz pierwszy ogło-
sił konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. Zarząd Powiatu Płoń-
skiego miał do rozdysponowania 50 
000,00 zł. Raciąskim stowarzyszeniom 
udało się pozyskać kwotę 9 000,00 zł 
na realizację działań statutowych. Za-
rząd Powiatu Płońskiego przyznał do-
finansowania na realizację zadań z za-
kresu kultury dwóm stowarzyszeniom 
z naszego miasta.
Dofinansowania pozyskali:
- Stowarzyszenie Seniorów Emerytów 
i Rencistów w Raciążu w kwocie 6 
000,00 zł (na realizację 2 działań)
- Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
Raciążu w kwocie 3 000,00 zł
Gratulujemy serdecznie!
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Artur Adamski
Dyrektor MCKSiR 

w Raciążu

PIERWSZY KROK
przedszkole piłkarskie

Klub LKS BŁĘKITNI RACIĄŻ i MCKSiR w Raciążu
zapraszają na zajęcia 

piłki nożnej dzieci w wieku 4 - 7 lat.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w weekend.

Trening oparty na:
- grach i zabawach 
- ćwiczeniach kształtujących koordynację ruchową- ćwiczeniach kształtujących koordynację ruchową

Zajęcia prowadzone przez trenera  
                                       z LICENCJĄ UEFA B.

Krzysztof Kopciński
 grał w 

mi.n Polonii Warszawa, 

Zniczu Pruszków, Elana Toruń

Zapisz się już dziś!
Tel: 510 730 228

e-mail: sport@mckraciaz.pl
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  Reprezentacja piłkarek płońskiej 
sekcji Olimpiad Specjalnych „Olim-
pijczyk Płońsk” działającej w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Płońsku zdobyła złoty 
medal podczas Światowych Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych Abu 
Dhabi 2019. To wielki sukces dziew-
cząt. Wśród reprezentacji Piłkarek 
była także mieszkanka Gminy Ra-

ciąż. Zwycięski skład to: Wiktoria 
Gmurczyk, Paulina Benkie, Marty-
na Siwek, Monika Młudzikowska, 
Marlena Włodarska oraz trenerka 
Agnieszka Palińska. Dziewczyny w 
rozgrywkach pokonały reprezenta-
cje z Ameryki Samoa, Sri Lanki oraz 
Białorusi. Podczas Sesji Rady Powia-
tu Płońskiego drużyna otrzymała od 
Zarządu Powiatu Płońskiego gratu-

lacje i symboliczny czek na kwotę 5 
000,00 zł jako nagrodę za zdobycie 
złotego medalu podczas Światowych 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych Abu Dhabi 2019.

Redakcja

  W marcu w Zespole Szkół w 
Raciążu zorganizowane zostało 
posiedzenie Zarządu Powiatu 
Płońskiego. Członkowie Za-
rządu mieli okazję zobaczyć 
działania szkoły od kuchni – w 
przenośni i dosłownie. Wszyscy 
członkowie zarządu zapoznali 
się z funkcjonowaniem ZS w Ra-
ciążu. Po rozmowie z Dyrektor 
szkoły przedstawiciele zarządu 
zapoznali się z wszystkimi pro-
blemami i bolączkami z jakimi 
boryka się na co dzień.
 
  Jest to jednak szkoła z ogromnym 
potencjałem, który należy właściwie 

wykorzystać. Spotkanie pozwoliło 
obiektywnie ocenić sytuację. Zarząd 
przeanalizował sytuację i podjął kil-
ka decyzji po weryfikacji potrzeb. 
Zdecydowano o realizacji kilku nie-
zbędnych modernizacji oraz napraw 
doraźnych. Przeznaczone zostały 
również środki na wykonanie audy-
tu energetycznego, który zweryfikuje 
potrzeby w zakresie termomoderni-
zacji i poprawy energetycznej budyn-
ku, a w przyszłości umożliwi złożenie 
wniosku o dofinansowanie niniejsze-
go działania w ramach środków ze-
wnętrznych.

Redakcja

   Posiedzenie Zarządu powiatu w Zespole szkół w Raciążu

 Zarząd Powiatu obradował w Raciążu

 Historyczne złoto piłkarek na Igrzyskach Olimpijskich

 Złote dziewczyny

 Wolontariusz roku wybrany

Dobro popłaca
   
   
 

W marcu wręczono nagrody 
laureatom konkursu o tytuł Wo-
lontariusza Powiatu Płońskiego 
Roku 2018. W kategorii wolon-
tariusz tytuł otrzymała pani 
Milena Jakubiak – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. St. 
Wyspiańskiego w Płońsku, a w 
kategorii organizacja pozarzą-
dowa - Stowarzyszenie Wiecznie 
Młodzi z Płońska. 
 
