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też w Raciążu

Potwierdzona
jakość
Urząd Miejski otrzymał Certyfikat CAF
potwierdzający podniesienie świadczenia
usług przez lokalną jednostkę samorządową.
Str. 3.

Orszak Trzech
Króli w Raciążu
W tym roku w Raciążu po raz pierwszy pojawił się Orszak Trzech Króli. Za jego organizację odpowiadała Raciąska parafia we
współpracy z Urzędem Miejskim i Miejskim
Centrum Kultury.
Czytaj str. 8.

Świadomość
zagrożenia
„Staczamy się na dno, wszystko w nas się
zmienia, a to, że stoimy w cieniu uzależnienia, zazwyczaj za późno do nas dociera”
– warsztaty profilaktyczne
w MCKSiR w Raciążu.
Więcej na str. 13.

W całej Polsce w niedzielę 10 stycznia 2016 r.
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Również w Raciążu zorganizowano zbiórkę
pieniędzy. 24. finał WOŚP zorganizowano pod hasłem
„Mierzymy wysoko”. W tym roku zebrane pieniądze
zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.
Więcej na str. 5.

Co utrudnia
nam życie?
Jak każdy wie, życie to nie bajka; nie jest
pasmem samych sukcesów i przyjemności.
Po drodze spotyka nas wiele niepowodzeń
i rozczarowań. Czy wszystkie musiały się
przytrafić właśnie nam? Czy można było
choć kilku uniknąć?
Str. 14.
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Szanowni Czytelnicy
Przekazujemy w Państwa ręce nowy numer Pulsu Raciąża. Nowy w Nowym Roku i nowy
w formule. Zmianie ulega nie tylko szata graficzna, format i papier wydania, ale również
zawartość. Jako redakcja będziemy starać się publikować na łamach Pulsu również i to, co
do tej pory pojawiało się sporadycznie.
Nowa formuła pisma ma zapewnić Państwu możliwość wypowiedzenia się, podzielenia swoimi przemyśleniami i opiniami. Gorąco zachęcamy Państwa do czynnego udziału
w tworzeniu naszego wspólnego pisma. Przysyłajcie swoje artykuły na adres mailowy redakcji
redakcja@pulsraciaz.pl. Jeżeli będą one spełniać choć podstawowe wymogi sztuki dziennikarskiej, mogą znaleźć się w Pulsie. Czekamy na ciekawe historie, opinie, życiorysy.
Wszystko, czym Państwo chcielibyście się podzielić.
Nowy Puls Raciąża to nowe tematy. Znajdziecie tu Państwo kolumnę przeznaczoną dla
Pań, kronikę strażacką, felietony nie do końca na poważnie, drobne ogłoszenia, a także
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Zapraszamy również do współpracy reklamodawców. Powiększony format daje większe
możliwości wyeksponowania firmy lub produktu, a przyjęta strategia rozszerzania zasięgu
pisma – większą skalę promocji. Wystarczy skontaktować się z naszym działem reklamy
pisząc na adres reklama@pulsraciaz.pl i uzgodnić warunki współpracy.
Jesteśmy pewni, że z każdym kolejnym numerem Puls Raciąża będzie stawać się pismem
coraz bardziej urozmaiconym i atrakcyjnym dla czytelników oraz reklamodawców. Powiększony nakład pozwala żywić nadzieję na dotarcie do większej liczby czytelników, nie tylko
z terenu miasta Raciąż.
Życzymy miłej lektury
Piotr Kędzierzawski i redakcja Pulsu Raciąża

Z przymrużeniem oka

Strach się bać
Rozpoczął się nowy rok
i większość z nas życzyła pewnie bliskim, aby ten Nowy był
lepszy niż Stary. Zacząłem się
trochę zastanawiać nad kwestią tych, na pewno szczerych
i entuzjastycznych, życzeń.
Fanem opcji obecnie rządzącej w naszym pięknym kraju nigdy nie byłem, nie jestem
i chyba już nie będę. Jak zresztą
każdej innej. Przetasowania na
najwyższych szczeblach drabiny władzy wywołały u mnie
dreszcze strachu nie mniejsze
niż kultowe horrory klasy B. Internet zawrzał, a liczne memy
z nowymi ministrami w rolach
głównych przestały wywoływać
na mojej twarzy uśmiech. No
i znowu weszliśmy do tej samej
rzeki, pełnej krokodyli. Dopiero teraz się zacznie – pomyślałem. I nie myliłem się. Ustawy
przepychane pod osłoną nocy,
zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, protesty
opozycji, marsze... Co do tych
ostatnich to stały się one niemal tradycją narodową. Za
poprzedniej władzy do maszerowania zachęcała pewna
rozgłośnia radiowa teraz, rozstający się z przywilejami, niezadowoleni politycy i celebryci.
Czysty obłęd. Ludzie, nóg wam
nie szkoda?
Wydawca: Urząd Miejski w Raciążu
09-140 Raciąż, Pl. Mickiewicza 17
Redaktor naczelny: Piotr Kędzierzawski

Okazało się też, że czarne owce wyborczych zawodów
zaczęły gadać ludzkim głosem. Raper z miasta scyzoryków objawił się całkiem niezłym, choć dosadnym graczem
na politycznej scenie. Również
inni posłowie z tej samej sejmowej ławy, bzdur nie gadają.
A chcąc oddać sprawiedliwość,
to i w szeregach nie darzonych
moją sympatią rządzących po
prawicy prezesa radykałów,
daje się dostrzec, choć przez
mgłę i mrok, ludzkie cechy.
Bardzo też ucieszyła mnie
propozycja nowej ustawy dotyczącej mediów (nie chodzi
o ustawę o mediach narodowych), a konkretnie ilości polskiej muzyki na antenie. Z racji
zawodu, który wykonuje ucieszyło mnie to podwójnie, bo od
dawna wydawało mi się to nienormalne, że w polskim radio
przeważa muzyka i piosenki
wykonywane w obcym języku,
którego w dodatku nie rozumie
ponad połowa społeczeństwa.
Trochę to nie fair, że jak polski artysta śpiewa n.p. „mam to
w d..pie” to radio tego nie puści
bo „d..pa” to brzydkie słowo, ale
jak śpiewa się to po angielsku
to już można puścić. Żeby siebie i czytelników nie doprowadzać do szewskiej pasji pominę

