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Kiermasz Wielkanocny za nami
10 kwietnia, w tradycyjną
Niedzielę Palmową, na terenie przy budynku MCKSiR w
Raciążu odbył się Kiermasz
Wielkanocny. Choć pogoda
nie do końca sprzyjała, to kupujących nie brakowało, a na
stoiskach każdy znalazł coś
dla siebie.
Więcej na stronie 4.

Nie jesteście sami – koncert dla Ukrainy
8 kwietnia w budynku
MCKSiR w Raciążu odbył się
koncert, podczas którego
wyraziliśmy swoją solidarność z narodem ukraińskim,
zmagającym się z rosyjską
inwazją. Fotorelacja z tego
wzruszającego wydarzenia
w numerze.

Miasto Raciąż wspólnie z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu i Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążu realizuje projekt „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij” w ramach programu „Aktywni
Obywatele”. Ma on pomóc ofiarom przemocy domowej, m.in. poprzez bezpłatne porady specjalistów. Szczegóły w numerze.
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zanowni Mieszkańcy,
w ostatnich latach obserwujemy wzrost agresywnych zachowań
wśród młodzieży, ale także osób
dorosłych i niestety nasilenie się
zjawiska przemocy domowej. Dowodem tego jest choćby zwiększona
ilość zakładanych tzw. „Niebieskich
Kart”. Wpływ na taką sytuację miała również pandemia koronawirusa,
która szczególnie w początkowej fazie niosła za sobą konieczność izolacji domowej. Wychodząc naprzeciw
temu problemowi, chcąc mu zaradzić i zapewnić wsparcie osobom
dotkniętym przemocą, Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu wraz z Miastem
Raciąż realizują projekt pn. „Kochaj,
szanuj, nie krzywdź, nie bij”, w ramach programu „Aktywni Obywatele”. Przedsięwzięcie miało swój
początek już w lutym i od tego czasu
regularnie w budynku MOPS przy
ulicy Kilińskiego 21 w Raciążu odbywają się dyżury specjalistów – terapeuty uzależnień, psychologa oraz
prawnika. Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie, bez konieczności
wcześniejszego zapisywania się czy
umawiania. Terapeuta jest dostępny
w każdy wtorek, zaś raz w miesiącu
osoby chętne mają możliwość spotkania z psychologiem i prawnikiem.
Reszta zależy już tylko od Państwa wystarczy po prostu przyjść i skorzystać z pomocy. Zachęcam także do
odwiedzania miejskich mediów społecznościowych, gdzie regularnie zamieszczane są filmy, podczas których
wspomniani specjaliści odpowiadają
na popularne pytania, wyjaśniają ważne zagadnienia i przytaczają
przykłady sytuacji „z życia wziętych”. Projekt „Kochaj, szanuj, nie
krzywdź, nie bij” ma charakter zapobiegawczy i interwencyjny. Stawia na
podnoszenie świadomości czym jest
przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, co robić w takich sytuacjach
i jak ją eliminować. Raz jeszcze zachęcam każdą osobę, która zetknęła
się z problemem jakiejkolwiek formy
przemocy, aby skorzystała z oferowanego wsparcia.
Kanalizacja – nie zwlekaj,
podłącz się!
Choć ten temat funkcjonuje w
przestrzeni miejskiej od kilkunastu
miesięcy, muszę poruszyć go po raz
kolejny. Chodzi o kwestię podłączania się do nowej kanalizacji miejskiej,
wybudowanej w ramach projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno – kanalizacyjnej w Gminie

