
NR 5 (109)  MAJ 2020  ISSN 2657-9219

Urząd Miejski i Hala w nowych odsłonach
Nowe kamery i naprawa ławek 

na terenie miasta

W maju przeprowadzono odbiory techniczne budynków Urzędu 
Miejskiego oraz Hali Sportowej. Oba zyskały zupełnie nowy wy-
gląd i przeszły szereg działań związanych z termomodernizacją. 
Więcej na stronach 4 i 9.

W maju przeprowadzono szereg prac, dzięki którym ławki w obu 
parkach miejskich zyskały zupełnie nowy wygląd – wymieniono 
m.in. połamane i zniszczone deski. Ze względu na powtarzające się 
akty wandalizmu, Burmistrz podjął także decyzję o zakupie i instala-
cji nowych kamer na potrzeby miejskiego monitoringu. 

Więcej na stronie 6.

12 maja w Sali Widowiskowej Miej-
skiego Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji w Raciążu odbyła się XVI Zwyczaj-
na Sesja Rady Miejskiej w Raciążu. Ze 
względu na pandemię koronawirusa 
i obowiązujące obostrzenia, wszyscy 
obecni na posiedzeniu nosili maseczki.

 Więcej wewnątrz numeru.

Sesja za nami

Szanowni Mieszkańcy
Od 11 maja wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Raciążu. 

Szczegółowe informacje wewnątrz numeru.
 Redakcja
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Szanowni Mieszkańcy, 
od ponad dwóch miesięcy 

nasze życie codzienne jest zdomino-
wane przez działania związane z ko-
ronawirusem. Wprowadzone nowe 
przepisy i obostrzenia nie ominęły 
również naszego regionu oraz mia-
sta. Ostatnie tygodnie pokazują jed-
nak, że możemy z umiarkowanym 
optymizmem patrzeć w przyszłość. 
Systematyczne znoszenie przez rząd 
wprowadzonych wcześniej obostrzeń 
i odmrażanie gospodarki powoduje, 
że krok po kroku wracamy do nor-
malności, co jest zauważalne także w 
Raciążu. Cieszę się, że zdecydowana 
większość z nas, stosuje się do obo-
wiązku zakrywania ust i nosa w miej-
scach publicznych, ponieważ jest to 
oznaka odpowiedzialności nie tylko 
za zdrowie swoje, ale także innych, 
których spotykamy na ulicy, w skle-
pie czy urzędzie. Niestety, zdarzają 
się także sytuacje, gdzie ogólne przy-
jęte obecnie zasady bezpieczeństwa 
nie są do końca respektowane. Tym 
miejscem jest targowisko miejskie. 
Zdecydowałem się na ponowne jego 
otwarcie jako jeden z pierwszych 
burmistrzów w naszym powiecie. 
Wielu z Was – zarówno kupujących, 
jak i sprzedających tam swoje towary 
kontaktowało się ze mną w tej kwe-
stii. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu 
osób sprzedaż towarów na targowi-
sku jest jedynym, bądź największym 
źródłem uzyskiwanego dochodu, 
dlatego też kierując się zwykłym 
ludzkim zrozumieniem, podjąłem 
decyzję, że bramy targowiska po-
nownie zostały otwarte. Dlatego 
apeluję do wszystkich, którzy w każ-
dy wtorek i piątek pojawiają się na 
targowisku, aby przestrzegali wpro-
wadzonych zasad bezpieczeństwa, 
mających na calu zminimalizowanie 
zagrożenia zarażeniem się korona-
wirusem. Chodzi przede wszystkim 

o zachowywanie odpowiednich od-
ległości między stoiskami, zachowy-
wanie dystansu między kupującymi 
i co najważniejsze – zakrywanie ust 
i nosa, ponieważ jak sam miałem 
okazję zaobserwować nie wszyscy się 
do tego stosują. Jeśli chodzi o dezyn-
fekcję rąk, pracownicy Urzędu Miej-
skiego udostępniają przy bramach 
każdemu wchodzącemu płyn od-
każający. Nierespektowanie ograni-
czeń, o których wspomniałem może 
skutkować tym, iż sanepid zażąda od 
nas ponownego zamknięcia targo-
wiska, czego oczywiście chciałbym 
uniknąć. Dlatego musimy w tej kwe-
stii działać wspólnie i dostosować się 
do norm sanitarnych, jakie obecnie 
obowiązują. Podobne zasady bezpie-
czeństwa zostały ustalone dla intere-
santów przychodzących do budynku 
Urzędu Miejskiego, o czym będziecie 
mogli Państwo przeczytać wewnątrz 
tego numeru „Pulsu Raciąża”.

Dbajmy o wygląd miasta 
W majowym numerze mogą prze-

czytać Państwo także o działaniach 
jakie podjęliśmy w kwestiach po-
prawy estetycznego wyglądu naszego 
miasta, ale jednocześnie niestety na-
leży wspomnieć przy tym, o prakty-
kach które takie wysiłki niweczą. Od 
dłuższego czasu poważnym proble-
mem jest wandalizm w tzw. dużym 
parku, który swoje apogeum osią-
gnął w lutym tego roku, kiedy zde-
wastowano kosze, wyrwano ławkę, 
a nawet posadzone jesienią świerki. 
Z racji tego podjąłem decyzję o za-
kupie nowych kamer, o czym prze-
czytacie Państwo wewnątrz gazety. 
Na początku maja rozpoczęły się 
działania mające na celu odświeżenie 
i naprawę ławek. Niestety, minęło le-
dwie kilka dni, kiedy kolejna ławka 
została uszkodzona. Z perspektywy 
obserwatora może wydawać się, że 

w porównaniu do ostatnich dużych 
inwestycji, wykonywanie tego typu 
napraw jest dla budżetu niewielkim 
kosztem, jednak to nie jest prawda. 
Jeśli jesteśmy zmuszeni wykonać je 
kilka razy w roku, koszty nie są wca-
le niskie, a to powoduje, że musimy 
zrezygnować ze zrobienia czegoś, 
bądź odłożyć to w czasie. Pamię-
tajmy, że wszelkie mienie publicz-
ne, w tym właśnie ławki czy nawet 
kosze na śmieci mają służyć nam 
wszystkim. Chciałbym także zwrócić 
uwagę na problem śmiecenia. Jesie-
nią zeszłego roku drzewa rosnące na 
chodnikach zostały obłożone kostką 
ozdobną i obsypane kamieniem de-
koracyjnym. Zleciłem wykonanie 
tych prac dbając przede wszystkim 
o poprawę estetyki na terenie całego 
miasta. Niestety coraz częściej wspo-
mniane kamienie ozdobne są miej-
scem, gdzie wyrzucane są niedopałki 
papierosów. Apeluję, by tego nie ro-
bić, ponieważ wygląda to bardzo źle i 
niweczy pracę jaka została wykonana 
dla poprawy wyglądu Raciąża. Aby 
nasze miasto zmieniało się na lep-
sze musimy współpracować i razem 
dbać o to, aby takie sytuacje się nie 
powtarzały. 

Tablety przekazane 
Od momentu zamknięcia szkół, 

spowodowanego epidemią koro-

nawirusa uczniowie biorą udział w 
zdalnych lekcjach. Aby umożliwić 
jednakowy dostęp do udziału w tych 
zajęciach dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu przeprowadziła konsultacje 
z rodzicami, a następnie przekazała 
mi listę uczniów, którzy nie mieli do-
stępu do narzędzi umożliwiających 
naukę zdalną. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom, 5 kwietnia 2020 r. zło-
żyłem wniosek o dofinansowanie za-
kupu tabletów wraz z osprzętem oraz 
routerów mobilnych z dostępem do 
internetu w ramach projektu pn.: 
„ZDALNA SZKOŁA – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego”, który 
jest finansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. 9 kwietnia otrzymaliśmy 
informację, iż Ministerstwo Cyfryza-
cji pozytywnie rozpatrzyło wniosek o 
dofinansowanie i tym samym udało 
mi się pozyskać niemal 60 tysięcy 
dofinansowania na zakup wspo-
mnianych sprzętów elektronicznych. 
29 kwietnia 2020 r. tablety zostały 
przekazane dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu. Następnie przeprowadzone 
zostały działania techniczne, m.in. 
zakładanie kont uczniowskich i in-
stalacja niezbędnych do nauki pro-
gramów czy aplikacji. Było to moż-
liwe dzięki umowie, jaką podpisałem 
w ostatnich latach z firmą Microsoft. 
Mam nadzieję że dzięki zakupionym 
sprzętom elektronicznym uczniowie, 
którzy zostali zgłoszeni, będą mogli 
brać udział w zdalnych lekcjach bez 
żadnych przeszkód. 

