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Dofinansowanie
na Jarmark pozyskane

WUKO w PGKiM

Na początku czerwca dotarły do nas znakomite wiadomości odnośnie kolejnej
edycji Jarmarku Raciąskiego! Na organizację imprezy
ze środków Unii Europejskiej przyznano rekordowe
jak dotąd dofinansowanie.
Więcej na stronie 5.

1 czerwca bazę sprzętową
Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raciążu
zasilił specjalistyczny samochód WUKO, używany
do udrażniania sieci kanalizacyjnych.
Więcej wewnątrz numeru.

Szanowni Mieszkańcy
W Urzędzie Miejskim w Raciążu został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Osobyzainteresowane mogą uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej np. na wymianę źródła ciepła. Szczegółowe informacje na temat działania punktu znajdą Państwo
wewnątrz numeru.
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Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta

S

zanowni Mieszkańcy,
podczas XXIII Sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 21 czerwca radni jednogłośnie udzielili mi
wotum zaufania oraz absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2020
rok, co jest jednocześnie potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy, za co
chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że w kolejnych latach nasza współpraca dalej
będzie opierać się na merytorycznej
dyskusji i wzajemnym szacunku.
Rok 2020, za który udzielono absolutorium, był dla nas wszystkich
bardzo trudny, przede wszystkim ze
względu na pandemię koronawirusa,
który dotarł także do naszego miasta. Zarówno mi jako Burmistrzowi,
a także mieszkańcom przyszło funkcjonować i podejmować decyzję w
niecodziennych okolicznościach i
przy świadomości, że mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem.
Fakt, że wszyscy radni zagłosowali za
udzieleniem mi absolutorium jest sygnałem, że praca zarówno moja, jak
i pracowników Urzędu Miejskiego
przynosi oczekiwane efekty, zaś miasto cały czas znajduje się na ścieżce
rozwoju. Systematycznie robimy
wszystko, aby z tej ścieżki nie zboczyć, a Raciąż dzięki kolejnym inwestycjom, pozyskiwanym przeze mnie
dofinansowaniom i innym działaniom stał się ważną częścią naszego
powiatu i północnego Mazowsza.
Uważam jednak, że zarówno jako
samorząd, jak i społeczność miejska
zdaliśmy ten trudny egzamin dzięki
sprawnie podejmowanym decyzjom
i odpowiedzialności przejawiającej
się w choćby w noszeniu maseczek,
dezynfekcji rąk czy przestrzeganiu
rządowych zaleceń. Mimo trudnego
okresu pandemii, sukcesywnie realizowane były strategiczne dla Raciąża
inwestycje. By można było je realizować pozyskałem z różnych źródeł
ponad 3 mln złotych dofinansowań.
Przeprowadziliśmy inwestycje drogowe na największą od kilkunastu
lat skalę - powstało niemal 1,2 km
nowych nawierzchni na siedmiu ulicach miasta, dodatkowo ulica Działkowa, która była drogą o nawierzchni żwirowej, została przebudowana i
stała się drogą asfaltową. Wykonano
również nowe ogrodzenie wokół Rodzinnych Ogródków Działkowych
w Sierakowie. Kontynuowane były
także prace związane z projektem
„Termomodernizacja oraz poprawa
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Miasto Raciąż”, którym
objęto siedem budynków znajdujących się na terenie miasta - Urząd

Miejski, budynek Ochotniczej
Straży Pożarnej, Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji, Hala
Sportowa przy Stadionie Miejskim,
Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Konarskiego, Miejskie Przedszkole
oraz budynek, w którym znajduje
się Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej/Biblioteka (budynek po byłej poczcie). Realizacja projektu w
sposób bezpośredni przełożyła się
na poprawę środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych,
zmniejszenie zapotrzebowania na
energię oraz zdolność do wytwarzania czystej energii z Odnawialnych
Źródeł Energii. By podnieść bezpieczeństwo raciążan powstały „inteligentne” przejścia dla pieszych w
ramach projektu pn. „Podniesienie
bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych na terenie miasta Raciąża”,
który był częścią programu „Razem
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Zakończone zostały również
działania wewnątrz Hali Sportowej przy Stadionie Miejskim, które
sprawiły, że jako miasto możemy się
pochwalić znakomitą infrastrukturą
sportową i właściwymi warunkami
dla zawodników naszego klubu LKS
Błękitni Raciąż. Mimo, że 2020 rok
pod wieloma względami nie był łatwy, to cieszę się, że udało się przez
niego przejść nie rezygnując z wielu
ważnych działań, dzięki którym jako
miasto wciąż się rozwijamy.
Jarmark z dofinansowaniem
Ostatniego dnia maja dotarła do
nas bardzo dobra informacja – dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, iż
otrzymaliśmy dofinansowanie na
organizację ósmej edycji Jarmarku
Raciąskiego. Kwota jest rekordowa,
ponieważ wynosi ponad 68,5 tysiąca
złotych. To bardzo ważna informacja
dla całej naszej społeczności. Jarmark
to wydarzenie o ośmioletniej tradycji, które od początku współorganizowane jest przez Gminę Miasto
Raciąż. Samorząd miejski prefinansuje realizację projektu od pierwszej
jego edycji, zapewnia wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu
wniosków, a także przekazuje środki
na działalność raciąskiego domu kultury. Jako Burmistrz Raciąża bardzo
cieszę się, że będziemy mogli spotkać
się na kolejnej edycji Jarmarku, który jest ważnym punktem letnich imprez plenerowych zarówno na terenie
naszego powiatu, jak i północnego
Mazowsza. Szczegółowe informacje
dotyczące wsparcia, jakie otrzymaliśmy znajdziecie Państwo wewnątrz
tego numeru „Pulsu Raciąża”.
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Mariusza Godlewskiego
ze względu na okres lęgowy ptactwa
wodnego i wprowadzonej w związku
z tym ochrony przyrodniczej, koszenie będziemy mogli przeprowadzić
najwcześniej 16 sierpnia. Jest to dla
mnie dość zaskakująca decyzja, jednak niestety nie pozostaje nam nic
innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

Nagrody w konkursie z okazji
EURO 2020
30 czerwca miałem przyjemność
wręczyć nagrody za udział w konkursie z okazji EURO 2020. W dniu
każdego meczu Polaków na mojej
facebookowej stronie pojawiało się
pytanie dotyczące piłki nożnej w
Raciążu, zaś w komentarzu należało
udzielić prawidłowej odpowiedzi. W
drodze losowania laureatami zostali
Sebastian Kilijan, Marek Leszczyński
oraz Marcin Kalinowski. Serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału
w kolejnych konkursach w naszych
mediach społecznościowych.