Współpraca redakcyjna: Marcin Ciarkowski,
Marianna Góralska, Izabela Kędzierzawska,
Katarzyna Maludy, Stefan Modrzejewski

już kwestię tematyki tekstów
znanych hiciorów zza oceanu,
przy których „nóżka sama chodzi”. Ale nie w tym rzecz. Ważne, że do tej pory przegrywaliśmy 30:70, a wiadomo – Polak
przegrywać nie lubi. Zmiana
może wyrównać szanse, bo zakłada stosunek fifty-fifty. I jest
się z czego cieszyć, bo po pierwsze mamy mnóstwo wspaniałych artystów, których warto
pokazać, a jak się ich pokaże to
i trochę sobie zarobią, i w kartonach mieszkać przestaną,
a po drugie przynajmniej będziemy rozumieć „o czym do
nas śpiewają”.
Trzymam kciuki za naszych, a swoją drogą mam też
nadzieję, że sytuacja się jednak
wyklaruje i Wiejska przestanie
straszyć, bo tak naprawdę najważniejsze jest, żeby we wszystkim znaleźć umiar i równowagę. Rząd sobie rządzi, i niech
rządzi tak, żeby było dobrze,
a my patrzmy im na ręce i oceniajmy, bo możemy wszystko.
To my ich wybieramy, bez nas
by ich nie było. I tym optymistycznym akcentem chciałbym
zakończyć i życzyć Państwu,
aby ten Nowy Rok był zdecydowanie lepszy niż poprzedni.

E-mail redakcji: redakcja@pulsraciaz.pl
Biuro reklamy: reklama@pulsraciaz.pl
Druk: Edytor Sp. z o.o.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę powierzonych materiałów oraz reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
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Kasa
Potwierdzona jakość na parterze
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Certyfikat CAF dla Urzędu Miasta w Raciążu

4 grudnia 2015 r.
Urząd Miejski otrzymał Certyfikat CAF
potwierdzający
podniesienie świadczenia usług przez
lokalną jednostkę
samorządową.
Wspólna Metoda Oceny
– Common Assessment Framework – CAF to narzędzie
kompleksowego zarządzania
jakością.
Model CAF został zaprojektowany jako narzędzie
wspomagające organizacje administracji publicznej krajów
Unii Europejskiej w wykorzystywaniu technik zarządzania

jakością dla poprawy wyników działalności.
Projekt CAF opiera się na
założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są
przez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.
Założeniem CAF jest całościowe i wszechstronne podejście
do analizy działalności organizacji – spojrzenia na system
zarządzania i wyniki osiągane
przez organizację administracji publicznej z punktu widzenia różnych kryteriów w tym
samym czasie.
CAF dostarcza ram samooceny, które w swej idei
przypominają główne modele
TQM (zarządzanie przez jakość), w szczególności model

EFQM (kompleksowe narzędzie zarządzania i doskonalenia organizacji), ale ze specjalnym ukierunkowaniem na
organizacje sektora publicznego i z uwzględnieniem ich
specyfiki.
Zasadnicze cele certyfikatu:
1. wprowadzenie zasad
TQM do organizacji administracji publicznej i stopniowo,
poprzez zrozumienie i wykorzystywanie samooceny, prowadzenie ich od stosowanej
obecnie sekwencji „Zaplanuj
– Wykonaj” do kompletnego
cyklu „Zaplanuj – Wykonaj –
Sprawdź – Popraw”,
2. umożliwienie organizacjom publicznym stosowania
samooceny w celu uzyskiwania diagnozy i działań usprawniających,

3. spełnianie roli pomostu pomiędzy różnymi modelami stosowanymi w zarządzaniu jakością, zarówno
w sektorze publicznym, jak
i prywatnym,
4. ułatwienie organizacjom sektora publicznego
wzajemnego uczenia się poprzez porównywanie do najlepszych wzorów (benchlearning).
Otrzymanie certyfikatu
CAF umożliwiło systematyczne podnoszenie jakości usług
świadczonych przez Urząd
Miejski, a tym samym spełnienie rosnących oczekiwań.
Urząd otrzymał CAF na okres
dwóch lat, od listopada 2015
do listopada 2017 r.
UM

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Burmistrz Miasta Raciąż
Mariusz Godlewski zaprasza
wszystkich mieszkańców do
korzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Raciążu, który działa od
1 stycznia 2016 r.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej czynny jest
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-13 w Urzędzie Miejskim w Raciążu, Pl. Adama
Mickiewicza 17.
Z usług punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby, którym:
– przyznano świadczenia
z pomocy społecznej,

– posiadają ważną Kartę
Dużej Rodziny,
– są kombatantami lub
ofiarami represji wojennych
i powojennych, weteranami,
– ukończyły 75 lat,
– są w trudnej sytuacji
z powodu wystąpienia klęski żywiołowej czy katastrofy
naturalnej. Bezpłatną pomoc
prawną otrzymają także osoby
znajdujące się w szczególnej
sytuacji, np. ofiary przemocy
w rodzinie.
Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby
uprawnionej o obwiązującym

stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy
w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których
mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu
pisma o zwolnieniu od kosz-

tów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub
ustanowienia adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Zakres darmowej pomocy prawnej obejmuje więc
wszelkie czynności związane
z przed sądowym etapem pomocy prawnej, które w konsekwencji w założeniu mogą
przyczynić się do zmniejszenia ilości spraw trafiających
do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym.
UM

W październiku ubiegłego roku, z inicjatywy burmistrza, Kasa Urzędu Miejskiego
została przeniesiona na parter
budynku. Pomieszczenie kasy
znajduje się na parterze po
prawej stronie korytarza od
wejścia do urzędu.
Mieszkańcy Raciąża bardzo sobie chwalą tę zmianę,
gdyż jest to dla nich dużym
udogodnieniem. Wcześniej,
aby załatwić płatności w kasie należało wchodzić aż na
drugie piętro budynku, co

wiązało się z dużym wysiłkiem, zwłaszcza dla osób
starszych i z trudnościami
w poruszaniu się.
Jednocześnie przypominamy, że kasa urzędu czynna
jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-14:45.
W planach jest również
przeniesienie na parter Urzędu
Stanu Cywilnego, do którego
przychodzi duża część mieszkańców, a który znajduje się na
drugim piętrze budynku.
UM

