
Burmistrz z wotum zaufania
 i absolutorium Nowe bloki w budowie

21 czerwca 2022 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji w Raciążu odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej. Podczas 
obrad zaprezentowany został raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
za 2021 rok, za który Burmistrz uzyskał wotum zaufania. Na pod-
stawie zrealizowania budżetu radni udzielili również gospodarzowi 
miasta absolutorium. Więcej na stronie 3.

W ostatnim miesiącu trwały prace związane z realizacją zadania 
pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 
Raciążu przy ul. Akacjowej”. W pierwszej kolejności rozpoczęły się 
działania związane z tzw. budynkiem A. Więcej w numerze.

NR 6 (134)  CZERWIEC 2022  ISSN 2657-9219



„Puls Raciąża” nr 6 (134) 2022Słowo Burmistrza2

Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy, 
podczas XXXII Sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się 21 czerw-
ca radni jednogłośnie udzielili mi 
wotum zaufania oraz absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2021 
rok, co jest jednocześnie potwier-
dzeniem dobrze wykonanej pracy, 
za co chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować. Mam nadzieję, że w 
kolejnych miesiącach nasza współ-
praca dalej będzie opierać się na 
merytorycznej dyskusji i wzajem-
nym szacunku. Rok 2021, za który 
udzielono absolutorium, nie był dla 
nas wszystkich łatwy, ze względu 
na pandemię koronawirusa z którą 
wszyscy się borykaliśmy. Każdemu z 
nas przyszło funkcjonować i podej-
mować decyzję w niecodziennych 
okolicznościach i przy świadomości, 
że mamy do czynienia z poważnym 
zagrożeniem. Jako Burmistrz Miasta 
podejmowałem niezbędne kroki, aby 
zapewnić raciążanom bezpieczeń-
stwo, czego dowodem było choćby 
utworzenie Punktu Szczepień Po-
wszechnych w budynku MCKSiR. 
Sądzę, że zarówno jako samorząd, 
jak i społeczność miejska zdaliśmy 
ten niełatwy egzamin dzięki spraw-
nie podejmowanym decyzjom i od-
powiedzialności przejawiającej się w 
choćby w przestrzeganiu wszelkich 
sanitarnych zaleceń. Mimo niety-
powych i trudnych okoliczności, 
był to także rok naznaczony miej-
skimi inwestycjami. Wybudowali-
śmy kolejne kilkaset metrów dróg 
z utwardzoną nawierzchnią (ulice 
Rzeźnianą i Barańskiego), powstało 
również ponad 230 metrów nowe-
go chodnika wzdłuż ulicy Zawoda. 
Przeprowadzono także szereg prac 
związanych z rewitalizacją terenów 
zielonych w Raciążu. Tylko na tere-
nie parku na placu Adama Mickie-
wicza (tzw. mały park) pracownicy 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej posadzili 
blisko 400 krzewów ozdobnych i 
kilkanaście drzew. Powstały nowe 
klomby, a także nowa fontanna, któ-
ra ozdobiła centrum miasta. Razem 
z PGKiM w Raciążu wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców 
zaproponowaliśmy im finansową i 
formalną pomoc w wykonaniu przy-
łączy do nowej kanalizacji miejskiej. 
Zainteresowane osoby mogły zyskać 
nawet 500 zł dotacji z budżetu mia-
sta. Rok 2021 był też owocny biorąc 
pod uwagę przyznane nam różnego 
rodzaju dofinansowania. Z różnych 
źródeł m.in. budżetu Mazowsza, 
Unii Europejskiej czy programów 
rządowych, pozyskałem dla miasta 
ponad 15,2 mln złotych, co znacząco 

poszerzyło nasze możliwości w wielu 
aspektach. Wśród tych środków były 
m.in. pieniądze na zakup sprzętu 
komputerowego dla Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu. Było to bardzo istotne 
wsparcie dla uczniów nie tylko w 
okresie pandemii, ale także zapobie-
gające edukacyjnemu i cyfrowemu 
wykluczeniu w przyszłości. Fakt, że 
wszyscy radni zagłosowali za udzie-
leniem absolutorium jest sygnałem, 
że praca zarówno moja, jak i pracow-
ników Urzędu Miejskiego przynosi 
oczekiwane efekty, zaś miasto cały 
czas znajduje się na ścieżce rozwoju. 
Systematycznie robimy wszystko, 
aby z tej ścieżki nie zboczyć, a Ra-
ciąż dzięki kolejnym inwestycjom, 
pozyskiwanym przeze mnie dofinan-
sowaniom i innym działaniom stał 
się ważną częścią naszego powiatu i 
północnego Mazowsza. 

Kolejne pieniądze dla miasta
Czerwiec obfitował w bardzo po-

zytywne informacje dotyczące przy-
znanych dofinansowań na realizację 
różnego rodzaju zadań i inwestycji. 
Ze środków rządowych w ramach 
programu Polski Ład, a także bu-
dżetu województwa Mazowieckiego 
trafi do nas ponad 8,3 mln złotych. 
Jako Burmistrz Miasta systematycz-
nie staram się pozyskiwać z różnych 
dostępnych źródeł zewnętrzne środki 
finansowe, które pozwalają nam jako 
Gminie Miasto Raciąż sukcesywnie 
się rozwijać i polepszać warunki życia 
naszym mieszkańcom. Patrząc z per-
spektywy naszego powiatu, jesteśmy 
jednym z samorządów, który w tej 
kwestii znajduje się w czołówce, co 
potwierdził choćby ranking branżo-
wego czasopisma „Wspólnota”. Na-
leży podkreślić, że wszelką niezbędną 
dokumentację, którą składamy by 
pozyskać finansowe wsparcie przy-
gotowujemy we własnym zakresie, 
za co chcę podziękować odpowie-
dzialnym za to pracownikom Urzę-
du Miejskiego. Więcej informacji na 
temat pozyskanych dofinansowań, 
w tym szczegóły na jakiego rodzaju 
inwestycje zostaną one spożytkowa-
ne, znajdą Państwo w tym numerze 
„Pulsu Raciąża”. 