Wybory prezydenckie
Jak doskonale Państwo wiecie, 

wybory prezydenckie, które były za-

planowane na 10 maja 2020 r. nie 
odbyły się. Zgodnie z projektem 
ustawy jaki był procedowany, gło-
sowanie miało jednak odbywać się 
w formie korespondencyjnej, a jego 
przygotowaniem miała zajmować 
się Poczta Polska S.A. W związku z 
tym 23 kwietnia 2020 r. do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło pismo, z wnio-
skiem o przekazanie danych wybor-
ców z Gminy Miasto Raciąż, takich 
jak numer PESEL, imię i nazwisko 
czy adres zamieszkania. W świetle 
przepisów RODO, takie informacje 
stanowią dane osobowe i są chro-
nione. Dlatego ze względu na brak 
podstawy prawnej, obligującej mnie 
do pozytywnego rozpatrzenia wspo-
mnianego wniosku Poczty Polskiej 
S.A., dane wyborców nie zostały 
przekazane. 

Błękitni z awansem
Chciałbym bardzo pogratulować 

zawodnikom Błękitnych Raciąż 
awansu do Ligi Okręgowej. Z pew-
nością oni sami woleliby dokonać 
tego na boisku, jednak dzięki swojej 
postawie i bardzo dobrych wynikach 
w rundzie jesiennej, co potwierdziło 
pierwsze miejsce w tabeli, pokazali, że 
na awans do wyższej klasy rozgryw-
kowej w pełni zasłużyli. Cieszę się, że 
dzięki determinacji osób związanych 
z klubem – zarządu, pracowników, 
trenerów i oczywiście zawodników, 
już 2 lata po ponownym utworzeniu 
zespołu seniorskiego możemy cieszyć 
się z pierwszego sportowego sukcesu. 
Systematycznie wspieram działania 
klubu oraz jego zarządu, tak by klub 
z prawie 100-letnią historią, z któ-
rym głęboko identyfikuje się raciąska 
społeczność mógł dalej funkcjono-
wać i cieszyć nas wszystkich dobrymi 
wynikami sportowymi. 

W ubiegłym roku w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu wprowa-
dzona została nowa usługa. Na 
stronie miastoraciaz.pl widocz-
na jest zakładka PLIP – Platfor-
ma Informacyjno – Płatnicza, 
dzięki której mieszkańcy mogą 
sprawdzać i regulować przez 
internet swoje zobowiązania 
wobec Gminy Miasto Raciąż. 
Zachęcamy do rejestrowania się 
i korzystania z platformy. 

W ramach Platformy Informacyj-

no – Płatniczej mieszkańcy mogą 
sprawdzić informacje dotyczące zo-
bowiązań podatkowych, deklaracji 
gospodarki odpadami komunalny-
mi. W serwisie PLIP można spraw-
dzić i uregulować przez internet 
swoje zobowiązania wobec Miasta 
Raciąża, m.in. podatek od nierucho-
mości, od środków transportowych, 
rachunki za gospodarkę odpadami 
komunalnymi. 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 wskazane-
go pełnomocnika. Logowanie do 
Platformy informacyjno-płatniczej 

PLIP odbywa się przy pomocy Pro-
filu Zaufanego (można korzystać z 
niego przy pomocy bankowości in-
ternetowej). Po wybraniu na stronie 
startowej PLIP przycisku „Zaloguj” 
następuje przekierowanie do stro-
ny logowania Profilem Zaufanym, 
gdzie użytkownik wprowadza swój 
login i hasło, a następnie potwier-
dza operację przyciskiem „Zaloguj 

mnie”. Wtedy następuje powrotne 
przekierowanie do portalu PLIP, 
gdzie użytkownik posiada już moż-
liwość przeglądania informacji o 
zobowiązaniach oraz uregulowania 
wybranych należności w kontekście 
podmiotu zalogowanego Profilem 
Zaufanym. 

UM Raciąż
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12 maja w Sali Widowiskowej 
Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu 
odbyła się XVI Zwyczajna Se-
sja Rady Miejskiej w Raciążu. 
Ze względu na pandemię koro-
nawirusa i obowiązujące obo-
strzenia, wszyscy obecni na po-
siedzeniu nosili maseczki. 

Na sesji obecnych było 15 rad-
nych, a także osoby spoza Rady – 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Sekretarz Miasta Re-
nata Kujawa oraz Skarbnik Miasta 
Maria Karwowska. Ze względu na 
trwającą pandemię na sesji nie byli 
obecni żadni goście. Podczas obrad 
Burmistrz przedstawił informacje na 
temat wydarzeń, które odbyły się od 
czasu ostatniej sesji. Przekazana zo-
stała informacja, o wyrażeniu przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych zgody, na wy-
dłużenie realizacji projektu pn. „Ter-
momodernizacja oraz poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż” do 31 października 
2021 roku, choć Burmistrz podkre-

ślił, że jest to bardziej działanie pro-
filaktyczne, ponieważ z pewnością 
prace uda się zakończyć wcześniej. 
Gospodarz miasta poinformował 
także o złożeniu dwóch wniosków 
na dofinansowanie realizacji zadań 
w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza MAZOWSZE 2020”. Pierwszy 
z nich dotyczy realizacji zadania pn. 
„Inwentaryzacja indywidualnych 
źródeł ciepła w Gminie Miasto Ra-
ciąż” w ramach, którego planowane 
do wykonania jest m.in. utworzenie 
bazy danych, wykonanie list i map 
z lokalizacją budynków na terenie 
miasta. Wyłonieni ankieterzy będą 
zbierać od mieszkańców informacje, 
na temat tego jakie posiadają piece, 
kiedy były one instalowane czy jakie-
go opału używają. Opracowane zo-
staną też ankiety zawierających dane 
wynikające z §5 ust. 4 regulaminu 
udzielania i przekazywania pomocy 
finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020”. Wnioskowana pomoc fi-
nansowa z budżetu Województwa 
Mazowieckiego to 120  500,00 zł 
brutto. Drugi wniosek został zło-
żony w formie refundacji kosztów 
w wysokości 50%, na realizację za-
dania pn.: „Opracowanie założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe 
oraz rewitalizacja istniejących tere-
nów zieleni w mieście Raciąż”. W 

ramach tego wniosku zaplanowane 
zostały do realizacji działania takie 
jak opracowanie założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Miasto Raciąż wynikającego z § 19 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne, czy wykonanie 
nowych nasadzeń drzew i krzewów 
na terenie Parku Miejskiego położo-
nego przy ul. Mławskiej w Raciążu, 
w tym: 31 sztuk drzew (m.in. klony, 
platany, dęby szypułkowe) oraz 266 
m2 krzewów (m.in. jałowce, cisy, 
pęcherznica kalinolistna, lilaki). Pro-
jekt założeń zostanie sporządzony dla 
obszaru miasta na okres co najmniej 
15 lat. Wnioskowana pomoc finan-
sowa z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego to 38 000,00 zł brutto. 
Burmistrz poinformował również, 
że 6 maja 2020 r. do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
został złożony wniosek o przyznanie 
dofinansowania na realizację projek-

tu pn. „Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu miasta Racią-
ża” w formie dotacji. W br. Gmina 
MOŻE uzyskać dofinansowanie w 
wysokości do 100% kosztów kwali-
fikowanych zadania. 

W sprawozdaniu znalazły się rów-
nież informacje o rozstrzygnięciu 
otwartego konkursu na realizację 
zadania publicznego w zakresie za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
i zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie. 
Konkurs wygrało Lokalne Stowarzy-
szenie na Rzecz Bezdomnych Zwie-
rząt „Psijazna Dłoń” otrzymało dota-
cję w wysokości 10 000,00 zł. 

Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną w kraju tymczasowo wstrzy-
mano realizację projektów „Pakiet 
kluczowych kompetencji” i „Nasz 
Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pie-
czy zastępczej w powiecie płońskim”. 
Podczas sesji podjęte zostały nastę-
pujące uchwały: 

• Uchwałę nr XVI/115/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie miasta Raciąż
• Uchwałę nr XVI/116/2020 

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości 
opłatę zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi

• Uchwałę nr XVI/117/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie przyjęcia 
projektu regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasto Raciąż

• Uchwałę nr XVI/118/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gmi-
ny Miasto Raciąż

• Uchwałę nr XVI/119/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej

• Uchwałę nr XVI/120/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie przeznacze-
nia do sprzedaży w formie przetargu 

spółdzielczego w własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 
położonego w Raciążu przy ul. Józefa 
Piłsudskiego 1.

• Uchwałę nr XVI/121/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie opłat za ko-
rzystanie z mienia komunalnego

• Uchwałę nr XVI/122/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie upoważnie-
nia dyrektora Miejskiego Przedszkola 
w Raciążu do załatwiania indywidu-
alnych spraw z zakresu administracji 
publicznej.

• Uchwałę nr XVI/123/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Miasto Raciąż,

• Uchwałę nr XVI/124/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Miasto 
Raciąż na rok 2020

• Uchwałę nr XVI/125/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
maja 2020 r. w sprawie niewyrażenia 
zgody na umorzenie wierzytelności 
cywilnoprawnej. 