Rewitalizacja parku miejskiego
Jak informowaliśmy w majowym
"Pulsie Raciąża" pozyskałem dla
Gminy Miasto Raciąż niemal 57
tysięcy złotych na realizację zadania
pod nazwą „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż etap I”. Podczas prac wykonane
zostanie blisko 400 nasadzeń ozdobnych krzewów liściastych i iglastych.
Ważnym elementem tej inwestycji
będzie powstanie nowej fontanny na
"rondzie" na Placu Adama Mickiewicza. Prace rozbiórkowe tzw. kielicha odbyły się w połowie czerwca.
Wykonano także przyłącze wodne,
a obecnie trwa przygotowywanie
podłoża za pomocą kostki brukowej. Podjęte działania z pewnością
uatrakcyjnią nasze tereny zielone w
centrum miasta i będą "cieszyć" nasze oczy.

Trwa akcja szczepień
Choć w ostatnich tygodniach ilość
dziennych zakażeń koronawirusem
w naszym kraju dość znacząco spadła, to nie powinniśmy i nie możemy go lekceważyć. Jednym z przeZakończenie roku szkolnego
jawów naszej odpowiedzialności są
25 czerwca zabrzmiał symboliczny
szczepienia przeciwko COVID-19. ostatni dzwonek w roku szkolnym
Od 28 kwietnia dzięki moim stara- 2020/2021. Z pewnością był to nieniom funkcjonuje Punkt Szczepień
Powszechnych zlokalizowany w
Miejskim Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Raciążu. Na dzień 29
czerwca wykonano w nim w sumie
9,5 tysiąca szczepień (wliczając zarówno osoby, które przyjęły jedną
dawkę, jak i w pełni zaszczepione),
jednak biorąc pod uwagę jedynie
mieszkańców Raciąża, w pełni zaszczepiło się tylko 34,4% z nas (dane
na dzień 29 czerwca). Wszystkich,
którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcam do zaszczepienia się, aby chronić
zarówno siebie, jak i swoich bliskich.
Informacja w sprawie Raciążnicy
W ostatnich dniach pojawiło się
wiele pytań – zarówno od Mieszkańców, jak i od radnych – odnośnie
stanu Raciążnicy. Chodzi oczywiście
o rośliny i trawę, która coraz bardziej
zaczynają porastać koryto oraz brzegi
rzeki. Ze względu na to, że Gmina
Miasto Raciąż nie jest ani jej zarządcą, ani właścicielem, zgłosiliśmy się
w tej sprawie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
które formalnie prowadzi nadzór nad
rzekami. Uzyskaliśmy odpowiedź, iż

łatwy okres zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli i innych pracowników
oświaty. Koronawirus w dość znaczący sposób wpłynął na organizację zajęć dydaktycznych, które przez wiele
miesięcy musiały odbywać się w formie zdalnej, a uczniowie nabywali
wiedzę, przed ekranami swoich komputerów czy innych urządzeń mobilnych. Jako Burmistrz wspomagałem
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Raciążu, pozyskując dofinansowania
na zakup niezbędnego sprzętu dla
tych, którzy mieli utrudniony dostęp
do lekcji online Podczas uroczystego
zakończenia roku w raciąskiej szkole
podstawowej miałem przyjemność
wręczyć nagrody dla uczniów, którzy
osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.
Więcej na ten temat będziecie mogli
przeczytać Państwo wewnątrz tego
numeru „Pulsu Raciąża”. Tymczasem
jako Burmistrz Raciąża, uczniom
wszystkich szkół działających na terenie naszego miasta życzę udanych
wakacji, obfitujących w mądre i rozsądne formy wypoczynku, dostania
się do wymarzonych szkół średnich
czy na optymalne kierunki studiów.
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Wiadomości urzędowe

