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Ponad 640 tysięcy dla Raciąża!
14 maja w budynku Hali Sportowej
przy Stadionie Miejskim w Raciążu podpisana została umowa, na mocy której
miasto otrzyma ze środków Województwa Mazowieckiego ponad 640 tysięcy
złotych dofinansowania na przebudowę ulicy Polnej. To kolejne pieniądze z
budżetu Mazowsza pozyskane przez
Burmistrza Mariusza Godlewskiego.
Więcej wewnątrz numeru.

Burmistrz wsparł krwiodawców
10 maja 2021 r. Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski oraz
prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu
Krzysztof Grabarek podpisali
umowę, na mocy której Gmina Miasto Raciąż dofinansuje
realizację zadnia publicznego
z zakresu ochrony i promocji
zdrowia pod nazwą "W zdrowym ciele zdrowy duch".
Więcej na stronie 3.

Obchody święta
Konstytucji 3 maja
W tym roku obchodziliśmy
230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu na
wciąż obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, miejskie obchody
tego ważnego państwowego
święta były skromniejsze niż w
ubiegłych latach.
Więcej na stronie 4.

Mieszkańcu!
Skorzystaj ze wsparcia Miasta oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raciążu i podłącz się do kanalizacji! Więcej informacji na stronie 12.
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zanowni Mieszkańcy,
na początku maja otrzymaliśmy bardzo dobre informacje z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
– Gmina Miasto Raciąż otrzymała
ponad 640 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę ulicy Polnej.
To inwestycja, której koszt wyniesie
niemal milion złotych i bez wsparcia
z budżetu Mazowsza jej wykonanie
nie byłoby możliwe. Podczas prac
wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej, a oprócz tego
powstanie niezbędna infrastruktura
drogowa, jaka jest wymagana przez
obecne przepisy. Niezbędny będzie także wykup gruntów. Dzięki
wspominanym działaniom powstanie 686 metrów bieżących nowej
nawierzchni. Podpisanie umowy na
dofinansowanie odbyło się podczas
wizyty wicemarszałka Województwa
Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, o której będzie można przeczytać
wewnątrz tego numeru „Pulsu Raciąża”. Pod koniec maja podpisana
została umowa z wykonawcą, który
zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
ulicy Polnej. Cieszę się, że dzięki
moim staraniom, a także pracy jaką
w przygotowanie odpowiednich dokumentów włożyli pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego, do
Miasta trafią kolejne pieniądze, które pozwolą na wykonanie następnej,
ważnej dla Mieszkańców inwestycji.
Poprawa stanu dróg na terenie miasta jest dla mnie kwestią priorytetową, dlatego w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeprowadzane były
prace na największą od kilkunastu
lat skalę – powstało niemal 1,2 km
nowych nawierzchni na siedmiu ulicach na terenie Raciąża, dodatkowo
ulica Działkowa, która była drogą o
nawierzchni żwirowej, została przebudowana i stała się drogą asfaltową.
Na uwadze cały czas mam te drogi,
które tak jak ulica Polna są drogami
gruntowymi, a są to m.in. Rzeźniana, Dobrzańskiego, Wnorowskiego, Mieszka I, Batorego, Jesionowa,
Reymonta, Lipowa czy Barańskiego.
Będę dążył do tego, aby były one
sukcesywnie przebudowywane i zyskiwały utwardzoną nawierzchnię,
tak by podnieść bezpieczeństwo i
komfort życia mieszkańców. Muszą
zdawać sobie jednak Państwo sprawę
z tego, że mierzymy się z ograniczeniami budżetowymi, który musimy
zaprojektować uwzględniając wiele
innych wydatków. Dlatego systematycznie pozyskuję dla Gminy Miasto
Raciąż dofinansowania z różnych
źródeł, tak by inwestycje, również te
drogowe, były możliwe do realizacji,

Mariusza Godlewskiego

rzy posiadają jakieś pamiątki rodzinne, stare fotografie i inne historyczne
przedmioty, zachęcam do zgłaszania
się do Urzędu Miejskiego w Raciążu
osobiście, bądź telefonicznie. Po ich
zdigitalizowaniu będą one zwrócone, a w wersji cyfrowej zasilą zbiory
naszego Muzeum. Mam nadzieję, że
w najbliższych tygodniach witryna
internetowa ruszy, a mieszkańcy zarówno miasta jak i gminy będą mogli zapoznać się historycznymi artykułami, zdjęciami i innymi rzeczami
nawiązującymi do dziedzictwa Ziemi
Raciąskiej.