Miasto Raciąż”. Prace, które zakończyliśmy wraz z końcem listopada
2019 roku wyeliminowały problem,
który był dla nas jako miasta zawstydzający i przez wiele lat spędzał mi
sen z powiek, a mianowicie – brak
kanalizacji na jednej z głównych ulic
Raciąża. Niestety, mimo tego, że
pojawiła się możliwość podłączenia
do kanalizacji, a zarówno ze strony
miasta jak i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu wprowadzono szereg
udogodnień i zaproponowano szeroki zakres wsparcia, właściciele wielu
posesji dalej nie wykonali przyłącza.
Jest to dosyć kłopotliwe, ponieważ
kiedy pozyskiwałem dofinansowanie
na budowę kanalizacji, jako Gmina
Miasto Raciąż zobowiązaliśmy się do
osiągnięcia tzw. efektu ekologicznego, który ma bezpośredni związek z
ilością podłączonych gospodarstw
domowych. Jeśli nie uda się tego zrealizować w wyznaczonym terminie,
grozi nam jako samorządowi nakaz
zwrotu odpowiedniej części przekazanej dotacji, co z pewnością będzie
bardzo niekorzystne i przyniesie za
sobą wiele niepotrzebnych problemów. Z naszych wyliczeń wynika, że
na terenie Raciąża znajduje się blisko
100 posesji, które są podłączone do
wodociągu, jednak nie mają zgłoszonego szamba i jednocześnie nie
są podłączone do kanalizacji. Wygląda więc na to, że nieczystości są
wywożone nielegalnie, bądź na posesjach znajdują się niezarejestrowane
szamba nie posiadające dna, co jest
równoznaczne z tym, że wszelkie
nieczystości wsiąkają w glebę, zanieczyszczając ją. W tej chwili trwa
uruchomiona przeze mnie kontrola,
podczas której właściciele wspomnianych wyżej posesji będą zapraszani
do Urzędu Miejskiego w celu złożenie wyjaśnień i przedstawienia m.in.
faktur za wywóz ścieków za 2021 r.
Chcę w tym miejscu podkreślić, że
jedyną firmą, która może odbierać
ścieki z terenu miasta jest PGKiM.
Wynika to z faktu, że aby świadczyć
tego typu usługi należy zarejestrować
taką działalność w Urzędzie, a jak
dotąd nikt inny tego nie zrobił. Podsumowując, mamy blisko 100 osób,
które mimo posiadania przyłącza do
wodociągu oficjalnie nie odprowadzają ścieków oraz niemal 70 osób,
które bez przeszkód mogą podłączyć
się do sieci kanalizacyjnej, a jednak
tego nie zrobiły. Raz jeszcze apeluję o
to, aby nie zwlekać i wykonać przyłącze. Zróbcie to Państwo przede
wszystkim dla własnej wygody oraz
oszczędności czasu i pieniędzy.
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Mariusza Godlewskiego
i skorzystanie z nich naprawdę nic
nie kosztuje. Apeluję o zachowanie
zdrowego rozsądku. O czystość powinien dbać każdy z nas, niezależnie czy jest pracownikiem miejskiej
spółki czy po prostu mieszkańcem.

Korzystajmy z koszy na śmieci
– to nic nie kosztuje
Tak jak przed miesiącem, również w tym wydaniu „Pulsu Raciąża”
chciałbym wystosować pewien apel,
związany z utrzymywaniem czystości
na terenie miasta. Mam nadzieję, że
każdemu z nas bardzo zależy na tym,
żeby Raciąża kojarzony był z wizerunkiem miasta czystego, zadbanego
i takiego, w którym systematycznie
dochodzi do pozytywnych zmian,
jeśli chodzi o wygląd wizualny. Między innymi dlatego we współpracy
z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu wdrażamy w życie kolejne pomysły, które mają uatrakcyjnić nasze
miasto, a w szczególności tereny zielone i ich okolice. Jednym z takich
pomysłów było choćby obłożenie
drzew rosnących na chodnikach
kostką ozdobną i wysypanie wokół
nich kamienia dekoracyjnego. Niestety z przykrością muszę stwierdzić,
że trzeci rok z rzędu pracownicy PGKiM w Raciążu musieli zająć się jego
oczyszczaniem, przede wszystkim
z niedopałków papierosów. Bardzo
ubolewam nad tym, że mimo licznych apeli i próśb, wciąż wiele osób
traktuje te miejsca jako wielką popielniczkę. Notorycznie zaśmiecanie
tych fragmentów chodnika niweczy
pracę na rzecz zwiększenia czystości
na ulicach. Ten fakt dziwi mnie tym
bardziej, że dosłownie 2-3 metry dalej umiejscowione są kosze na śmieci

