
W ostatnim czasie w ramach dofinanso-
wania pozyskanego z unii europejskiej uda-
ło się doposażyć pracownie szkolne w spe-
cjalistyczny sprzęt dydaktyczny. W ramach 
realizacji projektu pn. „Pakiet kluczowych 
kompetencji” zakupiono m.in.  tablice in-
teraktywne, projektor, głośniki, wizualizery, 
mikroskopy, wagi laboratoryjne, mierniki 
do pomiaru: wilgotności, natężenia światła, 
przepływu powietrza, natężenia prądu, ph, 
ciśnienia, siły, mocy, napięcie elektrycznego, 
temperatury, a także specjalistyczne zestawy 
laboratoryjne. 
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W kwietniu mieszkańcy Raciąża mieli 
okazję wziąć udział w niezwykłym wyda-
rzeniu. Mazowiecki Teatr Muzyczny imie-
nia Jana Kiepury przy współpracy z Gminą 
Miasto Raciąż wraz z Miejskim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego zaprosiło mieszkańców na 
kantatę „Totus Tuus – CałyM Twój”, skom-
ponowaną przez Jakuba Milewskiego do li-
bretta Jerzego Binkowskiego. To wyjątkowe 
muzyczne spotkanie odbyło się 5 kwietnia, 
o godzinie 18:00 w Kościele Wniebowzięcia 
NMP w Raciążu.
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W ostatnim czasie jednostki miejskie oraz 
organizację pozarządowe działające w Raciążu 
przy wsparciu Gminy Miasto Raciąż oraz Miej-
skiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zło-
żyły liczne projekty na dofinansowanie swoich 
działań. Na kilka działań dofinansowania udało 
się już pozyskać. W kilku konkursach oczeku-
jemy jeszcze na rozstrzygnięcia. Do końca maja 
wyniki powinny być już znane. 
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Doposażona szkoła

Niech się święci 3 maja

„Co wieś to inna pieśń” Wyścig kolarski w Raciążu

Wnioski o dofinansowania złożone

Nietuzinkowe wydarzenie

Dzień uchwalenia konstytucji 3 maja jest 
ważnym świętem narodowym dla Polaków. 
To pamiątka wielkiego osiągnięcia naszego 
narodu. Także mieszkańcy Raciąża wzięli 
udział w uroczystościach upamiętniających 
ten szczególny dzień. 3  maja  –  przedsta-
wiciele   władz,   organizacji,   stowarzyszeń  
oraz  mieszkańcy  naszego  miasta,  spotkali  
się  przy  Pomniku  Pamięci  Narodowej,  
aby  wspólnie  w godny i uroczysty sposób 
uczcić istotne dla naszego kraju i narodu 
rocznice.
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W ubiegłym miesiącu został roz-
strzygnięty konkurs na produkt lo-
kalny pt. „Co wieś to inna pieśń”. 
W konkursie nagrodzono produkty 
kulinarne, rękodzieło oraz wydarze-
nia nawiązujące do lokalnego dzie-
dzictwa. Wśród laureatów znalazło 
się troje raciążan – Monika Wasiak, 
Danuta Kantorowska i Jerzy Smo-
liński, którzy zostali nagrodzeni w 
kategorii rękodzieło.
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2   maja   w   Święto   Flagi   Raciąż   gościł   
kolarzy,  którzy  walczyli  o  zwycięstwo  w  
20.  Międzynarodowym  Wyścigu  Kolar-
skim   o   Memoriał   Romana   Siemiń-
skiego.    Oprócz    podziwiania    samego    
wyścigu najmłodsi mieszkańcy miasta mieli 
szansę wziąć udział w biegu flagi.  Trasa 19. 
Memoriału Romana Siemińskiego liczyła 165 
kilometrów, na co złożyło się 9 okrążeń po 
18,3 kilometra każde.  Kolarze  przejeżdżali  
przez  Raciąż  ulicami  Kilińskiego,  War-
szawską,  19  stycznia  oraz  Placem  Adama  
Mickiewicza, gdzie byli obserwowani przez 
licznie   zgromadzonych   mieszkańców. 
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Drodzy Mieszkańcy, 
w ostatnim czasie Zarządze-

niem ogłosiłem otwarty konkurs na 
realizację zadań publicznych w zakre-
sie kultury fizycznej oraz w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia. Ofertę 
na realizację zadania w zakresie kul-
tury fizycznej złożył Ludowy Klub 
Sportowy „Błękitni Raciąż”, zaś na 
realizację zadań w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi. Ofer-
ty zostały już ocenione pod wzglę-
dem formalnym i merytorycznym, 
a umowy podpisane odpowiednio 9 
kwietnia i 6 maja. 

W ostatnim czasie wnioski o do-
finansowanie złożyły jednostki miej-
skie oraz organizacje pozarządowe. 
Jak już się okazało współpraca Urzę-
du Miejskiego ze stowarzyszeniami 
w tej kwestii opłaciła się. W ostat-
nich dniach dostaliśmy dobre wieści 
co do kilku projektów – otrzymały 
one akceptację merytoryczną i uzy-
skały spore dofinansowania. Sto-
warzyszenia pozyskały już ogromną 
kwotę ponad 50 tys. zł na realizację 
swoich pomysłów od Zarządu Po-
wiatu Płońskiego oraz od Zarządu 
Województwa Mazowieckiego. Be-
neficjentami środków są: Stowarzy-
szenie Seniorów, Emerytów i Ren-
cistów w Raciążu; Ochotnicza Straż 
Pożarna w Raciążu oraz Regionalne 
Stowarzyszenie Twórców Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Ra-
ciążu, Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi oraz Ludowy Klub 
Sportowy „Błękitni Raciąż” (więcej 
informacji na str. 3 – przyp. red.). 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego 
powodu. Ale to jeszcze nie koniec 
możliwości pozyskania środków, 
oczekujemy na wyniki kolejnych 
konkursów i pozytywne informacje 
o otrzymaniu dofinansowań. Zapra-
szamy wszystkie organizacje pozarzą-
dowe, które chciałyby złożyć wnioski 
o dofinansowanie na realizację swo-
ich działań do Urzędu Miejskiego 
– pomożemy wypełnić wnioski i 
udzie-limy istotnych wskazówek.

Egzaminy odbyły się terminowo
W wielu miastach i szkołach w ca-

łej Polsce odbył się w kwietniu strajk 
nauczycieli. Także w Szkole Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu, 8 kwietnia, nauczyciele 
przystąpili do strajku, który zawie-
szony został 27 kwietnia. Mimo 
strajku, egzaminy gimnazjalne i eg-
zaminy VIII – klasistów odbyły się 
terminowo i przebiegły bez zakłóceń. 
Uczniowie oczekują aktualnie na wy-
niki, mam nadzieję, że będą one jak 
najlepsze. 

Nie samą nauką jednak uczniowie 
żyją. Już 31 maja w Szkole Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego 
odbędzie się dla wszystkich uczniów 
piknik z okazji Dnia Dziecka. Będzie 
wiele gier, zabaw i konkursów. Za-
chęcam serdecznie do skorzystania 
z licznych atrakcji. Zaś 1 czerwca na 
terenie przy Miejskim Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu odbę-
dzie się Piknik dla bezpieczeństwa, 
tj. piknik dla mieszkańców miasta 
– w szczególności dzieci i młodzie-
ży zorganizowany przy współpracy 
z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz 
Komisariatem Policji w Raciążu, 
podczas którego uczestnicy wezmą 
udział w licznych pokazach, grach, 
zabawach i konkursach. 

Szkoła pełna nowości
Realizujemy w Szkole Podsta-

wowej im. Stanisława Konarskie-
go projekt pn. „Pakiet kluczowych 
kompetencji”. W ramach projektu 
prowadzone są dodatkowe zajęciach 
matematyczno-przyrodniczych oraz 
językowych, dodatkowo rozwijają 
swoje kompetencje kluczowe m.in. 
cyfrowe. Zajęcia pozwalają naszym 
uczniom na ich rozwój i zgłębienie 
wiedzy.  W ostatnim czasie do szkoły 
dostarczony został sprzęt i wyposa-
żenie, które pozwolą na prowadze-
nie zajęć w ciekawy i interesujący 
sposób, który znacząco wpłynie na 
rozwój uczniów. W ramach realizo-
wanego projektu zakupiono m.in. 
tablice interaktywne, projektory, 
głośniki, wizualizer, mikroskopy, 
wagi laboratoryjne, mierniki do po-
miaru: wilgotności, natężenia świa-
tła, przepływu powietrza, natężenia 
prądu, ph, ciśnienia, siły, mocy, na-
pięcie elektrycznego, temperatury, a 
także specjalistyczne zestawy labora-
toryjne. W specjalistyczny sprzęt wy-
posażone zostały pracownie: infor-
matyczne, językowe i matematyczno 
– przyrodnicze. Dzięki zakupionemu 
wyposażeniu zajęcia będą mogły się 
odbywać poprzez realizację doświad-
czeń i przeprowadzanie różnego ro-
dzaju ćwiczeń, co sprawi, że ucznio-
wie o wielu kwestiach dowiedzą się 
przez obserwację, a nie jedynie przez 
poznawanie faktów. 