UM Raciąż, KW, DZ

Obradowali miejscy radni

Za nami XVI sesja Rady Miejskiej

Już od niemal 3 lat na terenie obu 
parków miejskich dostępna jest bez-
przewodowa sieć internetowa WI-FI 
o nazwie „HOTSPOT_UM_RA-
CIAZ”. Zachęcamy mieszkańców do 
korzystania z sieci podczas spacerów 
i rekreacji na raciąskich terenach zie-
lonych. Poniżej krótki instruktaż jak 
korzystać z Hot Spotów. Aby połą-

czyć się z bezpłatną siecią należy:
1) Wybrać naszą sieć z listy jaka 

pojawi się na telefonie (fot. 1 poni-
żej).

2) Włączyć przeglądarkę i nacisnąć 
ikonkę strony domowej (fot. 2 poni-
żej).

3) Zaakceptować regulamin ko-
rzystania z sieci „HOTSPOT_UM_

RACIAZ” (fot. 3 i 4 poniżej).
Po wykonanych czynnościach mo-

żemy korzystać z łącza. Każda sesja 
trwa 30 minut, po której nastąpi au-
tomatyczne rozłączenie z naszym te-
lefonem. Zachęcamy do korzystania!

UM Raciąż, DZ 

Internet dostępny w parkach

Mieszkańcu, skorzystaj z Internetu!
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Zachęcamy do korzystania z 
nowych możliwości jakie daje 
nam nowa platforma, która 
umożliwia załatwianie spraw 
urzędowych przez internet. Wy-
starczy wejść na stronę Gminy 
Miasto Raciąż www.miasto-
raciaz.pl, gdzie jest zakładka 
e-usługi, która przeniesie nas 
do wszystkich dostępnych 
przez internet usług.

Zachęcamy mieszkańców do ko-
rzystania z platformy i realizację dzia-
łań poprzez jej funkcje. Każdy miesz-
kaniec naszego miasteczka może już 
załatwić przez internet sprawy, które 
musiał dotychczas załatwiać bezpo-

średnio w urzędzie. Dzięki czemu 
sprawy w Urzędzie załatwiane są w 
łatwy sposób z domu. Petenci mogą 
już korzystać z e-usług oraz porta-
lu informacyjno – płatniczego. W 
ramach realizacji projektu urucho-
mione zostały następujące e-usługi: 
rekrutacja do placówek oświato-
wych; remonty lokali komunalnych 
na wniosek; wpis do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej; wykreślenie z 
ewidencji działalności gospodarczej; 
obsługa zmian w ewidencji działal-
ności gospodarczej; E-dziennik; wy-
danie meldunku czasowego/stałego; 
wydanie dowodu osobistego; wpis do 
rejestru wyborców; przyznanie loka-
lu komunalnego; obsługa wniosków 
o umieszczenie reklam, ogłoszeń na 

terenie miasta; wypisy i wyrysy z 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; dodatki miesz-
kaniowe, dodatki energetyczne, 
świadczenia socjalne, w tym stypen-
dia socjalne, e-deklaracje/e-formula-
rze, prowadzenie spraw dotyczących 
podatku od nieruchomości; prowa-
dzenie spraw dotyczących podatku 
rolnego; prowadzenie spraw dotyczą-
cych podatku leśnego; prowadzenie 
spraw związanych z podatkiem od 
środków transportowych; prowadze-
nie spraw związanych z gospodaro-
waniem odpadami; opłata za zajęcie 
pasa drogowego; obsługa koncesji na 
sprzedaż alkoholu; zwrot podatku 
akcyzowego. Wprowadzono także 
indywidualne konta podatkowe dla 

podatników Gminy Miasto Raciąż. 
Celem projektu było zapewnienie 
mieszkańcom Gminy Miasto Raciąż 
dostępu do korzystania z usług pu-
blicznych drogą elektroniczną z wy-
korzystaniem bezpiecznego profilu 
zaufanego poprzez zastosowanie no-
woczesnych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych. Z urzędem 

możemy się łączyć bez wychodzenia 
z domu, przez internet. Platforma 
e-urząd składa się ze zbioru uporząd-
kowanych tematycznie formularzy 
elektronicznych. Są one odpowiedni-
kami druków papierowych. Złożone 
przez internet wnioski rozpatrywane 
są przez pracowników urzędu, którzy 
tą samą elektroniczną drogą przesy-
łają odpowiedź. Platforma usprawni 
zarządzanie urzędem i jednostkami 
podległymi. 

UM Raciąż

Załatw sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

Skorzystaj z platformy E-urząd

Od 11 maja interesanci po-
nownie są przyjmowani bez-
pośrednio przez pracowników 
Urzędu Miejskiego z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa. Ponownie urucho-
miona została również kasa. 

Aby zapewnić wszystkim miesz-
kańcom bezpieczeństwo, Burmistrz 
Mariusz Godlewski zadecydował, że 
przed wejściem do Urzędu należy 
obowiązkowo zdezynfekować ręce 
przeznaczonym do tego płynem, 

który znajduje się tuż przy wejściu. 
Uwzględniając konieczność zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańców, 
obowiązuje limit osób przebywają-
cych jednocześnie w urzędzie. Do 
pokoi można wchodzić wyłącznie 
pojedynczo, zachowując odpowiedni 
dystans. Przy kasie mogą jednocze-
śnie przebywać cztery osoby, przy 
zachowaniu bezpiecznej odległości. 
Każdy, kto wchodzi do budynku 
urzędu musi mieć na sobie maseczkę 
ochronną, zasłaniającą usta i nos. 

Mimo ponownego otwarcia Urzę-

du Miejskiego dla mieszkańców, 
jednocześnie przy trwającej cały czas 
pandemii koronawirusa, zachęcamy 
do załatwiania spraw drogą elektro-
niczną i korzystania z usług udostęp-
nionych na stronie internetowej um-
raciaz.nazwa.pl. Online można także 
dokonać płatności, wykorzystując do 
tego platformę PLIP.

UM Raciąż, DZ

Urząd otwarty dla interesantów

Bezpośrednia obsługa 
interesantów wznowiona

Urząd po termomodernizacji

Nowy wygląd 
Urzędu Miejskiego

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

Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Na początku maja oficjalnie 
odbył się techniczny odbiór 
budynku Urzędu Miejskiego po 
zakończeniu prac związanych z 
termomodernizacją. Wymienio-
ne zostało również całe pokry-
cie dachowe. 

W ramach projektu pn. „Termo-
modernizacja oraz poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż” w budynku Urzędu 
Miejskiego przeprowadzono prace 
mające na celu ograniczenie zuży-
cia energii cieplnej oraz elektrycz-
nej, co w konsekwencji pozwoli na 
oszczędności. Wymienione zostały 
okna, ściany zostały docieplone, za-
bezpieczono również fundamenty. 

Przeprowadzone zostały także prace 
modernizujące system centralnego 
ogrzewania wewnątrz budynku, zaś 
dotychczasowe źródła światła wy-
mieniono na ledowe. 

Zakończyły się również działania 
w kwestii przebudowy konstruk-
cji dachu i wymiana jego pokrycia. 
Dach zyskał pokrycie z blachoda-
chówki o grafitowym kolorze. Wy-
konane zostały także nowe orynno-
wania, obróbki blacharskie, a także 
instalacja odgromowa. Prace związa-
ne z dachem sfinansowano ze środ-
ków własnych. Dzięki temu można 
było zainstalować panele fotowolta-
iczne, co również wchodziło w zakres 
projektu termomodernizacji. 

UM Raciąż, DZ 
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Święto Konstytucji 3 Maja jest 
dla naszej ojczyzny świętem 
wyjątkowym. Dotychczas gro-
madziliśmy się w miejscach pa-
mięci. W tym roku było jednak 
inaczej - ze względu na zakaz 
zgromadzeń uroczystości były 
ograniczone. 

Ze względu na sytuację dotyczącą 
zagrożenia związanego z pandemią 
koronawirusa, obchody Święta Kon-
stytucji 3 maja odbyły się bez udziału 
mieszkańców i zaproszonych gości, a 
po zakończeniu Mszy Świętej w in-
tencji ojczyzny, nie było tradycyjne-
go pochodu pocztów sztandarowych 
przez miasto przy akompaniamencie 
orkiestry Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Raciążu. Przy zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeństwa w 

imieniu władz Miasta oraz Rady 
Miejskiej wieniec pod Pomnikiem 
Pamięci przy Miejskim Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji złożyli 
Burmistrz Raciąża Mariusz Godlew-
ski wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Pawłem Chrzanowskim, 
który chwilę później złożył kwiaty 
także w imieniu Związków Komba-
tantów RP i byłych Więźniów Poli-
tycznych. Wieńce złożyli również: 
Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sa-
dowski oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Grażyna Rogowska, Członek 
Zarządu Powiatu Płońskiego Artur 
Adamski a w imieniu Zespołu Szkół 
w Raciążu dyrektor szkoły pani Do-
rota Rubinkowska oraz wicedyrektor 
Monika Chłopik. 