Komisja ds. Organizacji
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pomóż poprawić
bezpieczeństwo
na ulicach miasta
Drogi Mieszkańcu, jeśli
widzisz potrzebę jakichkolwiek zmian mających wpływ
na wzrost bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na terenie
miasta Raciąż, złóż wniosek!
Od sierpnia 2015 roku
działa Komisja ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, która zajmuje się
rozpatrywaniem wniosków
złożonych przez mieszkańców
i radnych odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Komisja działa na terenie miasta Raciąż.
Do tej pory do komisji
nie napłynęły żadne wnioski.
W związku z tym uprzejmie
prosimy mieszkańców i radnych
miejskich o zgłaszanie wszel-

kich uwag w formie wniosków
osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
sekretariat@miastoraciaz.pl
Wnioski można składać
od 11 stycznia do 29 lutego
2016 r. Każdy wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję
na najbliższym posiedzeniu.
We wniosku należy uzupełnić dane osobowe oraz
uwagi zgłaszane do Komisji
ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej na terenie miasta Raciąż, określając miejsce wraz
z nazwą ulicy, którego dotyczy
uwaga oraz treść proponowanej zmiany i jej uzasadnienie.
UM
Fot. Archiwum

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta

Sprzątamy chodniki
Urząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr
XXX/185/2013 Rady Miejskiej
w Raciążu z dnia 22 marca
2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Raciąż, właściciel
nieruchomości zobowiązany
jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, przy
czym za taki chodnik uznaje
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio
przy granicy nieruchomości.

Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla
pieszych, na wysokości tego
przejścia chodnik należy
oczyszczać na całej szerokości.
Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku
publicznego innych niż opisane wyżej uprzątnięcie powinno nastąpić: na chodnikach –
do 2/3 szerokości, natomiast
na pozostałych terenach – do
szerokości min. 1,5 m.
Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do wyżej wymienionych przepisów.
Dziękujemy!
UM

O tej porze roku
takie widoki to norma.
Właściciel posesji
ma obowiązek
dbania o czystość
i porządek na chodniku
sąsiadującym z posesją.

Informacja Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Raciążu
o zmianach w świadczeniach rodzinnych
od 1 stycznia 2016 roku
Od początku 2016 r. zmieniają się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
Zostanie wprowadzony mechanizm tzw. „złotówki za złotówkę”. W ten sposób beneficjenci będą mogli otrzymać
świadczenia rodzinne również po przekroczeniu kryterium
dochodowego. Przepisy zakładają, że świadczenia rodzinne,
o które ubiega się strona, będą wówczas wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw.
łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się otrzymywanego ponad kryterium dochodowe, czyli w wysokości
pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył
aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę
lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną
przez liczbę osób w danej rodzinie.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300 zł miesięcznie.
Do katalogu świadczeń rodzinnych wypłacanych
od dnia 1 stycznia 2016 r. weszło świadczenie rodzicielskie. Otrzymają je rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, m.in. matki bezrobotne, studentki,
osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych
nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Świadczenie rodzicielskie przysługiwać będzie w wysokości 1000 zł miesięcznie niezależnie od dochodu.
Powyższe świadczenie mogą otrzymać rodzice, których dzieci urodziły się przed 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka (w przypadku ciąży mnogiej aż do 71
tygodni – w sytuacji urodzenia pięcioraczków).
O dalszych zmianach dotyczących świadczeń rodzinnych (w tym 500 zł na dziecko) będziemy informować w kolejnych numerach czasopisma.
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu
pod numerem telefonu 23 679 20 07.
kierownik
Wiesława Czerwińska
(r)

Wieści z Raciąża

,,Puls Raciąża” nr 1 (48) 2016

Rozstrzygnięcie konkursu „Mieszkańcy Raciąża segregują śmieci”

Zwycięzcy
nagrodzeni
W piątek 18 grudnia 2015 r. o godz. 14 w budynku Urzędu
Miejskiego miało miejsce uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom I edycji konkursu „Mieszkańcy Raciąża segregują
śmieci”. Organizatorem konkursu był Burmistrz Miasta Raciąż. Partnerem Konkursu była firma REMONDIS Drobin
Komunalna Sp. z o.o.
W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy Raciąża, którzy złożyli Deklarację udziału w I edycji konkursu „Mieszkańcy
Raciąża Segregują Śmieci” do dnia 12 maja 2015 r. W konkursie wzięło udział 12 indywidualnych gospodarstw domowych i 8
wspólnot mieszkaniowych. Konkurs zakończył się 30 listopada
br. i polegał na aktywnym udziale mieszkańców przy segregacji
odpadów polegającej na uzyskaniu jak największej ilości wysegregowanych odpadów na poszczególne frakcje, tj. szkło, papier,
tworzywa sztuczne oraz bioodpady. Miejscem weryfikacji w zabudowie jednorodzinnej było: miejsce wystawienia worków na odpady komunalne, a w przypadku zarządców, wspólnot, spółdzielni – miejsca postawienia pojemników na odpady segregowane.

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe wręczone
przez burmistrza Mariusza Godlewskiego.
Indywidualne gospodarstwa domowe:
I miejsce – Pani Mieczysława Banasiak – Wieża Philips
II miejsce – Pani Anita Rogowska – Maszynka z szatkownicą
Zelmer
III miejsce – Pan Tadeusz Bieńkowski – Żelazko Tefal
Budownictwo wielorodzinne:
I miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa ul. 19 Stycznia 7C
– Monitor Samsung 21,5”
II miejsce – PGKiM Sp. z o. o. – zarządca nieruchomości przy
ul. Akacjowej 9 – HP Urządzenie Wielofunkcyjne
III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kilińskiego 58
– Eltra BOOM-BOX CD.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Marianna Góralska

Referendum
Fot. M. Pelc

4

Janusz S. były burmistrz Raciąża
prawomocnie skazany

Sądowy finał
Dnia 18 grudnia 2015
roku Sąd Okręgowy w Płocku skazał prawomocnym wyrokiem byłego burmistrza Raciąża Janusza S. na pół roku
więzienia w zawieszeniu na
dwa lata. Sąd potwierdził winę
byłego burmistrza za zatajenie
w dokumentacji przetargowej
informacji o konieczności roz-

biórki budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu.
Daje to możliwość odzyskania prawie pół miliona złotych odszkodowania od byłego burmistrza przez Miasto
Raciąż. Skazanie Janusza S.
przez sąd ostatecznie świadczy o winie byłego burmistrza.
(r)