kresie szeroko rozumianej promocji
Raciąża – m.in. na widokówkach,
plakatach, magnesach itd. Dodam,
że wspomniani zwycięzcy otrzymają
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do 30
czerwca można także wziąć udział w
konkursie na najpiękniejszy ogródek
przydomowy i działkowy. Zadanie
jest bardzo proste – wystarczy pod
postem dotyczącym zabawy na facebookowej stronie „Mariusz Godlewski Burmistrz Miasta Raciąża”
zamieścić w komentarzu zdjęcie swojego ogródka. Nagrody czekają na 4
uczestników w dwóch kategoriach
– ogródek przydomowy i ogródek
działkowy. Dwie z nich zostaną przyznane za największą ilość polubieni
od użytkowników Facebooka, a dwie
pozostałe przyzna komisja konkursowa. Zachęcam do udziału w obu
konkursach. Szczegóły i regulaminy
znajdą Państwo na facebookowych
stronach Urzędu Miejskiego oraz
Burmistrza, a także na stronie internetowej www.miastoraciaz.pl

Trwają konkursy
Cały czas mogą Państwo brać
udział w konkursie fotograficznym
„Raciąż w czterech porach roku”.
Serdecznie zachęcam do tego, aby
spojrzeć zarówno na przyrodnicze
krajobrazy jak i architekturę i infrastrukturę naszego miasta przez
obiektyw aparatu, czy ekran telefonu
i podzielenie się efektem tego spojrzenia z nami. Konkurs podzielony
jest na 4 kategorie – wiosna, lato,
jesień i zima. W każdej z nich wyłonimy czterech zwycięzców, a ich
prace zostaną wykorzystane w za-

Punkt Szczepień Powszechnych
Od 28 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Raciążu działa Punkt Szczepień Powszechnych. Moje starania o jego
utworzenie rozpoczęły się na początku kwietnia i cieszę się, że zakończyły się sukcesem. Podejmując działania w celu uruchomienia takiego
punktu w naszym mieście, zależało
mi przede wszystkim na tym, aby
jak najszybciej zaszczepić raciążan
oraz ludzi z okolicznych miejscowości. Zachęcam Państwa, aby przy

a dzięki nim Raciąż cały czas pozostawał na ścieżce rozwoju.
Skorzystaj ze wsparcia i podłącz się do kanalizacji
Projekt budowy nowej kanalizacji sanitarnej zakończyliśmy wraz
z końcem listopada 2019 roku, eliminując zawstydzający fakt, że jedna
z głównych ulic w Raciążu nie była
podłączona do zbiorowej kanalizacji.
Kolejnym etapem jest wykonanie
przyłączy od poszczególnych posesji,
co wiąże się oczywiście z pewnymi
kosztami. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców Raciąża, po rozmowach z prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Robertem Pniewskim podjęliśmy decyzję, że miasto
wraz ze spółką udzielą pomocy finansowej wszystkim, którzy będą
chcieli wykonać przyłącze do nowej
kanalizacji sanitarnej do 30 czerwca
2021 r. Mieszkańcy, którzy do 30
czerwca 2021 roku podpiszą zlecenie na wykonanie przyłącza do ich
posesji, otrzymają od PGKiM 15%
rabatu na wykonanie wszelkich prac,
zyskując jednocześnie możliwość
uregulowania płatności w dwóch
ratach (pierwsza z nich w wysokości
50% płatna w dniu podpisania zlecenia, zaś druga w ciągu 90 dni od
wykonania usługi). Chcę, aby chętnych do podłączenia się do nowej kanalizacji Mieszkańców wsparła także
Gmina Miasto Raciąż, w związku
z czym zwróciłem się do Radnych
Rady Miejskiej o podjęcie uchwały,
która umożliwi dofinansowanie do
50% poniesionych kosztów, jednak
nie więcej niż 500 zł brutto. Zachęcam wszystkich tych, którzy nie podłączyli się do kanalizacji ze skorzystania z naszej oferty.
Wirtualne Muzeum coraz bliżej
Intensywnie pracujemy nad rozpoczęciem działalności naszego Wirtualnego Muzeum Ziemi Raciąskiej.
Autorem witryny, na której będzie
się ono znajdować jest dyrektor
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu Damian Szcześniewski, któremu bardzo dziękuję
za zaangażowanie i poświęcony tej
idei czas. Cieszę się, że w tę inicjatywę włączył się także Wójt Gminy
Raciąż Zbigniew Sadowski i razem
będziemy utrwalać ważne dla historii
miasta i ziemi Raciąskiej artefakty.
Pracownicy merytoryczni cały czas
pracują nad pozyskiwaniem, digitalizacją i umieszczaniem wszelkich historycznych materiałów w zasobach
naszego muzeum. Wszystkich, któ-
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zapisywaniu się na szczepienie jako
miejsce podania dawki wybierać
właśnie nasz PSP. Do końca maja w
MCKSiR przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaczepiło się już ponad 4
tysiące osób, co jest bardzo dobrą
wiadomością. Na szczepienie można
zarejestrować się poprzez infolinię
989, stronę internetową pacjent.gov.
pl lub wysyłając sms o treści SzczepimySie na numer 880 333 333.
Matura i egzamin ósmoklasisty
Maj tradycyjnie był miesiącem
przeprowadzenia egzaminów dojrzałości w szkołach średnich, a także
tych kończących naukę w szkole podstawowej. Kończący się rok szkolny z
pewnością nie był łatwy dla uczniów,
którzy nauką pobierali zdalnie, przed
ekranami swoich komputerów. Tym
samym zupełnie inne były okoliczności przygotowywania się do dwóch
ważnych egzaminów, które wymieniłem. Jestem jednak przekonany, że
absolwenci raciąskich szkół – zarówno tych średnich jak i podstawowej,
z pomocą swoich nauczycieli przygotowali się na 100% i poradzili sobie
z bardzo dobrym skutkiem. Życzę
im, aby osiągnięte wyniki pozwoliły na dostanie się na wymarzone
kierunki studiów i do wymarzonych
szkół, gdzie będą mogli rozwijać
swoje pasje i zainteresowania.
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Kolejna inwestycja z dofinansowaniem