Władze Miasta składają podzię-
kowania Proboszczowi Parafii pw. 

Świętego Wojciecha w Raciążu ks. 
Wiesławowi Kosińskiemu, Jednostce 

Strzeleckiej 1006 Płońsk oraz Panu 
Krzysztofowi Dądalskiemu.

Przypomnijmy, że Konstytucja 3 
maja została uchwalona w 1791 roku 
i była pierwszą tego typu ustawą w 
Europie, a drugą na świecie (po kon-
stytucji amerykańskiej). Konstytucja 
m.in. zmieniała ustrój państwa na 

monarchię dziedziczną, zrównywała 
prawa osobiste szlachty i mieszczan, 
znosiła także liberum veto. Obowią-
zywała tylko przez rok, po tym jak 
została obalona przez konfederację 
targowicką przy pomocy wojsk ro-
syjskich.

UM Raciąż, DZ

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Pawłem Chrzanowskim przy Pomniku Pamięci Narodowej

W ostatnim czasie zgodnie z de-
cyzją Burmistrza Mariusza Godlew-
skiego na terenie miasta trwały pra-
ce związane z zielenią. W pierwszej 
kolejności przeprowadzono koszenie 
trawników na terenie obu parków 
miejskich. Następnie na chodnikach 
wzdłuż ulicy Piłsudskiego, a także 
Placu Adama Mickiewicza rozsta-
wione zostały donice z begoniami 
w kolorach białym i czerwonym. 
Te same kwiaty, wraz z surfiniami 
ukwieciły także rondo. 

Wspomniane działania mają 
przede wszystkim poprawić estetykę 
naszego miasta i spowodować, że spę-
dzanie czasu na świeżym powietrzu, 
czy spacerowanie będzie odbywać się 
w przyjemnych okolicznościach. 

UM Raciąż, DZ 

Wymagajcie od siebie choćby inni 
od was nie wymagali – to jeden z naj-
bardziej znanych cytatów papieża św. 
Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. ob-
chodziliśmy setną rocznicę urodzin 
naszego wielkiego rodaka. Dla nas, 
Polaków, był kimś więcej niż głową 
kościoła katolickiego – był ducho-
wym przewodnikiem wskazującym 
bezpieczną drogę w trudnych cza-
sach. Jego słynne słowa Niech zstą-
pi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi! wygłoszone 2 czerwca 1979 
roku podczas homilii na ówczesnym 
Placu Zwycięstwa dały początek póź-
niejszym demokratycznym zmianom 

ustrojowym, które miały miejsce nie 
tylko w Polsce, ale również w innych 
krajach bloku wschodniego. 

Parafia pw. Św. Wojciecha w 
Raciążu w dniach 16,17,18 maja 
zorganizowała specjalne Triduum 
poświęcone rocznicy urodzin Ojca 
Świętego. Podczas jego trwania w 
raciąskiej świątyni można było m.in. 
posłuchać homilii wygłaszanych 
przez papieża Polaka. 

DZ 

Obchody Święta Konstytucji

3 maja inny niż zwykle 

Dbamy o zieleń

Koszenie w parkach zakończone, 
kwietne donice ustawione

Rocznica urodzin papieża Polaka

100 lat od narodzin Jana Pawła II
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Alkohol działając na organizm 
człowieka przyspiesza zmiany 
nastroju, osłabia koordynację, 
zdolność podejmowania decy-
zji, pozbawia hamulców.

Jeżeli jesteś sąsiadem, przyjacie-
lem bądź zwykłym znajomym osób 
krzywdzonych, słyszysz awantury, 
krzyki lub stłumione krzyki, płacz 
dzieci lub nietypowe hałasy, obser-
wujesz, że np. sąsiadka ma siniaki 
(lub nagle zaczęła chodzić w słonecz-
nych okularach albo założyła bluzkę 
z długimi rękawami a jest lato), mo-
żesz pomóc na kilka sposobów:

• porozmawiać z osobą krzywdzo-
ną i powiedzieć jej, że domyślasz się, 
że w jej domu jest przemoc; zapytać, 
czego by potrzebowała;

• zaoferować wezwanie policji czy 
też zaproponować inną pomoc - w 
zależności od potrzeb osoby krzyw-
dzonej;

• jeżeli jesteś bardziej odważny/a 
- możesz też porozmawiać z osobą 
stosującą przemoc, informując ją, że 
wiesz o przemocy i że przemoc jest 
przestępstwem;

• jeżeli chcesz pozostać najbardziej 
neutralny - możesz po prostu we-
zwać policję, zawiadomić najbliższy 
Ośrodek Pomocy Społecznej lub za-
dzwonić do „Niebieskiej Linii” pod 
numer 801 12 00 02;

• możesz też przekazać numer do 

„Niebieskiej Linii” osobie krzywdzo-
nej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 
26 października 1982 roku o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi.

Procedurę zobowiązania do lecze-
nia odwykowego wdraża się wobec 
niektórych osób uzależnionych od 
alkoholu (osoby, które w związku z 
nadużywaniem alkoholu powodują 
rozkład życia rodzinnego, demorali-
zacje nieletnich, systematycznie za-
kłócają spokój lub porządek publicz-
ny). Procedurę tę można uruchomić 
poprzez Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, składając 
wniosek z opisem niepokojącej sytu-
acji w rodzinie, w związku z naduży-
waniem alkoholu przez jednego z jej 
członków. Komisja zaprasza na roz-
mowę osobę nadużywającą alkoholu 
i motywuje do kontaktu z placówką 
odwykową oraz podjęcia leczenia. Je-
żeli osoba zgłoszona nie decyduje się 
na kontakt z placówka odwykową, 
Komisja kieruje sprawę do Sądu Ro-
dzinnego, który w oparciu o opinię 
biegłych zobowiązuje osobę uzależ-
nioną do leczenia odwykowego. Po-
stanowienie jest wykonywalne przez 
2 lata od czasu jego wydania. Sąd w 
postanowieniu wskazuje czy ma to 
być leczenie stacjonarne, czy ambu-
latoryjne. 

Postanowienie o zobowiązaniu 

do leczenia odwykowego zapada w 
trybie nieprocesowym (art. 26 ust. 
2 ww. ustawy) i nie nosi charakteru 
wyroku sądowego sankcji karnej. To 
znaczy, że w sprawie leczenia odwy-
kowego, mimo zobowiązania, nie 
można zastosować prawnie żadnej 
kary (np. kary pozbawienia wolno-
ści). Funkcja społeczna instytucji 
zobowiązania do leczenia jest funk-

cją polegającą na instytucjonalnym 
motywowaniu do podjęcia terapii 
odwykowej. Zobowiązanie nie ma 
charakteru przymusu w sensie przy-
musu prawnego nie ma możliwości 
prawnych ani organizacyjnych za-
trzymania zobowiązanego w zakła-
dzie leczniczym wbrew jego  woli. 
Podstawowym celem terapii uzależ-
nienia od alkoholu jest uzyskanie 
poprawy zdrowia pacjenta. Oczeki-

wanym efektem terapii uzależnienia 
od alkoholu jest trwałe zatrzymanie 
spożywania alkoholu, uzyskanie 
świadomości choroby, uzyskanie 
wglądu w mechanizmy choroby, 
dzięki któremu może on nauczyć się 
unikania powrotu do picia w przy-
szłości.

Pamiętajmy, że celem pobytu w za-
kładzie odwykowym nie jest izolacja 

od otoczenia społecznego, a wdroże-
nie procedury zobowiązania do lecze-
nia odwykowego nie rozwiązuje pro-
blemu przemocy w rodzinie. Osoby 
uzależnione od alkoholu ponoszą 
odpowiedzialność za swoje, niezgod-
ne z prawem, postępowanie. Osoba 
uzależniona często odmawia pozo-
stania w placówce leczenia odwyko-
wego i cały wysiłek rodziny i zaan-
gażowanych instytucji, w efekcie, nic 

nie zmienia: osoba uzależniona pije 
i stosuje nadal przemoc. W wielu 
wypadkach poważnym czynnikiem 
motywującym do podjęcia terapii 
związanej z przerwaniem stosowa-
nia przemocy jest wyrok sądowy (w 
sprawie karnej) w zawieszeniu. Daje 
to możliwości nacisku kuratorowi, 
aby jego podopieczny podjął tera-
pię dla osób stosujących przemoc. 
Groźba wystąpienia do sądu o od-
wieszenia wyroku jest sankcją, której 
sprawcy przemocy, w większość i wy-
padków, wolą uniknąć. W wypadku 
współwystępowania przemocy w 
rodzinie i alkoholizmu, lepiej jest 
złożyć doniesienie o przestępstwie 
niż uruchamiać w Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
procedurę zobowiązania do leczenia. 
Istnieje wtedy szansa, że sędzia, jeżeli 
wyda wyrok w zawieszeniu, to obwa-
ruje jego odwieszenie koniecznością 
zmiany zachowania i zgłoszenia się 
na terapię.