20 grudnia 2015 r. odbyło się referendum gminne
w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego i Radnych Rady Miejskiej. Głosowanie przeprowadzono w trzech komisjach referendalnych.
W wyborach 16 listopada 2014 r. uprawnionych do głosowania było 2440 osób, z czego 3/5 liczby biorących udział w wyborach odwoływanego organu stanowiło 1464 osoby. Tyle osób
musiało zagłosować, by niedzielne referendum było wiążące.
Uprawnionych do głosowania było 3749 osób.
W głosowaniu wzięły udział 142 osoby, z czego głosów ważnych oddało 136.
Liczba głosów na „Tak” – 127.
Liczba głosów na „Nie” – 9.
Frekwencja wyniosła 3,8%.
Referendum jest więc nieważne, o czym zadecydowała frekwencja. Mieszkańcy miasta wykazali pełne poparcie dla obecnego Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej, którzy mogą dalej
pracować na rzecz rozwoju miasta.
UM

Poczta w Raciążu
zmieniła placówkę
Od listopada 2015 r. Urząd
Pocztowy w Raciążu mieści się
w nowej siedzibie – w budynku przy ul. Kilińskiego 22 visà-vis poprzedniej siedziby.
Poczta Polska wraz ze
zmianą siedziby zmieniła
także swój wizerunek, wprowadzono nowe standardy
obsługi klienta oraz oznaczenia placówki. Pomieszczenia
w nowo otwartej siedzibie

poczty są funkcjonalne. Dla
klientów przygotowano stoliki, na których można wypełnić potrzebne formularze
oraz otwarto stoiska handlowe. Nowe pomieszczenia
poczty są dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka oprócz usług
pocztowych świadczy także
usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
Marianna Góralska

24. Finał WOŚP
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Orkiestra zagrała
też w Raciążu
W całej Polsce w niedzielę 10 stycznia 2016 r. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Również w Raciążu zorganizowano zbiórkę pieniędzy. 24. finał WOŚP zorganizowano
pod hasłem „Mierzymy wysoko”. W tym roku zebrane pieniądze zostaną przeznaczone
na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Fot. MCKSiR

W niedzielę 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyszło na ulice
nie tylko polskich miast, ale
także zagrało w kilkudziesięciu krajach na świecie. Przez
23 lata działalności Fundacja
WOŚP zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650
mln zł zebranych w corocznych Finałach. Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich,
którzy chcą pomagać przekazując datki zarówno w dniu
zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności Fundacji.
Zarząd Fundacji WOŚP
po konsultacjach ze środowiskami medycznymi i prośbami spływającymi od polskich
szpitali postanowił w czasie
24. Finału WOŚP po raz kolejny zbierać pieniądze dla pediatrii, tym razem wyposażając oddziały podstawowe, co
umożliwi zakup sprzętu dla
większej ilości szpitali, także tych małych. Zbliżający się
Finał to również zbiórka na
rzecz geriatrii.
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu włączyło się w akcję WOŚP
organizując imprezę, podczas
której wolontariusze zbierali pieniądze dla najmłodszych
i najstarszych Polaków.

Podziękowania za współpracę oraz włączenie się
w zbiórkę pieniężną dla:
Szkoła Podstawowa
w Kodłutowie
– 142,47 zł
Zespół Szkół
w Krajkowie
– 235,79 zł
Zespół Szkół
w Starym Gralewie
– 121,70 zł
Zespół Szkół
w Uniecku
– 1254,40 zł

W coroczną akcję włączyło się wielu Wolontariuszy, którzy nie tylko zbierali pieniądze do puszek,
ale również czynnie pomagali w organizacji finału.

W Raciążu od samego
rana ponad 30 wolontariuszy
zbierało pieniądze do puszek
WOŚP.
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Raciążu Pan Robert Kędzierski przekazał wolontariuszom
podstawowe
informacje na temat bezpieczeństwa podczas prowadzenia kwesty oraz informacje
o możliwych zagrożeniach.

W trakcie prowadzenia
zbiórki Wolontariusze wracali do bazy zlokalizowanej
w MCKSiR gdzie przygotowane były dla nich ciepłe napoje oraz posiłki.
Od godz. 16 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum
Kultury można było obejrzeć
występy artystyczne dzieci z sekcji muzycznej MCKSiR prowadzonej przez Panią

Iwonę Wronkowską oraz Roberta Szymborskiego oraz wysłuchać koncerty lokalnych
zespołów muzycznych DW
Bend, Mochiko. O godz. 17
rozpoczęła się licytacja, podczas której sprzedano m.in.:
gadżety WOŚP – koszulki,
kubki, kalendarze, bransoletki, gadżety grupy motocyklowej Raciąż wraz z przejazdem
motocyklem na rozpoczęciu
sezonu, manikiur hybrydowy,
strzyżenie psa (dzięki uprzejmości Pani Danuty Pełki),
monitor LCD 21,5’, który przeznaczyła na licytację wspólnota mieszkaniowa przy ulicy 19
stycznia, a także koszulkę podarowaną przez Pana Jerzego
Smolińskiego z logiem swojej
wyprawy „20 dni kanu Wisłą
1047” zrealizowanej przy pomocy platformy crowdfundingowej „Polak Potrafi”.
Podczas licytacji zebrano 2 662,00 zł. Wolontariusze
24 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zebrali
kwotę 9560,03 zł. Łączna kwota zebrana podczas 24 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 13 976,39 zł.

Fot. MCKSiR

Cała impreza zakończyła się, jak co roku, wysłaniem
światełka do nieba. Wszystkim tym, którzy włączyli się
w organizację akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy serdecznie dziękujemy.

Największą kwotę podczas
24 Finału WOŚP uzbierała
Aleksandra Szałkowska
– 1078,06 zł
Drugie miejsce uzyskała
Natalia Dębkowska
– 703,88 zł
Trzecie miejsce
Andrzej Staniszewski
– 477,59 zł.

Marianna Góralska

Lista Wolontariuszy:
Agnieszka Wielgolaska,
Aleksandra Olszewska,
Aleksandra Szałkowska,
Aleksandra Włodarska,
Andrzej Staniszewski,
Aniela Alicja Wojtal,
Anna Rybacka,
Anna Winter,
Dagmara Kownacka,
Dominika Karwowska,
Dominika Marciniak,
Dominika Skierkowska,
Dominika Widecka,
Jakub Małecki,
Janusz Chłopik,
Julia Kalman,
Justyna Grabowska,
Kacper Drzewiecki,
Kamila Przeździęk,
Karolina Traczyk,
Krystian Fijałkowski,

Krystian Lewandowski,
Krzysztof Dądalski,
Laura Gburczyk,
Maja Kalman,
Maja Kamińska,
Mateusz Nierychlewski,
Natalia Dębkowska,
Natalia Falkiewicz,
Natalia Lewandowska,
Natalia Radecka,
Oliwia Rzeczkowska,
Oliwia Zuzanna Staniszewska,
Roksana Lewandowska,
Szymon Skierkowski,
Urszula Dobrosielska,
Weronika Kujawa,
Wiktoria Chodubska,
Wiktoria Dądalska,
Wiktoria Ratkowska,
Wiktoria Wasiak.