XXIII Sesja Rady Miejskiej

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium
21 czerwca w kawiarni w budynku MCKSiR w Raciążu odbyła się XXIII Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Raciążu. Podczas obrad zaprezentowany
został raport o stanie Gminy
Miasto Raciąż za 2020 rok, za
który Burmistrz uzyskał wotum
zaufania. Na podstawie zrealizowania budżetu radni udzielili
również gospodarzowi miasta
absolutorium. Przed rozpoczęciem obrad, wszyscy zgromadzeni minutą ciszy uczcili paok. 400 sztuk krzewów iglastych i
mięć zmarłego wieloletniego
liściastych, zostaną wykonane dwa
radnego oraz druha Ryszarda
kwietniki od strony „ronda”, a także
Ziółkowskiego.
nowa fontanna. Ogólny koszt projektu to 113 394,14 zł, zaś kwota doNa sesji obecnych było 15 radfinansowania to 56 697,00 zł. Manych, a także osoby spoza Rady –
riusz Godlewski przekazał również,
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz
że do listopada 2021 roku Gmina
Godlewski, Sekretarz Miasta RenaMiasto Raciąż musi osiągnąć zakłata Kujawa, Skarbnik Miasta Maria
dany w projekcie „Uporządkowanie
Karwowska oraz Mecenas Agnieszka
gospodarko wodno – ściekowej w
Sztuwe. Podczas obrad Burmistrz
Raciążu” efekt ekologiczny w postaci
przedstawił informacje na temat
nowo przyłączonych mieszkańców
wydarzeń, które odbyły się od czasu
do rozbudowanej sieci kanalizacji
ostatniej sesji. Pod koniec listopada
sanitarnej. Gospodarz miasta za2020 roku Mazowiecka Jednostka
chęcał osoby, które mają możliwość
Wdrażania Programów Unijnych w
podłączenia się do nowej sieci kaWarszawie wyraziła zgodę na wydłunalizacyjnej by z tym nie zwlekały.
żenie terminu realizacji projektu pn.:
Przypomniał, że Gmina Miasto Ra„Wzrost potencjału kulturalnego reciąż oraz Przedsiębiorstwo Gospogionu poprzez rozwój infrastruktury
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
kulturalnej w gminie Miasto Raciąż”
w Raciążu oferują Mieszkańcom
do 30.11.2022 r. Wydłużony termin
pomoc merytoryczną oraz finansozwiązany jest ze złożonym wniową – istnieje możliwość otrzymania
skiem o promesę na pokrycie wkładu
nawet 500 zł dotacji. Wszelkie inforwłasnego ww. inwestycji ze środków
macje na ten temat można uzyskać
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
w siedzibie PGKiM w Raciążu (Plac
Narodowego. 12 maja 2021 r. GmiAdama Mickiewicza 17, tel. 23 679
na Miasto Raciąż podpisała umowę
11 14), w mediach społecznościona promesę dla kultury w wysokości
wych Urzędu Miejskiego oraz Bur533 596,82 zł. Całkowity koszt promistrza Miasta, a także na stronie
jektu to 2 219 123,85 zł. Zakłada
internetowej www.miastoraciaz.pl.
on m.in. utworzenie i przystosowaNie wywiązanie się z założeń pronie nowej przestrzeni dla Biblioteki
jektowych, tj. m.in. nie osiągnięcie
Miejskiej wraz z jej wyposażeniem.
efektu ekologicznego na zakładanym
W budynku przy ulicy Kilińskiego
poziomie będzie skutkowało propor21 powstanie także studio nagrań
cjonalnym zwrotem dofinansowanie
oraz radio internetowe, Pracowunijnego pozyskanego na realizację
nia Dokumentacji Dziejów Miasta
przedmiotowej inwestycji. Burmistrz
Raciąża, pracownie dziennikarsko
poinformował również, że Gmina
- fotograficzna, rękodzielnicza oraz
Miasto Raciąż nadal realizuje projekt
ceramiczna. Przy siedzibie MCKSiR
w partnerstwie z Powiatem Płońskim
utworzony zostanie muzyczny plac
pn.: „Nasz Nowy Dom – Wsparcie
zabaw, zaś plac przy budynku na ul.
rodzin i pieczy zastępczej w powieKilińskiego zostanie zaadaptowany
cie płońskim”. Celem projektu jest
na plenerową czytelnię przybiblioprzeciwdziałanie umieszczaniu dzieci
teczną. 18 maja 2021 r. Gmina Miaw pieczy zastępczej oraz wzmacniasto Raciąż otrzymała informację, iż
nie więzi rodzinnej. Planowanymi
Zarząd Województwa Mazowieckiedziałaniami prewencyjnymi realizogo pozytywnie zaopiniował i przywanymi po stronie partnera zostanie
jął do dofinansowania zadanie pn.:
objętych 16 osób (6 osób dorosłych
„Rewitalizacja istniejących terenów
i 10 dzieci) korzystających z pomocy
zieleni w mieście Raciąż etap I”. Respołecznej z terenu Miasta Raciąż,
alizacja zadania będzie odbywała się
zagrożonych wykluczeniem społeczzgodnie z dokumentacją opracowanym, przeżywających trudności w
ną w 2019 roku również z udziałem
pełnieniu funkcji opiekuńczo-wyśrodków z budżetu Województwa
chowawczych. Działania prewencyjMazowieckiego. W ramach zadania
ne obejmują współpracę z psychozostanie posadzonych w Parku Miejlogiem, opiekunem świetlicy oraz
skim przy Placu Adama Mickiewicza
Liderem rodziny. Ponadto w ramach

projektu zostanie przeprowadzonych
20 warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-edukacyjnych. Do tej
pory przeprowadzono 5 warsztatów
rękodzielniczych (mydlarski, Lalki
Motanki, kamienne magnesy, tkackie, patchworkowe nakrycia na łóżko), 2 warsztaty kulinarne (pieczenie
chleba oraz rodzinna cukiernia),
warsztat wyjazdowy do Torunia –
zwiedzanie Muzeum Zabawek oraz
warsztat z I pomocy przedmedycznej. 1 czerwca 2021 r. Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Projektów
Unijnych wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu o
90 dni. W trakcie obrad gospodarz
miasta zaproponował wprowadzenie
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę. Gospodarz miasta przypomniał
także o wciąż trwającej akcji szczepień przeciwko koronawirusowi zachęcając osoby, który jeszcze się nie
zaszczepiły do zarejestrowania się i
wizyty w punkcie szczepień. Podkreślił, że odsetek zaszczepionych mieszkańców Raciąża wciąż jest dość niski.
Odniósł się także do pojawiających
się w mediach społecznościowych
opinii, iż punkt szczepień powinien
być zlokalizowany w ośrodku zdrowia przy ulicy Mławskiej. Burmistrz
ocenił, że wprowadzenie do budynku 200-300 osób, które najpierw
musiałyby poczekać na swoją kolej,
a potem odczekać kilka minut po
podaniu szczepionki w momencie,
kiedy ośrodek musi funkcjonować

normalnie i przyjmować innych
pacjentów sprowadziłoby na mieszkańców niepotrzebne zagrożenie.
Podczas sesji Burmistrz Mariusz
Godlewski przedstawił Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za 2020
rok, w którym zostały zawarte informacje o wszystkich działaniach
jednostki samorządowej, a także
przeprowadzonych inwestycjach. Po
debacie nad raportem, który od 31
maja był dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, radni
jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Przedstawiona
została również opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Miasto Raciąż oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku komisji rewizyjnej w
sprawie absolutorium dla Burmistrza
Miasta Raciąż. Podczas sesji radni
przyjęli następujące uchwały:
• Uchwałę nr XXIII/197/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów
na dzierżawę części nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż,
• Uchwałę nr XXIII/198/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2021/2022,
• Uchwałę nr XXIII/199/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym
2021/2022,
• Uchwałę nr XXIII/200/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia
zmiany Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miasto Raciąż,
• Uchwałę nr XXIII/201/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
21 czerwca 2021 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu

gminy na dofinansowanie kosztów,
• Uchwałę nr XXIII/202/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie budowy
przyłączy kanalizacji sanitarnej do
nieruchomości,
• Uchwałę nr XXIII/203/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej
Raciąż i jej jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania
organów do tego uprawnionych,
• Uchwałę nr XXIII/204/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego,
• Uchwałę nr XXIII/205/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Raciąż,
• Uchwałę nr XXIII/206/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Miasto
Raciąż na rok 2021,
• Uchwałę nr XXIII/207/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Raciąż,
• Uchwałę nr XXIII/208/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21
czerwca 2021 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/136/2009 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę.
UM Raciąż, KW, DZ
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Kolejne pieniądze dla miasta