Projekty realizowane
Realizacja projektu pn. „Termo-

modernizacja oraz poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż” jest już bardzo za-
awansowana. Zakończono prace 
zewnętrzne – związane z wykona-
niem elewacji na pięciu budynkach. 

Rozpoczynają się prace zewnętrzne 
na budynku Urzędu Miejskiego w 
Raciążu. Efekty dotychczas prowa-
dzonych prac są już widoczne. Za-
kończono już prace na budynkach 
MCKSiR oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Prace w zakresie ocieplenia 
budynku zakończyły się również na 
budynkach Hali Sportowej i Przed-
szkola Miejskiego oraz na budynku, 
w którym mieści się Biblioteka Pu-
bliczna i MOPS.  Wstrzymane zosta-
ły prace dotyczące węzła cieplnego i 
centralnego ogrzewania, aktualnie 
przygotowywana jest aktualizacja 
dokumentacji projektowej. Rozpo-
częto prace w zakresie dokonania 
ocieplenia oraz wykonania elewacji 
na budynku Urzędu Miejskiego.  
Złożono także wniosek o płatność 
do Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych, a także 
rozliczenie dokonanych płatności. 
Ponadto udało się wydłużyć termin 
realizacji projektu do 31 październi-
ka 2020r., co pozwoli na realizację 
projektu w optymalnym terminie. 
Co więcej, udało się także wydłu-
żyć termin realizacji projektu do-
tyczącego dziedzictwa kulturowego 
w ramach którego przeprowadzony 
zostanie generalny remont wnętrza 
biblioteki oraz zakupiony zostanie 
profesjonalny sprzęt i wyposażenie, 
a także zrealizowane zostaną do-
datkowe pracownie specjalistyczne: 
ceramiczna, fotograficzno – dzien-
nikarska, Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta Raciąża i okolic oraz 

radio internetowe. Termin realizacji 
tego projektu po podpisaniu aneksu 
to 31 grudnia 2020 roku. 

W ostatnim czasie ułatwiliśmy 
mieszkańcom korzystanie z usług 
Urzędu Miejskiego poprzez wdro-
żenie projektu pn. „Platforma e – 
urząd w Raciążu”. Mieszkańcy mogą 
korzystać z licznych e- usług. Ponad-
to wprowadzona została Platforma 
Informacyjno – Płatnicza, w ramach 
której mieszkańcy mogą sprawdzić 
informacje dotyczące ich nierucho-
mości, zobowiązań podatkowych, 
deklaracji gospodarki odpadami ko-
munalnymi. A od kilkunastu dni w 
Urzędzie Miejskim można dokony-
wać płatności w formie bezgotówko-
wej przy wykorzystaniu terminalu. 
Gmina Miasto Raciąż wzięła udział 
w akcji Polska bezgotówkowa, w ra-
mach której można dokonywać wła-
śnie takich płatności. Wszystkie te 
zmiany wprowadzane są by ułatwić 
mieszkańcom załatwianie spraw w 
naszym urzędzie. Mam nadzieję, że 
będą Państwo zadowoleni z nowych 
rozwiązań.

Działania dla mieszkańców
W kwietniu gościliśmy w Raciążu 

artystów z Mazowieckiego Teatru 
Muzyczneo imienia Jana Kiepury. 
Byliśmy świadkami wykonania w 
Raciążu kantaty „Totus Tuus – Ca-
łyM Twój”, skomponowanej przez 
Jakuba Milewskiego do libretta Je-
rzego Binkowskiego. Koncert był 
niezwykły, wyjątkowy i wywołu-
jący głębokie emocje. Niezwykły  
ze względu na osobę papieża Jana 
Pawła II, któremu był poświęcony, 
Wielkiego Człowieka, Kapłana i Po-
laka. Świętego. Raciąż to miasto o 
tysiącletniej historii ze wspaniałymi 
mieszkańcami. Cieszę się, że mogli-
śmy być uczestnikami tak ważnego 
wydarzenia w wymiarze kulturalnym 
i religijnym. Kwietniowy koncert to 

ogromne przedsięwzięcie możliwe 
dzięki współpracy wielu instytucji. 
Bardzo dziękuję  przede wszystkim 
dyrekcji i artystom Mazowieckiego 
Teatru Muzycznego im. Jana Kiepu-
ry. Dziękuję także Parafii Św. Woj-
ciecha w Raciążu i księdzu probosz-
czowi Wiesławowi Kosińskiemu, 
dzięki któremu możemy wysłuchać 
Kantaty w naszym kościele. Dzięku-
ję Samorządowi Województwa Ma-
zowieckiego, bez którego wsparcia 
koncert by nie mógł się odbyć. Dzię-
kuję pracownikom Miejskiego Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji i 
Urzędu Miejskiego za zaangażowanie 
w przygotowanie koncertu. Dzięku-
ję także wszystkim mieszkańcom Ra-
ciąża, którzy przybyli na kwietniowe 
wydarzenie.

Zaś 2 maja byliśmy po raz kolejny 
gospodarzem  20.  Międzynarodo-
wego  Wyścigu  Kolarskiego   o   Me-
moriał   Romana   Siemińskiego. W 
wyścigu wzięło udział kilkudziesięciu 
kolarzy zarówno zawodowców, jak i 
amatorów – z Polski, Czech, Ukra-
iny  i  Białorusi. Było to wspaniałe 
widowisko. Pomimo niedogodnej 
pogody i silnego wiatru rywalizacja 
była zacięta. Wielu mieszkańców na-
szego miasta obserwowało zmagania 
uczestników na trasie wyścigu, która 
częściowo biegła ulicami  naszego 
miasta, tj. Kilińskiego,  Warszawską,  
19  stycznia  oraz  Placem  Adama  
Mickiewicza. 

Już niedługo po raz kolejny zor-
ganizowany zostanie kolejna edycja 
Raciąskiego Rajdu Rowerowego, 
w którym udział będą mogli wziąć 
mieszkańcy naszego miasta. Trwają 
działania mające na celu ustalenie 
tegorocznej trasy rajdu. Już dziś za-
praszam mieszkańców do udziału w 
wydarzeniu. Więcej informacji już 
wkrótce. 
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W ostatnim czasie jednostki 
miejskie oraz organizację po-
zarządowe działające w Racią-
żu przy wsparciu Gminy Miasto 
Raciąż oraz Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu złożyły liczne projekty 
na dofinansowanie swoich dzia-
łań. Na kilka działań dofinanso-
wania udało się już pozyskać. W 
kilku konkursach oczekujemy 
jeszcze na rozstrzygnięcia. Do 
końca maja wyniki powinny być 
już znane. 

W ostatnim czasie złożono pięt-
naście wniosków o dofinansowanie 
na działalność statutową stowarzy-
szeń. Dotychczas mamy wyniki, co 
do jedenastu złożonych wniosków i 
wszystkie są pozytywne – udało się 
pozyskać dofinansowanie na reali-
zację jedenastu wniosków w  łącz-
nej kwocie ponad 50 000,00 zł. Na 
wyniki dotyczące czterech wniosków 
wciąż czekamy. Mamy nadzieję, że i 
one okażą się pozytywne. 

OSP ponownie dla bezpieczeń-
stwa

Ochotnicza Straż Pożarna zło-
żyła wniosek o dofinansowanie na 
realizację projektu pn. „Inicjatywy 
wspierające podnoszenie świadomo-
ści wśród dzieci i seniorów w zakre-
sie porządku oraz bezpieczeństwa w 
Gminie Miasto Raciąż „ złożonego 
do Wojewody Mazowieckiego w 
ramach programu „Porządek i bez-
pieczeństwo publiczne”. Projekt 
obejmuje m.in.  organizację pikniku 
dla mieszkańców, przeprowadzenie 
warsztatów z pierwszej pomocy dla 
dzieci oraz osób starszych oraz kon-
kursy dla dzieci i seniorów, a także 
prezentacje i pogadanki na temat 
bezpieczeństwa. Udało się pozyskać 
blisko 19 tys. zł na realizację zadania. 