Umowa podpisana – ponad 640 tysięcy dla Miasta!
14 maja gościliśmy w Raciążu wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława
Raboszuka, który miał okazję
obejrzeć miejskie inwestycje
wykonane przy wsparciu funduszy z budżetu Mazowsza.
Najważniejszym
momentem
tej wizyty było jednak podpisanie umowy na dofinansowanie
przebudowy ulicy Polnej.

dzięki środkom pozyskanym przez
Burmistrza Mariusza Godlewskiego z Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej.
Hala zyskała nową podłogę, odnowiono ściany, które pokryto materiałami wykorzystywanymi w obiektach
sportowych. Wymieniono instalację
elektryczną, wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną oraz
pomieszczenia
socjalno-bytowe.
Odnowione zostały także szatnie

Środki pozyskiwane przez Burmistrza Miasta Mariusza Godlewskiego
z budżetu Województwa Mazowieckiego były bardzo ważną częścią
przeprowadzanych w ostatnich latach inwestycji na terenie Raciąża,
m.in. drogowych czy tych dotyczących infrastruktury sportowej.
Pierwszym przysłowiowym „przystankiem” marszałka Raboszuka
podczas wizyty w naszym mieście
była Hala Sportowa przy Stadionie
Miejskim im. Jerzego Arceusza, przy
ulicy Sportowej. Wnętrze budynku
zostało całkowicie odnowione, m.in.

dla zawodników, powstała sauna.
Po kilkunastominutowym „zwiedzaniu” obiektu przyszedł moment
podpisania umowy na dofinansowanie kolejnej miejskiej inwestycji
drogowej. Z budżetu Województwa
Mazowieckiego na przebudowę ulicy
Polnej Gmina Miasto Raciąż otrzyma pond 640 tysięcy złotych – Ulica Polna jest to ulica, która wymaga
całkowitej przebudowy. Wymaga
budowy infrastruktury, wykupienia
działek, w związku z tym jest to dość
duży koszt, bo ponad milion złotych.
Cieszę się, że dzięki wsparciu Urzędu

Dofinansowanie dla HDK

Pomoc dla krwiodawców
10 maja 2021 r. Burmistrz Miasta
Mariusz Godlewski oraz prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi w Raciążu Krzysztof Grabarek
podpisali umowę, na mocy której
Gmina Miasto Raciąż dofinansuje
realizację zadnia publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
pod nazwą "W zdrowym ciele zdrowy duch". Jako Burmistrz naszego
miasta systematycznie wspieram
działania Stowarzyszenia HDK i
jestem otwarty na wszelką współpracę. Krew wciąż jest darem życia,
którego nie da się wyprodukować,
ani zastąpić, dlatego krwiodawcom
należy się ogromny szacunek za to
co robią dla społeczeństwa – mówi
Mariusz Godlewski. Chciałbym w

imieniu Stowarzyszenia HDK podziękować Panu Burmistrzowi za
pomoc. Zawsze możemy liczyć na
pomocną dłoń z jego strony – powiedział prezes Krzysztof Grabarek.
W dniach 17-20 czerwca 2021 r.
Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków wyjazd do Stegny i jak
relacjonuje jego prezes, jest to pewnego rodzaju podziękowanie za to, że
w dobie pandemii krwiodawcy cały
czas regularnie oddawali krew.
RED