118 tysięcy na przebudowę ulicy Barańskiego
Poprawa stanu dróg na terenie
miasta jest dla mnie priorytetem,
co było widoczne choćby w zeszłym
roku, kiedy przeprowadzono prace
drogowe na największą od kilkunastu lat skalę. Powstało niemal 1,2 km
nowych nawierzchni na 7 ulicach
Raciąża. W dalszym ciągu pracuję
nad tą kwestią, czego dowodem jest
pozyskane przeze mnie dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego. Wniosek, który złożyłem
uzyskał pozytywną ocenę, dzięki czemu Gmina Miasto Raciąż otrzyma z
budżetu Mazowsza 118 tysięcy zło-

tych na przebudowę ulicy Barańskiego, gdzie powstanie nawierzchnia
asfaltowa. Systematycznie będziemy
modernizowali te ulice, które tego
wymagają.
Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąża

Wiadomości urzędowe

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Miasto Raciąż
W Urzędzie Miejskim w Raciążu
został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Uruchomienie punktu to kolejny etap działań pro-ekologicznych
Burmistrza Miasta, których celem
jest m.in. poprawa jakości powietrza
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.
Mieszkańcy Miasta mogą skorzystać
z pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.
Beneficjentem programu może
być osoba fizyczna będąca właścicielem/ współwłaścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, mieszczącego się w Raciążu.
W zależności od dochodu, wnio-

skodawca może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podstawowym lub podwyższonym.
Przedsięwzięcia, które mogą być
dofinansowane to m.in. wymiana
źródła ciepła, stolarki okiennej czy
też drzwiowej. Zapraszamy naszych
mieszkańców do korzystania z punktu konsultacyjno-informacyjnego,
który działa w następujące dni:
• wtorki i środy: 7.30 – 10.30
• czwartki: 11.00 – 15.00
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie: https://
czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu. Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane
wizytą w naszym punkcie prosimy o
wcześniejszy telefon pod numer 23
679 11 63 w celu ustalenia terminu i
godziny spotkania.
RED

Pieniądze dla HDK w Raciążu

Krwiodawcy z dofinansowaniem
Na początku czerwca Powiat Płoński podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi
w Raciążu na wsparcie realizacji
zadania „Bezcenny dar krwi. Organizacja obozu wędrownego połączonego z cyklem wykładów w celu
propagowania idei krwiodawstwa.”.
Stowarzyszenie HDK otrzymało
dofinansowanie w kwocie 2 300 zł.
Umowę podpisali Kazimierz Hajn przedstawiciel Stowarzyszenia, Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu
Płońskiego, Wicestarosta Krzysztof
Wrzesiński oraz członek zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski.
Starostwo Powiatowe Płońsk

Wiadomości urzędowe
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Kolejny Jarmark Raciąski tuż tuż!

Jarmark Raciąski z dofinansowaniem!
Na początku czerwca dotarły
do nas znakomite wiadomości
odnośnie kolejnej edycji Jarmarku Raciąskiego! Na organizację imprezy ze środków Unii
Europejskiej przyznano rekordowe jak dotąd dofinansowanie. Widzimy się 14 i 15 sierpnia!
Współorganizatorem wydarzenia będzie rzecz jasna Gmina
Miasto Raciąż.
Jarmark Raciąski tradycyjnie zostanie zorganizowany przez Gminę
Miasto Raciąż, Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, a także Gminę Raciąż. W ramach
konkursu nr 5/2021 przeprowadzonego na potrzeby Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla
Województwa Mazowieckiego, organizatorzy otrzymają ze środków unijnych rekordowe 68 530 zł dofinansowania – to kwota większa o ponad
6 tysięcy złotych w porównaniu do
zeszłorocznej dotacji. Złożony przez
MCKSiR projekt zajął pierwsze
miejsce w swojej kategorii, co świadczy o dużym uznaniu dla pomysłu, a
także włożonej w niego pracy.
Dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji Artur
Adamski podziękował Burmistrzowi
Mariuszowi Godlewskiemu za pomoc w pozyskaniu wspomnianego
dofinansowania, zaś marszałkowi

województwa mazowieckiego Adamowi Struzikowi i wicemarszałkowi
Wiesławowi Raboszukowi oraz Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosławowi Rybickiemu za jego przyznanie.
Jarmark Raciąski to wydarzenie o
ośmioletniej tradycji, które od początku współorganizowane jest przez
Gminę Miasto Raciąż. Władze miejskie: Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski wraz z Radą Miejską w Raciążu prefinansują realizację
projektu od pierwszej jego edycji, a
także przekazują środki na działalność raciąskiego domu kultury. Wpisał się on na stałe w kalendarz imprez
plenerowych naszego powiatu, a także północnego Mazowsza. Tegoroczna edycja zostanie zorganizowana w
dniach 14-15 sierpnia i tak jak w
ubiegłym roku stoiska wystawiennicze pojawią się w tzw. dużym parku
miejskim.
Już za nieco ponad miesiąc spotkamy się z naszą historią, tradycją
i kulturą. Skosztujemy produktów
lokalnych wytwórców i podziwiać
będziemy rękodzieła regionalnych
twórców. W programie imprezy
tradycyjnie znajdą się koncerty zespołów folkowych, prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych
oraz stoiska lokalnych wystawców,
konkursy i zabawy dla dzieci oraz
warsztaty rzemiosł dawnych. Pla-

1 czerwca z atrakcjami

Dzień Dziecka z Sówkami
1 czerwca, w święto wszystkich dzieci, na najmłodszych
czekało wiele atrakcji. Zostały
one przygotowane przez Sówki
Raciążówki (w tych rolach wystąpiły Wiktoria Petrykowska,
Monika Wasiak i Iwona Mysiakowska).