Produkt tradycyjny po raz drugi
Regionalne Stowarzyszenie Twór-

ców Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Raciążu złożył wniosek pn. 
„Produkt tradycyjny i regionalny 
Mazowsza na Jarmarku Raciąskim” 
o dofinansowanie w ramach konkur-
su: Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 
ogłoszony przez: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego 
- Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni 
Kulturowej i Turystycznej. Reali-
zacja projektu zakłada wystawienie 
produktów wpisanych na listę pro-
duktów tradycyjnych i regionalnych 
Mazowsza podczas wydarzenia ple-
nerowego mającego na celu pod-
kreślić istotę tradycji i zwyczajów 
regionu – VI Jarmarku Raciąskiego. 
Wydarzenie to stanowić będzie do-
skonałą okazję na prezentację pro-
duktów tradycyjnych podczas wy-
darzenia, które właśnie do tradycji i 
historii regionu nawiązuje. Co wię-
cej stanowić będzie doskonałą okazję 
do promocji produktów i wyrobów 
lokalnych twórców. Projekt ułatwi 
promocję i przedstawienie swej ofer-
ty przez członków najmłodszego w 
naszym mieście stowarzyszenia. W 
ramach konkursu udało się pozyskać 
ponad. 6 tys. zł na realizację zadania

Z powiatu na sport 
W ramach zorganizowanego przez 

Zarząd Powiatu Płońskiego kon-
kursu na realizację zadań z zakresu 
kultury fizycznej do pozyskania było 
45 000,00 zł. Raciąskim stowarzy-
szeniom w drugiej turze konkur-
su udało się pozyskać niebagatelną 
kwotę 17 000,00 zł. Zarząd Powiatu 
Płońskiego przyznał dofinansowania 
na realizację zadań z zakresu sportu 
trzem stowarzyszeniom z naszego 
miasta. Dofinansowania pozyskali: 
Stowarzyszenie Seniorów Emerytów 
i Rencistów w Raciążu w kwocie 4 
000,00 zł, Stowarzyszenie Honoro-
wych Dawców Krwi w Raciążu w 
kwocie 2 000,00 zł, Ludowy Klub 
Sportowy „Błękitni” Raciąż w łącz-
nej kwocie 11 000,00 zł (na realiza-

cję 4 zadań).

Z powiatu na kulturę 
Powiat Płoński po raz pierwszy 

ogłosił konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu kul-
tury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego. Zarząd 
Powiatu Płońskiego miał do rozdys-
ponowania 50 000,00 zł. Raciąskim 
stowarzyszeniom udało się pozyskać 
kwotę 9 000,00 zł na realizację dzia-
łań statutowych. Zarząd Powiatu 
Płońskiego przyznał dofinansowania 
na realizację zadań z zakresu sportu 
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

Ziemowit wraca do działania
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Raciąskiej „Ziemowit” wróciło do 
podejmowania działań. Wybrany 
został nowy zarząd, któremu zależy 
na przywróceniu działalności sto-
warzyszenia i podejmowania w jego 
ramach inicjatyw społecznych i lo-
kalnych. Złożono wniosek pn. „Pa-
triotyzm ważna sprawa – spotkanie z 
nieznaną historią regionu.” na kwotę 
blisko 40 tys. zł w ramach konkur-
su: Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 
- zadanie nr 1 Patriotyzm, ogłoszo-
nego przez:   Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego - Wy-
dział ds. Tworzenia Przestrzeni Kul-
turowej i Turystycznej. W ramach 
realizacji zadania publicznego podej-
mowane będą następujące działania: 
Patriotyczne Warsztaty Wokalne, 
wakacje z Plutonem Strzeleckim, ob-
chody rocznicy bitwy pod Raciążem 
23 lipca 1831r., która miała miejsce 
na ziemiach Raciąskich wraz z Pa-
triotyczno-Militarnym Piknikiem 
Rodzinnym; uroczyste obchody 11 

listopada; wydanie publikacji zawie-
rającej informację o wydarzeniach 
historycznych regionu.

Dzień ziemniaka
Regionalne Stowarzyszenie Twór-

ców Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w Raciążu złożyło również 
wniosek pn. „Historia kołem się toczy 
– powrót do tradycji święta pieczo-
nego ziemniaka na ziemiach gminy i 
miasta Raciąż.” na kwotę 33 500,00 
zł w ramach konkursu: Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego - zadanie nr 3 
Kultura łączy pokolenia, ogłoszo-
nego przez:  Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego - Wy-
dział ds. Tworzenia Przestrzeni Kul-
turowej i Turystycznej. Zadanie pu-
bliczne realizowane będzie w dwóch 
miejscowościach – mieście Raciąż 
i miejscowości Koziebrody. W obu 
tych miejscowościach planowana jest 
organizacja obchodów święta pieczo-
nego ziemniaka. Oba te wydarzenia 
mają na celu przypomnienie daw-
nej tradycji tych terenów. Ponadto 
uczestnicy wydarzeń będą mieli oka-
zję spróbować tradycyjnych potraw z 
ziemniaka, które już co raz rzadziej, 
a nawet prawie w ogóle nie występu-
ją w codziennej kuchni. Uczestnicy 
wydarzeń będą mieli okazję wysłu-
chać historii wydarzenia, informacji 
o związanych z nimi zwyczajami i 
obyczajami.

Raciąski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku – II edycja

Stowarzyszenie Seniorów, Emery-
tów i Rencistów w Raciążu po raz 
drugi złożyło wniosek w ramach 
otwartego konkursu ofert  „Działal-
ność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym” 
zorganizowanego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowiec-
kiego. W ramach zadania planowana 
jest organizacja II edycji Raciąskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Se-
niorzy z naszego miasta i gminy będą 
mogli skorzystać z bogatej oferty 
zajęć: komputerowych, teatralnych, 
wokalno – muzycznych, artystycz-

nych, rekreacyjno – ruchowych, 
zajęć kulinarnych z dietetykiem kli-
nicznym. 

Gratulujemy stowarzyszeniom 
pozyskanych środków i czekamy na 
kolejne oficjalne wyniki. Miejmy 
nadzieję, że będą one jak najbardziej 
pozytywne dla naszego miasta i orga-
nizacji działających na jego obszarze.
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 Jednostki miejskie i organizacje pozarządowe składają wnioski 

Wnioski o dofinansowania złożone

W ostatnich dniach pozyska-
liśmy fantastyczną informa-
cję z Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Miejskie Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Ra-
ciążu pozyskało blisko 60 tys. zł 
dofinansowania na realizację VI 
Jarmarku Raciąskiego. MCKSiR 
otrzymało unijne wsparcie w 
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014–2020. 

MCKSiR przedstawił najwyżej 
punktowany projekt w grupie „Or-
ganizacja i udział w targach, wysta-
wach tematycznych na rzecz prezen-
tacji osiągnięć i promocji polskiej 

wsi w kraju i za granicą”. MCKSiR 
w Raciążu był jednym z dwunastu 
beneficjentów, który pozyskał środ-
ki na realizację wydarzeń związa-
nych z rolnictwem, przetwórstwem 
i agroturystyką. Kwota dofinanso-
wania jaką udało się pozyskać to 59 
236,00zł. Dzięki tym środkom dofi-
nansowana zostanie organizacja  VI 
Jarmarku Raciąskiego.

Jarmark już w sierpniu
Miejskie Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu będzie organiza-
torem już szóstej edycji wydarzenia. 
Jarmark na stałe wpisał się w ka-
lendarz imprez miejskich. Powrót 

do historii i tradycji naszego miasta 
przypadł mieszkańcom do gustu. 
Tak jak w ubiegłym roku jarmark 
odbędzie się w dniach 14 – 15 sierp-
nia. 14 sierpnia planujemy koncerty 
zespołów, zaś 15 sierpnia planujemy 
organizację II Miejsko – Gminnych 
Dożynek Parafialnych z prezentacją 
wieńców dożynkowych. 

Oczywiście to nie wszystkie atrak-
cje jakie czekają nas podczas VI Jar-
marku Raciąskiego. Śledźcie fanpage 
MCKSiR, gdzie będę sukcesywnie 
zamieszczane informacje o wszelkich 
atrakcjach. 
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 MCKSiR w Raciążu pozyskało blisko 60 tys. zł na realizację VI Jarmarku Raciąskiego.

Środki na Jarmark Raciąski pozyskane!