Wieści z Raciąża

6

,,Puls Raciąża” nr 1 (48) 2016

Kronika OSP
Płonące sadze

W dniu 02.01.2016 r., około godz. 20 dyżurny PSK PSP
Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym, budynku mieszkalnego w miejscowości Kruszenica (wieś, powiat płoński, gm. Raciąż). Na miejsce zadysponowano 2 zastępy OSP Raciąż i JRG PSP Płońsk.
Cztery dni później podobna sytuacja miała również miejsce z Raciążu. Tu sytuacja okazała się mniej groźna i do ugaszenia płonącej sadzy w kominie budynku na ulicy Mławskiej wystarczył jeden zastęp straży z raciąskiej jednostki.
Takie przypadki nie są niestety rzadkością podczas zimy.
Nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych, zaniedbanie i zły ich stan mogą spowodować tragiczny w skutkach pożar lub doprowadzić do zatrucia tlenkiem węgla, co
jest szczególnie niebezpieczne nocą.
Przygotowując się do sezonu grzewczego musimy pamiętać, że obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy
budynku jest dopilnowanie okresowych kontroli przewodów kominowych przynajmniej raz w roku przez uprawnioną osobę (mistrza kominiarskiego) oraz ich czyszczenie. Nie
można również zapominać o systematycznej konserwacji
urządzeń grzewczych zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta. W przypadku instalacji gazowej należy kontrolować
jej szczelność.

III Wigilia Miasta i Gminy Raciąż

Wspólne kolędowanie

Pożar obory

18 grudnia krótko przed
godziną 17 Plac Adama Mickiewicza zaczął zapełniać się
mieszkańcami, którzy przybyli, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, jakim
była III Wigilia zorganizowana wspólnie przez Miasto
i Gminę Raciąż.

Tym razem woda

Na placu przed Urzędem Miejskim stanęła po raz
pierwszy scena oraz sprzęt
nagłośnieniowo-oświetleniowy, zakupione przez Miejskie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z projektu zrealizowanego we wrzeniu br. Nie zabrakło świątecznych kramów
z wigilijnymi potrawami oraz
namiotu, w którym odbywały
się warsztaty i zajęcia z rękodzieła, podczas których można było m.in. własnoręcznie wykonać bombki i inne

03.01.2016 r., około godz. 14:45 dyżurny PSK PSP Płońsk
przyjął zgłoszenie o pożarze obory w miejscowości Szczepkowo (wieś, powiat płoński, gm. Raciąż). W akcji gaśniczej
uczestniczyło 7 zastępów straży pożarnej (JRG Płońsk, OSP
Raciąż, OSP Unieck, OSP Kaczorowy, OSP Baboszewo).
Ogień strawił całe poddasze i 40 bel słomy, które były w środku. Po ponad trzech godzinach gaszenia strażakom udało się
opanować ogień.

Praca strażaka nie polega jedynie na gaszeniu ognia.
9 stycznia mogli się o tym przekonać strażacy z jednostki
w Raciążu gdy tuż po godzinie 6 dyżurny z PSK PSP Płońsk
przyjął zgłoszenie o zalanym mieszkaniu na ul. Dworcowej
w Raciążu. Zadaniem strażaków było wypompowanie wody
z mieszkania. Akcja trwała około 40 minut.
Opr. red.

Internet dla Mazowsza
w fazie końcowej
Zakończył się projekt
uruchomienia sieci szerokopasmowej na Mazowszu.
W ciągu dwóch lat polsko-koreańskie konsorcjum KT Corporation zbudowało 3.640 km
sieci światłowodowej, dzięki której ponad 1,2 mln osób
uzyska dostęp do internetu.
To inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską i samorząd województwa
mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Elżbieta Szymanik, wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych mówi, że operatorzy, którzy dysponują sieciami na Mazowszu, kierują się
przede wszystkim efektywnością ekonomiczną. Z szerokopasmowym internetem docierali w pierwszej kolejności

tam, gdzie mieli dużo odbiorców. Nie były to z reguły wioski i małe miasteczka. Unijne
fundusze zmieniły tę sytuację.
Zgodnie z definicją szerokopasmowy internet oznacza
prędkość pobierania co najmniej 24 Mbit/s. Na Mazowszu
ma być zapewnione 40 Mbit/s.
Do tej pory małe miejscowości mogły o takim „oknie
na świat” jedynie pomarzyć.
Prywatni operatorzy oferowali co najwyżej kilka Mbit/s, a i tak niekiedy tylko na
papierze, bo w praktyce prędkość ta była często niższa od
deklarowanej.
W Raciążu w ramach projektu Internet dla Mazowsza została poprawiona infrastruktura telefoniczna. Przez
miasto przeprowadzone zostało okablowanie i wybudowana stacja rozdzielcza.
Opr. red.

świąteczne ozdoby. Chętnie
uczestniczyły w nich dzieci,
ale także rodzice, i seniorzy,
którzy wykonali przepiękne
ozdoby choinkowe.
Uroczystą Wigilię Miejską rozpoczęła pani Anna
Mika, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych.
W świąteczny nastrój wprowadziły widzów najmłodsze
uczestniczki sekcji wokalnej
z MCKSiR śpiewając tradycyjne kolędy.
O godz. 17:30 na scenie
pojawili się organizatorzy:
burmistrz Raciąża Mariusz
Godlewski, wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak, dyrektor MCKSiR Artur Adamski
i zaproszeni goście: starosta
płoński Andrzej Stolpa, burmistrz Drobina Andrzej Samoraj, przewodniczący rady
miejskiej Andrzej Staniszew-

ski, przewodniczący rady
gminy Jarosław Jaworski oraz
ks. proboszcz Wiesław Kosiński, którzy złożyli wszystkim
świąteczne życzenia i podzielili się chlebem.
Krótko przed godz. 18 przekazano światełko betlejemskie,
od którego każdy z mieszkańców mógł zapalić świecę.