II kadencja Miejskiej Rady Seniorów
W ostatnim czasie powołana została II kadencja Miejskiej Rady Seniorów. W tym roku od jej powstania mija siedem lat i bardzo cieszę
się z faktu, że Rada Miejska podjęła
wówczas uchwałę, która utworzyła
ten organ. Seniorzy od wielu lat są
niezwykle ważną, a także aktywną
częścią naszej społeczności lokalnej i
zawsze jestem otwarty na ich inicjatywy, pomysły, a także sugestie dotyczące spraw naszego miasta. Raciąscy
seniorzy pokazują, że nie ma reguły
na to, kiedy można odkryć w sobie
nowe pasje i je rozwijać. Są całkowitym zaprzeczeniem krążącego jeszcze
niedawno w przestrzeni publicznej
stereotypu, że ludzie w starszym
wieku nie mogą żyć aktywnie. W
tym miejscu chciałbym serdecznie
pogratulować Szanownym Paniom
i Panom wyboru do Rady Seniorów. Życzę Państwu owocnej pracy
na rzecz osób starszych w Raciążu.
Ze swej strony jako Burmistrz Miasta Raciąż deklaruję wszelką pomoc
i dalsze wsparcie w podejmowanych
działaniach.
Koncert „Nie jesteście sami”
Od początku brutalnego najazdu
Rosji na Ukrainę minęły już ponad
dwa miesiące. W tym okresie do naszego miasta przyjechało wielu obywateli Ukrainy, uciekających przed
wojenną pożogą. Bardzo szybko zorganizowaliśmy dla tych ludzi pomoc,
przede wszystkim, jeśli chodzi o zapewnienie dachu nad głową, żywności, leków, ubrań i innych podstawowych artykułów. Myślę, że zarówno

jako samorząd, ale przede wszystkim
jako społeczność lokalna stanęliśmy
na wysokości zadania i okazaliśmy
uchodźcom wielkie wsparcie, za co
każdemu, który włączył się w działania w tej kwestii serdecznie dziękuję.
8 kwietnia wielu z nas wzięło udział
w bardzo wzruszającym wydarzeniu, jakim był koncert „Nie jesteście
sami”, podczas którego wyraziliśmy
solidarność z naszymi wschodnimi
sąsiadami. Na scenie Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
zaprezentowali się artyści z Raciąża –
zarówno młodsi jak i starsi, ale także
utalentowana młodzież z Ukrainy.
Sądzę, że dla nich również były to
wyjątkowe chwile, kiedy mogli np.
zaśpiewać w swoim ojczystym języku. Dziękuję wszystkim, którzy byli
zaangażowani w przygotowanie tego
wydarzenia i wszystkim, którzy pojawili się tego dnia na naszej scenie. W
tym numerze „Pulsu Raciąża” będą
mogli Państwo obejrzeć fotorelację z
koncertu.
Katyń – pamiętamy
13 kwietnia obchodziliśmy Dzień
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zbrodni ludobójstwa do której sprawcy cynicznie nie chcieli
się przyznać przez kilkadziesiąt lat.
82 lata temu w lasach w Katyniu,
Charkowie, Bykowni czy Miednoje
NKWD wymordowało prawie 22
tysiące obywateli naszego kraju. Ginęli skrępowani, strzałem w tył głowy, by potem spocząć w masowych,
bezimiennych mogiłach. Stracili
życie tylko dlatego, że byli Polakami. W obliczu strasznych rosyjskich
zbrodni m.in. w ukraińskiej Buczy
kolejna rocznica tej tragedii wzbudza
w nas wszystkich dodatkowe emocje
i zmusza do refleksji. Pamiętajmy w
naszych modlitwach o ofiarach tych
bestialskich zbrodni. Cześć Ich Pamięci!
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Wiadomości urzędowe
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Grant pozyskany!

Gmina Miasto Raciąż zrealizuje projekt „Cyfrowa Gmina”!
6 kwietnia 2022 r. Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski wraz
z Panią Skarbnik Marią Karwowską podpisali elektronicznie
umowę, na podstawie której,
nasz samorząd otrzyma prawie
132 tysiące złotych dofinansowania na realizację projektu
„Cyfrowa Gmina”.
„Cyfrowa Gmina” to projekt
skierowany do wszystkich gmin w
Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Wystartował jesienią 2021
roku. W jego ramach każda gmina,
która weźmie w nim udział, może
liczyć na wsparcie - minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, maksymalna - 2 000 000 zł. Wysokość
wsparcia zależy od wielkości (liczby

mieszkańców) i zamożności gminy.
Przyznany grant pozwoli na dalszą
cyfryzację naszej jednostki samorządowej, poprzez zakupy niezbędnego
sprzętu takiego jak nośniki danych,
specjalistyczne oprogramowanie czy
programy antywirusowe. Przeprowadzane będą także szkolenia dla
pracowników. Jednym z najważniejszych celów będzie również dążenie
do poprawy cyberpezbieczeństwa
m.in. przez rozbudowę zabezpieczeń
sieciowych. Pozyskane wsparcie pozwoli także na podwyższenie standardu obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim.
RED