Marszałkowskiego będzie to możliwe do zrobienia, bo dla nas jako
dla Gminy koszt budowy ulic jest
ogromny, a szczególnie jeśli chodzi o
wymagania jakie są obecnie, dotyczące infrastruktury, jaka musi powstać
[…] – powiedział Burmistrz Mariusz
Godlewski. Prace będą prowadzone
na odcinku o długości 686 metrów.
Marszałek Raboszuk wraz z gospodarzem Raciąża odwiedzili potem
kościół parafialny, gdzie Pan Robert
Szymborski przybliżył historię znajdujących się w nim organów i zaprezentował ich możliwości. Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego
w swojej siedzibie przyjęli również
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, prezentując m.in.
pierwszy, historyczny sztandar, który
przetrwał nawet II wojnę światową.
Wiesław Raboszuk w towarzystwie
Burmistrza obejrzał plac zabaw, który powstał na osiedlu Jana Pawła II,
a także nową, asfaltową nawierzchnię wybudowaną na ulicy Działkowej dzięki środkom pozyskanym z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i nowe ogrodzenie Rodzinnych
Ogródków Działkowych, które powstało dzięki dofinansowaniu, jakie
Burmistrz uzyskał z Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Działkowców.
Bardzo dziękuję władzom naszego województwa za to, że systematycznie nas wspierają, co umożliwia
sukcesywny rozwój Raciąża i podnosi jakość życia jego mieszkańców
– podsumował wizytę marszałka Raboszuka Burmistrz Raciąża.
RED
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230 lat minęło

Święto Konstytucji 3 maja
W tym roku obchodziliśmy
230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu na
wciąż obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, miejskie obchody
tego ważnego państwowego
święta były skromniejsze niż w
ubiegłych latach.

Obchody zapoczątkowała msza
święta w intencji ojczyzny, którą odprawili wspólnie proboszcz raciąskiej
parafii ks. Wiesław Kosiński oraz ks.
Łukasz Gach. W kościele parafialnym w Raciążu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a
także mieszkańcy miasta oraz gminy
Raciąż.

Po zakończeniu nabożeństwa,
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, pod Pomnikiem Pamięci przy
MCKSiR złożone zostały wieńce
i kwiaty. W imieniu władz miasta
oraz Rady Miejskiej kwiaty złożyli
Burmistrz Mariusz Godlewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Chrzanowski i wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Marzanna Kubińska.
Chwilę później Paweł Chrzanowski
razem z radnym Rady Miejskiej Jerzym Lawendowskim złożyli także
kwiaty w imieniu Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów
Politycznych. Wieńce złożyli również Wójt Gminy Raciąż Zbigniew
Sadowski wraz z Przewodniczącą
Rady Gminy Grażyną Rogowską,
przedstawiciel zarządu Powiatu
Płońskiego Artur Adamski, a także
przedstawiciele raciąskich szkół – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu
Elżbieta Tobolska, wicedyrektor

mistrz Mariusz Godlewski.
Przypomnijmy, że Konstytucja
3 maja została uchwalona w 1791
roku i była pierwszą ustawą zasadniczą uchwaloną w Europie, a drugą na
świecie (po konstytucji amerykańskiej). Konstytucja m.in. zmieniała
ustrój państwa na monarchię dziedziczną, zrównywała prawa osobiste
szlachty i mieszczan oraz znosiła liberum veto. Obowiązywała tylko przez
rok, po tym jak została obalona przez
konfederację targowicką przy pomocy wojsk rosyjskich.
UM Raciąż, DZ

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej

Wiadomości z Miejskiego Przedszkola

Rekrutacja uzupełniająca

Elżbieta Tobolska dyrektorem

do Miejskiego Przedszkola w Raciążu
na rok szkolny 2021/2022
Od 7 czerwca 2021 r. rozpo- wanych wywieszona będzie do wiaczyna się rekrutacja uzupeł- domości publicznej.
3. Od 17 do 21 czerwca 2021 r. –
niająca do przedszkola na rok
potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
szkolny 2021/2022.
do przedszkola.
4. Dn. 22 czerwca 2021 r. – ogłoTerminarz rekrutacji uzupełniająszenie listy dzieci przyjętych i niecej:
1. Od 7 do 11 czerwca 2021 r. – przyjętych w rekrutacji uzupełniająprzyjmowanie wniosków o przyjęcie cej.
Zainteresowani Rodzice:
dziecka do przedszkola.
• wypełnią w systemie informa2. Dn. 16 czerwca 2021 r. – ogłoszenie wyników naboru, lista dzieci tycznym (adres: http://raciaz.przedzakwalifikowanych i niezakwalifiko- szkola.vnabor.pl/) wniosek o przy-

Zespołu Szkół w Raciążu Monika
Chłopik oraz Aneta Chyczewska.
Wartę honorową przy Pomniku Pamięci wystawili strzelcy z raciąskiego
Plutonu Strzeleckiego.
Władze Miasta składają podziękowania ks. Wiesławowi Kosińskiemu
i ks. Łukaszowi Gachowi za odprawienie mszy świętej oraz strzelcom z
Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk i
Plutonu Strzeleckiego w Raciążu za
oprawę i podkreślenie rangi obchodów. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku wrócimy do tradycyjnej formy
świętowania rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja – mówi Bur-

jęcie dziecka, drukują wypełniony
wniosek i po podpisaniu składają go
w przedszkolu,
lub
• pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu.
Szczegółowe informacje o rekrutacji uzupełniającej uzyskają Państwo
pod numerem: 23 679 10 49.
MP Raciąż