 Począwszy od roku 2010 Starosta 
Płoński poprzez przyznanie tytułu 
Wolontariusza Powiatu Płońskiego 
wyraża wdzięczność wolontariuszom, 
którzy bezinteresownie, z życzliwo-
ścią i zaangażowaniem działają na 
rzecz mieszkańców Powiatu Płoń-
skiego w różnych dziedzinach życia 
takich, jak: kultura, sport, pomoc 
społeczna, promocja zdrowia, ekolo-
gia, turystyka, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych itp. Do tytułu 
można było zgłaszać osoby indywi-
dualne i organizacje pozarządowe. 
Konkurs został rozstrzygnięty 14 
marca 2019r.   

  W konkursie przyznano także 3 wy-
różnienia. Otrzymali je: w kategorii 
wolontariusz - pan Janusz Rosiak 
- Przewodniczący Zarządu Rejono-
wego w Płońsku Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
i pan Edward Zakrzewski - Prezes 

Ochotniczej Straży Pożarnej w No-
wym Mieście, a w kat. organizacja 
pozarządowa - Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, Od-
dział Rejonowy w Płońsku.
 
 Jak widać warto pomagać, a dobro 
popłaca. Najważniejsze by znaleźli się 
ludzie, którzy chcą pomagać innym, 
a jak widać w naszym powiecie ich 
nie brakuje. 

Redakcja

Uwaga czytelnicy!
Biblioteka Publiczna w Raciążu na czas remontów 

została przeniesiona do budynku MCKSiR, 
ul. Parkowa 14.

 Zapraszamy wszystkich czytelników do biblioteki 
w godzinach 8:00 - 16:00 (poniedziałek-piątek).

Przepraszamy za utrudnienia!
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 Szkoła Podstawowa im. Stani-
sława Konarskiego w Raciążu 
przystąpiła do Ogólnopolskiej 
Akcji Ekologicznej organizowa-
nej przez Green Office Ecologic 
Spółka z o.o.  - ‚’Wszystkie dzieci 
zbierają elektrośmieci’’.
 Akcja ma na celu podniesienie świa-
domości ekologicznej wśród dzieci 
i młodzieży na temat szkodliwości 
składowania zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego.

 Każda osoba zainteresowana odda-
niem elektrośmieci na rzecz szkoły 
przyczynia się nie tylko do poprawy 
jakości naszego środowiska, ale rów-
nież ma możliwość pozbycia się nie-
potrzebnych, zalegających sprzętów.
 W zamian za zużyty sprzęt elektro-
niczny i elektryczny szkoła otrzyma 
bony wymienne na nagrody rzeczo-
we.
Zachęcamy osoby prywatne, firmy i 
instytucje do przyłączenia się do na-
szego projektu.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej szkoły :

www.spraciaz.edupage.org

Termin Akcji: 
09.05 – 10.05.2019 r.

Miejsce zbiórki elektrośmieci: 
Szkoła Podstawowa w Raciążu,

Koordynator: 
Aneta Kowalska

 Wieści ze Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu

Dzieje się

 Wieści z Miejskiego Przedszkola w Raciążu

Gdzie jest wiosna?

Zbiórka elektrośmieci

 W marcu uczniowie wzięli 
udział w zawodach sporto-
wych, obejrzeli program mu-
zyczny. Odbywały się lekcje 
otwarte i wystawy prac pla-
stycznych. Powitano Pierw-
szy Dzień Wiosny.

Program muzyczny i konkurs 
wokalny
Dnia 15 marca 2019 r. odbył się 

program muzyczny pt. ,,Przygody 
Mistrza Koncertmistrza”, podczas 
którego uczniowie klas I - III zapo-
znali się z postacią koncertmistrza 
oraz grupami instrumentów w orkie-
strze.     
Odbyły się również dwa konkursy: 
-  Konkurs Wokalny, w którym I 
miejsce zajęła Gabriela Koszela z 
klasy II a za wykonanie piosenki pt. 
,,Bum, Bum, Bum”.      
- Konkurs Wiedzy Muzycznej, w 
którym I miejsce otrzymał Mikołaj 
Chrzanowski z klasy III b,   II miej-
sce Maja Karpińska z klasy III b, III 
miejsce Aleksandra Woźniak z klasy 
III a. 