Obradowali miejscy radni

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
20 kwietnia 2022 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Raciążu
odbyła się XXX Nadzwyczajna
Sesja Rady Miejskiej. Na sesji
obecnych było 13 radnych, a
także osoby spoza Rady – Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, Sekretarz Miasta Renata
Kujawa oraz Skarbnik Maria
Karwowska.
Po otwarciu obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski otworzył dyskusję na temat
projektów uchwał, które miały być
omawiane przed radnych. Głos
zabrał Burmistrz Miasta Mariusz
Godlewski, który przekazał najważniejsze informacje.
Najpierw omówiona została
kwestia Miejskiej Rady Seniorów,
ponieważ projekty uchwał dotyczy-

ły sposobu wyboru przedstawiciela
Rady Miejskiego do tego organu, a
także powołania jej II kadencji oraz
nadania statutu. Gospodarz Raciąża poinformował, że jego przedstawicielem w Radzie Seniorów
będzie Pan Stefan Modrzejewski.
Ostatecznie radni podjęli decyzję,
iż przedstawicielem Rady Miejskiej w Miejskiej Radzie Seniorów
będzie Paweł Chrzanowski.
Głównym powodem zwołania
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej było zagadnienie związane
z wieloletnią prognozą finansową
oraz uchwałą budżetową. Aby Burmistrz mógł samodzielnie wykonywać zadania związane z szeroko
pojętym wsparciem dla Ukrainy,
potrzebne było upoważnienie ze
strony radnych. Chodziło m.in. o
rozliczanie i wypłacanie pieniędzy
tym osobom, które przyjęły pod

swój dach uchodźców wojennych z
Ukrainy.
Głos zabrała także Skarbnik
Maria Karwowska, która przedstawiła radnym szczegółowe informacje, dotyczące przesunięć środków
finansowych między poszczególnymi działami budżetu.
Podczas obrad radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwałę nr XXX/259/2022
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20
kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru
przedstawiciela Rady Miejskiej w
Raciążu na II kadencję Miejskiej
Rady Seniorów w Raciążu.
• Uchwałę nr XXX/260/2022
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20

kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/2015 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów
w Raciążu i nadania jej Statutu.
• Uchwałę nr XXX/261/2022
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Raciąż
• Uchwałę nr XXX/262/2022
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20
kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022
RED
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Wiadomości kulturalne

W klimacie świąt Wielkiej Nocy

Kiermasz Wielkanocny za nami
10 kwietnia, w tradycyjną
Niedzielę Palmową, na terenie
przy budynku MCKSiR w Raciążu odbył się Kiermasz Wielkanocny. Choć pogoda nie do
końca sprzyjała, to kupujących
nie brakowało, a na stoiskach
każdy znalazł coś dla siebie. Wydarzenie było okazją do wsparcia ukraińskiej armii, walczącej
z rosyjskim okupantem.
Kiermasz wystartował o godzinie
11:00 i mimo nie do końca wiosennej aury, wokół przygotowanych stoisk można było spotkać wielu mieszkańców zarówno miasta, jak i gminy
Raciąż Swoje kramy wystawienniczne miały Koła Gospodyń Wiejskich,
m.in. z Gralewa, Krajkowa, Szapska
czy Ciecierska, a także Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemo-

wit”, Zespół Szkół w Raciążu, Zespół
Szkół STO w Raciążu, Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, Szkoła Podstawowa w Raciążu
czy Stowarzyszenie „Psijazna Dłoń”.
Na stoiskach wybór był bardzo szeroki – zakupić można było wyroby
rękodzielnicze, wielkanocne ozdoby
w postaci kolorowych pisanek, kurczaczków, baranków czy zajączków,
ale także nawiązujące do świąt rzeczy
wykonywane na drutach. Nie brakowało rzecz jasna słodkości przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń
Wiejskich. Ogromnym zainteresowaniem wśród przechadzających się
mieszkańców cieszyło się stoisko Pań
z Ukrainy, gdzie można było skosztować m.in. tradycyjnego, ukraińskiego barszczu. Wszystkie fundusze,
jakie udało się im zebrać zostaną

przekazane na rzecz ukraińskiej armii, o czym informowała ręcznie
przygotowana kartka.
Podczas kiermaszu pomyślano
także o atrakcji dla najmłodszych – o
14:00 w sali widowiskowej MCKSiR
rozpoczął się spektakl pt. „Zajączkowe niespodzianki”, autorstwa Wiktorii Petrykowskiej. Podczas jego
trwania dzieciaki bawiły się świetnie.
Oprócz autorki na scenie wystąpili
również Oliwia Adamonis, Maria
Szymańska, Adam Staniasławiak
oraz Iwona Mysiakowska.
Organizatorami wydarzenia byli
Miasto Raciąż oraz Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Raciążu.
RED
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Wiadomości kulturalne