Wspólne kolędowanie roz-poczęli uczestnicy i instruktorzy
zajęć
wokalnych
z MCKSiR. Podczas III Wigilii
wystąpił również Chór z Zagroby oraz zespół ,,Moja Rodzina”. Wspólny śpiew kolęd
i pastorałek zakończył III Wigilię Miasta i Gminy Raciąż.
Marianna Góralska

Podziękowania od organizatorów dla instytucji, firm, osób prywatnych oraz wolontariuszy,
którzy wspierali nas podczas organizacji III Wigilii Miasta i Gminy Raciąż.
Sponsorzy:
Bank Spółdzielczy w Raciążu
Polmlek
ZPUE Elektroinstal sp. z o. o. Jakub Gębski
PSB mini mrówka
Domax Paweł Chrzanowski
Skład opału Węg-Rol Adam Bawolik
Apteka Elżbieta Zalewska
Prodom Marcin Obrębski
Ferm pasz Roman Rusin, Jan Rusin
Gościniec „Marszałkówka”
Delikatesy u Cybulskich
Hurtownia artykułów spożywczych Cywińscy
Piekarnia Glinojeck Kęsicki Henryk
Karczma Retro Alicja Olszewska
PVC Alfa sp. z o. o
Prywatna praktyka stomatologiczna Anna Szałkowska
PPHU meble Ewa i Lech Buczkowscy

Agnieszka i Wiesław Wójcik
ABC Jacek Szelągowski
Księgarnia Dafne
Zoowet spółka jawna
Świat Dziecka
Monika i Bogdan Skierkowscy
Sklep chemiczny Jabłońscy
Auto-części Jarosław Zawadzki
Arkadia punkt opłat, centrum kredytowe Artur Gizler
Moto-części Piotr Goszczycki
Sklep meblowy Goszczycki
Kwiaciarnia Jerzy Adamski
Drogeria Jawa Marek Kisielewski
Sebastian Kosiński i Lidia Wychódzka
Państwo Mieszawscy
Ready stand Mariola i Stanisław Kocięda

Podziękowania należą się również Stowarzyszeniu Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu oraz osobom, dzięki
którym mogliśmy spróbować wigilijnych potraw – Catering & Dekoracje Ilona Bruszczak oraz Pani Iwona Trzcińska.

Wieści z Raciąża

,,Puls Raciąża” nr 1 (48) 2016

7

XIII Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Raciążu
30 grudnia 2015 r. o godz. 17 w siedzibie
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się XIII Zwyczajna Sesja Rady
Miejskiej.
Przewodniczący rady Andrzej Staniszewski otworzył sesję
i potwierdził prawomocność obrad, przyjęto protokoły z sesji
poprzedniej. Z zaproszonych gości głos zabrał radny powiatowy Henryk Kozakiewicz, który poinformował obecnych na sali
radnych o porozumieniu, które zostało zawarte w sprawie prowadzenia w Raciążu powiatowej biblioteki publicznej, pozostawienia raciąskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku
z możliwością załatwiania formalności na miejscu. Radny mówił również o problemie nielegalnego spalania śmieci i smogu
w mieście, braku dyżurów aptek w dni świąteczne i wolne od
pracy, braku przejściu dla pieszych na ul. Mławskiej oraz o złym
stanie drogi powiatowej z Raciąża do Płońska.
Po wystąpieniu radnego powiatowego głos zabrał burmistrz
Mariusz Godlewski, który przedstawił sprawozdanie z bieżącej
działalności władz samorządowych. Obecnym na sali radnym
i mieszkańcom burmistrz przekazał informacje, które dotyczyły:
– referendum z 20 grudnia (podziękowania, frekwencja, koszty);
– odbioru pompowni ścieków przy ul. Akacjowej;
– planu gospodarki niskoemisyjnej – dofinansowanie 85%
z NFOŚiGW;
– prac remontowych w MZS, remontu budynków komunalnych przy ul. Kilińskiego, zakończenia remontu placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu;
– wycinki drzew na cmentarzu;
– naprawy chodników, nawierzchni ulic w mieście;
– zakończenia zbiórki azbestu;
– złożenia wniosku na płoszenie gawronów w 2016 roku;
– rozstrzygnięcia konkursu ,,Mieszkańcy Raciąża segregują
śmieci” (3 nagrody indywidualne i 3 nagrody dla wspólnoty, za łączną kwotę 2 000,00 zł);
– spotkania z przedstawicielami starostwa ws. ruchu okrężnego przy MZS;
– otwarcia w Urzędzie Miejskim Punktu bezpłatnych porad
prawnych;

– przetargu na 0,5 ha działki na Targowicy Miejskiej (wystawiono do sprzedaży działkę za ok. 600 tys. zł);
– konkursu na działania sportowe w Raciążu;
– projektu ekologicznego w MZS – dofinansowanie na kwotę
33 000,00 zł;
– wydania przez MOPS 380 decyzji, na łączną kwotę 1 118
208,00 zł, organizowanie Pomocy Żywnościowej dla 136
osób na kwotę 14 000,00 zł, realizacja akcji Szlachetna
Paczka;
– przyznania szkolnych stypendiów socjalnych na łączną
kwotę 55 113, 00 zł;
– zorganizowania III Miejskiej Wigilii, koncerty, warsztaty
w MCKSiR;
– przeprowadzenia audytu w Urzędzie Miejskim;
– spotkań burmistrza z mieszkańcami – 520 spotkań w 2015 r.
w tym 320 dotyczyło pracy, ok. 100 przyznania mieszkania,
a 98 różnych spraw;
Podczas dyskusji zabrali głos burmistrz Mariusz Godlewski, radny Bogusław Jeżak, radny Paweł Chrzanowski i radny Artur Gizler. Gorąca dyskusja toczyła się głównie na temat zapisów w uchwale dotyczącej Pulsu Raciąża. Chodziło
głównie o wprowadzane zmiany. Według najnowszej uchwały wydawcą gazety będzie Miejskie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji. Ponadto wprowadzono zapis do uchwały, który
zezwala na wydawanie gazety samorządowej na spółkę z inną
gminą, dzięki czemu koszty druku zmniejszą się o połowę.
Puls Raciąża nadal pozostaje bezpłatną gazetą samorządową,
wydawany będzie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Powołaniem na stanowisko redaktora naczelnego gazety miejskiej zajmie się dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Artur
Adamski. W redagowaniu gazety dodatkowo będzie brała udział młodzież z kółka dziennikarskiego, prowadzonego
przez redaktora naczelnego Pulsu. W gazecie działać będzie
kolegium redakcyjne.
W kolejnym punkcie obrad głos zabrała przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Marzanna Kubińska odczytując rozpatrzoną przez komisję decyzję dotyczącą skargi z 9 grudnia 2015 r.
na działania burmistrza Miasta Raciąż uznając zdaniem komisji
skargę za bezzasadną.