Budujący jest wzrost aktywności 
społecznej organizacji pozarządo-
wych oraz mieszkańców naszego 
miasta. Cieszy również fakt, że wy-
nika on niejako z przyjętego modelu 
rozwoju i działalności Raciąskiego 
Centrum Kultury. Zależało nam by 
nakierować działalność na współ-
pracę i pomoc w realizacji pomy-
słów i potrzeb innych. Uważam, że 
jest to dobry kierunek, który został 
przyjęty już kilka lat temu i coraz 
bardziej się sprawdza, a jego efekty 
są widoczne. Promowane przez nas 
podejmowanie inicjatyw oddolnych 
wpływa na kształtowanie się postaw 
prospołecznych w naszym mieście. 
Naszym celem jest utrwalenie wize-
runku instytucji kultury, która jest 
otwarta na potrzeby mieszkańców i 
ich pomysły oraz pomaga realizować 
ciekawe inicjatywy z różnych zakre-
sów: kulturalnych, prospołecznych, 
patriotycznych czy historycznych.
Myślę, że udało nam się stworzyć 
Raciąskie Centrum Kultury otwarte 
na pomysły lokalnego społeczeń-
stwa. Przy współpracy z samorzą-
dem miejskim udało się zachęcić 
mieszkańców do zgłaszania swoich 
potrzeb i oczekiwań, których reali-
zację staramy się wspierać. To bardzo 
ważne, że przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych wychodząc z 
inicjatywą podejmowania nowych 
działań, wiedzą, że mogą się zwrócić 
do nas o wsparcie, a my w ramach 
naszych możliwości go udzielimy.

Artur Adamski
Dyrektor MCKSiR 

w Raciążu
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W ubiegłym roku Gmina Mia-
sto Raciąż pozyskała niebaga-
telne dofinansowanie na reali-
zację projektu, który wpłynie 
na rozwój naszych uczniów. 
W ramach złożonego projektu 
pn. „Pakiet kluczowych kom-
petencji” Gmina Miasto Raciąż 
realizuje projekt na kwotę 1,3 
miliona, z czego kwota dofi-
nansowania stanowi ponad 1,2 
miliona złotych. Od 12 lutego 
zaczęły się liczne zajęcia dla 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu. A w ostatnim czasie do 
szkoły dostarczony został spe-
cjalistyczny sprzęt wykorzysty-
wany na zajęciach.

Gmina Miasto Raciąż realizu-
je projekt pn. „Pakiet kluczowych 
kompetencji” skierowany do 290 

uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu, 
którego celem jest poprawa jakości 
kształcenia oraz rozwój kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy. 

Jednym z założeń projektu było 
doposażenie placówki w specja-
listyczny sprzęt, który umożliwi 
prowadzenie zajęć w ciekawy i in-
teresujący sposób. Zachęci młodych 
ludzi do zgłębiana wiedzy. Dzięki 
realizacji projektu udało się przygo-
tować wyspecjalizowane pracownie 
językowe, informatyczne i przyrod-
niczo – matematyczne. W ramach 
projektu zakupiono m.in. tablice 
interaktywne, projektory, głośniki, 
wizualizery, drukarki 3D, sprzęt do 
pracowni językowej, mikroskopy, 
wagi laboratoryjne, mierniki do po-
miaru: wilgotności, natężenia świa-
tła, przepływu powietrza, natężenia 

prądu, ph, ciśnienia, siły, mocy, 
napięcie elektrycznego, temperatu-
ry, a także specjalistyczne zestawy 
laboratoryjne. Dzięki zakupione-
mu wyposażeniu zajęcia odbywają 
się poprzez realizację doświadczeń 
i przeprowadzanie różnego rodzaju 
ćwiczeń, co sprawi, że uczniowie o 
wielu kwestiach dowiedują się przez 
obserwację, a nie jedynie przez po-

znawanie faktów. Realizacja projektu 
ma na celu wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego raciąskiej placówki a 
także wprowadzenie nowatorskich 
rozwiązań programowych umożli-
wiających złagodzenie dysfunkcji 
utrudniających naukę lub rozwój za-
interesowań uczniów.

Prężne działania
Już blisko trzy 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 trudnościa-
mi, jaki i dla tych zdolnych. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczycieli za-
trudnionych w Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Racią-
żu. Nauczyciele wzięli udział w szko-
leniach, w ramach których doskona-
lili swe umiejętności

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

UM Raciąż 

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

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

 „Pakiet kluczowych kompetencji” – już działamy

Szkoła doposażona

W kwietniu mieszkańcy Racią-
ża mieli okazję wziąć udział w 
niezwykłym wydarzeniu. Mazo-
wiecki Teatr Muzyczny imienia 
Jana Kiepury przy współpracy 
z Gminą Miasto Raciąż wraz 
z Miejskim Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszar-
da Kaczorowskiego zaprosiło 
mieszkańców na kantatę „Totus 
Tuus – CałyM Twój”, skompono-
waną przez Jakuba Milewskie-
go do libretta Jerzego Binkow-
skiego. To wyjątkowe muzyczne 
spotkanie odbyło się 5 kwiet-

nia, o godzinie 18:00 w Kościele 
Wniebowzięcia NMP w Raciążu.

Wykonanie kantaty było wielkim 
przedsięwzięciem, nie tylko arty-
stycznym, ale i organizacyjnym.  
W koncercie wzięło udział blisko 80 
artystów. Byli to soliści, dobrze znani 
z innych projektów muzycznych, ale 
także dwa wyśmienite chóry: Chór 
Archikatedry Warszawskiej oraz 
Chór „Tibi Domine”, a także Płocka 
Orkiestra Symfoniczna im. Witolda 
Lutosławskiego, którą 5 kwietnia 
prowadził sam kompozytor – Jakub 

Milewski. Zgromadzeni na kwiet-
niowy koncercie będą mieli oka-
zję wysłuchać wybitnych solistów: 
Edyty Krzemień, Olgi Szomańskiej, 
Marcina Fitcha oraz Michała Gasza. 

Uczestnicy koncertu byli zachwy-
ceni, a jednocześnie wzruszeni. Samo 
wydarzenie miało niezwykle podnio-
sły charakter. 
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 Kantata w Raciąskim Kościele

Emocjonalny koncert

Gościliśmy w kwietniu w Raciążu 
artystów z Mazowieckiego Teatru 
Muzycznego imienia Jana Kiepury. 
Byliśmy świadkami wykonania w 
Raciążu kantaty „Totus Tuus – Ca-
łyM Twój”. Koncert był niezwykły, 
wyjątkowy i wywołujący głębokie 
emocje. Niezwykły  ze względu na 
osobę papieża Jana Pawła II, któ-
remu był poświęcony, Wielkiego 
Człowieka, Kapłana i Polaka. Świę-
tego. Jan Paweł II to także honoro-
wy obywatel Raciąża. Koncert był 
wyjątkowy, bo odbył się w kościele 
Wniebowstąpienia Najświętszej 
Maryi Panny w Raciążu. Nie ma w 
naszym mieście bardziej godnego 
miejsca na taką uroczystość. Zna-
mienne jest to, że choć koncert od-
był się w czternastą rocznicę śmier-
ci Jana Pawła II, to był to koncert 
o życiu. Życiu Karola Wojtyły 
widzianym z perspektywy Matki 
przeżywającej życiowe rozterki i 
Maryi - Tej, której Św. Jan Paweł II 
zawierzył całe swoje życie słowami 
„Totus Tuus”.  Kantata była głębo-
ko poruszająca i budziła refleksje, 
które  dotykają najważniejszych ży-
ciowych spraw każdego z nas.

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąż
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 W ubiegłym miesiącu został 
rozstrzygnięty konkurs na pro-
dukt lokalny pt. „Co wieś to inna 
pieśń”. W konkursie nagrodzono 
produkty kulinarne, rękodzieło 
oraz wydarzenia nawiązujące 
do lokalnego dziedzictwa.

Konkurs zorganizowała Lokalna 
Grupa Działania – Przyjazne Ma-
zowsze. Zgłoszono 9 produktów ku-
linarnych, 9 produktów z rękodzieła 
oraz 2 wydarzenia nawiązujące do 
lokalnego dziedzictwa. W kategorii 
twórczość artystyczna nie wpłynęło 
żadne zgłoszenie.

Wśród laureatów znalazło się troje 
raciążan – Monika Wasiak, Danuta 
Kantorowska i Jerzy Smoliński, któ-
rzy zostali nagrodzeni w kategorii 
rękodzieło.

Monika Wasiak (klub rękodzieła 
„BabyRobią”) - II miejsce za koszyk 
z papierowej wikliny.

Swoje prace pani Monika tworzy z 

recyklingu i z materiałów wtórnych, 
z których powstają rzeczy oryginal-
ne i niepowtarzalne na różne okazje. 
Najwięcej pomysłów przychodzi 
przed Bożym Narodzeniem i Wiel-
kanocą.