Pamiętaj, że osoba krzywdzo-
na może „kryć” sprawcę, ponieważ 
wstydzi się swojej sytuacji w domu. 
Może też nie chcieć przyznać się, że 
doznaje przemocy, gdyż jest zastra-
szona przez osobę stosującą przemoc, 
która powtarza na co dzień, że jest do 
niczego i że nikt jej nie pomoże. Nie 
zniechęcaj się tym, tylko działaj!

ED

Stop nadużywaniu alkoholu

„Picie i nadużywanie alkoholu jest jednym 
z czynników ryzyka wystąpienia przemocy”

Na początku maja na wniosek 
Burmistrza Mariusza Godlew-
skiego przeprowadzono reno-
wację ławek znajdujących się 
w tzw. dużym parku. Prace na-
leżało przeprowadzić m.in. ze 
względu na akty wandalizmu. Z 
tego samego powodu zakupio-
no i zainstalowano nowe kame-
ry miejskiego monitoringu. 

Wykonane działania polegały na 
wymianie uszkodzonych desek na 
nowe, pomalowaniu elementów be-
tonowych oraz odnowieniu metalo-
wych elementów ławek. Renowacji 
poddano też kosze na śmieci. 

Przeprowadzone prace mają na 
celu przede wszystkim poprawę este-
tyki parku, która niestety ucierpiała 
po karygodnych aktach wandalizmu, 
jakie miały miejsce w lutym. Apelu-
jemy raz jeszcze o poszanowanie pu-
blicznego mienia. Pieniądze, które 
zostały przeznaczone na wspomnia-
ne naprawy mogły zostać spożyt-
kowane w inny sposób. Usuwanie 
skutków chuligańskich wybryków 

w konsekwencji często prowadzi do 
tego, że niektóre inwestycje trzeba 
ograniczyć, bądź przesunąć w czasie. 

Natomiast nowe kamery zosta-
ły zainstalowane m.in. na budynku 
Miejskiego Centrum Kultury Spor-
tu i Rekreacji przy ulicy Parkowej. 
Działają one w podczerwieni, dzięki 
czemu na nagraniach będzie można 
bez problemu odczytać wszystkie 
istotne szczegóły, jak np. twarz oso-

by, która dopuściła się aktu wanda-
lizmu, czy numer rejestracyjny po-
jazdu łamiącego przepisy nawet w 
warunkach nocnych. Ich zakup to 
przede wszystkim inwestycja w bez-
pieczeństwo wszystkich mieszkań-
ców Raciąża.

Wspólnie dbajmy o korzystny i es-
tetyczny wizerunek Raciąża. 

UM Raciąż, DZ 

Dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców

Ławki naprawione, kamery zainstalowane  



Reklama 7„Puls Raciąża ” nr 5 (109) 2020



„Puls Raciąża ” nr 5 (109) 2020Wiadomości lokalne8

W ostatnich tygodniach na 
ternie miasta rozpoczęły się 
prace związane z naprawami 
nawierzchni asfaltowych. Ob-
jęły one ulice Płocką oraz Han-
kiewicza 

Na początku roku informowali-
śmy o dotacji, jaką Burmistrz pozy-
skał z Funduszu Dróg Samorządo-
wych na kwotę 502  787 zł, dzięki 
czemu wyremontowane zostanie 
niemal 1,2 km dróg na terenie mia-
sta. Dotacja stanowi 70% kosztów 
przedsięwzięcia, zaś 30% Gmina 
Miasto Raciąż pokryje z własnego 
budżetu. 

Prace związane z wymianą na-
wierzchni trwają już na ulicy Han-
kiewicza, jednak w pierwszej ko-
lejności, ze względu na bardzo zły 
stan techniczny, Burmistrz Mariusz 
Godlewski zadecydował o wyre-
montowaniu kanalizacji deszczowej 
ze środków własnych. Kolejnym 

etapem będzie położenie nowego 
asfaltu. Głównym wykonawcą prac 
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ra-
ciążu. W tym roku podobne prace 
obejmą także ulice Zieloną, Słonecz-
ną, Piłsudskiego i Ogrodową. 

Działania Prowadzone są rów-
nież na ulicy Płockiej. Mają one na 

celu usunięcie usterek związanych z 
budową nowej sieci kanalizacyjnej. 
Przebudowane zostały miejsca, w 
których znajdują się studzienki, po-
nieważ ich poziom względem jezdni 
się obniżył. Następnym krokiem bę-
dzie asfaltowanie. 

DZ 

Prace drogowe w mieście

Naprawy nawierzchni 
na Hankiewicza i Płockiej

Na sesji Rady Miejskiej zapla-
nowanej na 22 czerwca 2020 r. 
zostanie zorganizowania deba-
ta nad raportem o stanie Gmi-
ny Miasto Raciąż. Mieszkaniec, 
który chciałby zabrać głos w 
debacie winien złożyć do Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej 
w Raciążu, pisemne zgłoszenie 
poparte podpisami co najmniej 
20 osób udzielających poparcia 
zgłaszającemu się do udziału w 
debacie.

Zgodnie z ustawą zgłoszenia skła-
da się najpóźniej w dniu poprze-
dzającym dzień, na który zwołana 
została sesja, podczas której ma być 
przedstawiany raport o stanie gminy. 
Zgłoszenia udziału w debacie przyj-
mowane będą w Biurze Rady Miej-

skiej w Raciążu (pok. 26), Plac Ada-
ma Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż

Po zakończeniu debaty nad rapor-
tem, Rada Miejska w Raciążu prze-
prowadzi głosowanie nad udziele-
niem wotum zaufania Burmistrzowi 
Miasta Raciąża.

Zgłoszenie udziału w debacie do-
stępne jest na stronie internetowej 
www.miastoraciaz.pl oraz w Urzę-
dzie Miejskim pokój nr 26.

UM Raciąż 

Zgłoś się do debaty

Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż
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Choć w niecodziennych oko-
licznościach, to cel został zreali-
zowany. Błękitni Raciąż w swo-
im drugim sezonie w Klasie A 
zapewnili sobie awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej. Zade-
cydowała bardzo dobra runda 
jesienna. 

Przypomnijmy, że sezon 
2019/2020 zaczął się od zmiany na 
stanowisku trenera, którym został 
Mariusz Mikłowski. Drużyna za-
częła sezon od wyjazdowego remisu 
1:1 z Wkrą Radzanów, a następnie 
zaliczyła serię sześciu zwycięstw z 

rzędu – 4:0 z GUKS Krasnosielc, 
3:2 z Rzekunianką Rzekuń, 7:1 z 
Pełtą Karniewo, 3:0 z Orzyc Cho-
rzele, 5:0 z Orłem Sypniewo i 6:1 z 
Wkrą Sochocin. Kolejne dwa spo-
tkania – z Konopianką Konopki i 
Koroną Karolinowo – zakończyły się 
bezbramkowymi remisami, jednak 
drużyna szybko wróciła na zwycięską 
ścieżkę. Błękitni w ostatnich czte-
rech kolejkach rundy jesiennej zdo-
byli komplet 12 punktów pokonując 
KS Wąsewo (2:1), Borutę Kuczbork 
(2:0), ALDO Bartnik Myszyniec 
(3:0) i Wymakracz Długosidło (5:0). 
Podopieczni Mariusz Mikłowskiego 
„zasiedli” na fotelu lidera po czwartej 
kolejce rozgrywek i pozostali na nim 
aż do końca rundy. Co prawda, tyle 
samo punktów zgromadził wicelider 
z Konopek, jednak Błękitni dzięki 
większej liczbie bramek (strzelili ich 
aż 41 w 13 meczach, co daje średnią 

3,15 gola na mecz) na rundę wiosen-
ną czekali będąc na „pole position”. 

Z pewnością nikt nie spodziewał 
się, że Raciążanie nie zagrają w tych 
rozgrywkach już żadnego spotkania. 
Z powodu epidemii koronawirusa 
11 marca zawieszono rozgrywki w 
niższych ligach piłkarskich, zaś 12 
maja oficjalnie potwierdzono, że se-
zon został zakończony i tym samym 
uznając tabelę po 13 rozegranych ko-
lejkach, Błękitni awansowali do Ligi 
Okręgowej. 

Wszystkim zawodnikom, trene-
rowi, pracownikom oraz zarządowi 
klubu gratulujemy i czekamy na 
powrót na boisko już w nowym se-
zonie. 

DZ 

Awans stał się faktem

Błękitni Raciąż w Lidze Okręgowej!