Bloki komunalne w budowie
W ostatnim miesiącu trwały pra-

ce związane z realizacją zadania pn. 
„Budowa dwóch budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych w Raciążu 
przy ul. Akacjowej”. W pierwszej 
kolejności rozpoczęły się działania 
związane z tzw. budynkiem A. Wy-
tyczono geodezyjnie jego osie, a na-
stępnie wykonawca zajął się zdjęciem 

humusu i wykonaniem wykopu pod 
fundamenty. Wylany został również 
chudy beton pod ławy fundamen-
towe i przygotowano ich zbrojenie. 
Wraz z Panią Skarbnik podpisaliśmy 
również umowę z Jarosławem Ra-
chockim, właścicielem firmy "Usługi 
projektowo-wykonawcze Jarosław 
Rachocki", która będzie pełnić nad-
zór inwestorski w imieniu Gminy 
Miasto Raciąż. Pracownicy meryto-
ryczni firmy będą m.in. sprawdzać 
zgodność prac budowlanych z do-
kumentacją techniczną, czy też ja-
kość ich wykonania. Cieszę się, że ta 
inwestycja jest już w fazie realizacji, 
ponieważ dla mnie jako Burmistrza 
obok prac związanych z infrastruk-
turą drogową, jest ona najważniej-
sza dla mieszkańców Raciąża. Chcę 
przypomnieć, że w dwóch nowych 
blokach powstaną 42 nowe miesz-
kania o powierzchni od 25 do 50 
m2, co znacząco poprawi sytuację 
mieszkaniową miasta i pozwoli wielu 
rodzinom przenieść się do lokali o 
zdecydowanie wyższym standardzie 
niż te, w których żyją obecnie. Pa-
trząc na aktualną sytuację z ciągłym 
wzrostem cen materiałów, inflacji 
i pozostałych kosztów towarzyszą-
cych trwającej budowie, zdaję sobie 
sprawę z tego, że przed nami trudne 
zadanie, jednak chcę zapewnić, że 
razem z wykonawcą będziemy robić 
wszystko, aby tę inwestycję wykonać 
i odebrać w terminie. 

I Dzień Raciąskich Organizacji 
Pozarządowych

4 czerwca na terenie przy budynku 
Miejskiego Centrum Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Raciążu odbył się 
pierwszy w historii Dzień Raciąskich 
Organizacji Pozarządowych. Patrząc 
na liczbę organizacji pozarządowych 
działających w Raciążu, myślę, że z 
pewnością można stwierdzić, że je-
steśmy na tle powiatu gminą, która 
bardzo się w tej kwestii wyróżnia. 
Jako Burmistrz Miasta niezwykle cie-
szę się z tego powodu i w miarę mo-
ich możliwości staram się wspierać 
różnego rodzaju kluby czy stowarzy-
szenia. Organizacją tego wydarzenia 
chcieliśmy wyrazić naszą wdzięcz-
ność dla osób, które wykonują wiele 
pracy na rzecz miasta, promując jego 
historię i lokalne tradycje czy kreu-
jąc jego pozytywnego wizerunek na 
zewnątrz. To ważne, aby doceniać 
ludzi, którzy chcą działać bezinte-
resownie dla lokalnej społeczności. 
Dziękuję wszystkim, którzy pojawili 
się na tym wydarzeniu. Zachęcam 
Państwa do zaglądania na miejskie 
profile w social-mediach, gdzie pu-
blikowane są filmy z przedstawicie-
lami poszczególnych organizacji. 
Można dowiedzieć się z nich nieco 
więcej, czym zajmują się one na co 
dzień. W tym numerze „Pulsu Ra-
ciąża” także nieco więcej informacji 
o wspomnianej imprezie oraz fotore-
lacja. Zachęcam do lektury. 

Czyste Powietrze
Przypominam, że w Urzędzie 

Miejskim w Raciążu działa punkt 
konsultacyjno-informacyjny w ra-
mach programu „Czyste Powietrze”. 
Mogą Państwo dzięki temu skorzy-
stać z pomocy przy wypełnianiu 
wniosków o dofinansowanie. Ce-
lem programu jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródła ciepła i poprawę efek-

tywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Pro-
gram skierowany jest do osób fizycz-
nych, które są właścicielami/współ-
właścicielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Osoby zainteresowane do-
finansowaniem w ramach programu 
zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego w celu umówienia się na kon-
sultacje - 23 679 11 63 (wewnętrzny 
36). Punkt otwarty jest we wtorki i 
środy od 7:30 do 10:30, a także w 
czwartki od 11:00 do 15:00. 

Zakończenie roku szkolnego 
24 czerwca zabrzmiał symboliczny 

ostatni dzwonek w roku szkolnym 
2021/2022. Choć koronawirus spra-
wił podczas jego trwania dużo mniej 
problemów niż w roku poprzednim, 
to i tak w grudniu uczniowie i na-
uczyciele musieli przejść na system 
nauki zdalnej. Na szczęście dzięki 
pozyskanym dofinansowaniom i za-
kupowi niezbędnego wyposażenia, 
żaden uczeń Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu 
nie musiał martwić się tym, że nie 
będzie mógł uczestniczyć w zajęciach 
online i w spokoju mógł nabywać 
wiedzę przed ekranem komputera 
czy innego urządzenia mobilnego. 
Podczas uroczystego zakończenia 
roku w raciąskiej szkole podstawowej 
miałem przyjemność wręczyć nagro-
dy dla uczniów, którzy osiągnęli naj-
wyższe wyniki w nauce. Więcej na 
ten temat będziecie mogli przeczy-
tać Państwo wewnątrz tego numeru 
„Pulsu Raciąża”. Tymczasem jako 
Burmistrz Raciąża, uczniom wszyst-
kich szkół działających na terenie 
naszego miasta życzę udanych waka-
cji, obfitujących w mądre i rozsądne 
formy wypoczynku, dostania się do 
wymarzonych szkół średnich czy na 
optymalne kierunki studiów.
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21 czerwca 2022 r. w budyn-
ku Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu od-
była się XXXII Sesja Rady Miej-
skiej. Podczas obrad zaprezen-
towany został raport o stanie 
Gminy Miasto Raciąż za 2021 
rok, za który Burmistrz uzyskał 
wotum zaufania. Na podstawie 
zrealizowania budżetu radni 
udzielili również gospodarzowi 
miasta absolutorium.