- Pamięcią sięgam czasów, kie-

dy mój dziadek wyplatał kosze z 
wikliny robił miotły z żarnowca i 
brzozy. Tworzył rzeczy potrzebne w 
gospodarstwie. Mama uczyła mnie 
robić na szydełku, drutach, hafto-
wać – opowiada laureatka. – Moje 
zainteresowania powstały na bazie, 
resztek np. sznurka od snopowiązał-
ki, zamiast wikliny używam starych 
gazet (zwijam rurki) z tego wyplatam 
koszyki”. Pierwsze prace powstały, 
gdy pomagałam dzieciom do szkoły 
na zajęcia. Spodobało mi się to i za-
częłam próbować coś stworzyć sama. 
Zaczęłam łączyć różne techniki i ma-
teriały – dodaje.

Jerzy Smoliński - II miejsce (ex 
aequo) za galanterię drewnianą.

Galanteria drewniana to funkcjo-
nalne, ozdobne i pomysłowe wyroby 
z drewna. Wykonane ręcznie przy 
użyciu narzędzi i maszyn stolarskich 
z wykorzystaniem jedynie natural-
nych surowców. Pan Jerzy tworzy 
m.in. szkatułki do przechowywania 
biżuterii, bukłaki na wodę, kieliszki, 
moździerze, misy, matero do yerba 
mate, kuksy, patery, łyżki, czerpaki 
do miodu, deski do krojenia i wiele 
innych.

- Drewno jest wspaniałym mate-

riałem wykorzystywanym do wy-
konywania narzędzi, przedmiotów 
użytkowych i dekoracyjnych. Najpo-
pularniejsze sposoby obróbki drewna 
to cieńcie, struganie, frezowanie, to-
czenie, dłutowanie, gięcie i rzeźbie-
nie – opowiada laureat. – Produkcja 
galanterii drewnianej zaczyna się od 
pomysłu na dany produkt i pozy-
skanie wysezonowanego materiału. 
Następnie obróbka poprzez cięcie, 
struganie, klejenie, szlifowanie, fre-
zowanie, wiercenie i trasowanie. 
Przygotowany materiał trafia do to-
czenia. Kolejny etap to szlifowanie, a 
fazą końcową jest konserwacja. Etap 
finalny to polerowanie. Tu kończy 
się etap trudnej produkcji galanterii 

drewnianej a zaczyna kolejna podróż 
do zadowolonego klienta – wyjaśnia. 
– Praca z tak pięknym i szlachetnym 
materiałem jakim jest drewno daje 
mnóstwo satysfakcji, zadowolenia 
i przyjemności. Drewno odwdzię-
cza się oddaniem niepowtarzalnego 
kształtu, układem koi, kolorem, za-
pachem… – dodaje. 

Danuta Kantorowska (klub rę-
kodzieła „BabyRobią”) - nagroda 
specjalna za bieżnik lniany, baweł-
niany.

Pani Danuta w każdej wolnej 
chwili robi na drutach, szydełku, 
haftuje (haft zaściełany angielski, 
krzyżykowy). Powstają swetry, tuniki 
siatkowe, spódnice, obrusy, bieżni-

ki, ozdoby na Boże Narodzenie i na 
Wielkanoc. 

- Tradycje robótek ręcznych w 
mojej rodzinie są od pokoleń. Na-
sze korzenie ze strony ojca, okolice 
Łowicza, Skierniewic. W roku 1922 
część rodziny z rejonu łowickiego 
przesiedliła się do Krajkowa w gm. 
Raciąż – opowiada laureatka. – Męż-
czyźni wyplatali kosze, robili miotły 
z brzozy i żarnowca. Kobiety owczą 
wełną przędły na kołowrotku, robiły 
na drutach, szydełkiem, haftowały 
bluzki i spódnice. Na warsztatach 
tkackich robiły chodniki z pociętej 
w paski starej odzieży. Od najmłod-
szych lat wyrastałam mając wokół 
siebie twórców ludowych. Mając 6 
lat zrobiłam pierwszy szalik na dru-
tach i tak zostało do dziś – dodaje. 

Nagrodami w konkursie były: II 
miejsce - nagroda rzeczowa o war-
tości 300,00 zł brutto. Nagroda 
specjalna za produkty szczególnie 

wyróżniające nasz obszar – wyjazd 
na jarmark „Doñana Nature Life” w 
Hiszpanii.

Nagrody zostały wręczone 21 
marca podczas seminarium pt. „Ma-

zowieckie dobre praktyki i tradycje 
kulinarne – od rolnika bez pośredni-
ka czyli zdrowa żywność ze znanego 
źródła”, które odbyło się w Centrum 
Edukacyjno-Konferencyjnym Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie, Oddział 
Poświętne w Płońsku.

Konkurs zorganizowano w ra-
mach międzynarodowego projektu 
współpracy współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach poddziałania 19.3 „Przygoto-
wanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działa-
nia” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.   Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy!

Redakcja

 Konkurs rozstrzygnięty – wśród laureatów troje raciążan

„Co wieś to inna pieśń”
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W środę, 27 marca na scenie 
raciąskiego Miejskiego Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji 
w ramach Dnia Teatru można 
było obejrzeć dwa spektakle 
teatralne.

Pierwszy spektakl teatralny pt. 
„Nie chce mi się być misiem” w wy-

konaniu grupy teatralnej „Maska” z 
Glinojecka prowadzonej przez Annę 
Mika obejrzały przedszkolaki. Była 
to bardzo udana realizacja teatralna 
opowiadająca o perypetiach Misia, 
który poszukuje własnej tożsamości. 
W finale okazuje się, że warto być 
sobą, bo każdy ma coś do zaoferowa-
nia światu.

Drugi spektakl, który odbył się 
z okazji Międzynarodowego Dnia 

Teatru przygotowała i przedstawiła 
Grupa teatralna “AMICA THE-
ATRUM” ze Szkoły Podstawowej 
w Raciążu. Spektakl w klimacie lat 
20-stych XX wieku pt. „Naprawdę 
jaka jesteś, nie wie nikt” wzbudził 
duże zainteresowanie publiczności 
zgromadzonej na Sali widowiskowej 
i był głośno oklaskiwany. Opieku-
nem artystycznym grupy teatralnej 
jest polonistka, Edyta Brodowska.

Międzynarodowy Dzień Teatru – 
święto uchwalone w 1961 roku, na 
pamiątkę otwarcia Teatru Narodów 
w Paryżu, które miało miejsce 27 
marca 1957 roku. Obchody Świa-
towych Dni Teatru mają na celu 
realizacje statutowych zobowiązań 
Międzynarodowego Instytutu Te-
atralnego (ITI). Celem jest promocja 
i międzynarodowa wymiana infor-
macji na temat teatru, pobudzenia 
kreacji i zwiększenia współpracy 
ludzi teatru; uświadomienie opinii 
publicznej wagi sztuki i artystycznej 
kreacji w życiu codziennym.

Redakcja 

Obchodzony 8 maja ogólnopol-
ski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 
został zainicjowany przez Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich. Wyda-
rzenie, początkowo skierowane tylko 
do bibliotekarzy, z czasem stało się 
powszechnie obchodzonym świętem 
rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, 
podczas którego organizowanych jest 
wiele konferencji, warsztatów i spo-
tkań dla czytelników.

Z tej okazji składamy życzenia 

pracownikom Biblioteki Publicznej 
w Raciążu oraz pracownikom biblio-
teki szkolnej. Życzymy wytrwałości i 
kreatywnych działań w propagowa-
niu czytelnictwa. Aby każdy z przy-
jemnością sięgał  po książkę zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami oraz 
potrzebami edukacyjnymi i zawodo-
wymi!

Redakcja

W kwietniu mogliśmy obejrzeć 
wystawę rękodzieła wielkanocnego 
wykonanego przez klub „BabyRobią” 
z Regionalnego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Raciążu.

Panie rękodzielniczki wykonały 
przepiękne ozdoby m.in. z papiero-
wej wikliny, bibuły i krepiny, sznur-
ka, wełny i papieru. Można było 
oglądać: kosze i zające wielkanocne, 
haftowane pisanki, kurczaki robione 
na drutach, palmy wielkanocne, jaj-
ka i koszyki z origami i wiele, wiele 
innych. 

Prace wystawione zostały w holu 
MCKSiR.

Redakcja

Uwaga!
Biblioteka Publiczna w Raciążu 

na czas remontów została przeniesiona 
do budynku MCKSiR, ul. Parkowa 14.

Zapraszamy wszystkich czytelników 
do biblioteki w godzinach 
poniedziałek   8:00 - 18:00 

wtorek-piątek   8:00 - 16:00

Przepraszamy za utrudnienia!

W niedzielę 7 kwietnia tan-
cerze ze Skorp Dance Studio 
Raciąż wzięli udział w Ogólno-
polskich Konfrontacjach Ta-
necznych o Puchar Burmistrza 
Nowego Dworu Mazowieckie-
go.