Remont Hali na finiszu

Hala Sportowa w nowej odsłonie

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

Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Po zeszłorocznych pracach w 
ramach projektu pn. „Termomo-
dernizacja oraz poprawa efek-
tywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej 
w Gminie Miasto Raciąż”, które 
obejmowały ocieplenie ścian, 
wymianę okien i wykonanie 
elewacji na Hali Sportowej przy 
Stadionie Miejskim im. Jerzego 
Arceusza, następnie zaczęły się 
działania wewnątrz budynku. 
Część z nich wchodziła w zakres 

termomodernizacji jak np. wy-
konanie sufitu i nowej podłogi.

Natomiast w ramach projektu 
„Remont Hali Sportowej w Gmi-
nie Miasto Raciąż”, którego realiza-
cja była możliwa dzięki pozyskaniu 
dotacji przez Burmistrza Mariusza 
Godlewskiego, m.in. wymieniono 
instalację elektryczną, wyremonto-
wano pomieszczenia socjalno-by-
towe czy obito ściany materiałami 
wykorzystywanymi w obiektach 

sportowych. Ze środków własnych 
Gmina Miasto Raciąż sfinansowała 
remont dachu, który okazał się nie-
zbędny i obejmował wymianę całej 
konstrukcji nośnej dachu, która stra-
ciła swoje właściwości, a także zain-
stalowanie nowego pokrycia.  

Po zakończeniu prac hala z pew-
nością stanie się jedną ze sportowych 
wizytówek Raciąża. 

UM Raciąż, DZ
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W ramach wspólnej akcji Miasta 
Raciąż, Miejskiego Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji oraz Gmi-
ny Raciąż zorganizowana została 
akcja „Szyjemy Maseczki Raciąż”. 
W jej ramach szyte były maseczki 
ochronne dla mieszkańców Raciąża 
oraz okolicznych miejscowości. W 
inicjatywę włączyło się wiele osób, 
które udostępniały m.in. materiał i 
inne niezbędne do szycia rzeczy. Na 
początku maja przy MCKSiR uru-
chomiono miejsce, w którym miesz-

kańcy mogli bezpłatnie uzyskać ma-
seczkę, nazwany „Maseczkomatem”. 
Maseczki w specjalnych opakowa-
niach zostały przypięte spinaczami 
do sznurka, a każdy mógł wziąć dla 
siebie jedną lub dwie maseczki. Ini-
cjatywa „Maseczkomatu” cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem ze 
strony Raciążan. 

DZ 

Od 11 maja 2020 r. w Miejskim 
Przedszkolu w Raciążu odbywa-
ją się zajęcia opiekuńczo-wy-
chowawcze z elementami zajęć 
dydaktycznych oraz nauczanie 
zdalne.

Początkowo zgłoszono 12 dzieci, 
których rodzice nie mieli możliwości 
pogodzenia pracy z opieką. Stosow-
ne oświadczenia w związku z obec-
nością dziecka od 11 maja 2020 r. w 
przedszkolu złożyło 8 rodziców. W 
poniedziałek 11 maja w przedszkolu 

było 7 dzieci, w pozostałe dni tygo-
dnia 6 dzieci.

Na swoje skrzynki mailowe rodzice 
otrzymali materiały z informacjami 
jak przygotować dziecko do powrotu 
do przedszkola, a także byli zobowią-
zani do zapoznania się z „Wewnętrz-
nymi procedurami bezpieczeństwa 
obowiązującymi w Miejskim Przed-
szkolu w Raciążu w czasie pandemii 
COVID-19”. Zgodnie z nimi do 
przedszkola nie będą wpuszczani: 
dzieci, rodzice, interesanci oraz pra-
cownicy z objawami chorobowymi 

wskazującymi na infekcję, zaś po 
wejściu do budynku każdemu pra-
cownikowi, dziecku, rodzicowi, inte-
resantowi mierzona jest temperatura 
bezdotykowym termometrem. Po-
miaru dokonuje wyznaczony przez 
dyrektora pracownik przedszkola. 
Pełna treść wytycznych dostępna jest 
na stronie internetowej przedszkola 
mpraciaz.przedszkolowo.pl. 

MP Raciąż, MK, DZ 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, od 25 maja 
2020 r. możliwe jest prowadzenie 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci z klas I-III. Po wewnętrz-
nych ustaleniach organizacyjnych w 
Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu zadecydo-
wano, że w klasach będzie mogło 
przebywać od 9 do 10 osób wraz z 

nauczycielem, zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami, mówiącymi o jednej 
osobie na 4 m2. 

Jednak na dzień 22 maja 2020 r. 
żaden z rodziców uczniów klas I-III 
nie wyraził chęci uczestniczenia jego 
dziecka w zajęciach opiekuńczych 
organizowanych przez Szkołę Pod-
stawową im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu. Od 25 maja rozpoczęły 

się konsultacje przedmiotowych dla 
uczniów klas VIII. Od 1 czerwca 
możliwość skorzystania z nich będą 
mieli także uczniowie pozostałych 
klas. 

DZ, SP Raciąż 

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców

Maseczkomat w Raciążu

Zajęcia w Miejskim Przedszkolu

Przedszkole Miejskie ponownie otwarte

Powrót do szkoły już możliwy

Szkoła Podstawowa gotowa na przyjęcie dzieci

źródło: nauka.trojmiasto.pl

W przyrodzie nadal wielki 
ruch, przy gniazdach uwijają się 
skrzydlaci rodzice. Nie wszyst-
kim się udaje, czasem ich spo-
kój burzy drapieżnik. I wtedy 
nasza ludzka pomoc staje się 
bezcenna. Jak udzielić pierw-
szej pomocy pisklakowi? Co 
zrobić, by nie zaszkodzić? Poni-
żej kilka podstawowych zasad.

Po pierwsze: delikatnie przenosi-
my malucha do pudełka tekturowe-
go, wyścielonego ręcznikami papie-
rowymi. W wieczku robimy otwory, 
aby malec miał zapewniony dopływ 
świeżego powietrza. Całość przenosi-
my w ciche, ciepłe i ciemne miejsce 
(to tzw. zasada 3C), czyli tam, gdzie 
nie kręcą się domowe zwierzęta, nie 
słychać telewizora i ludzi. Malec 
jest przerażony, może być w szoku 
i ostatnie o potrzebuje, to dodat-

kowe bodźce. Źródłem ciepła może 
być butelka z ciepła wodą, owinięta 
ściereczką, włożona do pudełka i 
zabezpieczona tak, by przypadkowo 
się nie przesunęła i nie przygniotła 
zwierzaka.

Po drugie: możemy pokusić się o 
napojenie ptaka. Najlepiej, jeśli sam 
jest w stanie skorzystać z miseczki z 
wodą. Jeśli to niemożliwe, przygoto-
wujemy w małym naczyniu ciepłą 
wodę z niewielkim dodatkiem cu-
kru. Bierzemy wacik, nasączamy go 
wodą i wyciskamy na brzegu dzioba. 
Możemy również użyć czystego pę-
dzelka np. do akwareli. Absolutnie 
nie otwieramy siłą dzioba, nie wle-
wamy wody strzykawką lub inny-
mi sposobami. Dziób u piskląt jest 
miękki, łatwo go złamać, a nieumie-
jętne podanie wody może spowodo-
wać zachłystowe zapalenie worków 
powietrznych i śmierć ptaka.

Po trzecie: nie karmimy samodziel-
nie, ale szukamy specjalisty zajmu-
jącego się leczeniem i rehabilitacją 
dzikich zwierząt. To nam, ludziom, 
wydaje się, że opieka i pomoc polega 
na karmieniu, w tym przypadku jest 
odwrotnie. Zbyt szybkie i niewła-
ściwe karmienie może zabić. A tego 
nikt z nas nie chce…

Iza Czarnecka-Walicka, Funda-
cja Sowi Dwór, Ośrodek Rehabili-
tacji Dzikich Zwierząt

Informacje z Sowiego Dworu

Pisklak w potrzebie



27 maja 2020 roku Gmin-
na Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Raciążu doczekała 
się jubileuszu 75-lecia. Zapla-
nowane z tej okazji uroczystości 
nie mogły odbyć się ze względu 
na epidemię koronawirusa.  