rozdawały najmłodszym słodkie
upominki. Dzieci (same lub z pomocą rodziców) mogły wpisać się
na specjalnie przygotowany plakat,
który następnie został wywieszony
w gablocie przy budynku Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu.
Inicjatorami całej akcji było raSówki odwiedziły trzy przedszko- ciąskie MCKSiR we współpracy z
la znajdujące się na terenie miasta, Gminą Miasto Raciąż oraz Gminą
a podczas tych wizyt nie zabrakło Raciąż.
wspólnych zabaw, tańca i śpiewów.
RED
W godzinach popołudniowych ruszyły do parków miejskich, gdzie

nowane są nowe formy działań, jak
zagroda edukacyjna czy prezentacje
dobrych praktyk, m.in. tradycyjnego rękodzieła artystycznego, potraw
tradycyjnych regionalnych opartych
na dawnych recepturach. Mamy nadzieję, że po raz kolejny jako Gmina
Miasto Raciąż wspólnie z Miejskim
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminą Raciąż zorganizujemy wydarzenie, które przyciągnie
zarówno mieszkańców Raciąża, jak
i okolicznych miejscowości, będące
jednocześnie platformą promocyjną
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dla Raciąża.
17 czerwca 2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w
Płocku przedstawiciele raciąskiego
MCKSiR – dyrektor Artur Adamski
wraz z główną księgową Agnieszką
Wiśniewską podpisali umowę na
realizację ósmej edycji Jarmarku. Ze
strony województwa mazowieckiego
umowę podpisali marszałek Adam
Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Mirosław Adam Orliński.
RED

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta
Raciąż

Geneza Jarmarku Raciąskiego
sięga początku 2013 roku, kiedy
zaproponowałem
organizację
takiego wydarzenia stowarzyszeniu lokalnych przedsiębiorców.
Chciałbym, aby właśnie lokalne
firmy i przedsiębiorstwa, zarówno z terenu miasta jak i gminy,
miały okazję do zaprezentowania swoich produktów czy usług.
Bardzo cieszę się, że udało się,
również przy moim udziale,
pozyskać dofinansowanie na organizację VIII Jarmarku Raciąskiego. W zeszłym roku, mimo
trudności, niecodziennych okoliczności i nowego terminu udało
nam się zorganizować wydarzenie, które po raz kolejny przyciągnęło do Raciąża mnóstwo osób
chcących poznać nasze lokalne
tradycje i znów poczuć niepowtarzalny, jarmarczny klimat.
Mam nadzieję, że tegoroczna
impreza będzie tak samo udana.
Do zobaczenia!

Wakacje czas zacząć!

Zakończenie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Raciążu
25 czerwca 2021 r. w Szkole
Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu odbyło
się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Oprócz dyrekcji,
a także grona pedagogicznego na uroczystości obecny był
także Burmistrz Miasta Mariusz
Godlewski.
42 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki otrzymało nagrody
Burmistrza. Najwyższe średnie ocen
osiągnęły uczennice z klasy VIa - Zuzanna Baranowska i Zuzanna Dalkiewicz. Serdecznie gratulujemy!
Ponadto dyrekcja szkoły, kadra
pedagogiczna oraz uczniowie pożegnali wieloletnią nauczycielkę szkoły
panią Krystynę Nowaczewską, która
odeszła na emeryturę.
Po tym niełatwym roku szkolny,
którego większość upłynęła pod znakiem pandemii, życzymy udanych i
przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
RED
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Wiadomości z Urzędu

Spotkanie RRDPP

Spotkanie online z ministrem Wąsikiem
10 czerwca 2021 r. Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski wraz z
innymi samorządowcami z powiatu
płońskiego wziął udział w spotkaniu
w formie online z wiceministrem
Maciejem Wąsikiem. Podczas dyskusji gospodarz Raciąża wraz z Wójtem
Gminy Raciąż Zbigniewem SadowW podziękowaniu dla druhów
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Obradowała Raciąska
Rada Działalności
Pożytku Publicznego

skim przedstawili propozycję doty- Minister Wąsik pozytywnie odniósł
czącą przebudowy obwodnicy Racią- się do sugestii i polecił przedstawicieża w ten sposób, aby kierowcy mogli lowi GDDKiA zajęcie się tą sprawą.
z niej zjeżdżać i kierować się choćby
w stronę Płońska, czy w stronę cenRED
trum miasta. W dyskusji udział brał
10 czerwca 2021 r. w budynku
także przedstawiciel Generalnej DyOchotniczej Straży Pożarnej w Rarekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
ciążu odbyło się piąte posiedzenie
Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas obrad
dyskutowano m.in. o stanie ochrony
przeciwpożarowej, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami na
terenie Raciąża czy podejmowanych
rowej na terenie powiatu płońskiego. nej przez Orkiestrę OSP Nadarzyn działaniach w związku z pandemią
Podziękował obecnym na uroczysto- pod batutą Mirosława Chilmanowi- koronawirusa oraz przebiegu akcji
szczepień przeciw COVID – 19 na
ści: ministrowi Maciejowi Wąsikowi cza.
Podczas uroczystego apelu miał terenie miasta. Rada zajęła się także
oraz Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Jaro- miejsce miły moment dla Ochot- zaopiniowaniem Raportu o stanie
sławowi Nowosielskiemu za pomoc niczej Straży Pożarnej w Raciążu, a Gminy Miasto Raciąż za 2020 rok.
w pozyskaniu, w latach 2020-21 tym samym także dla naszego mia- Przedstawiono także informację o

Powiatowe obchody Dnia Strażaka
4 czerwca na stadionie miejskim w Płońsku odbyły się uroczystości związane z Dniem
Strażaka, podczas których wyróżniony został jeden z druhów
z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Raciążu. Na wydarzeniu obecny
był Burmistrz miasta Mariusz czterech nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek
Godlewski.
OSP, nowego wielozadaniowego poUroczystość rozpoczęła się o godz. jazdu dla Komendy Powiatowej PSP
14.30 od złożenia meldunku przez oraz trzech używanych samochodów
dowódcę uroczystości kpt. Roberta przekazanych jednostkom OSP. KoRudzińskiego ministrowi Maciejowi mendant Powiatowy podziękował
Wąsikowi. Następnie podniesiono również przedstawicielom władz saflagę państwową i odegrano hymn morządowych, za wsparcie działań
płońskich strażaków. Złożył również
narodowy.
Uroczystość otworzył Komendant życzenia wszystkim strażakom i praPowiatowy PSP st.bryg. Dariusz cownikom komendy oraz druhom
Brzeziński, który przywitał przyby- Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uroczystość zakończyła się pokałych gości oraz podsumował ubiegły
rok w zakresie ochrony przeciwpoża- zem musztry paradnej zaprezentowa-