Lekcja otwarta
  Klasa IA SP brała udział w lekcji 
otwartej dla nauczycieli. Były to 

zajęcia z edukacji przyrodniczej - 
,,Zwiastuny wiosny – świat roślin 
i zwierząt”. Zgodnie z projektem 
podjętym przez naszą szkołę ,,Ak-
tywna tablica„ uczniowie korzystają 
w czasie zajęć z najnowszych tech-
nologii TIK.  Dzieci bardzo chętnie 
czytają z tablicy, oglądają programy 
przyrodnicze, uczą się bardzo szybko 
nowych piosenek i chętnie śpiewają. 
Piszą litery, wyrazy i zdania, liczą 
oraz rysują. Takie pomoce dydak-
tyczne jaką jest tablica interaktywna 
dostarczają wielu wrażeń z każdych 
zajęć. Dzięki temu nauczyciel może 

rozwijać kompetencje uczniów w 
procesie edukacyjnym.  Posługiwanie 
się nowoczesnymi środkami   infor-
macyjno-komunikacyjnymi rozwija 

pamięć uczniów już od I klasy. Działa 
na większą koncentrację uwagi w cza-
sie zajęć  oraz poprawia spostrzegaw-
czość wzrokową i słuchową uczniów. 

Zawody w biegach przełajo-
wych
Dnia 28 marca 2019 roku w Cie-

chanowie, odbyły się Mistrzostwa 

Rejonu w indywidualnych biegach 
przełajowych. Naszą szkołę repre-
zentowało 12 uczniów: Weronika 
Marciniak, Kinga Wilczyńska, Ma-
teusz Piłat, Patrycja Ossowska, Laura 
Gburczyk, Aleksandra Chłopik, Julia 
Leszczyńska, Krystian Schodowski, 
Jacek Kopciński, Grzegorz Krawczyk, 
Oskar Skierkowski, Michał Lewan-
dowski. Siedmioro uczniów zakwa-
lifikowało się do Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w indywidualnych biegach 
przełajowych. Największy sukces 
osiągnęła Julia Leszczyńska, która w 
swojej kategorii wiekowej zdobyła 
złoty medal. Opiekunami uczniów 
byli : Agnieszka Kopcińska i Sławo-
mir Jóźwiak.

Konkurs plastyczny 
W naszej szkole odbył się konkurs 

plastyczny dla uczniów klas I-III pt.: 
„Świętowanie niedzieli w rodzinie”. 
Konkurs  ten  miał  na  celu: promo-
wanie   rodziny, pogłębianie świado-
mości dzieci na temat roli i wartości 
niedzieli w życiu chrześcijanina, uka-
zanie   na   czym  polega   prawdziwy 
sens  świętowania w rodzinie. Komi-
sja konkursowa spośród 31 prac wy-
łoniła zwycięzców: I miejsce –Kacper 
Cajc z kl. IIIa, II miejsce – Oliwia 
Karwowska z kl. IIa, III miejsce – 
Jakub Wiśniewski z kl. Ib. Gratulu-
jemy!

Szkoła Podstawowa Raciąż

 W marcu przedszkolaki wy-
ruszyły na poszukiwania 
wiosny. Czy ich wyprawa 
zakończyła się sukcesem? 
Oprócz tego odbyły się:  II 
olimpiada matematyczna, 
zajęcia promujące zdrowy 
styl życia oraz mające na 
celu dbanie o powietrze. Nie 
zabrakło też przedstawień.

Czyste powietrze wokół nas
 W dniach 11-15 marca w grupach 
6-latków „Żabki” i „Grzybki” był 
realizowany program „Czyste po-
wietrze wokół nas”. Dzieci poznały 
różne źródła dymu i ich szkodliwy 
wpływ na środowisko. Uzyskały wie-
dzę na temat skutków palenia papie-
rosów oraz sposobów radzenia sobie 
w sytuacjach, gdy jest się biernym 
palaczem.

II olimpiada matematyczna w 
przedszkolu
 W dniu 12 marca 2019 r. odbyła się 
II olimpiada matematyczna. Celem 
olimpiady było rozwijanie zaintere-
sowań i umiejętności matematycz-
nych, rozwijanie logicznego myśle-

nia, a także kształtowanie odporności 
emocjonalnej do pokonywania trud-
ności. W zadaniach wzięli udział re-
prezentanci grup 5 i 6 - latków.

Zajęcia otwarte w grupie koni-
czynki
 W dniu 19.03.2019 r. odbyły się 
zajęcia otwarte w grupie 3 - latków 
„Koniczynki”, które poprowadziła p. 
M. Karólkowska. Temat zajęć: „Proś-
ba do Słonka - poznanie roli Słońca 
w przyrodzie”.

Dzień jabłka w grupie koniczyn-
ki i motylki
 W marcu w grupie 3 - latków „Ko-
niczynki” oraz 4 - latków „Motylki” 
odbył się dzień jabłka. Zajęcia te 
miały zachęcać dzieci do sięgania po 
owoce oraz promowały zdrowy styl 
życia. Przedszkolaki dowiedziały się, 
że jabłka są zdrowe i smaczne. Nie 
zabrakło zabaw ruchowych i konkur-
sów w roli głównej z jabłkiem.