Szkoły Podstawowej
11 maja 2021 r. Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski oficjalnie przekazał Pani Elżbiecie
Tobolskiej zarządzenie w sprawie powierzenia jej pełnienia
obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu na
okres od 1 września 2021 r. do
31 sierpnia 2022 r.

kowskiego, zakończy się 31 sierpnia
2021 r. Panu dyrektorowi składamy
podziękowania za pracę wykonaną
na rzecz szkoły.
Kandydatura Pani Tobolskiej spotkała się z pozytywną opinią zarówno Mazowieckiego Kuratora Oświaty jak i Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na stanowisku
Zgodnie z przepisami, 5-letnia dyrektora.
kadencja dotychczasowego dyrektoRED
ra placówki, Pana Dariusza Mosa-
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Burmistrz spotkał się z druhami z OSP
4 maja, w Międzynarodowy Dzień
Strażaka, Burmistrz Miasta Mariusz
Godlewski wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Pawłem Chrzanowskim spotkali się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu z
raciąskimi druhami. Spotkanie było
okazją do wręczenia statuetek za największą aktywność w wyjazdach do
akcji ratunkowych na terenie Gminy
Miasto Raciąż w roku 2020. Otrzymali je druh Jan Smoliński, druh
Piotr Dobosz oraz druh Dariusz Dobrosielski. Biorąc pod uwagę statystki za ubiegły rok, dostępne na stronie
internetowej strażacki.pl, strażacy z
OSP Raciąż interweniowali 118 razy.
Burmistrz Godlewski z okazji ważnego dla strażaków święta, złożył
wszystkim druhnom i druhom serdeczne podziękowania za Ich służbę,
trud włożony w ratowanie ludzkie-

go życia oraz za poświęcenie. Życzę z akcji, co wyjazdów – dodał gospoWam pomyślności w życiu zawo- darz miasta.
dowym i prywatnym, jednak nade
wszystko życzę tylu samo powrotów
RED

Wiadomości z STO

Nagrody dla najlepszych absolwentów
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
10 maja 2021 r. Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski wziął
udział we wręczeniu nagród
najlepszym absolwentom Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu - Damianowi Białeckiemu i Natalii
Chojnackiej. Gospodarz miasta
pogratulował im osiągnięcia
wysokich wyników w nauce i
życzył powodzenia na dalszym
etapie edukacji.

Dyrektor Damian Szcześniewski
wspomniał, że tegoroczni absolwenci pozbawieni zostali studniówki będącej symbolem wejścia w dorosłe
życie. Zapewnił jednak, że jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli,
w przyszłym roku tradycyjna studniówka dla kolejnych absolwentów
się odbędzie.
Podczas tego uroczystego dnia
wręczona została także Złota Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którą za zasługi na rzecz

oświaty zarówno na terenie miasta
jak i gminy Raciąż otrzymał wieloletni dyrektor Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego STO w Raciążu – Włodzimierz Kosiorek, który
obecnie pełni rolę koordynatora do
spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Przypomnijmy, że w sierpniu
2020 roku Burmistrz Mariusz Godlewski objął patronat honorowy nad
wspomnianą placówką.
RED
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Dbamy o zieleń

Działania w parkach miejskich
W pierwszych dniach maja pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raciążu zajęli się koszeniem trawników w parkach miejskich na terenie
miasta. Po koszeniu, przeprowadzono także ich wertykulację. To proces
polegający na usunięciu z powierzchni trawnika zalegających resztek darni, tzw. filcu. Wertykulacja poprawia
nawilżenie i dotlenienie gleby, co pobudza trawę do wzrostu. Pracownicy
PGKiM przygotowali także klomb
wokół krzewów ozdobnych, do wykonania którego użyto m.in. kamienie dekoracyjne. Działamy, aby parki miejskie w naszym mieście latem
znów cieszyły oko naszych mieszkańców oraz gości.
RED
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Przyczepa
wyremontowana
Zarówno Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski jak i prezes PGKiM
w Raciążu Robert Pniewski mają na
uwadze systematyczną poprawę jakości bazy sprzętowej, jaką dysponuje spółka. Dlatego na początku maja
przeprowadzony został generalny
remont jednej z przyczep samowyładowczych, które ma na swoim stanie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Racią-