Na sesji obecnych było 14 rad-
nych, a także osoby spoza Rady – 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Skarbnik Miasta Maria 
Karwowska, Mecenas Małgorzata 
Chrzanowska-Thiede oraz zaprosze-
ni goście – Przewodnicząca Miejskiej 
Rady Seniorów Maria Chyczewska, 
dyrektor MCKSiR w Raciążu Ar-
tur Adamski, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
ciążu Elżbieta Kosiorek, dyrektor 
Miejskiego Przedszkola w Racią-
żu Iwona Karpińska oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu. Podczas 
obrad Burmistrz przedstawił infor-
macje na temat wydarzeń, które od-
były się od czasu ostatniej sesji. 31 
maja 2022 r. podpisano umowę na 
pełnienie funkcji inspektora nadzo-
ru inwestorskiego z kontrolowaniem 
rozliczeń budowy dla przedmiotowej 
inwestycji z firmą „Usługi Projekto-
wo-Wykonawcze Jarosław Rachoc-
ki” z siedzibą w Płońsku, na kwotę 
49 200 zł brutto. Firma będzie peł-
nić nadzór inwestorski w imieniu 
Gminy Miasto Raciąż. Pracownicy 
merytoryczni będą m.in. sprawdzać 
zgodność prac budowlanych z doku-
mentacją techniczną, czy też jakość 
ich wykonania. Na początku czerwca 
ruszyły prace przy budowie budynku 
A – dokonano wykopu pod funda-
menty, wylano chudy beton pod 
ławy fundamentowe i przygotowano 
zbrojenie. W ramach zadania pn. 
„Budowa dwóch budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych w Raciążu 
przy ul. Akacjowej” powstaną dwa 
trzykondygnacyjne bloki, w których 
łącznie znajdą się 42 mieszkania. 
Projekt przewiduje również wykona-
nie zagospodarowania terenu przyle-
głego do bloków w zakresie utworze-
nia ok. 48 miejsc parkingowych, w 
tym ok. 10 dla osób nie pełnospraw-
nych, placu zabaw oraz miejsca na 
śmietniki. Planowany koszt inwesty-
cji to 8 358 331,01 zł, z czego 6 686 
664,80 zł pokryje dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
zaś 1 671 666,21 zł wyniesie wkład 
własny. 30 maja 2022 r. ogłoszone 
zostały wyniki II edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych. 14 czerwca 
2022 r. roku Gmina Miasto Raciąż 
otrzymała Wstępne Promesy do-
finansowania na wykonanie kolej-

nych miejskich inwestycji. Rządowe 
środki w kwocie 8 210 000 zł zostały 
przyznane na realizację dwóch zadań 
– „Rewitalizacja centrum miasta w 
Raciążu” oraz „Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody” (więcej na ten 
temat przeczytacie Państwo w dalszej 
części naszej gazety). 

Burmistrz przypomniał, że 15 
września 2021 r. Gmina Miasto 
Raciąż podpisała Aneks do umowy 
partnerstwa w związku z przystąpie-
niem do projektu pn. „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, na-
uczycieli i uczniów do nauczania 
zdalnego”. Projekt ma na celu pod-
niesienie jakości nauczania w szko-
łach z terenu Województwa Mazo-
wieckiego i przygotowanie ich do 
nauki zdalnej, poprzez zakup sprzę-
tu IT i oprogramowania oraz prze-
prowadzenie szkoleń dla uczniów i 
nauczycieli. W ramach projektu do 
Szkoły Podstawowej w Raciążu trafił 
pakiet sprzętu w postaci: zestawów 
komputerowych - 8 szt., laptopów 
– 15 szt., jednej drukarki, jednego 
urządzenia wielofunkcyjnego, inter-
netu mobilnego – 5 szt., dostępu do 
oprogramowania z takich przedmio-
tów jak: Biologia, Chemia, Fizyka i 
Astronomia, Geometria, Geologia, 
Paleontologia i Kultura oraz projek-
tor z akcesoriami i ekranem. Ponadto 
wsparciem szkoleniowym w zakresie 
nauczania zdalnego objętych zostało 
4 nauczycieli i 10 uczniów. 

W trakcie obrad Burmistrz Ma-
riusz Godlewski przedstawił Raport 
o stanie Gminy Miasto Raciąż za 
2021 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 inter-
netowej Urzędu Miejskiego, radni 
jednogłośnie udzielili Burmistrzo-
wi wotum zaufania. Przedstawiona 
została również opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozda-
niu z wykonania budżetu Gminy 
Miasto Raciąż oraz opinia Regional-
nej Izby Obrachunkowej dotycząca 
wniosku komisji rewizyjnej w spra-
wie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Raciąż. Po zakończeniu gło-
sowania Burmistrz otrzymał od Rad-
nych symboliczne kwiaty w ramach 
podziękowania za pracę wykonaną w 
okresie ostatnich kilkunastu miesię-
cy. Podczas sesji Radni podjęli nastę-
pujące uchwały: 

• Uchwałę nr XXXII/277/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 
czerwca 2022 r zwolnienia od obo-

wiązku realizacji tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Raciążu w 
roku szkolnym 2022/2023

• Uchwałę nr XXXII/278/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 
czerwca 2022 r zwolnienia od obo-
wiązku realizacji tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru zajęć dyrekto-
ra Miejskiego Przedszkola w Raciążu 
w roku szkolnym 2022/2023

• Uchwałę nr XXXII/279/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
21 czerwca 2022 r określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logope-
dów, terapeutów pedagogicznych 
oraz doradców zawodowych i innych 
nauczycieli niewymienionych w art. 
42 ust. 3 lit. b Karty Nauczyciela, 

• Uchwałę XXXII/280/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 
czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w 
uchwale Nr XXXI/273/2022 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 
2022 roku w sprawie zasad udziela-
nia dotacji celowej z budżetu gminy 
na dofinansowanie kosztów budowy 
przyłączy kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości.

• Uchwałę nr XXXII/281/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 
czerwca 2022 r zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Raciąż,

• Uchwałę nr XXXII/282/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 
czerwca 2022 r zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Miasto Raciąż 
na rok 2022.