Szukamy wiosny - wiosenny ko-
rowód
 Dnia 21.03.2019r. dzieci z nasze-

go przedszkola świętowały Pierwszy 
Dzień Wiosny. Przemaszerowały 
wiosennym korowodem ulicami 
Raciąża ogłaszając wszystkim koniec 
zimy. Z uśmiechem i radością powi-
tały wiosnę.

Przygody smoka obiboka 
 W dniu 26.03.2019 r. gościliśmy w 
naszym przedszkolu aktorów Teatru 
Profilaktycznego Edukacja i Anima-
cja „Magik” z Białegostoku z przed-
stawieniem pt. „Przygody Smoka 
Obiboka”. Była to zabawna opowieść 
o leniwym smoku, który nie chciał 
się uczyć, wolał natomiast leżeć i ma-
rzyć. Dzięki przyjaciołom zrozumiał, 
że lenistwo nie popłaca a jedynie na-
uką i pracą można coś osiągnąć.

Nie chce mi się byc misiem 
 W dniu 27.03.2019 r. przedszkolaki 
zostały zaproszone do MCKSiR na 
spektakl teatralny pt. „Nie chce mi 
się być misiem” w wykonaniu grupy 
teatralnej „Maska” z Glinojecka.

Miejskie Przedszkole Raciąż
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  W ostatnim czasie do Zespo-
łu Szkół w Raciążu przyjechał 
wolontariusz z Indii, Pradeep 
Suriya. Przez cały tydzień, kil-
ka godzin dziennie, prowadził 
wykłady w języku angielskim 
na temat różnych dziedzin 
życia jego kraju. Uczniowie 
chętnie spędzali czas na mi-
łych rozmowach i z zacieka-
wieniem słuchali opowieści. 

 W niezwykle atrakcyjny sposób opo-
wiedział o kulturze, historii, kuch-
ni, gospodarce oraz turystyce tego 
imponującego państwa. Wszyscy 

uczniowie naszej szkoły mieli możli-
wość udziału w jego wykładach, któ-
re były świetną okazją, aby ćwiczyć 
umiejętności językowe słuchania ze 
zrozumieniem oraz mówienia po an-
gielsku. 
 
 Zaciekawiony polską kulturą 
Raciąski Zespół Szkół zapewnił 
liczne atrakcje dla swojego gościa. 
Odbyła się wycieczka do Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie 
Pradeep mógł zapoznać się z historią 
naszego regionu. Odbyła się również 
wizyta w Ochotniczej Straży Pożar-
nej, podczas której zaprezentowa-

no naszemu gościowi wyposażenie 
gaśnicze oraz wozy strażackie. Do-
datkowo Pradeep miał okazje po-
znać podstawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy.  Nasz gość poznał 
również historię kościoła w Raciążu.  
Na jednym z ostatnich wykładów, 
w którym wzięła udział również 
dyrekcja Zespołu Szkół w Racią-
żu, p. Dorota Rubinkowska oraz 
p. Monika Chłopik, uczniowie za-
prezentowali kulturę naszego kraju. 

ZS w Raciążu 

 1 kwietnia 2019 roku uczniów 
Społecznego Liceum Ogólno-
kształcącego STO w Raciążu od-
wiedził prezes prężnie rozwija-
jącego się Banku Spółdzielczego 
w Raciążu, pan Piotr Pniewski. 
Podczas spotkania przedstawił 
zgromadzonym najważniejsze 
informacje na temat produktów 
bankowych, kart płatniczych 
(kredytowych i debetowych), 
rachunków oszczędnościowo 
– rozliczeniowych, lokat oraz 
ustalanych przez Radę Polityki 
Pieniężnej stóp procentowych. 

 Uczniowie poznali wymagania, któ-
re należy spełnić aby założyć bank, 
rodzaje banków, ich formę organiza-
cyjną, różnice pomiędzy spółdzielnią, 
a spółką akcyjną, zadania Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz zasady 
zakładania kont i brania kredytów. 
 Prezes Banku Spółdzielczego w Ra-
ciążu przestrzegł uczniów przed lo-
kowaniem pieniędzy w  instytucjach 

finansowych nienależących do Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Przypominał aferę Amber Gold, 
która doprowadziła do utraty przez 
klientów wspomnianego parabanku 
oszczędności całego życia oraz wyja-
śnił mechanizm powstawania tzw. pi-
ramidy finansowej. Zwrócił również 
uwagę na niebezpieczeństwo wpad-
nięcia w pętlę zadłużenia oraz ryzyko 
podejmowane przez osoby korzysta-
jące z usług firm pożyczkowych. 
  W trakcie interesującego wykładu 
uczniom przypomniano, że należy 
dokładnie czytać wszelkie umowy, w 
tym także umowy kredytowe, gdyż 
kredyt jest łatwo wziąć, a dużo trud-
niej spłacić. Prezes Banku Spółdziel-
czego w Raciążu, pan Piotr Pniewski 
apelował do licealistów o rozsądek 
podkreślając, że tego typu decyzje 
podejmowane są na dłuższy czas i na-
leży brać pod uwagę zmienne koszty 
związane ze spłatą zaciągniętych zo-
bowiązań finansowych. 
  Uczniowie w bardziej przystępny 