Tak było 8 kwietnia – koncert „Nie jesteście sami”
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Wiadomości lokalne

Dbajmy o naszą planetę

Dzień Ziemi
22 kwietnia 2022 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
pod okiem swoim opiekunów
przygotowali happening nawiązujący do Dnia Ziemi.
Podczas wydarzenia uczniowie
przypomnieli o właściwej segregacji śmieci, oszczędzaniu wody, a
także o innych czynnościach, które mają wpływ na naszą planetę.
Krótkie przemówienia wygłosili
również Burmistrz Miasta Mariusz
Godlewski, dyrektor MCKSiR w
Raciążu Artur Adamski oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej Iwona Donarska.
Dzień Ziemi to niezwykle cenna
inicjatywa, dzięki której uświada-

miamy sobie, że aby przyszłe pokolenia mogły żyć na ziemi normalnie
i oddychać czystym powietrzem,
niezbędne są zmiany w naszym
zachowaniu i podejściu do środowiska. Jako Gmina Miasto Raciąż
od kilku lat podejmujemy wiele
działań proekologicznych, takich
jak termomodernizacja budynków
miejskich, montaż instalacji fotowoltaicznych czy budowa nowej
kanalizacji miejskiej i modernizacja
oczyszczalni ścieków. Przystąpiliśmy także do programu "Czyste
Powietrze", poprzez który pomagamy mieszkańcom choćby w wymianie starych źródeł ciepła, tzw.
kopciuchów.
Idea ochrony Ziemi narodziła się
w USA. Z pomysłem obchodze-

nia Dnia Ziemi wystąpił w 1969
roku na konferencji UNESCO
John McConnel. Rok później, 21
marca, burmistrz San Francisco
Joseph Alioto pierwszy raz ogłosił Dzień Ziemi. Pierwsze obchody Dnia Ziemi odbyły się w 1970
roku. W Polsce tradycja związana
z tym świętem ma krótszą historię. Pierwszy Dzień Ziemi w Polsce obchodziliśmy w 1990 roku, a
więc ponad 30 lat temu. Wtedy też
zaczęły w naszym kraju powstawać
pozarządowe organizacje zajmujące
się promowaniem ekologii.
RED

Dbamy o tereny zielone

Prace w małym parku miejskim
Po zimowej przerwie do parku miejskiego na Placu Adama Mickiewicza wróciły ławki.
Większość z nich została ustawiona pod pergolami, które
zostały zainstalowane jeszcze w
lutym.
Choć jak na razie pogoda nie zawsze bywa wymarzona, to mamy
nadzieję, że już niebawem będzie
można spędzać na nich więcej
czasu i korzystać z wyższych temperatur. Pod koniec miesiąca przeprowadzone zostały także prace
pielęgnacyjne na trawnikach, które
zostały poddane wertykulacji, areacji i piaskowaniu. To pozwoli na
lepsze nawilżenie i dotlenienie gleby oraz zapobiegnie powstawaniu
różnego rodzaju grzybów i pleśni.
Działamy, aby tereny zielone naszym mieście latem znów cieszyły
oko naszych mieszkańców oraz gości.
RED
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Nagrodzeni za palmy wielkanocne

„Konkurs Wielkanocny” rozstrzygnięty
12 kwietnia 2022 r. rozstrzygnięty został „Konkurs Wielkanocny” ogłoszony przez
Burmistrza Miasta Mariusz Godlewskiego ogłoszony 11 marca.
Nagrodzono trzy prace.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie tradycyjnej
palmy wielkanocnej. Do jej wykonania można było użyć zarówno materiałów naturalnych jak i

sztucznych, korzystając z dowolnych form zdobniczych. Wysokość
palmy musiała wynosić od 30 do
maksymalnie 50 cm. W konkursie
mogli wziąć udział uczniowie klas
IV-VIII Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu,
a także osoby dorosłe.
Celem Konkursu było rozwijanie kreatywności wśród dzieci i
młodzieży oraz rozwijanie talentów wśród osób dorosłych poprzez