RED

XXXII Sesja Rady Miejskiej

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium
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Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie Nocnej Pomocy Lekarskiej w Raciążu

Szanowni Mieszkańcy, 
w ostatnim czasie prowadzone były rozmowy z Zarządem Powiatu, radnymi, podjęte zostały pewne decyzje, po czym 
pojawiła się informacja, iż Nocna Pomoc Lekarska w Raciążu od 1 lipca zostanie zlikwidowana. Jest to dla mnie zupełnie 
niezrozumiałe. Wszyscy oprócz dyrekcji, mają wolę, by NPL w naszym mieście działał dalej. W przestrzeni publicznej 
pojawiły się informacje na temat tego, iż samorząd miejski powinien włączyć się w finansowanie Nocnej i Świątecznej 
Pomocy Lekarskiej w Raciążu. Po pierwsze, samorządy nie są od finansowania NPL-ów, bo to leży w gestii Narodowego 
Fundusz Zdrowia. Po drugie, z tego co wiem i co potwierdzają dokumenty - na Nocnej Pomocy Lekarskiej szpital bardzo 
dobrze zarabia, ponieważ w ubiegłych latach kontrakty znacząco przewyższały koszty funkcjonowania tych obydwu 
punktów; i w Płońsku, i w Raciążu, więc ten argument nie jest trafiony. Na początku funkcjonowania NPL-u pomagaliśmy 
dodatkowo, mimo tego, że oprócz gminy Raciąż, żadne inne samorządy tego nie czynią. Nie rozumiem, czemu Miasto 
Raciąż ma płacić za pomoc lekarską, a Płońsk, czy inne samorządy już nie. Podejmowanie takich decyzji wiąże się z tym, 
że nie jesteśmy traktowani na poważnie i po partnersku - zarówno my, jako samorząd miejski, ale również Zarządu Po-
wiatu i Radni powiatowi. Jako inicjator powstania punktu Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej w Raciążu, stanowczo 
sprzeciwiam się jego likwidacji, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo Mieszkańców zarówno Miasta, jak i Gminy 
Raciąż.

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąża

30 maja 2022 r. w budynku 
Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu od-
była się XXXI Sesja Rady Miej-
skiej. Na sesji obecnych było 13 
radnych, a także osoby spoza 
Rady – Burmistrz Miasta Ma-
riusz Godlewski, Sekretarz Mia-
sta Renata Kujawa oraz Skarb-
nik Maria Karwowska.

Na obradach obecni byli także 
goście – dyrektor Miejskiego Przed-
szkola w Raciążu Iwona Karpińska, 
kierownik Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Raciążu Elżbieta 
Kosiorek, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu Elżbieta Tobolska, dele-
gat do Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów Stefan Modrzejewski oraz 
radni powiatowi Elżbieta Kuźniew-
ska i Artur Adamski. 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski, który 
przedstawił informację na temat 
wydarzeń, które odbyły się od czasu 
ostatniej sesji. Przypomniał, że Gmi-
na Miasto Raciąż realizuje projekt 
„Wzrost potencjału kulturalnego 
regionu poprzez rozwój infrastruk-
tury kulturalnej w Gminie Miasto 
Raciąż”. W jego ramach ogłoszono 
postępowanie przetargowe na zakup 
i dostawę sprzętu oraz wyposażenia 
instytucji kultury. Przygotowana 
została również dokumentacja tech-
niczna dotyczącą aranżacji wnętrza 
biblioteki, w tym m.in. wykonanie 
pracowni tematycznych: Dziejów 
Raciąża, fotograficznej, ceramicznej 
czy multimedialnej. Łączny koszt 
projektu to 2 222 674,55 zł, z cze-

go dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego wynosi 1 521 404,63 zł, 
zaś promesa z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego to 533 
596,82 zł, a wkład własny miasta 
to 167 673,10 zł. Gospodarz miasta 
przekazał, że 29 kwietnia 2022 r. do-
konano otwarcia ofert złożonych na 
roboty budowlane w ramach zadania 
pn.: „Przebudowa i budowa dróg 
gminnych w Raciążu wraz z infra-
strukturą techniczną” z podziałem 
na III części:

• Część I: „Rozbudowa ul. Jesio-
nowej i przebudowa ul. Lipowej w 
Raciążu”,

• Część II: „Przebudowa ul. Wol-
ności, ul. Parkowej, ul. Młodzieżo-
wej oraz budowa ul. Spółdzielczej i 
ul. Szwedzkiej w Raciążu”,

• Część III: „Budowa ul. Wnorow-
skiego, ul. Zielińskiego, ul. Chrobre-
go, ul. Mieszka I, ul. Batowego oraz 
przebudowa ul. Dobrzańskiego w 
Raciążu”. 

Złożono tylko jedną ofertę na I 
i III część – oferentem był Zarząd 
Dróg i Mostów z Płońska. W związ-
ku z czym część II unieważniono. 
Podjęto próby negocjacji co do tej 
części z Zarządem Dróg i Mostów w 
Płońsku. Środki na realizację wspo-
mnianego zadania Gmina Miasto 
Raciąż otrzymała w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład. Prace 
obejmą m.in. kompleksową mo-
dernizację dróg poprzez wykonanie 
utwardzonej nawierzchni, budowę 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz oświetlenia ulicznego. Koszt 
ogólny zadania to 8 850 000 zł, z 
czego dofinansowanie wynosi 8 407 

500 zł, zaś 442 500 zł to wkład wła-
sny. Burmistrz poinformował też, że 
26 kwietnia 2022 r. Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego pozytyw-
nie zaopiniował dwa wnioski złożo-
ne przez Gminę Miasto Raciąż dla 
następujących zadań: 

a) „Czyszczenie ulic na mokro 
na terenie Gminy Miasto Raciąż”, 
którego realizacja 02 maja 2022 r. 
została zlecona PGKiM. Zadanie 
realizowane jest w ramach programu 
„Mazowsze dla czystego powietrza 
2022”. Całkowity koszt zadania to 
133 380,17 zł, z czego 66 690 zł sta-
nowi dofinansowanie, zaś 66 690 ,17 
zł to wkład własny. 

b) „Modernizacja oświetlenia 
zewnętrznego na terenie Gminy 
Miasto Raciąż – etap I”, w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Adaptacji do Zmian Klimatu 
– Mazowsze dla klimatu 2022. Za-
danie polega na wymianie 48 opraw 
świetlnych w zakresie istniejącej sieci 
oświetleniowej w parku miejskim na 
placu Adama Mickiewicza. Moder-
nizacja będzie obejmowała również 
wysięgniki oraz klosze. Wymiana 
oświetlenia pozwoli na oszczędności 
w zużyciu energii. Całkowity koszt 
zadania to 107 446,16 zł, z czego 53 
723 zł stanowi dofinansowanie, a 53 
723 ,16 zł to wkład własny.