żu. Wyprostowano, wypiaskowano
i polakierowano ramę, wymienione
zostały burty z zamkami, podłoga,
układ hydrauliczny, pneumatyczny,
hamulce, koła i instalacja elektryczna. Sprzęt będzie mógł służyć spółce
i pomagać w pracach na terenie miasta przez kolejne lata.
RED

Narodowy Spis Powszechny 2021

Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!
Osoby, które nie wypełniły
jeszcze obowiązku udziału w
Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
(NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza.
Jego tożsamość będzie można
sprawdzić na kilka sposobów.

dzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy powiedź, wtedy można uznać go za
na ekranie swojego telefonu numer prawidłowo uwierzytelnionego.
22 828 88 88. Jest to gwarancja dla
respondenta, że dzwoni do niego
Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
rachmistrz spisowy, a nie osoba podJeśli sprawdzony przez nas rachszywająca się pod niego. Rachmistrz
rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta
W kwietniu, pierwszym miesią- rachmistrz poda numer identyfikatocu NSP 2021, funkcjonowały tylko ra służbowego.
dwie metody spisowe: samospis inJak sprawdzić, czy to prawdziwy
ternetowy oraz spis przez telefon za
pośrednictwem infolinii dostępnej rachmistrz?
W czasie rozmowy rachmistrz ma
pod numerem 22 279 99 99. Od
13 maja akcję spisową wzmocnią obowiązek poinformować o dostęprachmistrzowie telefoniczni – będą nych metodach weryfikacji swojej
się oni kontaktować z osobami, któ- tożsamości. Można to zrobić:
- na stronie internetowej https://
re jeszcze nie wypełniły formularza
spisowego. Ze względu na sytuację rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,
- poprzez infolinię spisową 22 279
epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. 99 99.
Dodatkowo każdy z nas może zaNie będą oni odwiedzać mieszkań i
prowadzić spisu w formie bezpośred- pytać rachmistrza o jedną z pięciu
ostatnich cyfr swojego numeru PEniej rozmowy.
Od czego rozpocznie się rozmowa? SEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL
Każdy respondent, do którego za- i powinien wskazać prawidłową od-

mistrz okazał się oszustem, należy
powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem
Spisowym. Można też zawiadomić

policję – na taką okoliczność warto
zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był
zastrzeżony).
RED
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Kolejne dofinansowanie pozyskane

Niemal 57 tysięcy dla miasta
Samorząd Województwa Mazowieckiego opublikował listę
beneficjentów, do których trafią
pieniądze w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021. Wśród
nich znalazła się Gmina Miasto
Raciąż.
Nasz samorząd otrzyma dokładnie
56 697 zł na realizację zadania pod
nazwą „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż etap
I”. Podczas przeprowadzanych prac
na terenach zielonych w centrum
miasta posadzonych zostanie blisko
400 ozdobnych krzewów liściastych
i iglastych.
To kolejne dofinansowanie pozyskane przez Burmistrza Miasta Mariusza Godlewskiego, dzięki któremu
tereny zielone na ternie miasta będą
się zmieniać, by „cieszyć” oczy zarówno naszych mieszkańców, jak i
gości.
RED
Wiadomości z Urzędu Miejskiego

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Będzie zawierał również
wytyczne rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury technicznej.
Proces przygotowywania studium
jest długotrwały, a wszystkie jego elementy są opracowywane niezwykle
skrupulatnie. Osoby zainteresowane
wprowadzeniem zmian w Studium,
mogą do 25 czerwca 2021 r. składać w tej sprawie wnioski do Urzędu Miejskiego w Raciążu, a chodzi
26 marca 2021 r. Rada Miej- m.in. zmianę przeznaczenia danej
ska podjęła Uchwałę w sprawie działki czy przekształcenie jej np. z
przystąpienia do sporządzenia rolnej w budowlaną.
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przeWięcej informacji można uzyskać
strzennego Miasta Raciąża.
w budynku Urzędu Miejskiego w
Raciążu, pokój nr 2.
To niezwykle ważny moment dla
miasta i jego rozwoju w przyszłości,
RED
ponieważ dokument ten będzie kreował politykę przestrzenną, a także
zasady zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wyznaczy kierunki
ochrony i kształtowania środowiska

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Raciąża – włącz się!

OGŁOSZENIE
SPRZEDAM DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ
500 m 2 WRAZ Z DOMKIEM
DREWNIANYM POŁOŻONĄ
W MIEJSCOWOŚCI ŻYCHOWO
k. RACIĄŻA
tel. kontaktowy 518 141 110
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Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. zostanie
wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i
spalania paliw w budynkach do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał złożyć każdy
właściciel nieruchomości.

nizacji 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.