sta - za szczególne zaangażowanie na
rzecz ochrony przeciwpożarowej województwa mazowieckiego, wyróżnienie od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymał
druh Dariusz Dobrosielski. Srebrną
Odznaką Zasłużony Dla Ochrony
Przeciwpożarowej
uhonorowany
został mieszkaniec Raciąża st. ogn.
Grzegorz Szatkowski. Obu druhom
serdecznie gratulujemy.
RED, Andrzej Głowacki

wynikach konkursów na realizację
zadań publicznych.
Przypomnijmy, że w skład RRDPP
III kadencji wchodzą: Stefan Modrzejewski -Współprzewodniczący,
Andrzej Staniszewski – Współprzewodniczący, Dariusz Dobrosielski,
Artur Adamski, Małgorzata Stanisławiak, Danuta Kantorowska, Leszek
Kowalski, Marzanna Kubińska, Elżbieta Tobolska i Jerzy Lawendowski.
RED

Wiadomości lokalne
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Działania PGKiM

WUKO w Raciążu

Specjalistyczny
sprzęt w PGKiM

Modernizacja pompowni
na osiedlu Jana Pawła II
W ostatnich tygodniach pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raciążu przeprowadzili prace modernizacyjne pompowni ścieków
na osiedlu Jana Pawła II. Zamontowane zostałym.in. nowe, bardziej
bezawaryjne pompy, które znacząco
usprawnią działanie kanalizacji sanitarnej oraz inne niezbędne elementy.
Efekty były widoczne praktycznie

7

od razu – po wykonanych pracach,
pierwszy raz od 10 dni do spółki nie
wpłynęło żadne zgłoszenie o zapchanej kanalizacji, co w ciągu ostatnich
miesięcy niestety było normą. W
2020 roku aż 80% awarii kanalizacji sanitarnej na terenie miasta miało
miejsce właśnie na ulicy Jana Pawła
II. Za pomocą samochodu WUKO
kanalizacja na osiedlu jest sukcesywnie oczyszczana, co powinno

ostatecznie rozwiązać pojawiające
się problemy z jej drożnością. Jednocześnie po raz kolejny apelujemy do
mieszkańców miasta o korzystanie
z kanalizacji sanitarnej zgodnie z jej
przeznaczeniem i niewrzucanie do
niej zużytych środków higieny osobistej, pampersów czy różnego rodzaju
resztek jedzenia.

1 czerwca bazę sprzętową Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raciążu zasilił
specjalistyczny samochód WUKO,
używany do udrażniania sieci kanalizacyjnych. Do tej pory wypożyczaliśmy tego typu samochód z zewnątrz,
a jednorazowy koszt takiej usługi
oscylował w granicach 2,5 tysiąca
złotych - mówi prezes zarządu PGRED KiM Robert Pniewski.
Samochód jest wyposażony w
zbiornik o pojemności 9 m3, pompę
ssącą oraz pompę wysokiego ciśnienia. Dotychczas WUKO pojawiało
się w naszym mieście w momencie,

Wiadomości z STO

Słuchaczki - Florystki zdawały egzaminy!
W dniach 10-13 czerwca 2021
roku, po raz pierwszy w historii
Publicznej Szkoły Policealnej
STO w Raciążu, grupa ambitnych, pracowitych i wspaniałych słuchaczek z kierunku
florysta zdawała egzamin zawodowy. Mimo wielu codziennych obowiązków włożyły one
bardzo dużo pracy i zaangażowania w zdobycie nowej wiedzy
i umiejętności. Za podjęcie tak
trudnego wyzwania zasługują
na wielki szacunek i uznanie.
Absolwentki mają za sobą zdany
egzamin pisemny w formie elektronicznej. Przystąpiły także do praktycznego, państwowego egzaminu z
kwalifikacji OGR.01. Wykonywanie
kompozycji florystycznych, którego
wynik poznają w sierpniu.
W trakcie zajęć edukacyjnych
absolwentki nauczyły się między
innymi opracowywać i wykonywać
projekty dekoracji oraz przygotowywać kompleksowy wystrój wnętrz i
otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego. Zdobyły dodatkowo umiejętności teoretyczne w
zakresie doboru składu bukietów,
uprawy i pielęgnacji roślin, aktualnych trendów, kulturowych podstaw florystyki, środków artystycz-

nego wyrazu, tajników prowadzenia
przedsiębiorstwa florystycznego oraz
zawodowego języka obcego z naciskiem na profesjonalne słownictwo i
zwroty, które przydadzą się w zawodzie florysty.
Podziwiając prawdziwe dzieła sztuki, których stworzenie wymagało od
słuchaczek florystyki nie tylko fantazji i artystycznego kunsztu, lecz także
ogromnych zdolności manualnych
bez trudu można stwierdzić, że będą
one bardzo dobrze wykonywały wyuczony zawód, godnie reprezentując
Publiczną Szkołę Policealną STO w
Raciąż. Stanowią dumę dla dyrekcji i
wszystkich pracowników szkoły.
Po zdaniu egzaminu państwowego przed absolwentami otworzą się

nowe możliwości pracy w zawodzie
o artystycznym charakterze. Zdobędą uprawnienia ważne w Unii
Europejskiej! Będą mogły one znaleźć zatrudnienie w kwiaciarniach,
firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, hotelach, ośrodkach
handlowo-usługowych,
salonach
odnowy biologicznej i wielu innych
miejscach, gdzie poszukiwani są specjaliści o artystycznej duszy znający
najnowsze techniki z dziedziny florystyki.
Dziękujemy radzie pedagogicznej
za wspaniałe, profesjonalne przygotowanie słuchaczek do egzaminów!
STO Raciąż

kiedy dochodziło do zapchania kanalizacji deszczowej bądź sanitarnej.
Zakup takiego sprzętu daje jednak
spółce większe możliwości.
Teraz we własnym zakresie będziemy mogli przeprowadzać sukcesywne udrażnianie sieci kanalizacyjnych na terenie Raciąża, by
unikać wspomnianych problemów
- dodaje Burmistrz miasta Mariusz
Godlewski.
RED
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Liczymy się dla Polski!