Wszyscy reprezentanci dali z sie-
bie wszystko. Jesteśmy z Was dum-
ni!

Poniżej przedstawiamy wyniki:
Kategoria: Inne formy jazz forma-

cje Dzieci Młodsze
I miejsce PROMYKI RACIĄŻ
Kategoria: Inne Formy Street 

Dance Formacje Juniorzy 
III miejsce SKORP DANCE 

STUDIO STARSZE RACIĄŻ
Kategoria: HIP HOP Solo Junio-

rzy
II miejsce Weronika Pawełek
Kategoria: BREAK DANCE Solo
I miejsce Dominik Pawełek (Do-

minik Pawełek otrzymał nagrodę 
specjalną z pośród całego bloku 
tanecznego, gdzie była duża rywa-
lizacja).

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim laureatom!

MCKSiR 

Sukces raciąskich tancerzy!

Podium było nasze!
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Najserdeczniejsze 
życzenia

 Międzynarodowy Dzień Teatru w Raciążu

     Spotkanie ze sztuką teatralną

Wystawa wielkanocna w MCKSiR

Świąteczne ozdoby
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2   maja   w   Święto   Flagi   Ra-
ciąż   gościł   kolarzy,  którzy  
walczyli  o  zwycięstwo  w  20.  
Międzynarodowym  Wyścigu  
Kolarskim   o   Memoriał   Ro-
mana   Siemińskiego.    Oprócz    
podziwiania    samego    wyścigu 
najmłodsi mieszkańcy miasta 
mieli szansę wziąć udział w bie-
gu flagi. 

Roman Siemiński był zawodni-
kiem kolarskich  klubów  z  Warsza-
wy  –  Drukarza,  Skry,  Samorzą-
dowca  i  Ogniwa,  a  swoją  karierę  
rozpoczął  jeszcze  przed  II  wojną  
światową.  W  1951  roku  był  jed-
nym  z  założycieli  kolarskiej  sekcji  
CWKS  Legia.  Zdobywał  drużyno-
we  mistrzostwo   Polski,   trzykrot-
nie   brał   udział w Wyścigu Pokoju. 
Po zakończeniu kariery zawodniczej 
był trenerem w sekcji kolarskiej Legii 
Warszawa.

Ponad 150 km do pokonania 
Trasa 19. Memoriału Romana Sie-

mińskiego liczyła 165 kilometrów, 
na co złożyło się 9 okrążeń po 18,3 
kilometra każde.  Kolarze  przejeż-
dżali  przez  Raciąż  ulicami  Kiliń-
skiego,  Warszawską,  19  stycznia  

oraz  Placem  Adama  Mickiewicza, 
gdzie byli obserwowani przez licz-
nie   zgromadzonych   mieszkańców   
stojących  za  specjalnymi  barier-
kami.  Na  starcie  stawiło  się  kil-
kudziesięciu kolarzy zarówno zawo-
dowców, jak i amatorów – z Polski, 

Czech, Ukrainy  i  Białorusi Sytuacja 
podczas wyścigu zmieniała się dy-
namicznie, lecz ostatecznie, przed 
dwoma ostatnimi okrążeniami w 
grze o triumf pozostawało około 20 
kolarzy, którzy jechali w czołowej, 
mającej kilkuminutowy zapas grup-
ce. Losy zwycięstwa rozstrzygnęły 
się dopiero na ostatnich metrach. 
Najszybszy okazał się Czech, Alois 
Kankovsy (Elkov-Author), który wy-
przedził kolegę z drużyny, Frantiska 

Sisra. Trzecie miejsce zajął Sylwester 
Janiszewski (Voster ATS). Nagrody 
dla najlepszych zawodników wręczy-
li Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Wójt Gminy Raciąż Zbi-
gniew Sadowski i Dyrektor Miejskie-
go Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu Artur Adamski.

Redakcja

 Poza Memoriałem im. Romana 
Siemińskiego 2 maja 2019r. zorga-
nizowane zostały także zawody spor-
towe dla najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. W czwartkowe po-
południe odbył się bieg flagi orga-
nizowany prze MCKSiR w Raciążu 
przy współpracy z Miastem i Gminą 
Raciąż. Bieg odbył się na dystansie 
100 metrów dla dzieci  urodzonych 
w roku 2012r. i młodszych oraz na 
dystansie 200 metrów dla dzieci 
urodzonych w 2009r. i młodszych. 
Biegi były zaplanowane na każ-
dym dystansie dla dwóch kategorii: 
chłopców i dziewcząt. Ze względu na 
udział jednej uczestniczki biegu na 
100 metrów wśród dziewcząt, bieg 
został połączony z biegiem chłop-
ców. Bieg odbyły się na ścieżkach 
chodnikowych w małym parku w 
Raciążu (plac A. Mickiewicza).

Klasyfikacja końcowa:
Bieg na 100m – 2012r. i młodsi 

(chłopcy i dziewczęta):
1. Kacper Kowalewski
2. Patryk Kwiatkowski
3. Adam Kłosiński

Bieg na 200m – 2009 i młodsi 
(dziewczęta):

1. Ewa Rode
1. Oliwia Marciniak
3. Kornelia Szelągiewicz

Bieg na 200m – 2009 i młodsi 
(chłopcy):

1. Kornel Szelągiewicz
2. Bartosz Sadowski
3. Filip Lewandowski

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy, a zwycięzcom gratu-
lujemy sukcesu.

Krzysztof Kopciński

Dzień uchwalenia konstytucji 
3 maja jest ważnym świętem 
narodowym dla Polaków. To 
pamiątka wielkiego osiągnięcia 
naszego narodu. Także miesz-
kańcy Raciąża wzięli udział w 
uroczystościach upamiętniają-
cych ten szczególny dzień.

3     maja     1791     uchwalono     
pierwszą   konstytucję   w   nowo-
żytnej  Europie,  a  drugą  po  ame-
rykańskiej  na  świecie.  Miała  ona  
ogromne    znaczenie    polityczne    
i  gospodarcze  dla  Polski.  Racią-
żanie z godnością i w sposób hono-
rowy  czczą  ten  dzień.  Obchody  
rozpoczęły  się  od  uroczystej  Mszy 
Świętej  w  intencji  pomyślności  oj-
czyzny. Następnie    –    jak    co    
roku    w  Raciążu  3  maja  –  przed-
stawi-ciele   władz,   organizacji,   sto-
warzyszeń  oraz  mieszkańcy  naszego  
miasta,  spotkali  się  przy  Pomni-
-ku  Pamięci  Narodowej.  Raciąża-
-nie  gromadzą  się  w  tym  miejscu  
kilka  razy  w  roku,  aby  wspólnie  
w godny i uroczysty sposób uczcić 
istotne dla naszego kraju i narodu 
rocznice.  Jedną  z  takich  ważnych  

uroczystości  obchodziliśmy  właśnie  
3  maja  –  228  rocznicę  ustanowie-
nia   Konstytucji.   Pod   pomnikiem  
złożone  zostały  wieńce  w     biało-
-czerwonych     barwach,     orkiestra  

Ochotniczej  Straży  Pożarnej   zagra-
ła   hymn   państwowy,   a  burmistrz  
miasta  wygłosił  przemówienie,  w  
którym  przypomniał  istotę i zna-
czenie tego ważnego wydarzenia.  
Podkreślił  jak  ważne  jest  wspólne 
działanie oraz jednoczenie się  na-
rodu.  Wspominał,  że  wznoszenie 
się ponad podziałami i zgoda dla 
osiągnięcia wyższych celów pozwolą 

osiągnąć sukces. Tylko razem i  po-
przez  wspólne  działanie  możemy  
osiągnąć  więcej.  Ten  historyczny 
dla Polski dzień ma nam przypomi-
nać ile zależy od nas samych.

15 lat w UE
Ponadto Burmistrz Miasta Racią-

ża nawiązał do 15 rocznicy przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej, 
którą obchodziliśmy 1 maja. Ten 
historyczny moment miał ogromny 
wpływ na rozwój i zmiany w na-
szym kraju. Polska stała się jednym 
z członków międzynarodowej wspól-
noty. Bycie członkiem Unii Euro-
pejskiej poza pewnymi obowiązka-
mi daje również przywileje. Gmina 
Miasto Raciąż realizuje obecnie licz-
ne inwestycje z dofinansowaniem ze 
środków unijnych. Dzięki nim reali-
zowane są inwestycje związane m.in. 
z budową kanalizacji, modernizacji 
oczyszczalni ścieków i stacji uzdat-
niania wody oraz termomoderniza-
cją budynków użyteczności publicz-
nej, projekty szkolne czy związane z 
pomocą socjalną. 