Świąteczne przedstawienie przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola w Raciążu

Świąteczne spotkanie
We wtorek 15 grudnia
2015 r. w sali widowiskowej
MCKSiR o godz. 10 odbyło się
przedstawienie przygotowane
przez przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola pt. ,,Spotkanie z Mikołajem”.
Na to wydarzenie zostali
zaproszeni liczni goście, w tym
burmistrz miasta Mariusz Godlewski, przewodnicząca rady
rodziców Anna Falkiewicz, dyrektor MCKSiR Artur Adamski oraz rodzice i nauczyciele, którzy tłumnie przybyli, by
obejrzeć przedstawienie.
Na początku dyrektor
Miejskiego Przedszkola Pani
Iwona Karpińska podziękowała burmistrzowi za przybycie

oraz powitała przybyłych na
przedstawienie rodziców. Następnie burmistrz Godlewski
w krótkich słowach podziękował za zaproszenie i złożył
świąteczne życzenia.
Przedstawienie rozpoczęło
się od przybycia św. Mikołaja,
dla którego dzieciaki przygotowały m.in. wspaniałe jasełka, kolędy i pastorałki. Później
każda grupa przedszkolaków
recytowała wiersze i śpiewała
piosenki dla Mikołaja. Przedstawienie potrwało około godziny i było bardzo udane.
Świąteczna
atmosfera
udzieliła się rodzicom obecnym na sali, którzy gorąco
oklaskiwali każdy występ.

Na koniec św. Mikołaj rozdał prezenty, którymi zostały
obdarowane wszystkie przedszkolaki.
Marianna Góralska

Podczas XIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej przyjęto
następujące uchwały w sprawach:
1. wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego
w Raciążu,
2. podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej w Raciążu w przedmiocie uznania skargi Pana Stanisława J. za bezzasadną;
3. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Miasto Raciąż”;
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;
5. Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Raciąż na 2016 rok;
6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Raciąż;
7. zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2015 rok;
8. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół
prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne
niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i fizyczne oraz
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
placówkom niepublicznym,
9. składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku;
10. wydawania gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż.
W przedostatnim punkcie obrad – interpelacje i zapytania
radnych, padło kilkanaście pytań do burmistrza Mariusza Godlewskiego, m.in. ze strony radnego Artura Gizlera, radnego
Dariusza Dobrosielskiego, radnego Bogusława Jeżaka i radnego Zientarskiego. Radni pytali burmistrza m.in. o remont na
ul. Rzeźnianej, program dowozu dzieci na basen, harmonogram
wywozu śmieci w miesiącach zimowych, harmonogram sprzątania ulic, roboty publiczne i interwencyjne, likwidację SPZOZ-u,
herb miasta i odszkodowanie dla firmy Robbud oraz o koszt referendum gminnego przeprowadzonego 20 grudnia. Na wszystkie te pytania burmistrz odpowiadał rzetelnie i wyczerpująco.
Na koniec XIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Staniszewski wspomniał o corocznym balu charytatywnym, który w tym roku odbędzie się 6
lutego w Marszałkówce. Podczas balu odbędzie się zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne.
Marianna Góralska

Wieści z Raciąża
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Orszak Trzech Króli w Raciążu
W środę 6 stycznia
2016 r. przypadała Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech
Króli. Tego dnia przez polskie miasta przeszły barwne korowody kolędników
i przebierańców, wiedzione
przez trzech mędrców ze
Wschodu, którzy zgodnie
z Ewangelią św. Mateusza
przybyli do Betlejem oddać
pokłon nowo narodzonemu Jezusowi.
W tym roku również w naszym mieście po raz pierwszy pojawił się Orszak Trzech
Króli. Za jego organizację odpowiadała Raciąska parafia we
współpracy z Urzędem Miejskim i Miejskim Centrum
Kultury. Po Mszy św. o godz.
11:30 spod kościoła ruszyła
procesja. Uczestnicy śpiewając
kolędy udali się pod Ratusz
Miejski. Na czele orszaku podążali trzej królowie, którzy
przed szopką znajdującą się
przy Urzędzie Miejskim złożyli swoje dary – mirrę, kadzidło i złoto.

Ulicami miasta przeszedł barwny orszak.

W Polsce Święto Trzech
Króli ma długą tradycję. Na
przełomie XV i XVI wieku wykształcił się zwyczaj święcenia
złota i kadzidła, które zastępowano paloną żywicą, a potem okadzano nią domostwa.
Miała ona chronić dom przed
złymi mocami. Dzisiaj święcenie złota, kadzidła i mirry,
które według Ewangelii królowie złożyli w darze Dzieciątku, odbywa się w kościele. Od
XVIII wieku żywy pozostaje
zwyczaj święcenia w tym dniu
kredy i pisanie nią na drzwiach
„K+M+B” z datą bieżącego

roku. Wbrew powszechnej interpretacji, litery nie odpowiadają imionom królów, ale
stanowią zniekształcony skrót
łacińskiego „C+M+B” – „Christus Mansionem Benedicat”
(Niech Chrystus błogosławi
temu domowi).
Od 2011 r. przez polskie
miasta przechodzą Orszaki
Trzech Króli – połączenie rodzinnych jasełek z korowodem kolędników, herodów,
diabłów i oczywiście, trzech
mędrców ze Wschodu. Po raz
pierwszy orszak został zorganizowany w Warszawie już

w 2009 roku, jako rozwinięcie jasełek w szkole „Żagle”.
W 2011 r., kiedy prezydent
Bronisław Komorowski ustanowił Święto Trzech Króli
dniem ustawowo wolnym od
pracy, inicjatywę przejęło pięć
kolejnych największych polskich miast: Szczecin, Gdańsk,
Poznań, Kraków i Wrocław.
Orszakom patronują lokalne
władze świeckie i kościelne.
W Raciążu Orszak Trzech
Króli przeszedł przez miasto po
raz pierwszy. Tłumnie uczestniczyli w nim mieszkańcy miasta oraz goście. W uroczystym

korowodzie przy wtórze chóru
parafialnego uczestniczył również burmistrz Mariusz Godlewski, dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury, radni miejscy. Świąteczny korowód poprzedziła przed południem
Msza Św., podczas której kazanie wygłosił wikariusz ks. Robert Mazurowski.
Trzej mędrcy ze Wschodu
w asyście ks. proboszcza Wiesława Kosińskiego, ministrantów, aniołków, pastuszków,
chóru i mieszkańców wyruszyli na czele orszaku sprzed
kościoła parafialnego na rynek