8 kwietnia 2022 r. podpisana zo-
stała umowa o powierzenie grantu 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia dotycząca reali-
zacji projektu grantowego „Cyfrowa 
Gmina”. Przyznany grant pozwoli 

na dalszą cyfryzację naszej jednost-
ki samorządowej, poprzez zakupy 
niezbędnego sprzętu takiego jak 
nośniki danych, specjalistyczne 
oprogramowanie czy programy an-
tywirusowe. Przeprowadzane będą 
także szkolenia dla pracowników. 
Będziemy również dążyć do popra-
wy cyberbezpieczeństwa m.in. przez 
rozbudowę zabezpieczeń sieciowych. 
Pozyskane wsparcie pozwoli także 
na podwyższenie standardu obsługi 
interesantów w Urzędzie Miejskim. 
Gospodarz naszego miasta odniósł 
się również po raz kolejny do kwe-
stii wykonywania przyłączy do no-
wej kanalizacji sanitarnej. Gmina 
Miasto Raciąż musi osiągnąć zakła-
dany w projekcie „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej 
w Gminie Miasto Raciąż” efekt eko-
logiczny w postaci określonej liczby 
nowo przyłączonych posesji. Nie 
wywiązanie się z tych założeń będzie 
skutkowało zwrotem pozyskanego ze 
środków Unii Europejskiej dofinan-
sowania.

Podczas obrad Radni podjęli na-
stępujące uchwały:

• Uchwałę nr XXXI/263/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 
maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia 
zapłaty podatków i innych opłat sta-
nowiących dochody budżetu Miasta 
Raciąż innym instrumentem płatni-
czym.

• Uchwałę nr XXXI/264/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
30 maja 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XVIII/146/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 11 wrze-
śnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu udzielania stypendiów 
naukowych dla uczniów szkół z tere-
nu miasta Raciąża

• Uchwałę nr XXXI/265/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
30 maja 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVIII/322/2018 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 
czerwca 2018 r. w sprawie określe-

nia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w Miej-
skim Przedszkolu w Raciążu. 

• Uchwałę nr XXXI/266/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia 
do realizacji „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Mia-
sto Raciąż na lata 2022-2024” 

• Uchwałę nr XXXI/267/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 
maja 2022 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomo-
cy Społecznej w Raciążu.

• Uchwałę nr XXXI/268/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 
maja 2022 r. w sprawie zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych 
publicznych

• Uchwałę nr XXXI/269/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 
maja 2022 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów 
na wynajem garaży stanowiących 
własność Gminy Miasto Raciąż

• Uchwałę nr XXXI/270/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 
maja 2022 r. w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Miasto Raciąż,

• Uchwałę nr XXXI/271/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
30 maja 2022 r. w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Miasto 
Raciąż na rok 2022.

• Uchwałę nr XXXI/272/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 
maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi z 08 kwietnia 2022 r. na kie-
rownika Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Raciążu.

• Uchwałę nr XXXI/273/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
30 maja 2022 r. w sprawie w spra-
wie zasad udzielania dotacji celowej 
z budżetu gminy na dofinansowanie 
kosztów budowy przyłączy kanaliza-
cji sanitarnej do nieruchomości. 

RED

Obradowali miejscy Radni

XXXI Sesja Rady Miejskiej
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30 maja 2022 r. ogłoszone 
zostały wyniki II edycji Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. 
Gmina Miasto Raciąż otrzyma 
ponad 8 mln złotych dofinanso-
wania, które pozwoli na wyko-
nanie kolejnych ważnych inwe-
stycji. 

Dzięki rządowemu wsparciu Gmi-
na Miasto Raciąż zrealizuje dwa za-
dania, dzięki którym poprawi się 
wygląd centrum miasta, jego tere-
nów zielonych oraz historycznych, 
a także zabezpieczone zostanie bez-
pieczeństwo mieszkańców związane 
z dostępem do wody. 

Rewitalizacja centrum miasta 
w Raciążu 

Zadanie w zakresie rewitalizacji 
obszarów miejskich w formule „za-
projektuj i wybuduj” obejmie rewi-
talizację terenów zielonych i histo-
rycznych miasta. Prace obejmą m.in. 
tereny obu parków miejskich, plac 
Adama Mickiewicza, teren przyle-

gły do budynku Urzędu Miejskiego, 
skwer przy ulicy Wolności oraz te-
ren historycznego grodziska „Wod-
na Góra” wraz z przebudową części 
ul. Wolności. W ramach realizacji 
zadania zaplanowano m.in. nowe 
nasadzenia drzew, wykonanie alejek 
parkowych, a także utworzenie po-
szerzonej strefy relaksu obejmująca 

m.in. teren parku miejskiego zloka-
lizowanego przy ul. Mławskiej (tzw. 
duży park). Nowe nasadzenia plano-
wane są także w tzw. małym parku. 

Modernizacja Stacji Uzdatnia-
nia Wody

Realizacja zadania pn. „Moderni-
zacja Stacji Uzdatniania Wody” w 
miejscowości Witkowo zaplanowana 
jest w formule „zaprojektuj i wy-
buduj”.  W zakresie prac znajdą się 
m.in: 

• budowa trzech studni głębino-
wych, 

• zakup i instalacja nowego sys-
temu uzdatniania wody z poprawą 
barwy, 

• zakup agregatu prądotwórczego, 
• przebudowa instalacji zbiornika 

wód popłucznych. 
Realizacja przedmiotowej inwe-

stycji pozwoli zapewnić bezawaryj-
ną pracę Stacji Uzdatniania Wody, 
w którą zaopatrywani są zarówno 
mieszkańcy Miasta i Gminy Raciąż.

Łączna kwota rządowego dofinan-
sowania to 8 210 000 zł, zaś wstęp-
ny termin realizacji wspomnianych 
zadań to koniec czerwca 2024 roku.

RED

W ramach dwóch programów 
województwa mazowieckiego - „Ma-
zowsze dla klimatu” oraz „Mazowsze 
dla czystego powietrza” - Gmina 
Miasto Raciąż otrzyma ponad 122 
tysiące złotych na realizację dwóch 
zadań, które przyczynią się do po-
prawy czystości lokalnego środowi-
ska naturalnego. 