Redakcja

Biegali najmłodsi

Bieg Flagi
228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Niech się święci 3 maja

 20 Memoriał im. Romana Siemińskiego

                  Wyścig kolarski w Raciążu
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W ostatnim miesiącu wzięli-
śmy udział w ciekawych warsz-
tatach chemicznych i obejrzeli-
śmy film sferyczny. Obchodzony 
był Dzień Cebuli. Odwiedzili nas 
pierwszoklasiści.

W marcu w grupach 5 - latków 
„Słoneczka” oraz „Króliczki” odbył 
się Dzień Cebuli. Tego dnia, podczas 
zajęć badawczych, dzieci poznały 
różne rodzaje cebuli, obejrzały jak 
cebula wygląda w środku, jaka jest 
w dotyku, jaki ma zapach i jakie ma 
wartości zdrowotne. Podczas zabaw 
na dywanie śpiewały cebulowe pio-
senki i tańczyły cebulowe tańce. Za-
łożyły również cebulkową hodowlę, 
którą codziennie doglądają i obser-
wują zachodzące w roślinach zmiany.

WIZYTA PIERWSZOKLASISTÓW 
Dnia 27 marca pierwszoklasiści 

ze Szkoły Podstawowej im. Stanisła-
wa Konarskiego w Raciążu odwie-
dzili najstarszych przedszkolaków. 
„Absolwenci” naszego przedszkola 
opowiedzieli sześciolatkom o tym, 
jak upłynęło im pół roku w szkole. 
Chętnie podzieliły się swoimi sukce-
sami, pasjami oraz wspomnieniami z 
przedszkola. Razem tańczyli przed-
szkolne piosenki i wzięli udział w 
konkursie wiedzy o szkole.

KINO SFERYCZNE
Dnia 28 marca w naszym przed-

szkolu odbyła się projekcja filmu 
sferycznego. Dzieci w „kosmicznej” 
kopule miały możliwość obejrzenia 
bajki dotyczącej rafy koralowej. Film 
wywołał u nich niezwykłe emocje.

WARSZTATY CHEMICZNE
W dniu 3 kwietnia 2019 

r. nasze przedszkole odwie-
dził Profesor „Chemosław Do-
świadczalski” i jego asystentka „Al-
chemina Eksperymentowicz”, którzy 
poprowadzili warsztaty chemiczne.  
Wspólnie z dziećmi wykonywali 
proste i bezpieczne doświadczenia, 
które zarazem bawiły i uczyły. Pod-
czas eksperymentowania mali che-
micy poznali między innymi zasady 
bezpieczeństwa jakie obowiązują w 

laboratorium, dowiedzieli się, czym 
zajmuje się chemia oraz co chemicy 
skrywają w swoich laboratoriach. 
Warsztaty chemiczne rozbudziły w 
dzieciach ich zdolności manualne 
oraz chęć odkrywania Świata.

CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI 
WSZYSTKIMI SPOSOBAMI

W ramach współpracy z Powiato-
wą Stacją Sanitarno-Epidemiologicz-
ną w Płońsku, w grupie 3 - latków 
„Koniczynki” oraz 4 - latków „Mo-
tylki” został zrealizowany program 
profilaktyki chorób odkleszczowych 
”Chroń się przed kleszczami.

WIELKANOCNY CZAS
W grupie 4 - latków „Motylki” 

odbyły się warsztaty pt „Ozdoby 

Wielkanocne”. Dzieci wraz ze swo-
imi rodzicami wykonały piękne, 
kolorowe pisanki. W wielkim ty-
godniu dzieci udały się z wizytą do 
Przyjaciół naszego przedszkola, aby 
złożyć życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Wielkanocnych. Ponadto w 
okresie poprzedzającym święta Wiel-
kiej Nocy urządzono w przedszkolu 
uroczyste śniadanie wielkanocne. 
Przed rozpoczęciem wspólnego po-
siłku dzieci i pracownicy złożyli so-
bie świąteczne życzenia.

WAŻNE SPRAWY DLA MAŁYCH 
LUDZI

Dnia 25.04.2019 r. w przedszko-
lu obchodziliśmy Międzynarodo-
wy Dzień Ziemi. Z tej okazji dzieci 
przemaszerowały ulicami miasta, 
aby przypomnieć o tym, że należy 
dbać o nasz wspólny dom, jakim 
jest Ziemia. Dnia 29.04.2019 przed-
szkolaki wzięły udział w happeningu 
promującym wiedzę o zaburzeniach 
ze spektrum autyzmu, który odbył 
się dzięki współpracy instruktorów 
i uczestników zajęć plastycznych w 
MCKSiR w Raciążu, a także człon-
ków Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu. Budząc zainte-
resowania dzieci wydarzeniami ogól-
nopaństwowymi, a także rozwijając 
poczucie przynależności narodowej, 
odbył się przemarsz przedszkolaków 
ulicami miasta z okazji Święta Flagi 
Narodowej oraz Święta Konstytucji 
3 Maja.

Miejskie Przedszkole w Raciążu

 Wieści z Miejskiego Przedszkola w Raciążu

Rozwijamy swoje zainteresowania
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Wychowankowie  świetlicy 
szkolnej w miesiącu  marcu (od 
1 do 29 marca 2019r) realizowa-
li treści projektu edukacyjnego 
,,Wiosna’’. Nad projektem wy-
chowankowie pracowali indy-
widualnie i grupowo, zaangażo-
wało się także wielu rodziców.

Celem projektu było kształtowanie 
czynności intelektualnych potrzeb-
nym dzieciom w codziennych sytu-
acjach i dalszej edukacji, budowanie 
dziecięcej wiedzy o świecie przyrody, 
wspieranie aktywności poznawczej, 
ciekawości świata przyrody i samo-
dzielności.

W trakcie realizacji projektu oma-
wiane były tematy z zakresu: Zdrowo 

na sportowo, Wiosna, wiosna , ach 
to ty, Trudna sztuka porozumiewa-
nia, Magia teatru.

Wychowankowie aktywnie zaan-
gażowani byli wraz z rodzicami w 
tworzenie kącika przyrody, pojawiły 
się sadzonki wiosennych kwiatów 
(bratki, narcyzy, szafirki, hiacynty, 
tulipany, pierwiosnki), gałązki bazi, 
brzozy, forsycji, wierzby, zasadzo-
no fasolę, cebulę               i ziemniaki 
oraz zasiano zboże. Wychowankowie 
uczestniczyli w pracach pielęgnacyj-
nych nad roślinami i obserwowali 
zmiany w nich zachodzące. Kącik 
cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem, niektórzy uczniowie rozpoczę-
li własną hodowlę roślin w swoich 
domach.

W ramach projektu zorganizowa-
ne zostały dwa konkursy, plastyczny  
na podstawie obserwacji kącika przy-
rody ,,Wiosenne kwiaty”  i ,,Wiersz 
o wodzie „ z okazji obchodów 22 
marca – Dnia Wody. Wychowanko-
wie otrzymali dyplomy oraz nagrody 
pozyskane od sponsora. Prace, które 
zajęły I miejsce zostały wysłane na 
Ogólnopolskie Konkursy. Na zaję-
ciach dzieci oceniały systematycznie 
zmiany zachodzące w przyrodzie, 
układały rymowanki o wiośnie, 
uczestniczyły w scenkach teatral-
nych, konkursie recytatorskim. 
Wykonywały wiosenne ozdoby , 
które posłużyły   do dekoracji  holu 
szkolnego dzieci oraz sali świetlico-
wej,  pojawiła się pani wiosna  i wa-
chlarze wiosenne. Podsumowaniem 
projektu było rozdanie podziękowań 
za aktywny udział i zaangażowanie 
w projekcie, rozdanie dyplomów 
uczestnikom konkursów oraz pre-
zentacja przygotowanych strojów , 
czyli ,,Wiosenny pokaz mody.”

Projekt edukacyjny, jego cele i tre-
ści zostały zrealizowane z wykorzy-
staniem różnorodnych metod i form 
pracy. Ocena efektów podejmowa-
nych działań odbyła się na podstawie 
pełnego zaangażowania wychowan-
ków. Wychowawcy bardzo serdecz-
nie dziękują wychowankom oraz ro-
dzicom za zaangażowanie w projekt. 

Szkoła Podstawowa w Raciążu

W kwietniu rozstrzygnęliśmy 
konkurs plastyczny, odbył się 
Dzień Książki dla dzieci, zor-
ganizowano zbiórkę na rzecz 
zwierząt, a uczennica klasy V 
reprezentowała szkołę podczas 
festiwalu zdobywając wyróż-
nienie.