Narodowy Spis
Powszechny 2021 – Raciąż
w czołówce powiatu
Jesteśmy w połowie realizacji ogól- stępie spisu:
nopolskiego przedsięwzięcia, jakim
1. Gmina Sochocin – 52,1%
jest Narodowy Spis Powszechny
2. Gmina Naruszewo 44,9%
2021. Od początku trwania Spisu
3. Gmina Miasto Raciąż 43,9%
do 29 czerwca 2021 r. w Gminie
Miasto Raciąż spisało się 1926 osób
AK, DZ
i 657 mieszkań, co stanowi 43,9%
wykazu osobowego oraz 44,0% wykazu mieszkaniowego. Tym samym
Gmina Miasto Raciąż znajduje się
w pierwszej trójce gmin z terenu powiatu płońskiego o najwyższym poDbajmy o jakość powietrza

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. wprowadzony został obowiązek złożenia
deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB). Deklarację
będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości.
CEEB została uruchomiona w
celu poprawy jakości powietrza w
Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na
celu likwidację głównej przyczyny
zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców
węglowych. Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego (GUNB) udostępnia
organom administracji centralnej i
samorządowej skuteczne narzędzie
do realizacji polityki niskoemisyjnej.
Celem CEEB będzie gromadzenie,
przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w

całej Polsce. CEEB będzie istotnym
narzędziem wspierającym wymianę
pieców, tak zwanych “kopciuchów”.
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji będzie trzeba zawrzeć poszczególne informacje:
• imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania
lub siedziby
• adres nieruchomości, w obrębie
której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
• numer telefonu właściciela lub
zarządcy (opcjonalnie)
• adres numer (opcjonalnie)
• informacje o liczbie i rodzaju
eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i
wykorzystywanych w nich paliwach.
RED

Wiadomości z Przedszkola

Dzień Dziecka w Przedszkolu Miejskim
7 czerwca w Przedszkolu Miejskim
odbyła się impreza z okazji Dnia
Dziecka. Zorganizowane zostały zabawy z animatorkami, tańce z Wielką Pandą i bohaterem "Psiego Patrolu". Nie zabrakło również rywalizacji
sportowych oraz teatrzyku wystawionego dla dzieci przez nauczycieli
i pracowników przedszkola. Dzieci
odwiedził także Burmistrz Miasta
Mariusz Godlewski, który przekazał
im słodkie upominki i złożył najlepsze życzenia.
RED
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Pomagamy!

Kiermasz dla Jagódki – zabrano ponad 12 tysięcy złotych!
W niedzielę 20 czerwca na
placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej odbył
się charytatywny kiermasz dla
ciężko chorej Jagódki Jaskólskiej.
Wydarzenie zorganizowały wspólnie Miasto Raciąż, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w
Raciążu, Zespół Szkół Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu, Zespół Szkół w Raciążu oraz
Miejskie Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Raciążu. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji
- dmuchany plac zabaw i animacje
dla dzieci, loteria fantowa (maskotki i książeczki dla dzieci), możliwość
przejażdżki wozem strażackim, rękodzieło czy kiermasz ciast. Można
było skosztować również dań z grilla,
grochówki, pizzy, chleba ze smalcem
i ogórkiem, popcornu, gofrów, zimnej lemoniady, a także wypić kawę i
herbatę. Najważniejszym celem było
jednak zebranie datków na rzecz małej Jagódki.
Mimo ogromnego upału na kiermaszu pojawiło się mnóstwo osób,

dzięki czemu zebrano 12 355 zł!
Wszystkim, którzy włączyli się w
tę szlachetną inicjatywę, a także
darczyńcom z pewnością należą się
ogromne podziękowania.
RED

„Ekoświrki” podsumowały swoją akcję

Podsumowanie kampanii – „Dbajmy o czysty las już od dziecka"
18 czerwca w hali sportowej
Zespołu Szkół w Raciążu odbyło się uroczyste podsumowanie
kampanii ,,Dbajmy o czysty las
już od dziecka", realizowanej w
ramach ogólnopolskiego konkursu ,,Ekobohaterzy".
Podczas zorganizowanego przez
drużynę „Ekoświrków” wydarzenia podsumowano drogę do finału
wspomnianego projektu „Ekobohaterzy”, odsłaniając kulisy przygotowywania niektórych przesięwzięć. W
gronie zaproszonych gości znaleźli
się m.in. Burmistrz Miasta Raciąża
Mariusz Godlewski, Sekretarz Gminy Raciąż Anna Dumińska-Kierska,
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Płońsku Paweł Dychto, członek
zarządu Powiatu Płońskiego Artur
Adamski, przedstawiciele nadleśnictwa Płońsk oraz Ciechanów, dyrektorzy placówek oświatowych, a także
laureaci konkursu plastycznego „Jak
być Eko?” zorganizowanego przez
„Ekoświrki” wraz z Powiatem Płońskim, którzy odebrali swoje nagrody.
Konkurs został rozstrzygnięty na początku czerwca, a komisja konkursowa w składzie Monika Marciniak,
Monika Chłopik, Artur Adamski
oraz Weronika Pawełek nagrodziła
następujących uczestników:

Grupa I, uczniowie klas I-III
szkół podstawowych:
I miejsce - Layan Oukal z SP w
Uniecku
II miejsce - Sandra Krysiak z SP w
Uniecku
III miejsce - Aleksandra Nerć z SP
nr 4 w Płońsku

Grupa II, uczniowie klas IV-VIII
III miejsce - Patrycja Górecka z ZS
szkół podstawowych:
w Czerwińsku nad Wisłą
I miejsce - Bartosz Pierścieniak z
SP w Starym Gralewie
Wyróżnienie:
II miejsce - Aniela Jankowska z SP
Wiktoria Chorzewska z ZS w Raw Starym Gralewie
ciążu
III miejsce - Anita Milewska z SP
Na zakończenie uroczystości goście
w Krajkowie
otrzymali niespodziankę - książeczkę
z opowiadaniem o lisku Rudasku,
Wyróżnienia:
której autorką jest jedna z uczennic
Julia Owczarzak z SP w Stary Gra- tworząca grupę „Ekoświrki”, Oliwia
lewie
Milewska. Zaprezentowana została
Maja Owczarzak z SP w Starym również piosenka „Dbajmy o lasy”.
Gralewie
Z pewnością dla wszystkich była to
Wyróżnienia:
niezwykle pouczająca lekcja, pokazuZofia Kowalewska z SP w Uniecku
Grupa III, uczniowie szkół po- jąca jak wiele musimy zmienić w naAleksander Korycki z SP w Myst- nadpodstawowych:
szym postępowaniu, abyśmy za kilka
kowie
I miejsce - Wiktoria Klimczewska lat dalej mogli wyjść na zwyczajny
Aleksandra Ziółkowska z SP w Ra- z ZS w Czerwińsku nad Wisłą
spacer po miejscowym lesie.
ciążu
II miejsce - Martyna Werlińska z
ZS w Raciążu
RED
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Piłkarskie wiadomości