Pierwsze z nich to „Czyszczenie 
ulic na mokro na terenie Gminy 
Miasto Raciąż”, które realizowane 
jest od początku maja. Przy pomocy 
będącej na wyposażeniu Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej zamiatarki czyścimy 
35 ulic na terenie miasta - w sumie 
jest to niemal 35 tys. m2 powierzch-
ni. Jak wynika z doświadczeń prze-
prowadzonych m.in. w Krakowie 
w roku 2015 częste i intensywne 
zmywanie ulic wpływa na jakość 
powietrza: znacząco redukuje zanie-
czyszczenia pod względem ich ilości 
jak i składu fizykochemicznego. Na 
przeważającej części ulic objętych 
zadaniem usługa czyszczenia ulic na 

mokro będzie się odbywała z czę-
stotliwości raz na miesiąc. Zdecydo-
wanie częściej będą czyszczone ulice 
zlokalizowane bliżej centrum miasta 
oraz te częściej uczęszczane m.in. 
Plac Adama Mickiewicza, ul. J. Pił-
sudskiego, Parkowa, Młodzieżowa, 
Wolności, Nadrzeczna, Kościuszki 
czy Błonie.

W dłuższej perspektywie zrealizo-
wane zostanie zadanie pn. „Moder-
nizacja oświetlenia zewnętrznego na 
terenie Gminy Miasto Raciąż – etap 
I”. W jego ramach wymienione zo-
stanie 48 opraw świetlnych istnieją-
cej sieci oświetleniowej w tzw. ma-
łym parku miejskim na placu Adama 
Mickiewicza. Modernizacja obejmie 
również wysięgniki, a także klosze. 
Oświetlenie zostanie wymienione 
na energooszczędne, co przełoży się 
na zmniejszenie zużycia energii elek-
trycznej, a co za tym idzie, kosztów 
finansowych. 

RED

Wsparcie dla Miasta

Dofinansowanie z budżetu Mazowsza

Raciąż z rządowym wsparciem

Ponad 8 mln złotych dla miasta z Polskiego Ładu! 
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4 czerwca 2022 r. na terenie 
przy budynku MCKSiR w Racią-
żu odbył się I Dzień Raciąskich 
Organizacji Pozarządowych. 
Podczas trwania wydarzenia 
odbyły się prezentacje stowa-
rzyszeń i klubów, animacje dla 
dzieci, koncert orkiestry dętej a 
na zakończenie koncert z okazji 
powitania lata.

Wydarzenie wystartowało o go-
dzinie 15:00, a podczas jego trwania 
zaprezentowało się dziesięć stowarzy-
szeń, klubów czy szkół działających 
na terenie miasta. W tym gronie 
były:

• Ochotnicza Straż Pożarna w Ra-
ciążu, 

• LKS Błękitni Raciąż, 
• Stowarzyszenie Seniorów, Eme-

rytów i Rencistów w Raciążu, 
• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Raciąskiej „Ziemowit”, 
• Stowarzyszenie „Wizją Zespole-

ni” w Raciążu, 
• Zespół Szkół Społecznego Towa-

rzystwa Oświatowego w Raciążu, 
• Regionalne Stowarzyszenie 

Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu,

• Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi w Raciążu, 

• Stowarzyszenie „Psijazna Dłoń”, 
• Szkoła Podstawowa im. Stanisła-

wa Konarskiego w Raciążu. 
Każda z organizacji miała swo-

je stoisko, a odwiedzający imprezę 
mieli okazję zamienić kilka zdań z 
ich przedstawicielami. Na scenie ze 
swoimi podopiecznymi zaprezento-
wali się choćby wolontariusze z „Psi-
jaznej Dłoni” czy orkiestra dęta OSP 
Raciąż, a także chór pod kierow-
nictwem Roberta Szymborskiego. 
Swoje umiejętności mogli pokazać 
również młodzi piłkarze trenujący 
na co dzień w Błękitnych Raciąż. 
Nie brakowało także okazji do nauki 
istotnych rzeczy, takich jak resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa, którą 
można było pod okiem raciąskich 
druhów przećwiczyć na specjalnym 
fantomie. Strażacy wykonali również 

pokaz gaszenie rozgrzanego oleju, 
pokazując przy okazji dlaczego pod 
żadnym pozorem nie można wlewać 
do niego wody. Najmłodsi również 
znaleźli coś dla siebie i oblegali po-
pularne „dmuchańce”. 

Dla każdej organizacji pozarządo-
wej przygotowano specjalne statuet-
ki, na których zawarto podziękowa-
nia za „aktywne działania na rzecz 
Gminy Miasto Raciąż oraz promo-
wania postaw obywatelskich wśród 
lokalnej społeczności”. 

Wieczorem odbyła się druga część 
imprezy, czyli powitanie lata. O 
oprawę muzyczną zadbali DJ Tuk-
-Muz i zespół Konkret. 

Organizatorami wydarzenia byli 
Miasto Raciąż oraz Miejskie Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji w 
Raciążu. 

RED

Święto organizacji pozarządowych 

I Dzień Raciąskich Organizacji Pozarządowych
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24 czerwca Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Raciążu zyskało kolejną 
niezbędną maszynę, która znacząco 
wzbogaciła bazę sprzętową spółki. 
Zakupiona została kosiarka bijako-
wa marki PRONAR 180M. Pozwoli 
ona na bardziej kompleksową obsłu-

gę terenów zielonych, a w szczegól-
ności pasów drogowych, miejsc silnie 
zakrzaczonych, rowów, poboczy oraz 
skarp. Kosiarka od razu ruszyła do 
pracy przy koszeniu rowów wzdłuż 
ulicy Zawoda.

RED

Ze względu na panujący pod ko-
niec czerwca upał, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom właścicieli 
czworonogów, przed budynkiem 
Urzędu Miejskiego w Raciążu usta-
wiona została miska z wodą, tak aby 

podczas spacerów psy mogły ugasić 
swoje pragnienie. Zachęcamy do ko-
rzystania! 

RED

Pod koniec czerwca rozpoczęły się 
prace związane z realizacją zadania 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
na skrzyżowaniu drogi powiatowej 
nr 3024W z drogą gminną w obsza-
rze Placu Mickiewicza w mieście Ra-
ciąż”. Polegały one na przebudowie 
dwóch przejść dla pieszych – na ulicy 
Kilińskiego (przejścia przy Urzędzie 
Gminy) oraz Placu Adama Mic-
kiewicza (przejście vis a vis Urzędu 
Miejskiego) m.in. poprzez ich po-
szerzenie do 7 metrów oraz podnie-
sienie na wysokość 10 cm względem 
poziomu jezdni. Działania wiązały 
się z czasowymi utrudnieniami, a 
także zmianami w organizacji ruchu. 
Efekty prac mogą obejrzeć Państwo 
na zdjęciach.  

 
RED

Która miejska inwestycja zreali-
zowana w ostatnim czasie, jest we-
dług Pana najważniejsza?