sposób przyswoili wiedzę z podstaw 
przedsiębiorczości, którą z  pewno-
ścią wykorzystają w dorosłym życiu. 
Spotkanie było doskonałą okazją, aby 
przypomnieć im o  zasadach bezpie-
czeństwa i zachowaniu szczególnej 
ostrożności podczas korzystania z 
bankowości elektronicznej - obsługi-
wania własnych kont. 
  Pan prezes wspomniał o możli-
wości dysponowania posiadanymi 
środkami pieniężnymi i  przeprowa-
dzania operacji finansowych za po-
średnictwem tabletów, komputerów 

i telefonów komórkowych sugerując 
jednocześnie uczniom zaopatrzenie 
się w programy antywirusowe i dba-
nie o bezpieczeństwo posiadanych w 
banku środków. Zaznaczył przy tym, 
że współczesne banki mają bardzo 
dobrze rozwinięte systemy zabezpie-
czeń, które trudno jest złamać, dlate-
go też przestępcom dużo łatwiej jest 
okraść klienta niż bank.
  Jako ciekawostkę prezes, pan Piotr 
Pniewski dodał, że w Banku Spół-
dzielczym w Raciążu doszło do 
dwóch napadów i jednego włamania 

przypominając, że w takiej sytuacji 
najważniejsze jest zawsze zdrowie 
pracowników i klientów, a na drugim 
miejscu zgromadzone w sejfie pienią-
dze, które zawsze są ubezpieczone na 
wypadek kradzieży. 
  Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
nauczyciela podstaw przedsiębiorczo-
ści, pana Łukasza Palmowskiego przy 
wsparciu dyrektora szkoły, pana An-
drzeja Nizielskiego. 

ZS STO w Raciążu

 Prezes BS w Raciążu z wizytą w ZS STO w Raciążu 

 Bank bez tajemnic

  

Osiemnastego lutego grupa 
młodzieży z Zespołu Szkół w 
Raciążu wraz z opiekunami: p. 
Anną Wichowską-Szcześniew-
ską i p. Anną Leszczyńską wyje-
chała na sześciodniową wyciecz-
kę do Wielkiej Brytanii. Celem 
długiej podróży autokarem i 
przeprawy promowej pomiędzy 
Calais a Dover był Londyn.

 Uczniowie byli zakwaterowani u 
brytyjskich rodzin, które dbały, aby 
w plecakach gości zawsze znalazł się 
„ packed lunch „, odwozili na miej-
sce zbiórki przed zwiedzaniem, a  
zabierali wieczorem. Ich domy usytu-
owane były na obrzeżach Londynu, 
w dzielnicy Modern. Była to dobra 
okazja do poznania zwyczajów pa-

nujących w Anglii, kultury i realiów 
życia codziennego Brytyjczyków.
Niewątpliwym atutem wyjazdu była 
możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności językowych w prawdziwych 
sytuacjach komunikacyjnych oraz 
pogłębienie wiedzy dotyczącej zna-
jomości słownictwa, gramatyki oraz 
kultury.

Atrakcji co nie miara
  Głównymi atrakcjami były m. in. 
London Eye, rejs statkiem po Tami-
zie, galeria Tate Modern, Muzeum 
Brytyjskie, Galeria Narodowa, spa-
cery przy najpopularniejszych obiek-
tach stolicy: Big Benie, Gmachu 
Parlamentu, Pałacu Buckingham, a 
także w parku Królewskim w Green-
wich oraz na Oxford Street. Za-
chwyt wzbudzała dopisująca pogoda 
i wszechobecna zieleń, a wszędzie 
podkreślana była królewskość wyspy: 
czerwone piętrowe autobusy, skrzyn-

ki pocztowe i budki telefoniczne.
 Wyjazd pozwolił zdobyć nowe umie-
jętności i dużą wiedzę na temat Wiel-
kiej Brytanii. Został przez wszystkich 

uznany za bardzo udany, a wspo-
mnienia wzbudzają zdecydowanie 
pozytywne emocje.

ZS w Raciążu

Nauka i zabawa w jednym

 Brytyjska przygoda

Spotkanie z Indiami w Raciążu

  Obca kultura niezwykle ciekawa
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W marcu w Szkole Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu odbyła się kolejna 
edycja  Super Ligi dla Dzieci w 
Raciążu. W lidze wzięła udział 
znacząca liczba dzieci, które 
pokazały swoje umiejętności w 
zakresie taekwondo.  