Słowo prezesa Zarządu Gminnej 
Spółdzielni „SCh” w Raciążu Stani-
sława Jóźwiaka

Szanowni Państwo!
Drodzy Członkowie i Pracownicy 

Spółdzielni!
Świętujemy wspaniały jubile-

usz – 75-lecie Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Raciążu, 
która powstała by służyć społeczności 
Raciąża i sąsiednich gmin.17 maja 
1945 roku 12-tu odważnych miesz-
kańców z terenu miasta i okolic zor-
ganizowało Założycielskie Zebranie 
Spółdzielni. Wybrano Radę Nadzor-
czą i Zarząd. Założyciele Spółdziel-
ni z własnych funduszy oraz zacią-
gniętych pożyczek od mieszkańców 
otworzyli pierwszy sklep, przywożąc 
towar taborem konnym z hurtowni 
w Sierpcu. W niedługim czasie ku-
piono pierwszy samochód dostaw-
czy. Biuro Spółdzielni mieściło się 
przy ulicy Płockiej 13, a następnie 
przy ulicy Kościuszki 7. Na początku 
Spółdzielnia prowadziła swą działal-
ność na terenie miasta     i okolic. Po 
połączeniu w 1948 roku ze Spółdziel-
nią Rolniczo-Handlową w Raciążu 
oraz Spółdzielnią „Nasz Sklep” w 
Krajkowie obszar działalności zaczął 
się powiększać. Następowało rozsze-
rzenie działalności Spółdzielni. Uru-
chomiono bazę magazynową przy 
ulicy Płockiej, skład opału przy ulicy 
Dworcowej. Rozpoczęto skup zboża, 
sprzedaż pasz i nawozów sztucznych 
oraz różnych materiałów dla potrzeb 
rolników i innych mieszkańców. W 
roku 1956 przyłączono spółdzielnię 
z Siemiątkowa, zaś w 1964 z Uniec-
ka. Tym samym powiększył się teren 
działalności GS „SCh”, a najdalsze 
punkty handlowe były oddalone od 
Raciąża o 40 km. Przybywały kolejne 
placówki, powiększała się grupa pra-
cowników. Przez lata zmieniały się 
także rady nadzorcze i zarządy. W la-
tach 1973-1976 przyłączono do na-
szej spółdzielni te z Koziebród, Babo-
szewa i Gralewa, co wiązało się także 
z przejęciem bazy magazynowej, 

sklepów, piekarni. W latach 1965-
1985 dzięki pomocy Centralnego 
Związku Spółdzielni poprzez WZGS 
w Warszawie nastąpił wzrost inwe-
stycji – budowano nowe pawilony, 
sklepy, piekarnie, modernizowano 
i rozbudowywano bazę magazyno-
wą zarówno w Raciążu, jak i pozo-
stałych miejscowościach. W latach 
1972-1975 spółdzielnia partycypo-
wała kwotą 5 mln złotych w budowę 
nowych bloków mieszkalnych w Ra-
ciążu, gdzie uruchomiono potem 10 
punktów handlowych. Spółdzielnia 
prowadziła szeroki zakres usług dla 
ludności: usługi hydrauliczne, fry-
zjerskie, malarskie, kowalskie, foto-
graficzne, radiowo-telewizyjne a na-
wet złotnicze. W latach 1980-1994 
przeprowadzano kolejne inwestycje 
- zbudowano Stację Obsługi Samo-
chodów, sklep meblowy na bazie w 
Raciążu i położono nawierzchnię 
asfaltową, rozbudowano piekarnię i 
masarnię. Rozbudowano i unowo-
cześniono bazy magazynowe, punkty 
sprzedaży artykułów do produkcji 
rolnej oraz skupu żywca i płodów 
rolnych.  Pobudowano wiele skle-
pów. Rozwijano sieć różnych usług. 
GS „Samopomoc Chłopska” była 
niezwykle ważną instytucją nie tylko 
dla rolników, ale także dla wszystkich 
mieszkańców Raciąża oraz sąsiednich 
gmin, na terenie których działała. W 
Uniecku powstał budynek biurowy 
oraz odbudowano spalony budynek 
handlowy, otwarto trzy placówki 
handlowe, wybudowano 50-tonową 
wagę. Zmodernizowano magazyny 
zbożowe w Gralewie, Uniecku i Ko-
ziebrodach. Rok 1989 i lata później-
sze spowodowały znaczące zmiany w 
kraju. Dotyczyło to również naszej 
spółdzielczości. Uległa likwidacji 
Centrala Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, Wojewódzkie i Powiato-
we Związki Gminnych Spółdzielni, 
hurtownie zaopatrzeniowe. Pozostał 
tylko Krajowy Związek Rewizyjny 
w Warszawie, zajmujący się instruk-
tażem i lustracją. W okresie 75 lat 
Gminna Spółdzielnia zatrudniała 
1480 pracowników etatowych i oko-
ło 300 osób na umowę zlecenie, ry-
czałt i prowizję.

 Z okazji jubileuszu składam w 
imieniu Zarządu Spółdzielni ser-
deczne podziękowania wszystkim, 
którzy w okresie 75-lecia istnienia 
naszej Spółdzielni tworzyli ją, wspie-
rali i przyczyniali się do jej rozwo-
ju – pracownikom, naczelnikom, 
burmistrzom, samorządowcom, 
rolnikom, mieszkańcom wszystkich 
miejscowości na terenie których GS 
„SCh” działała. Patrząc z perspek-
tywy 75-lecia istnienia Spółdzielni 
można mieć pewność, że odegrała 
ona istotną rolę w życiu społeczności 
Raciąża i sąsiednich gmin.

Z historii Gminnej Spółdzielni 
„SCh” w Raciążu

75 lat temu - 27 maja 1945 roku 
powstała Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska” w Raciążu. 
Tego dnia odbyło się Założycielskie 
Zebranie Spółdzielni. Założycielami                         
i pierwszymi członkami spółdzielni 
byli: Kazimierz Krajczyński (Raciąż), 
Stefan Szerszeniewski (Raciąż), Fran-
ciszek Szpila (Raciąż), Wawrzyniec 
Kraska (Cieciersk), Edmund Kępa 
(Kossobudy-Zalesie), Hieronim Jan-
czyk (Krajkowo), Aleksy Janus (Kraj-
kowo), Józef Muchyński (Krajkowo), 
Władysław Muchyński (Krajkowo), 
Feliks Gładki (Krajkowo), Józef 
Szymański (Krajkowo), Franciszek 
Bieńkowski (Żukowo Wawrzonki). 
Wybrano Radę Nadzorczą Spół-
dzielni. Jej przewodniczącym wy-
brany został Józef Muchyński. Rada 
powołała pierwszy zarząd Gminnej 
Spółdzielni w składzie: Władysław 
Muchyński (prezes), członkowie: Fe-
liks Gładki, Kazimierz Krajczyński, 
Franciszek Szpila, Józef Szymański. 
Do Rejestru Handlowego Spółdziel-
ni GS „SCh” została wpisana przez 
Sąd Okręgowy w Płocku 6 sierpnia 
1945 roku. Przystąpiono do urucho-
mienia działalności handlowej. Pro-
blemem był brak środków. Pomogło 
wielu rolników udzielając pożyczek 
zarządowi spółdzielni. Pierwszy 
sklep otwarto 27 października 1945 
roku, zaś w 1946 roku spółdzielnia 
kupiła pierwszy samochód. W ko-
lejnych latach działalność Gminnej 
Spółdzielni się rozszerzała, dołączano 
spółdzielnie zarówno z okolicznych, 
jak i nieco bardziej oddalonych od 
Raciąża miejscowości – działały za-
rządzające przez nią sklepy, masar-
nie czy piekarnie. GS „Samopomoc 
Chłopska” była także instytucją także 
znaczącą dla społeczności.  

PRZEWODNICZĄCY RAD 
NADZORCZYCH

GMINNEJ SPÓŁDZIELNI 
„SCH” W RACIĄŻU

W LATACH 1945 – 2020
Józef Muchyński 1945 - 1947

Zbigniew Czerwiński 1948
Mieczysław Chorzewski 1948 - 

1949
Wawrzyniec Kraska 1949 - 1952

Józef Szymański 1952 - 1960
Stanisław Włodarski 1960 -1967
Stanisław Długoszewski 1967 - 

1985
Franciszek Józwik 1985 -1993

Czesław   Michalski 1993 -2002
Henryk Gierczak 2002 - 2014
Zygmunt Rychliński od 2014

PREZESI ZARZĄDÓW
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI 

„SCH” W RACIĄŻU
W LATACH 1945 – 2020

Władysław Muchyński 1945
Roman Jędrzejewski 1945 – 1946

Feliks Gładki 1946 – 1947
Ludwik Morawski 1947

Zbigniew Czerwiński 1948
Wawrzyniec Kraska 1948

Antoni Rybacki 1949 -1950
Jerzy Ziółkowski 1950 - 1951
Stanisław Siciński 1951 - 1953

Wacław Babicz 1953 - 1967
Jerzy Arceusz 1967 – 1977

Stanisław Jóźwiak 1977
Waldemar Peret 1977 – 1982

Stanisław Jóźwiak od 1982

GŁÓWNI KSIĘGOWI

GMINNEJ SPÓŁDZIELNI 
„SCH”W RACIĄŻU

W LATACH 1945 – 2020
Feliks Gładki 1945 – 1951

Stanisław Auguściak 1951 – 1977
Włodzimierz Morawski 1977 – 

1980
Stanisław Derbin 1981 – 1982

Helena Szerszenieniewska 1982 – 
1992

Alicja Ziółkowska 1993 – 1994
Helena Szerszeniewska 1994 – 1997

Alicja Ziółkowska 1997 – 2000
Stanisław Ciężki od 2000

Więcej o historii Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” 
można przeczytać w publikacji 
Pana Stefana Modrzejewskiego – 
„75 lat Gminnej Spółdzielni Sa-
mopomoc Chłopska w Raciążu. 
1945-2020”. W książce znajdują się 
także kserokopie pierwszych doku-
mentów i rękopisów spółdzielców, 
interesujące wspomnienia, fotografie 
dotyczące wydarzeń z życia spółdziel-

ni, noty biograficzne i zdjęcia osób 
pełniących ważne funkcje oraz wiele 
innych ciekawych informacji. Jest to 
kolejna publikacja autora dotycząca 
Raciąża i okolic.