nawiązanie do tradycji i symboli
Świąt Wielkanocnych, a w szczególności tych związanych z Niedzielą Palmową.
Do Urzędu Miejskiego przyniesiono w sumie dziewięć palm, a ponieważ nie złożono żadnej w kategorii dla osób dorosłych, Burmistrz
podjął decyzję o przyznaniu jednej
nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień (pierwotnie miała być jedna nagroda główna i jedno wyróż-
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nienie w obu kategoriach). Zadanie
komisji konkursowej oceniającej
prace było bardzo ciężkie, ale ostatecznie zwyciężyła palma wykonana
przez Michała Kapelę (klasa VII a),
zaś wyróżnienia powędrowały do
Rafała Sadowskiego (klasa VII a)
oraz Mai Bieńkowskiej (klasa V b).
Zwracano uwagę przede wszystkim
na samodzielność wykonania palmy, estetykę oraz technikę. Bardzo
dziękuję wszystkim uczestnikom za

przekazanie prac - każda z palm
była wykonana niezwykle starannie
i miała swój urok – napisał na swojej facebookowej stronie Mariusz
Godlewski.
Laureaci konkursu odebrali swoje nagrody z rąk Burmistrza 14
kwietnia w Sali Ślubów Urzędu
Miejskiego.
RED

Na niebiesko dla autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
minację, nadużycia i izolację, jakich
doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. W tym dniu
symbolem solidarności z osobami
z autyzmem jest kolor niebieski.
Właśnie w tym kolorze podświetlony został budynek Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i RekreCoroczne obchody mają zwrócić acji w Raciążu.
Osoby dotknięte autyzmem mają
uwagę na niedopuszczalną dyskry2 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości
społecznej w tym zakresie.

problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym
rozumieniem relacji społecznych.
My, jako społeczeństwo, musimy
sobie uświadomić, iż nie jest to ani
lepsze, ani gorsze spojrzenie na
świat. Jest po prostu inne.
Źródła: gov.pl, pfron.org.pl
RED
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Piękny jubileusz

Sto lat Błękitnych Raciąż – stadion [Część III]
Choć stadion przy ulicy Sportowej jak na warunki niższych
klas rozgrywkowych i w porównaniu do obiektów z innych,
okolicznych miejscowości prezentował się naprawdę dobrze,
to zarówno kibice, jak i piłkarze,
a przede wszystkim działacze
Błękitnych po cichu marzyli
przebudowie obiektu. Na kilku
płaszczyznach odstawał on od
stale rosnących standardów,
również w piłce amatorskiej.
W lutym 2009 roku powstał
dokument pod nazwą „Projekt
Remontu Miejskiego Stadionu w
Raciążu”, autorstwa projektantów
Jana Witolda Kaźmierczaka i Dariusza Murawskiego. Plany zakładały jeszcze większe wykorzystanie
dostępnego na działce przy Sportowej terenu. Ważnym elementem
modernizowanego obiektu miała
być nowa murawa, a w pierwszej
kolejności przygotowanie odpowiedniego podłoża pod jej uło-

żenie. Powstała także koncepcja
systemu nawodnienia dla nowej
murawy, co było praktycznie niespotykane na okolicznych obiektach i miało znacząco unowocześnić raciąski stadion. System miał
zapewniać również bezproblemową
pielęgnację murawy, szczególnie w
okresie letnim.
Dokładnie 6 października 2009
roku na teren stadionu wjechał
ciężki sprzęt. W pierwszej kolejności usunięte zostały krzewy i pozostałości po drzewach, które rosły
od strony ulicy Sportowej. Było to
niezbędne, aby mogły rozpocząć
się działania przy budowie nowego
ogrodzenia raciąskiego stadionu.
Tego samego dnia koparki i spychacze wjechały na płytę boiska,
by usunąć zniszczoną murawę. Już
24 godziny później została niemal
całkowicie zerwana. Po tych zabiegach mogły rozpocząć się prace dotyczące wykonania nowej instalacji
elektroenergetycznej, naturalnego
drenażu dla nowej murawy, a także

Nowa murawa tuż po ułożeniu
– 11 listopada 2009 r.

Początek prac na Stadionie Miejskim.
wspomnianego systemu nawadniającego płytę boiska. Zainstalowano również maszty oświetleniowe
na boisku treningowym od południowo-wschodniej strony. Palety
z rolkami nowej trawy dotarły do
Raciąża pod koniec października i
od razu przystąpiono do układania
nowego „dywanu” na płycie boiska.
Był to pierwszy tego typu zabieg
od momentu przeniesienia stadionu w tę lokalizację. Prowadzeniu
przebudowy obiektu przy Sportowej sprzyjała także pogoda – w
listopadzie i grudniu temperatura
nie spadała znacznie po niżej zera,
nie było także opadów śniegu, które z pewnością znacznie spowolniłyby działania ekipy remontowej.
Dokładnie 11 listopada 2009 roku
nowa murawa była ułożona w całości, a w dalszej kolejności przygotowane zostało nowe, 3,5-metrowe
ogrodzenie.
Na początku 2010 roku ogromne problemy przyniosły za sobą