Wydarzenie łączyło dobrą zabawę 
z nutą rywalizacji sportowej, przy 
bardzo smacznych przekąskach oraz 
dopingu rodziców. Wszyscy uczest-
nicy wydarzenia nagrodzeni zostali 
pamiątkowymi medalami. Wyda-

rzenie zostało zorganizowane przez 
Szkołę Podstawową im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu oraz rodzi-
ców uczestników ligi z Raciąża przy 
współpracy z Gminą Miasto Raciąż 
oraz Sponsorów.    

Po przeprowadzonych nadeszła 
chwila wytchnienia po zawodach, 
dzieci wraz z rodzicami przyjemnie 
spędzili czas na pikniku w siedlisku 
Przystanek Natura. Był to dzień pe-
łen emocji i wrażeń.

Redakcja

  Superliga Taekwondo w Raciążu

 Taekwondo mistrz!

 Przedszkole piłkarskie ruszyło!

Od przedszkolaka 
do piłkarza

  W marcu ruszyło Przedszkole Pił-
karskie dla najmłodszych piłkarzy z 
naszego miasta i okolic. W ramach 
prowadzonego działania odbywają się 
zajęcia sportowe dla dzieci. W trenin-
gach biorą udział także rodzice po-
ciech. W ramach zajęć rozwijają oni 
swą ogólną kondycję sportową. Uczą 
się podstawowych zasad piłkarskich 
oraz rozgrywają swe pierwsze mecze.   
 
 Zajęcia są dla dzieci okazją do roz-
woju, ale także do zabawy oraz uczą 
jak w wartościowy sposób spędzać 
czas wolny. Treningom towarzyszy 
świetna zabawa i wiele uśmiechu. 
 Zapraszamy do uczestnictwa w zaję-
ciach wszystkie chętne dzieci w wie-
ku 4-7 lat.

Zapisy u trenera
Krzysztofa Kopcińskiego,

Tel. 510 730 228
MCKSiR w Raciążu

„Chciałbym serdecznie podzię-
kować rodzicom dzieci z nasze-
go miasta, które uczestniczyły w 
lidze taekwondo organizowanej 
w marcu w Raciążu za zaanga-

żowanie i podjęcie wszelkich 
działań przy organizacji tego wy-
darzenia. Chciałbym również po-
dziękować Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Ko-
narskiego oraz Promyk Ciecha-
nów Taekwondo Olimpijskie za 
współpracę przy organizacji Ligii 
Taekwondo w Raciążu. Uczest-
nikom zaś serdecznie gratuluję 
osiągnięć i wyników oraz życzę 
kolejnych sukcesów i zapału do 
rozwijania pasji.” 

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąż



Na świecie miało miejsce sie-
dem  pandemii  cholery. Naj-
groźniejsza epidemia cho-
lery w Europie panowała w 
latach 1831–1838. Do Polski 
dotarła za sprawą wojsk ro-
syjskich podczas powstania 
listopadowego. 

  Kolejne ataki choroby zanoto-
wano w latach 1848–1855.  Adam 
Mickiewicz  zmarł podczas epide-
mii cholery panującej w roku 1855 
w  Konstantynopolu (obecnie  Stam-
buł), prawdopodobnie na tę właśnie 
chorobę. Dopiero w 1883, dzięki 
badaniom  Roberta Kocha, poznana 
została przyczyna tej choroby. Do za-
każenia  dochodzi na drodze pokar-
mowej, głównie przez skażoną ludz-
kimi odchodami wodę. Rzadko przez 
żywność. Wodę zanieczyszczać bak-
teriami zdolni są jedynie ludzie cho-
rzy lub  nosiciele.  Choroby zakaźne 
układu trawiennego a więc: cholera, 
dur plamisty czyli tyfus, czerwon-
ka, to choroby przenoszone przez 
wodę zanieczyszczoną odchodami 
ludzkimi lub bydlęcymi. Rozwija-
ły się one na szerszą skalę zawsze w 
miesiącach ciepłych, w czasie zimo-
wym należały zawsze do rzadkości. 
Ludzie zaś wodę do spożycia czerpali 
z potoków i strumyków. Nie mieli 
świadomości, iż choroby powyższe 
przenoszone są drogą pokarmową. 
Uważali, że choroby te przenoszą się 
drogą powietrzną. Dlatego też i mo-
dlili się: Od powietrza, głodu, ognia 
i wojny zachowaj nas Panie.  Kiedy 
zaś udowodniono, że przenoszą się 
najczęściej przez   spożywaną wodę 
cesarz austriacki nakazał obowiązko-
wo kopać studnie, aby z nich tylko 
można było czerpać wodę do spoży-
cia. W „Tygodniku Lekarskim” nr. 
29 z 1855 roku tak opisywano  jej 
historię” 
„Choroba jest, z której znaczna 
część ludzi umiera, a  lekarze i nie 
lekarze bardzo się jej obawiają. 
Naj przód pojawiła się w Indiach 
w 1817 roku, później nawiedziła 
Rosję w 1830, a w 1831 była w 
Wiedniu. Za podróżowała Europę, 
później znikła , by ponownie poja-
wić się w 1835. Wszystkie metody 
okazały się nieskuteczne gdyż po-
czątkowo umieralność wynosiła 75 
%, później 50%. Zazwyczaj chole-
ry nie poprzedzają żadne oznaki 
chorobowe. Nagle człowiek zupeł-
nie zdrowy czuje się osłabiony (ból 
głowy, wymioty nudności), później 
biegunka. Osłabienie wzrasta, tęt-
no niknie... potem umiera.”
  Na terenie północnej Polski po raz 
ostatni epidemia miała miejsce w la-
tach 1892–1894. Nazwa cmentarz 
choleryczny na pewno ścisła nie jest. 
Powinno się raczej używać określe-
nia cmentarz epidemiczny: na ta-
kich bowiem cmentarzach grzebano 
zmarłych na różne choroby zakaźne. 
Oprócz cholery zmarłych na czer-
wonkę, tyfus, itp.  cmentarze chole-
ryczne (epidemiczne) powstawały w 
odpowiedzi na rozporządzenie władz 
austriackich z roku 1831. Zakładano 
je w każdej wiosce, tak aby zmarłych 
na chorobę zakaźną nie przewozić z 
wioski do wioski i nie rozprzestrze-
niać zarazy.
  Nie odnalazłem zapisów (w kroni-