Z okazji jubileuszu spółdzielni zo-
stały uhonorowani jej członkowie i 
pracownicy oraz osoby współpracują-
ce i wspierające działalność. Kapituła 
Odznaczeń Krajowego Związku Re-

wizyjnego Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Warszawie przyznała 
Odznakę Zasłużonego dla Spół-
dzielczości „Samopomoc Chłopska” 
wielu pracownikom i działaczom 
Spółdzielni. Rada Nadzorcza Gmin-
nej Spółdzielni przyznała szczególne 
podziękowania za długoletnią pracę 
członkom zarządu. Rada Nadzor-
cza i Zarząd Gminnej Spółdzielni 
ufundowali okolicznościowe statuet-
ki, którymi uhonorowano osoby za 
współpracujące i wspierające działal-
ność placówki. Zarząd uhonorował 
statuetkami także pracowników i 
członków spółdzielni za długoletnią 
pracę i zasługi oraz byłych pracowni-
ków za wieloletnią sumienną pracę. 
W związku z zaistniałą sytuacją epi-
demiczną odznaczenia oraz publika-
cja książkowa będą wręczone indywi-
dualnie w możliwym terminie. 

Dawid Ziółkowski, 
Stefan Modrzejewski

Władze spółdzielni w roku jubileuszowym
Rada Nadzorcza

Na zdjęciu od lewej: Stanisław Trębski, Andrzej Kopczyński – zastępca 
przewodniczącego, Stanisław Ronkiewicz, Zygmunt Rychliński - prze-
wodniczący, Maria Pawłowska, Zbigniew Adamski, Mieczysław Skier-

kowski. 
Zarząd stanowią zaś Stanisław Jóźwiak (prezes) i Stanisław Ciężki (wice-

prezes)
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75 lat Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"

Piękny jubileusz GS „SCH”
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Ze względu na epidemię ko-
ronawirusa zakończenie roku 
dla maturzystów Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego nie 
mogło odbyć się w tradycyjnej 
formie, dlatego zorganizowano 
je w formie zdalnej. 

Dzięki pomysłowości dyrektora 
Damiana Szcześniewskiego udało 
się za pomocą łączy internetowych 
zorganizować spotkanie dyrekcji, 
wychowawcy, nauczycieli, przewod-
niczącej rady rodziców oraz uczniów 
klasy III. Tak jak zawsze miało to 
miejsce na tej uroczystości nie obyło 
się bez podziękowań i życzeń dyrek-

tora Andrzeja Nizielskiego wzglę-
dem nauczycieli, a także uczniów, 
którzy po 3 latach opuszczają mury 
placówki. W gronie najlepszych 
absolwentów znaleźli się: Martyna 
Matuszewicz, Alicja Drzewiecka, 
Kamil Cichocki i Paulina Bajkow-
ska, zaś najwyższą frekwencją mogły 
pochwalić się Patrycja Antonowicz i 
Paulina Bajkowska.

Kilka dni później zorganizowane 
zostały pierwsze zdalne dni otwarte 
w SLO – zainteresowani mogli za 
pomocą łącza internetowego i kame-
ry porozmawiać z nauczycielami oraz 
dyrekcją, a także z uczęszczającymi 
do placówki uczniami, uzyskując 

odpowiedzi na najbardziej nurtujące 
ich pytania. Możliwe było również 
wirtualne zwiedzenie szkoły. Naj-
częściej zadawano pytania dotyczące 
możliwości wyboru przedmiotów 
rozszerzonych, udzielanych przez 
szkołę stypendiów, obowiązujących 
opłat czy przyjmowania podań od 
absolwentów szkół podstawowych. 
Osoby, które nie brały udziału w 
dniach otwartych mogą uzyskać 
wszelkie informacje na temat szkoły 
telefonicznie bądź drogą elektronicz-
ną. 

DZ

Wieści z SLO w Raciążu

Zakończenie roku dla maturzystów i 
dni otwarte w STO w formie zdalnej

13 maja w Zespole Szkół od-
był się pierwszy w historii Wir-
tualny Dzień Otwarty.

Odwiedzający profil FB Zespołu 
Szkół w Raciążu mogli wziąć udział 
w wirtualnym spacerze po budynku 
szkoły i internacie, obejrzeć filmy i 
prezentacje dotyczące kierunków 
kształcenia, zapoznać się z działa-
niami szkoły w rożnych obszarach, 
posłuchać i zobaczyć naszych wspa-
niałych uczniów. Analizując statysty-
ki wyświetleń i udostępnień można 
stwierdzić, że zainteresowanie wy-
darzeniem było ogromne. Liczba 
wyświetleń wirtualnego spaceru po 
szkole oraz internacie przekroczyła 
1000! Materiały, które pojawiły się 
tego dnia na szkolnym FB zostały 
polubione ponad 639 razy i udo-
stępnione ponad 400 razy. Dziękuje-
my wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację dnia otwartego. 
Dziękujemy również każdemu, kto 

odwiedził nas w ostatnim czasie i za-
praszamy do regularnego zaglądania 
na profil FB Zespołu Szkół w Racią-
żu. Koordynatorem działań była p. 
Anna Leszczyńska.

Pożegnanie absolwentów
4 maja w Zespole Szkół odbyło 

się uroczyste wręczenie świadectw 
absolwentom klas 3 Liceum Ogól-
nokształcącego i 4 Technikum. Za-
równo uczniowie, jak i nauczycieli 
mieli na sobie maski i rękawiczki. 

Ze względu na warunki, w jakich 
przyszło w tym roku pożegnać koń-
czących szkołę uczniów, tę wzrusza-
jącą chwilę również uwieczniono 
w sposób szczególny. Na szkolnym 
Facebooku pojawiły się listy do ma-
turzystów z życzeniami, dotyczącymi 
przyszłości i oczywiście egzaminu 
maturalnego. Najserdeczniejsze ży-
czenia złożyła abiturientom Dyrek-
tor Dorota Rubinkowska, przewod-
nicząca Rady Rodziców Wiesława 
Sadowska, przewodnicząca samo-
rządu uczniowskiego Magdalena 
Podlecka, a nauczyciele przygotowali 
film niespodziankę, który również 
został zamieszczony na Facebooku 
szkoły.

ZS Raciąż

Po nominacji od Radia 
Płońsk, Burmistrz Mariusz 
Godlewski podjął wyzwanie 
i włączył się do akcji #hot-
16challenge nagrywając swój 
krótki utwór w hip-hopowym 
wydaniu. 

Pomysłodawcą całej akcji jest ra-
per Karol „Solar” Poziemski, a jej 
pierwsza edycja miała miejsce w 
2014 roku - zgodnie z jej zasada-
mi każdy artysta w ciągu 72 godzin 
od otrzymania nominacji musiał 
nagrać 16-wersową zwrotkę pod 
dowolny podkład muzyczny i no-
minować do tego samego zadania 
kolejnych wykonawców.

Tegoroczna, II edycja wyzwa-

nia ma na celu przede wszystkim 
wsparcie finansowe personelu me-
dycznego, by wesprzeć go w walce z 
koronawirusem i jest organizowana 
w serwisie siepomaga.pl. Każdy, kto 
zostanie nominowany i nagra swój 
utwór, jest także zobowiązany do 
wpłaty pieniędzy na ten cel. 

Burmistrz Mariusz Godlewski 
otrzymując nominację ze strony 
dziennikarzy Radia Płońsk podjął 
wyzwanie - nagrał swoje 16 wersów 
i wpłacił datek na ten szczytny cel. 
W tworzeniu tekstu gospodarzowi 
Raciąża pomagali Grzegorz Waw-
rowski, Dawid Szczepański, Dawid 
Smoleński i Emil Kokosiński. W 
nagraniu materiału pomagał Da-
riusz Pepciaq Daniszewski. 

Niespełna 24 godziny po opubli-
kowaniu nagrania z utworem obej-
rzało je niemal 23 tysiące osób. 

DZ

Burmistrz zarapował w szczytnym celu

Burmistrz wziął udział w #hot16challenge 

Wiadomości z Zespołu Szkół

Dzień otwarty oraz pożegnanie 
absolwentów w ZS Raciąż