wiosenne roztopy - Boisko na stadionie Błękitnych zostało zalane
wodą. Woda dosięgła też budynku
klubowego, ale nie dostała się do
środka. Od wczoraj woda nieco
opadła, ale nie należy za wcześnie
się cieszyć […] poziom wody znów
może się podwyższyć i znów zalać
całe boisko. Ciekawe jak to wszystko zniesie nowa murawa? Jedno
jest pewne - Błękitni na 100% kilka meczów w rundzie wiosennej w
charakterze gospodarza będą musieli zagrać na innym boisku – relacjonowano na nieoficjalnej stronie
internetowej klubu blekitniraciaz.
eu. Bardzo mokra wiosna 2010
roku nie pozwoliła już wrócić Błękitnym na swój obiekt. Domowe
mecze w rundzie wiosennej sezonu
2009/2010 zawodnicy musieli rozgrywać na wyjazdach. Głównym
powodem była wciąż obecna na
znacznej części murawy woda, której nadmiaru ziemia po prostu nie
chciała już „przyjąć”. Po wielu nie-

oczekiwanych problemach i ponad
10 miesięcy po rozpoczęciu działań
przy Sportowej, ostatnie poprawki i
„kosmetykę” na wyremontowanym
obiekcie przeprowadzono latem
2010 roku. Kampanię 2010/2011
podopieczni Marka Brakowieckiego rozpoczęli już na swoim boisku
– 14 sierpnia 2010 roku w meczu
1. kolejki Ligi Okręgowej zmierzyli
się z Tęczą Łyse. Ponowne otwarcie
stadionu pod względem sportowym wypadło jednak blado – Błękitni ulegli rywalom 3:8.
W majowym numerze część IV,
a w niej m.in. o nadaniu stadionowi
imienia i jakie działania trzeba było
podjąć po awansie do III ligi.
Źródła: Zbigniew Pawłowski, 80
lat LKS Błękitni Raciąż, J.W. Kaźmierczak, D. Murawski, Projekt
Remontu Miejskiego Stadionu w
Raciążu, 2009.

3 pytania do radnego – Andrzej Karasiewicz
Która miejska inwestycja zrealizowana w ostatnim czasie,
jest według Pana najważniejsza?
Według mnie, najważniejszą inwestycją wykonaną w ostatnim czasie jest rozbudowa
i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, która jest w tej
chwili bardzo nowoczesna
i wydajna. Moglibyśmy wybudować nawet sto kilometrów kanalizacji, ale bez wydajnej oczyszczalni, która nie mogłaby przetworzyć
ścieków, byłaby ona bezużyteczna.

Jaki jest według Pana najważniejszy problem do rozwiązania
na terenie miasta?
Może na tę chwilę nie jest to
problem, ale bardzo ważną inwestycją do zrealizowania jest remont obecnych lub wybudowanie
nowych studni głębinowych dla
miasta. Okres eksploatacji studni
jest ograniczony, jednak właściwe
kroki zostały już podjęte, zarówno
przez władze miasta jak i spółki
(PGKiM). Jest to działanie przyszłościowe, ponieważ woda staje
się towarem deficytowym. Podjęte
działania będą krokiem do zapewnienia dostaw wody dla mieszkańców miasta na najbliższe kilkadziesiąt lat.

Jak często i w jakiej formie komunikuje się Pan z Mieszkańcami Pani okręgu?
Każdy mieszkaniec mojego okręgu ma mój numer telefonu i zawsze
może do mnie zadzwonić, często
spotykamy się także osobiście. Raz
w roku odbywamy również spotkanie z Burmistrzem.

RED
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Występ młodych artystów

„Przez krzyż do chwały” – program artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej
13 kwietnia 2022 r. w Szkole
Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu zaprezentowano program artystyczny „Przez krzyż do chwały”,
nawiązujący do Świąt Wielkanocnych.
Wśród zaproszonych na to wydarzenie gości byli m.in. Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski oraz proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w
Raciążu ks. Wiesław Kosiński. Przed
szkolną publicznością zaprezentowali się zarówno młodsi, jak i starsi
uczniowie, którzy w ciekawy sposób
przybliżyli tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa.
Bardzo dziękuję za zaproszenie
i jednocześnie chcę pogratulować
wszystkim młodym aktorom, którzy zaprezentowali się przed szkolną
publicznością, a także nauczycielom,
którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia – napisał na
swojej facebookowej stronie gospodarz naszego miasta.
Przedstawienie było także okazją
do przekazania kolejnych wyrazów
solidarności względem uchodźców z
Ukrainy, którzy uciekając przed wojną po rosyjskiej inwazji, znaleźli w
Raciążu schronienie.
RED