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
Więcej informacji na stronie interorganom administracji centralnej i
samorządowej skuteczne narzędzie netowej gunb.gov.pl.
do realizacji polityki niskoemisyjnej.
RED
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 termomoder-
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Błękitni ze zmiennym szczęściem
Po udanym kwietniu, maj był
dla seniorskiej drużyny Błękitnych Raciąż nieco mniej udany.
Mimo dobrej gry, w kilku meczach czasem brakowało trochę
szczęścia, by zdobyć punkty.
1 maja Błękitni podejmowali na
Stadionie Miejskim im. Jerzego Arceusza w Raciążu ówczesnego lidera
rozgrywek – Żbik Nasielsk. Po 25
minutach było 2:0 – gole w 23. i 25.
minucie zdobył Łukasz Szelągiewicz.
Do przerwy było jednak 2:2, bo goście w odstępie minuty dwukrotnie
trafili do siatki (w 29. i 30. minucie).
Niestety w drugiej połowie przyjezdni zdobyli kolejną bramkę, obejmując prowadzenie. W ostatnich sekundach raciążanie doprowadzili do
remisu, ale arbiter liniowy dopatrzył

się spalonego i ostatecznie to Żbik
wygrał 3:2. 4 dni później drużyna
pojechała do Krasnego, by tam zmierzyć się z miejscową Iskrą. Mimo
przewagi i dwóch doskonałych okazji (Łukasz Szelągiewicz dwukrotnie obił słupek bramki rywala) to
gospodarze przechylili w końcówce
szalę na swoją korzyść, zdobywając
bramki w 72. i 93. minucie. Punktów nie udało się niestety przywieźć
także z Nowego Miasta. Podopieczni Pawła Szpojankowskiego dość
szybko, bo po 9 minutach gry objęli prowadzenie po golu Łukasza
Szelągiewicza, ale potem trafiali już
tylko piłkarze miejscowej Sony, która ostatecznie wygrała 2:1. Porażką
0:3 zakończył się wyjazdowy mecz z
Konopianką Konopki, jednak należy
zaznaczyć, że na boisku przewaga go-

spodarzy nie była tak widoczna, jak
wskazywałby na to wynik. Błękitni
wystąpili także w mocno osłabionym składzie. Przełamanie przyszło
w prestiżowym meczu z MKS-em
Ciechanów. Raciążanie po ciężkim
meczu zdobyli komplet punktów w
starciu z rywalem będącym w czołówce ligowej tabeli, a zwycięską
bramkę zdobył Mariusz Borzykowski. W kolejnym domowym meczu
Błękitni zremisowali w Raciążu z
Ostrovią Ostrów Mazowiecka 1:1,
a autorem bramki był Dominik Pikalski. Za nami praktycznie połowa
rundy wiosennej. Dorobek punktowy jest w miarę zadowalający, jednak biorąc pod uwagę jak graliśmy,
na pewno czujemy pewien niedosyt,
bo w każdym meczu graliśmy bardzo
dobry futbol i mieliśmy swoje okazje

do zdobycia bramek. Martwi fakt,
że tak na prawdę od początku rundy
zmagamy się z różnymi absencjami czy to kontuzjami czy kartkami. W
tej rundzie rozegraliśmy tylko jeden
mecz w optymalnym składzie. Na
szczęście wszystko już się unormowało, czekamy teraz tylko na powrót
Patryka Piaseckiego, który jest już
blisko. Cieszę się, że na trybuny wrócili kibice, tak jak było to w ostatnim
meczu ligowym z Ciechanowem,
gdzie od razu było czuć inna otoczkę meczu. Na pewno liczymy na
naszych kibiców, bo przecież to dla
nich gramy – powiedział trener Paweł Szpojankowski.
Młodzież w grze
Na pierwsze zwycięstwo w Ekstralidze wciąż czekają Juniorzy. W maju

Sport

Spotkanie z kandydatem na prezesa MZPN
19 maja w budynku Hali Sportowej na Stadionie Miejskim im.
Jerzego Arceusza w Raciążu odbyło się spotkanie osób z lokalnego środowiska piłkarskiego z
kandydatem na prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
Sławomirem Pietrzykiem.
Wybory nowego prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
zbliżają się wielkimi krokami, dlatego przyspiesza także kampania
wyborcza kandydatów na następcę
Zdzisława Łazarczyka, który po 21
latach nie będzie ubiegał się o reelekcję. O szefowanie MZPN-em powalczą Roman Kosecki, Artur Kolator
i Sławomir Pietrzyk, który 19 maja
zawitał do Raciąża.
Na spotkaniu z kandydatem
obecni byli m.in. członek zarządu
MZPN, były trener i prezes Błękitnych Raciąż Andrzej Nizielski, były
zawodnik i wieloletni prezes raciąskiego klubu Stanisław Jóżwiak,
przedstawiciel obecnego zarządu
Wojciech Stanowski, a także wice-