ce parafii Raciąż), kiedy konkretnie 
powstał cmentarz choleryczny w 
Raciążu i ilu zmarłych pochowano, 
wskazówką są opracowania i artykuły 
w prasie, z których korzystałem. 
  Analiza akt stanu cywilnego Ra-
ciąża na przestrzeni lat 1813-1826 
wykazuje przyrost liczby mieszkań-
ców, trwała ta tendencja do 1864, 
ale były lata  gdzie miał miejsce uby-
tek ludności. Zjawisko to związane 
było z epidemią cholery w latach 
1831,1852,1855. W 1830 nastąpił 
niewielki ubytek Raciążan.  W roku 
następnym  w trakcie powstania listo-
padowego wystąpił w mieście znaczny 
regres demograficzny, który pogłębiła 
epidemia cholery, gdzie szczyt wystą-
pił  w lipcu i sierpniu. Zmarło tutaj 
187 mieszkańców, w tym w lipcu 42, 
sierpniu 23, wrześniu 16. Ubytek 
ludności czyli przewaga liczby zmar-
łych nad urodzeniami wyniósł 115 
osób. Kolejna epidemia w 1852 roku 
objęła Królestwo Polskie. W Raciążu 
jej zasięg był mniejszy a swoje apo-
geum osiągnęła we wrześniu, zmarło 
27 osób na całoroczną liczbę 131. 
W roku 1855  na miasto jak i kraj 
padło ofiarą trzeciej epidemii chole-
ry, główne nasilenie miało miejsce w 
sierpniu, wówczas zmarło 34 raciążan 
na ogólną liczbę całoroczną 224. Na-
stąpił ubytek mieszkańców aż o 154 
osoby. Jeden z większych przyrostów 
naturalnych  nastąpił dopiero w 1864 
roku i wynosił 81 osób. Jeżeli chodzi 
śmiertelność to była u dzieci bardzo 
wysoka  i dochodził do 50% i więcej 
ogółu zgonów. 
  Tygodnik Lekarski  ogłaszał tygo-
dniowe biuletyny o stanie epidemii 
cholery między innymi w Raciążu:
01.11.1866r.     
było chorych 0  |  zachorowało 12    
zmarło 65  |  wyzdrowiało 29
8.11.1866r.    
było chorych 18| zachorowało 26 
zmarło 12 | wyzdrowiało 19

15.11.1866r.   
było chorych 13 | zachorowało 8,       
zmarło 6 |  wyzdrowiało 7,
22.11.1866r.
było chorych 8 | zachorowało 0      
zmarło 0 | wyzdrowiało 8,
16.09.1867r.
było chorych 0 | zachorowało 8
zmarło 4 | wyzdrowiało 1,
30.10.1867r.
było chorych 4 | zachorowało 4     
zmarło 2 | wyzdrowiało 6