Wiadomości z STO

Podpisano porozumienie między Społecznym
Liceum Ogólnokształcącym a OSP Raciąż
dą w skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Raciąż.
Oprócz zajęć specjalizacyjnych na
terenie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie będą regularnie
brali udział w zajęciach w jednostce
straży pożarnej. Opiekunem drużyny będzie Pan Tomasz Lipiński.
Warto nadmienić, że Ministerstwo Edukacji u Nauki ogłosiło
program wsparcia młodzieżowych
drużyn pożarniczych „Bezpieczeństwo mojej gminy – historia, teraźniejszość, przyszłość”, który wspólNa mocy porozumienia, wszyscy nie będziemy realizować.
Ponadto, dzięki wsparciu OSP
uczniowie klasy pożarniczej wej-

W związku ze znacznym zainteresowaniem powstającą klasą
o profilu pożarniczym z elementami ratownictwa medycznego,
dyrektor Damian Szcześniewski
w Wielką Sobotę podpisał porozumienie z Ochotnicza Straż
Pożarna w Raciążu reprezentowaną przez prezesa Jarosława
Krupińskiego. W rozmowach
brał również udział wiceprezes
zarządu OSP Raciąż, Pan Dawid
Smoleński.

Raciąż, każdy uczeń klasy pożarniczej w 4 klasie liceum, po osiągnięciu pełnoletności, przystąpi do egzaminu ze szkolenia podstawowego
strażaka OSP, po którego zdaniu
będzie posiadał pełne uprawnienia
do pracy w zawodzie strażaka!
Klasa pożarnicza będzie już trzecią, obok policyjnej i penitencjarnej,
klasą mundurową, do której będzie
prowadzony nabór w roku szkolnym 2022/2023.
STO Raciąż
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Wiadomości z Zespołu Szkól w Raciążu

Praktyki uczniów Zespołu Szkół w Raciążu w Budapeszcie
Po raz kolejny w tym toku
szkolnym uczniowie Zespołu
Szkół w Raciążu uczestniczyli w
praktykach zagranicznych. Tym
razem celem podróży i miejscem pobytu była stolica Węgier. Podczas dwóch mobilności
(pierwsza na przełomie listopada i grudnia 2021 r., druga w
lutym 2022 r.) uczniowie w każdej z grup przez trzy tygodnie
zdobywali wiedzę i umiejętności przydatne w ich kierunku
kształcenia.
Uczniowie technikum w zawodzie informatyk mieli między
innymi możliwość pracy z profesjonalnym sprzętem służącym
do rejestrowania i obróbki zdjęć,
filmów oraz dźwięku pod okiem

profesjonalistów w dziedzinie materiałów audiowizualnych. Z kolei
uczniowie technikum żywienia i
usług gastronomicznych oraz szkoły branżowej w zawodzie kucharz
swoje praktyki odbywali w kilku
z najbardziej prestiżowych hoteli w Budapeszcie, takich jak Párisi
Udvar czy Four Seasons. Miejscem
praktyk trzeciej grupy, czyli uczennic technikum handlowego, był jeden ze punktów sieci sklepów zoologicznych.
Pobyt w Budapeszcie nie ograniczał się jedynie do praktyk. W
czasie wolnym uczniowie spacerowali brzegiem Dunaju, poznawali
miasto i jego największe zabytki,
jak np. Parlament czy Zamek Królewski. Sprzyjała temu lokalizacja
apartamentów, w których mieszkali

reprezentanci naszej szkoły - kamienica ta znajduje się w ścisłym
centrum, zaledwie kilkadziesiąt
metrów od Bazyliki św. Stefana.
Zapewnione były także takie atrakcje jak zwiedzanie muzeów, aquapark oraz zoo.
Cały pobyt był niezwykle cennym i poszerzającym horyzonty
doświadczeniem. Wszyscy uczestnicy zdobyli cenne doświadczenie
na wielu płaszczyznach, wzbogacili
swoje kompetencje językowe oraz
poznali bliżej bogatą węgierską
kulturę.
Projekt
został
realizowany
ze środków UE, nr programu
2020-1-PL01-KA102-078311.
ZS Raciąż

Wiosna w Raciążu