Udana końcówka sezonu Błękitnych
Po nieco mniej udanym maju,
czerwiec był dla seniorskiej
drużyny Błękitnych Raciąż zdecydowanie bardziej pomyślnym miesiącem. Piłkarze Pawła
Szpojankowskiego zdecydowanie podreperowali swój dorobek punktowy.
Po domowym meczu z Ostrovią Ostrów Mazowiecka, w którym
padł remis 1:1, Błękitni pojechali
do Ostrołęki, żeby zmierzyć się z
liderem tabeli Narwią. Ostatecznie
spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Wynik był bardzo
cenny, ponieważ po raz pierwszy
w tym sezonie gospodarze w domowym meczu nie zdobyli żadnej
bramki, a tylko w rundzie wiosennej
wbili rywalom aż 14 goli.
W kolejnym meczu Błękitni podejmowali na Stadionie Miejskim
im. Jerzego Arceusza zamykający
tabelę GKS Pokrzywnica i nie dali

rywalowi żadnych szans. Wynik w
7. minucie otworzył Łukasz Szelągiewicz, a po kolejnych pięciu było
już 3:0 – do siatki dwukrotnie trafił
Mariusz Borzykowski. W 32. minucie na 4:0 podwyższył Dominik
Pikalski. Po 30 sekundach drugiej
połowy na 5:0 trafił Mariusz Borzykowski, kompletując hat-tricka. W
55. minucie goście trafili do bramki
Kamila Kalinowskiego, ale w ciągu
ostatnich dwunastu minut raciążanie
ze sprawą Łukasza Szelągiewicza dołożyli dwa kolejne trafienia, ustalając
wynik na 7:1.
W zaległym spotkaniu 20. kolejki
Błękitni zdobyli kolejne 3 punkty
pokonując na wyjeździe Koronę Szydłowo 3:0. Wszystkie bramki padły
w drugiej połowie – 12 minut po
wznowieniu gry prowadzenie drużynie z Raciąża dał Dominik Pikalski.
W 68. minucie było 2:0, a bramkarza
gospodarzy pokonał Mariusz Borzykowski. Wynik na 3:0 9 minut przed

końcem ustalił Adam Wiśniewski,
dla którego była to pierwsza bramka
w seniorskiej piłce.
Punktów niestety nie udało się
przywieźć ze Strzegowa, gdzie obie
drużyny musiały grać w niełatwych
warunkach pogodowych. Do przerwy miejscowy GKS prowadził 1:0,
a w drugiej połowie dołożył kolejne
dwa trafienia, wygrywając ostatecznie 3:0.
W 30. kolejce podopieczni Pawła
Szpojankowskiego podejmowali w
Raciążu PAF Płońsk. Goście dość
szybko objęli prowadzenie wykorzystując w 12. minucie rzut karny
i utrzymali je do końca pierwszej
połowy. Błękitni odrobili jednak
straty z nawiązką w ciągu zaledwie
10 minut gry po zmianie stron. W
50. minucie wyrównał Łukasz Szelągiewicz, a 5 minut później do siatki
rywali trafił Paweł Borzykowski. Bohaterem meczu został jednak Kamil
Kalinowski – bramkarz Błękitnych
już w doliczonym czasie gry obronił
rzut karny, zapewniając gospodarzom 3 punkty.
W ostatnim meczu sezonu, jakim
było zaległe starcie z 21. kolejki raciążanie na Stadionie Miejskim im.
Jerzego Arceusza przegrali z Wkrą
Bieżuń 0:1.Ostatecznie Błękitni w
tabeli Ligi Okręgowej na koniec rozgrywek 2020/2021 zajęli 11. miejsce, gromadząc 37 punktów w 30
meczach. Odnieśli 10 zwycięstw, 7
razy zremisowali i ponieśli 13 porażek.
Za nami bardzo ciężka i można
powiedzieć wymagająca runda,
z której jestem jednak zadowolo-

ny. Cel, który został mi postawiony, czyli utrzymać zespół w Lidze
Okręgowej i wprowadzić jak najwięcej młodzieży do zespołu, został
zrealizowany i myślę, że zadanie
wykonałem z nawiązką. Cieszę się,
że sezon dobiegł końca i jest chwila
na odpoczynek. Minusem tej rundy
jest to, że straciliśmy przez kontuzje Patryka Piaseckiego, który już
wraca do gry, ale też Maćka Karwowskiego, którego czeka dłuższa
przerwa od piłki, ale wiem, że to
silny chłopak i wróci do nas jesz-

cze silniejszy. Przed nami dwa tygodnie przerwy, a 12 lipca zaczynamy przygotowania do nowego
sezonu. Z tego miejsca chciałbym
podziękować Całemu Zarządowi
za współpracę, ale również Burmistrzowi i Radzie Miasta za finansowe wspieranie klubu – powiedział
trener Błękitnych Paweł Szpojankowski, podsumowując rozgrywki.
W lipcowym numerze podsumujemy rozgrywki grup młodzieżowych.

Konkurs rozstrzygnięty

Wsparcie dla stowarzyszenia „Psijazna Dłoń”
Pod koniec czerwca rozstrzygnięty
został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
zapobiegania bezdomności zwierząt i
zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie. Powołana przez Burmistrza
Komisja Konkursowa pozytywnie
zaopiniowała ofertę złożoną przez
stowarzyszenie „Psijazna Dłoń”,
które na realizację wspomnianego
zdania otrzyma dotację w wysokości 7 500 złotych. 30 czerwca w Sali
Ślubów Urzędu Miejskiego w Raciążu odpowiednią umowę podpisali
przedstawiciele stowarzyszenia „Psijazna Dłoń” – prezes Małgorzata Stanisławiak i zastępca prezesa Tomasz
Przybyłowski oraz Burmistrz Miasta
Mariusz Godlewski.
RED
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