Na przełomie  1866/67  roku zacho-
rowało ok 158 osób, a zmarło 89. 
  Pomimo znacznego zmniejszenia 
liczby chorych, „Kurier Warszawski” 
z 6.10.1866  apelował wystrzegać się:
surowych ogórków, rzepy, marchwi. 
zimnego i wędzonego mięsa, tłustych 
i nie świeżych ryb,
grzybów, młodego lub skwaśniałego 
piwa, nadmiernego używania trun-
ków spirytualnych.
  Na koniec należy wszelkimi sposo-
bami unikać przeziębienia a szcze-
gólnie przemoczenia nóg. „Gazeta 
Warszawska” 20 stycznia 1874 roku 
apelowała o wyciągnięcie wniosków 

z przeszłości by nie powtórzyło się 
złowrogie doświadczenie. Cholera w 
naszym kraju wprawdzie ustała, ale w  
Europie zachodniej, Galicji, Śląsku 
i Węgrzech panuje. Walka z tą epi-
demią powinna być traktowana jak 
czas wojny i wymaga użycia środków 
przewidzianych dla stanu wojennego. 
Jak podaje „Gazeta Świąteczna” 10 
czerwca 1894, że począwszy od 30 
maja ogłoszono urzędowo w guberni 
płockiej i radomskiej występowanie 
następnej fali epidemii cholery. W 
Płocku od 20 do 27 maja  zachoro-
wało 31 osób a  zmarło 20. W tym 
czasie w pow. Sierpeckim  zachoro-
wało 4 osoby 
  Prawdopodobnie ostatnim pocho-

wanym na raciąskim cmentarzu jest 
Józef Żochowski ur.1847 roku. 
„Gazeta Świąteczna” nr 680 z 2 
stycznia 1894 roku pisze o ostat-
niej fali epidemii.
   
  Wiadomości o istnieniu drugiego 
„Cmentarza cholerycznego” na tra-
sie między Raciążem a Budami Kra-
szewskimi potwierdzają mieszkańcy. 
To miejsce nazywane jest „Barbara”, 

znajduje się na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego „Sielanka” przy 
szosie. Dlaczego ma taką nazwę miej-
scowi nie potrafią wyjaśnić, chociaż 
w dolnej części krzyża jest medalion 
z wizerunkiem kobiety (na zdjęciu).
Przekazy rodzinne potwierdzili:  
Andrzej Ciarczyński 79 lat – Budy 
Kraszewskie, 
Stanisław Zabrodzki 90 lat – Półka 
Raciąż, jego rodzice mówili, że tam 
odbywały się pochówki zmarłych na 
cholerę, 
Henryk Szpila – Raciąż wspomina 
opowieści p. Mariańskiego byłego 
mieszkańca Bud Kraszewskich, 
Maciej Kukuła pamięta, że w tym 
miejscu były  pozostałości nagrob-
ków. Były 3 metalowe duże płyty z 
napisami na przełomie lat 60 i 70 
XX wieku. Na zdjęciu 4 uszkodzone 
słupki okalające grób z ozdobnym 
łańcuchem.

  Jeżeli ktoś z państwa posiada wiedzę 
lub zna opowieści przekazywane z 
pokolenia na pokolenie na powyższy 
temat to proszę o kontakt za pośred-
nictwem MCKSIR w Raciążu.

Jan Chądzyński
Źródła:
- internet  Wikipedia wolna encyklopedia,
-Tygodniki Lekarskie z 1855 roku  nr.29, 
1866 nr 44,45,46,47, 1867roku nr 39,40.
- Józef Barański „Geneza i rozwój społecz-
ności żydowskiej Raciąża w latach 1795-
1864” 
-Kurier Warszawski 6.10.1866 nr 235,
-„Gazeta Warszawska” nr 31 z 20 stycznia 
1874.
-informacje od pp. Andrzej Ciarczyński, 
Maciej Kukuła, Henryk Szpila, Stanisław 
Zabrodzki.
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 Cmentarz Choleryczny w Raciążu

„Puls Raciąża ” nr 2 (95) 2019



Elim
inacje do koncertu finałow

ego odbędą 
się na podstaw

ie dostarczonych 
do dnia 12 kw

ietnia 2019 roku
(przedłużony term

in do dnia 16 kw
ietnia)

nagrań konkursow
ych osobiście w

 siedzibie  

M
C

K
SiR ul.Parkow

a 14 Raciąż lub na adres 

anna.m
ika@

m
ckraciaz.pl  

oraz kart zgłoszeń uczestnikó
oraz kart zgłoszeń uczestników. 

O
 udziale w

 koncercie finałow
ym

 uczestnicy 

zostaną poinform
ow

ani do 19 kw
ietnia 2019r.

Regulam
in oraz karty zgłoszenia do pobrania na 

stronie w
w

w.facebook.com
/m

cksir.raciaz
W

ięcej inform
acji w

 sekretariacie M
C

K
SiR 

lub pod num
erem

 telefonu (23) 679 10 78

Jak się zgłosić?