W dniu 1 kwietnia 2019r. został 

rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
pt.: „Ewangelia wg św. Łukasz wi-
dziana oczami dziecka”. Konkurs 
skierowany był do uczniów klas IV 
Szkoły Podstawowej.   Komisja kon-
kursowa wyłoniła trzy najlepsze pra-
ce:  I miejsce- Kinga Markowska z kl. 
IV b  II miejsce- Krzysztof Cieśliński 
z kl. IV a, III miejsce Liliana Woch-
nowicz. Serdecznie gratulujemy!

Dzień Książki dla dzieci
Dnia 2 kwietnia obchodzony był 

Międzynarodowy Dzień Książki dla 
Dzieci. Z tego też powodu  ucznio-
wie klasy I byli zaproszeni do szkol-
nej   biblioteki. Przygotowaną nie-
spodzianką okazały się nowe pozycje 
książek dla najmłodszych. Uczniowie 
chętnie oglądali i czytali tytuły oraz 
autorów przedstawionych książek na 
wystawce. Z dużym zadowoleniem 
wypożyczali nowe książki zakupione 
przez pana dyrektora naszej szkoły.

Wyróżnienie dla młodej woka-
listki

Nadia Cybulska  uczennica klasy 
V A reprezentowała szkołę w XVIII 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Angielskiej  „COLOURS OF MU-
SIC – IDOLS” organizowanym 
przez Grójecki Ośrodek Kultury, 
Liceum Ogólnokształcące w Grójcu 
oraz Szkołę Języków Obcych EN-
GLINK. Nadia rywalizując z grupą 
170 wokalistów otrzymała wyróżnie-
nie. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów wokalnych.

Światowy Dzień Bezdomnych 
Zwierząt    

Wolontariat Szkoły Podstawowej 
im Stanisława Konarskiego przystą-
pił do Akcji „Na cztery łapy”. Zbiór-
ka darów dla psiaków będących 
pod opieką Fundacji „Kundelek” z 
Iłowa.  Zbiórka trwa do 30 kwiet-
nia. Przyłącz się do akcji! 

Szkoła Podstawowa w Raciążu

Projekt edukacyjny w świetlicy szkolnej

„Wiosna”

 Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Raciążu

Z życia szkolnego
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2 kwietnia obchodziliśmy 
Dzień Autyzmu. Autyzm jest 
zjawiskiem bardzo złożonym i 
trudnym do zdefiniowania. Naj-
częściej, w przypadku osób z 
autyzmem, mamy do czynienia 
z zaburzeniem odbioru świa-
ta przez zmysły. Osoby te ina-
czej odbierają światło, obrazy i 
dźwięki, inaczej odczuwają do-
tyk, zapach, smak czy ból.

Mają także trudności z klasycz-
nym - w naszym rozumieniu - bu-
dowaniem więzi i okazywaniem 
emocji w relacjach z innymi ludźmi. 
Świat osób z autyzmem jest inny 
od „naszego świata”, a kłopoty z 
komunikacją sprawiają, że osoby z 
autyzmem borykają się z doświad-
czeniem psychicznego osamotnienia. 
Chociaż nie znamy podstawowych 
przyczyn autyzmu wiadomo, że jest 
to biologicznie uwarunkowane za-
burzenie rozwijającego się mózgu. 
Autyzmu nie można rozpoznać za-

raz po urodzeniu, ponieważ wzorce 
zachowań społecznych rozwijają się 
dopiero pomiędzy szóstym a trzy-
dziestym szóstym miesiącem życia. 
Czasami rozwój dziecka odbywa się 
całkowicie normalnie i dopiero po 
tym okresie następuje wycofanie i 
utrata już nabytych umiejętności.

Jakie są typowe objawy auty-
zmu? 

Z zaburzeniem autyzmu związane 
są trudności występujące w trzech 
różnych obszarach funkcjonowania 
człowieka oraz ich wzajemne powią-
zania. 

Obszar I: Problemy w kontaktach 
społecznych – są najbardziej ewi-
dentną cechą zaburzeń autystycz-
nych. Dzieci z autyzmem nie reagują 
na swoje imię i bardzo często unika-
ją kontaktu wzrokowego z innymi 
ludźmi, rzadko potrafią inicjować 
zabawę” na niby”. Mają także trud-
ności w zrozumieniu gestów, tonu 
głosu i mimiki wyrażającej uczucia.

Obszar II: Problemy z komunika-
cją - ponad połowa ludzi z autyzmem 
przez całe swoje życie nie mówi. U 
osób , które mówią, umiejętność 
mowy zwykle rozwija się późno. Oso-
by z autyzmem często wypowiadają 
się o sobie w trzeciej osobie używając 
imienia, a nie zaimków „ja”, „moje”. 
Ich język może być dziwny - często 
używają pojedynczych słów lub po-
wtarzają niezależnie od sytuacji jed-
no i to samo zdanie.

Obszar III: Problemy w zachowa-
niu. Chociaż osoby z autyzmem wy-
dają się całkowicie normalne i spraw-
ne fizycznie, wiele z nich wykonuje 
dziwne, nawykowe czynności, takie 
jak: huśtanie się, skręcanie włosów, 
itp.

W zorganizowanie przedsięwzięcia 
włączyły się panie Agnieszka Boja-
nowska i Iwona Dalkiewicz.

Zespół Szkół w Raciążu

Dnia 1 kwietnia odbył się szkol-
ny konkurs z języka niemieckiego 
- „Das große Sprichwörter-Quiz” 
poświęcony znajomości przysłów w 
języku niemieckim. 

W konkursie wzięli udział ucznio-
wie klas pierwszych , drugich i trze-

cich liceum i technikum. Najlepszy 
wynik w konkursie zdobyła uczenni-
ca klasy 1a – Alicja Błaszczak. Dru-
gie miejsce zajęła uczennica klasy 2b 
- Laura Kubińska, natomiast trzecie 
miejsce zajęli ex aequo uczennica 
klasy 1a – Aleksandra Kruszewska i 
uczeń klasy 2b – Sebastian Kopciń-
ski. Mamy nadzieją, że konkurs na 
stałe zagości w kalendarzu szkolnych 
wydarzeń. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w poznawaniu języka. Orga-
nizatorem konkursu była p. Justyna 
Ratkowska.

Zespół Szkół w Raciążu 

3 kwietnia 2019 r. w Interna-
cie naszej szkoły została zor-
ganizowana degustacja wędlin 
firmy „Peklimar” , „Madej & 
Wróbel” specjalizującej się w 
produkcji tradycyjnych wędlin, 

które swoim świeżym i niepo-
wtarzalnym smakiem sprawiają 
przyjemność ich jedzenia. 

Degustacja połączona z kolacją 
na której wychowankowie Interna-
tu mogli skosztować m. in. takich 

wyrobów jak: szynka tradycyjna 
(pajda), kiełbasa podwawelska, ślą-
ska, kurczak z jajkiem, gęś ze śliwką, 
kurczak w galarecie, pasztet ciecha-
nowski oraz kaszanka w różnych 
odsłonach sprawiły, iż kolacja ta 
była miłym spotkaniem. Degustacja 
nie zakończyła się na jednej kolacji, 
wychowankowie mogli kosztować 
specjały również na śniadanie. Or-
ganizatorem degustacji była p. K. 
Wachol.

Zespół Szkół w Raciążu

5 kwietnia młodzież z diecezji 
płockiej modliła się na Jasnej 
Górze o wstawiennictwo Matki 
Bożej na egzaminie dojrzałości. 
Ich modlitwie przewodniczył 
bp Mirosław Milewski. 

Z naszej szkoły udział w piel-
grzymce wzięło 73 uczniów liceum 
i technikum oraz 6 nauczycieli pod 
przewodnictwem ks. Wojciecha 
Nikodymczuka. W czasie pobytu 
młodzież miała okazję wysłuchać 
bardzo ciekawego świadectwa Anny 

Golędzinowskiej, byłej modelki 
występującej często w wielu progra-
mach włoskiej telewizji, która pod 
wpływem wizyty w Medjugorie dia-
metralnie zmieniła swoje życie. Była 
to opowieść o niezwykłej, chwilami 
bardzo trudnej drodze odkrywania 
własnego miejsca na ziemi, zawie-
rająca wymowne przesłanie dla 
młodych ludzi.

Zespół Szkół w Raciążu

Podnoszenie świadomości uczniów

Dzień Autyzmu
Konkurs z języka niemieckiego

Językowa 
konkurencja

Prezentacja wędlin w internacie

Degustacja tradycyjnych
wędlin

Modlitwa o dobre wyniki

Pielgrzymka 
maturzystów