Jest to trudne pytanie, gdyż każdy 
z mieszkańców ma swoje preferen-
cje, potrzeby i praktycznie nie ma 
możliwości, żeby zadowolić wszyst-
kich, jednak według mnie najważ-
niejszą i największą pod względem 
potrzeb, zaangażowania środków 
finansowych i względów logistycz-
nych inwestycją ostatnich lat była 
przebudowa oczyszczalni ścieków. 
Poprzednia oczyszczalnia była prze-
starzała i mało wydajna, w każdej 
chwili groziła awarią i wyłączeniem, 
o skutkach lepiej nie myśleć. Obecna 
oczyszczalnia jest bardzo nowoczesna 
i miejmy nadzieję, że będzie służyć 
bezawaryjnie długie lata.

Jaki jest według Pana najważ-
niejszy problem do rozwiązania na 
terenie miasta?

Tych problemów jest całe mnó-

stwo i tak jak wcześniej mówiłem, 
każdy z mieszkańców ma inne po-
trzeby i chciałby by jego problemy 
czy potrzeby były jak najszybciej za-
łatwione, ale niestety tak się nie da, 
zwłaszcza, że możliwości budżetu są 
mocno ograniczone. Miasto bazu-
je przede wszystkim na dotacjach z 
różnych źródeł, środki własne służą 
jako wkład własny do inwestycji. 
Dotacji w ostatnim czasie pozyskano 
bardzo dużo, miejmy tylko nadzieję, 
że wszystkie środki zostaną wykorzy-
stane, czekają bowiem remonty i bu-
dowy ulic, modernizacja stacji uzdat-
niania wody, budowa nowej studni, 
budowa bloków przy ulicy Akacjo-
wej i wiele mniejszych inwestycji. A 
z mojego okręgu wyborczego miesz-
kańcy oczekują na remont magi-
strali ciepłowniczej, obniżyło by to 
z pewnością opłatę za ciepłą wodę i 
ogrzewanie, z niepokojem patrzą też 
na kotłownię, która ma już „swoje 
lata”. Uciążliwe są też „śpiewy” pta-

ków w dużym parku szczególnie te-
raz, latem gdy nie sposób wytrzymać 
bez otwierania okien, niebezpieczny 
może być też spacer w parku, moż-
na być obdarowanym śmierdzącym 
„podarunkiem” spadającym z góry.

Jak często i w jakiej formie ko-
munikuje się Pan z Mieszkańcami 
Pana okręgu?

Moim zdaniem niegrzecznym by-
łoby nachodzenie mieszkańców w 
ich domach, dlatego doszedłem do 
wniosku, że moi wyborcy znają mnie 
i wiedzą gdzie można mnie spotkać, 
wiedzą gdzie mieszkam, gdzie pracu-
ję, często też spaceruję po osiedlu i 
nie tylko, o kontakt więc jest łatwo. 
Zawsze staram się zrozumieć pro-
blemy i potrzeby mieszkańców i w 
miarę możliwości pomóc w ich roz-
wiązaniu.

Ważny zakup

Powiększa się baza 
sprzętowa PGKiM

Dbamy o czworonogi

Woda dla Twojego 
pupila

Pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa

Przebudowa przejść dla pieszych

Rozmowa z Andrzejem Sendalem

3 pytania do radnego – Andrzej Sendal
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24 czerwca 2022 r. odbyła się 
uroczystość związana z obcho-
dami 15-lecia powstania Zespo-
łu Szkół w Raciążu. Wśród gości 
znaleźli się byli dyrektorzy, na-
uczyciele, samorządowcy oraz 
przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty. 

Podczas wydarzenia uczniowie 
przybliżyli rys historyczny placówki, 
zaczynając od początków nauczania 
zawodowego w Raciążu, poprzez bu-
dowę poprzedniego budynku szkoły 
średniej, aż do chwili połączenia Li-
ceum Ogólnokształcącego ze Szkołą 
Zawodową w 2006 roku. Swoimi 

wspomnieniami dotyczącymi szkoły 
podzielili się m.in. byli nauczyciele, 
była dyrektor Alicja Mazurowska czy 
Burmistrz Miasta Mariusz Godlew-
ski, który podkreślił, że jest dumny z 
faktu, iż jest absolwentem raciąskie-
go liceum, gdzie na swojej drodze 
spotkał wyjątkowych ludzi i nauczy-
cieli, którzy dobrze przygotowali go 
do dalszej edukacji. 

Dyrektor placówki Dorota Ru-
binkowska, która kieruje nią od 
2018 oceniła, że dwa ostatnie lata 
były niezwykle trudne ze względu na 
pandemię, która niosła za sobą nie-
spotykane dotąd problemy, zmusza-
jąc choćby do prowadzenia lekcji w 

formie zdalnej. Mijający rok szkolny 
wyglądał jednak nieco inaczej, a po-
prawa sytuacji pandemicznej pozwo-
liła na realizację wielu ważnych pro-
jektów, mających wpływ na rozwój 
uczniów i kadry nauczycielskiej. 

Organizatorzy zadbali także o 
przygotowanie muzycznych „prze-
rywników”. Przed zgromadzonymi 
gośćmi zaprezentowali się utalento-
wani uczniowie Zespołu Szkół, śpie-
wając m.in. utwory zespołu „Kwiat 
Jabłoni”, przy akompaniamencie 
gitary czy keyboardu. Efekt był nie-
samowity. 

W trakcie trwania wydarzenia dy-
rekcja otrzymała od zaproszonych 

gości wiele okolicznościowych pre-
zentów, a także życzeń. W imieniu 
samorządu miejskiego pamiątko-
wą tabliczkę oraz kwiaty przekazali 
Dorocie Rubinkowskiej Burmistrz 
Mariusz Godlewski wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Pawłem 
Chrzanowskim. 

Jako redakcja „Pulsu Raciąża” rów-

nież przyłączamy się do wszelkich 
życzeń z okazji jubileuszu. Całej spo-
łeczności Zespołu Szkół życzymy ko-
lejnych owocnych lat, obfitujących w 
sukcesy. 

RED

24 czerwca w hali sportowej 
odbyło się uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego 2021/2022 
dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu. Dla placówki był to 
wyjątkowy rok, ze względu na 
obchody stulecia istnienia.

Uczniowie kończyli kolejny rok 
nauki podzieleni na dwie gru-
py – klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
Oprócz dyrekcji, a także grona pe-
dagogicznego na uroczystości obec-

ni byli także Burmistrz Miasta Ma-
riusz Godlewski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski, 
Skarbnik Maria Karwowska oraz In-
spektor Katarzyna Wawrowska. 