prezes Skry Drobin Jarosław Pietrzak, trener drobińskiego klubu i
jednocześnie członek zarządu Płockiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej Michał Lemanowicz, członek zarządu Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Kamil
Witkowski, Zbigniew Pawłowski czy
mecenas Marek Stopczyński, który reprezentuje trenerów w sporze
prawnym z PZPN w sprawie wygaszenia ich licencji trenerskich.
Do wyborów w MZPN Sławomir
Pietrzyk idzie z hasłem „Z przeszłością w przyszłość”, które nawiązuje
do przypadającego w tym roku stulecia związku. Od 2012 roku jest
prezesem Radomskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Pietrzyk podkreśla, że w piłce działa od 17 lat, a
fakt, że jest niezależny biznesowo i
finansowo, sprawi, że nie będzie bał
się mówić o tym, co jest źle i co go
„boli”. Dodaje również, że środowisko na Mazowszu staje przed historyczną chwilą, by zmienić związek
od podstaw.

Kandydat zaznaczył, że współpraca zarówno w strukturach MZPN
jak i PZPN powinna być oparta na
wzajemnym szacunku i zaufaniu, a
nie spieraniu się, kto skąd pochodzi.

Wiem, co to znaczy być działaczem
szczebla niższego i tak samo będę
traktował prezesa z B Klasy i Ekstraklasy - stwierdził członek prezydium
MZPN. Obecny prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w swoim programie wyborczym
ma 6 głównych punktów:
1. Szkolenia
2. Organizacja i finanse
3. Scalanie środowiska piłkarskiego

drużyna rozegrała cztery spotkania,
ulegając Wiśle Płock (1:7), Ursusowi
Warszawa (0:4), Varsovii (1:4) oraz
Mazurowi Karczew (1:5) (Mecz z
Polonią Warszawa został rozegrany
po zamknięciu tego wydania gazety).
Należy pamiętać, że to pierwszy sezon Błękitnych w tych rozgrywkach.
Głowy do góry! Życzymy powodzenia i czekamy na pierwsze punkty.
4 mecze w Lidze Okręgowej C2
mają za sobą Trampkarze. Podopieczni Olgerda Wszałkowskiego
odnieśli 2 zwycięstwa (5:1 z Wkrą
Sochocin i 4:2 z AP Olympic Łyse)
i dwukrotnie przegrali (2:10 z AP
Olympic Łyse i 1:2 z Iskrą Krasne).
Cztery porażki w Lidze Okręgowej
D2 ponieśli niestety Młodzicy.
RED
4. Sprzyjanie rozgrywkom piłkarskim
5. Wsparcie dla piłki kobiecej i
futsalu
6. Budowanie wizerunku MZPN
Wybory nowego szefa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej odbędą
się 11 czerwca.
Dawid Ziółkowski
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SKORZYSTAJ Z POMOCY MIASTA I
PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI!
WE WSPÓŁPRACY Z BURMISTRZEM, WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM
MIESZKAŃCÓW RACIĄŻA, PGKIM SP. Z.O.O. I MIASTO UDZIELĄ POMOCY
FINANSOWEJ WSZYSTKIM, KTÓRZY BĘDĄ CHCIELI WYKONAĆ PRZYŁĄCZE DO
NOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DO 30 CZERWCA 2021 R. NIE CZEKAJ I
ZYSKAJ NAWET 500 ZŁ DOFINANSOWANIA!
RABAT NA WYKONANIE PRAC
MIESZKAŃCY, KTÓRZY DO 30 CZERWCA 2021 R. PODPISZĄ ZLECENIE NA
WYKONANIE PRZYŁĄCZA, OTRZYMAJĄ OD PGKIM 15 % RABATU NA WYKONANIE
WSZELKICH PRAC. ZYSKAJĄ RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ UREGULOWANIA PŁATNOŚCI
W DWÓCH RATACH (I RATA - 50 % W DNIU PODPISANIA ZLECENIA, II RATA W
TERMINIE 90 DNI OD WYKONANIA USŁUGI).
NAWET 500 ZŁ DOFINANSOWANIA OD MIASTA
POMOC ZAOFERUJE TAKŻE GMINA MIASTO RACIĄŻ – BURMISTRZ MARIUSZ
GODLEWSKI ZWRÓCIŁ SIĘ DO RADY MIEJSKIEJ O PRZYJĘCIE UCHWAŁY, DZIĘKI
KTÓREJ MIESZKAŃCY, KTÓRZY PODPISZĄ ZLECENIE DO 30 CZERWCA 2021 R.
OTRZYMAJĄ DOFINANSOWANIE DO 50% PONIESIONYCH KOSZTÓW, JEDNAK NIE
WIĘCEJ NIŻ 500 ZŁ BRUTTO.
WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKAJĄ PAŃSTWO W SIEDZIBIE PGKIM W RACIĄŻU W
BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RACIĄŻU BĄDŹ POD NUMEREM TELEFONU
23 679 11 14.