Aż 44 uczniów, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki otrzymało nagrody 
Burmistrza. Najwyższą średnią ocen 
(5,82!) osiągnęła uczennica z klasy 
IVa – Roksana Czermińska. Serdecz-
nie gratulujemy! 

Ponadto dyrekcja szkoły, kadra pe-
dagogiczna oraz uczniowie pożegnali 
wieloletnich pracowników Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Ko-
narskiego w Raciążu – Panią Alinę 
Szawłowską oraz Panią Bożenę Wy-
chódzką, które odeszły na emerytu-
rę. Wielu nauczycielom trudno było 
w tej podniosłej chwili powstrzymać 
łzy wzruszenia. 

Tymczasem wszystkim uczniom, 
życzymy udanych i przede wszyst-
kim bezpiecznych wakacji. Do zoba-
czenia we wrześniu! 

RED

Wakacje czas zacząć!

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Raciążu

Szkolny jubileusz

15-lecie Zespołu Szkół w Raciążu 
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23 czerwca 2022 r. odbyło 
się zakończenie roku szkolne-
go 2021/2022 w Społecznym 
Liceum Ogólnokształcącym w 
Raciążu. Na uroczystości obec-
ni byli przedstawiciele władz 
miejskich - Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Pa-
weł Chrzanowski.

Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego rozpoczął dyrektor szkoły, 
Pan Damian Szcześniewski. Zwró-
cił uwagę na to, że mimo powrotu 
do normalnego trybu pracy, nie był 
to łatwy rok. Na nowo trzeba było 
odbudować to, co sprawia, że nasza 

szkoła jest wyjątkowa - relacje. W 
swojej przemowie dyrektor zwrócił 
się do uczniów, że każdy z nich, jest 
dla dyrektora i dla nauczycieli tym 
najlepszym. „Tak droga młodzieży, 
wszyscy jesteście dla mnie najlep-
szymi uczniami, ponieważ mimo 
przeciwności losu, nie zrzucaliście 
winy na brak czasu, na rodziców 
czy nauczycieli, ale przez cały rok 
ciężko i uczciwie pracowaliście na 
swoje wyniki […] Jeśli los będzie 
wam rzucał kłody pod nogi, wy 
te kłody zbierajcie i zbudujcie z 
nich schody, którymi wespniecie się 
jeszcze wyżej” – zakończył dyrektor 
Szcześniewski. 

Burmistrz w swoim wystąpieniu 

podkreślał, że widoczny jest syste-
matyczny rozwój placówki, która 
z roku na rok ubogaca swoją ofertę 
kształcenia, a także rozwija zaplecze 
techniczne, tworząc uczniom bardzo 
dobre warunki do pracy. Życzył ze-
branej na szkolnym placu młodzieży 
udanych i przede wszystkim bez-
piecznych wakacji. 

Uczennicą, która uzyskała najwyż-
szą średnią ocen (5,36) w Społecz-
nym Liceum Ogólnokształcącym 
w Raciążu została Wiktoria Nąć. 
Została ona nominowana do stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. 

RED

Niczym niezabezpieczone płyty 
azbestowe są szkodliwe, nawet jeśli 
tylko leżą na dachu. Deszcze wy-
mywają z nich bowiem spoiwo ce-
mentowe, przez co wiązki włókien 
azbestu zostają odsłonięte, rozszcze-
piają się i uwalniają do środowiska. 
Im bardziej zniszczony jest dach, 
tym więcej włókien się ulatnia. 
Szczególnie niebezpieczne stają się 

podczas usuwania z dachu starych 
płyt azbestowych, które się łamią i 
kruszą. Włókna azbestowe pozostają 
niewidoczne dla ludzkiego oka - są 
czterokrotnie cieńsze od włosa. Jeśli 
dostaną się do ludzkiego układu od-
dechowego, trafiają do pęcherzyków 
płucnych, skąd się już nie wydo-
staną. Wywołują przede wszystkim 
tak zwaną azbestozę objawiającą się 

dusznościami i uporczywym kasz-
lem. Powodują też zapalenie opłuc-
nej i są także czynnikiem zwiększają-
cym ryzyko zachorowania choćby na 
raka płuc. 

Gmina Miasto Raciąż już od 2014 

roku podejmuje działania w celu 
stopniowego wyeliminowania wy-
robów azbestowych z terenu miasta. 
Dzięki współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 
systematycznie pozyskiwane są do-
finansowania na ten niezwykle waż-
ny dla lokalnego środowiska cel. W 
tym roku odebrano płyty azbestowe 
od właścicieli dziesięciu posesji na 
terenie Raciąża w ilości 21,660 Mg. 

Zachęcamy zainteresowane osoby do 
składania wniosków na kolejny na-
bór, który będzie prowadzony przez 
WFOŚiGW i pozyskanie wsparcia 
w usunięciu wyrobów azbestowych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi wyroby azbestowe, w tym eternit 
używany jako pokrycie dachowe, na-
leży usunąć do 31 grudnia 2032.

Źródło: murator.pl
RED

Wiadomości z STO

Zakończenie roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

Dbajmy o środowisko i swoje zdrowie

Azbest – dlaczego należy go usuwać?

źródło: msciwojow.pl
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Tak powstają bloki przy Akacjowej

28 czerwca odbyło się oficjalne 
otwarcie placu zabaw „Skrzatolan-
dia”, znajdującego się w parku miej-
skim na placu Adama Mickiewicza. 
Powstał on przy wsparciu Lokalna 
Grupa Działania - Przyjazne Ma-
zowsze. Wstęgę pomagały przecinać 
dzieci z Przedszkola Miejskiego w 
Raciążu, którym sprawiło to wiele 
frajdy i radości. Po części oficjalnej 
dzieci razem ze swoimi opiekun-
kami, Burmistrzem oraz Paniami z 

Lokalnej Grupy Działania mogły 
korzystać z placu i znajdujących się 
na nim zabawek. 

Cieszę się, że udało nam się stwo-
rzyć miejsce, w którym najmłodsi 
będą mogli spędzić czas na świe-
żym powietrzu, korzystając dodat-
kowo z elementów edukacyjnych 
placu – ocenił Mariusz Godlewski. 

RED

„Skrzatolandia” oddana do użytku

Plac zabaw oficjalnie otwarty