Nie zabrakło również najmłodszych.

miejski pod siedzibę urzędu.
Tam złożyli dary przed szopką świętej rodziny – małego
Jezusa, Maryi i Józefa, których
figurki przekazał ks. dr Jan Piotrowski – proboszcz parafii pw.
św. Małgorzaty w Gralewie.
Królowie podążający na czele
orszaku ubrani byli w bogato
zdobione, barwne stroje, obrazujące kraje, z których pochodzili. W dłoniach nieśli dary –
mirrę, kadzidło i złoto.
Podczas uroczystej procesji przez miasto wspólnie śpiewano kolędy. Było kolorowo,
panowała podniosła i radosna
atmosfera. Pierwszy w naszym
mieście orszak Trzech Króli
okazał się sukcesem. Na zakończenie tegorocznego orszaku ks. proboszcz Wiesław
Kosiński podziękował wszystkim za pomoc w organizacji
tego przedsięwzięcia. Relację
z pierwszego Orszaku Trzech
Króli można było obejrzeć na
stronie gościa płockiego. Na
kolejny taki pochód przyjdzie
nam czekać cały rok.
Marianna Góralska

Zmodernizowana ciepłownia już działa
Pod koniec ubiegłego
roku mieliśmy okazję odwiedzić budynek Ciepłowni Miejskiej mieszczący się
na osiedlu Jana Pawła
II. Dyrektor Ciepłowni
Antoni Kajetan Siennicki opowiedział
o pracach remontowych wykonanych
w latach 2014, 2015.
Dyrektor nie krył zadowolenia, że po długoletnich
staraniach kierownictwu ciepłowni udało się porozumieć
z władzami miasta. Dostrzegając problem, obecny burmistrz miasta, Mariusz Godlewski oraz Rada Miejska,
zdecydowali się przeznaczyć
część pieniędzy z budżetu
miasta na inwestycje w Miejskiej Ciepłowni. W związku
z tym w najbliższym czasie
nie nastąpią podwyżki energii cieplnej, co z pewnością
spotka się z zadowoleniem raciążan. Łącznie koszty przeprowadzonych napraw i remontów wyniosły 270 000 zł.

Tylko w ubiegłym roku na
remont ciepłowni wydano 135
154 zł, z tego zgodnie z umową dzierżawy kotłowni operator pokrył 40 000 zł, a pozostałą kwotę zabezpieczono
ze środków z budżetu miasta
oraz pozyskanych na ten cel
środków zewnętrznych.
Proces inwestycyjny nadzorowany był przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Raciążu. W skład niego

wchodziło rozpisanie przetargu, wyłonienie wykonawcy, wybór inwestora nadzoru
budowlanego, nadzorowanie
prac i odbiór końcowy.
Od wiosny 2015 roku działa zamontowany jesienią 2014
piec na biomasę, który produkuje energię cieplną zużywaną
do podgrzania wody. Inwestycja ta pozwoliła na ograniczenie
kosztów wytworzenia energii
cieplnej do 50%. Ważną zale-

tą jest to, że jej spalanie nie jest
tak uciążliwe dla środowiska
jak spalanie paliw kopalnych,
bo powstający w tym procesie
dwutlenek węgla jest pochłaniany przez rośliny i nie przybywa go w atmosferze (powstaje
go tyle, ile wcześniej zostało pochłonięte – bilans jest zerowy).
Ponadto w ubiegłym roku
zmodernizowano instalację
solarną (koszt modernizacji to 30 000 zł), która przy

Nowy piec na biomasę pozwala ograniczyć koszty podgrzania ciepłej wody nawet o 50%.

sprzyjających warunkach atmosferycznych tego lata dała
oszczędności na poziomie
15%. Panele słoneczne zostały wpięte bezpośrednio w wężownicę zasobników ciepłej
wody. Pominięto przyjęte poprzednio rozwiązania przekazywania energii przez wymienniki płytowe, a cały układ
został podzielony na trzy sekcje, co pozwoliło na sprawne,
bezawaryjne działanie układu.
W miesiącach letnich 2015
roku wykonano remont pieca
C-150. Zakres prac obejmował wymianę płomieniówek
dolnego ciągu, wymurówkę
komory spalania oraz górnego
i dolnego żaroodpornego sklepienia. Jak poinformował nas
pan Antoni Kajetan Siennicki
przy wymianie płomieniówek
zastosowano ścianki rur o grubości 3,2 mm. Użyto również
betonu o zwiększonych parametrach żaroodporności, co
w jego ocenie, znacząco wydłuży okres użytkowania.
Spalanie zrębki jest bardzo ekologicznym sposobem
pozyskiwania energii. Ma ono
jednak negatywny wpływ na
żywotność urządzeń. Przyczynia się do tego zawartość pia-

sku w opale oraz wytwarzanie
się kwasów w trakcie procesu
spalania. Pomimo tego zrębki
drzewne to ekologiczny i nadal
bardzo atrakcyjny ekonomicznie opał biomasowy wytwarzany z odpadów drzewnych
i upraw energetycznych. Surowcami do produkcji zrębków
są przede wszystkim odpady
z przemysłu tartacznego i leśnego. Ich jakość i wartość opałowa zależna jest od pochodzenia
i sposobu składowania surowca.
Spółka Termal Transfer
Technologies zasygnalizowała
też problem złego stanu przestarzałej instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody na
osiedlu Jana Pawła II. Kładzione kilkadziesiąt lat temu instalacje generują spore dodatkowe
koszty przesyłu i zabezpieczenia
właściwych parametrów ciepła,
co ostatecznie przekłada się na
ceny ogrzewania. Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury pozwoli w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych
urządzeń grzewczych, a w efekcie końcowym unikniemy podwyżek opłat z tytułu centralnego ogrzewania.
Marianna Góralska
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Biografia Bronisława
Zielińskiego – patrona nowo powstałej
ulicy w Raciążu

Ku pamięci
Lekarz Bronisław Zieliński ur. w 1891 w Kownatach
koło Płońska w rodzinie szlacheckiej, jako najmłodszy
z sześciorga rodzeństwa. Rodzice Adolf i Helena z domu
Korzybska. Studia medyczne
ukończył w Rostowie, gdzie
mieściła się filia Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom
uniwersytecki otrzymał z wyróżnieniem w dniu 30.03.1918
roku. Został on uznany przez
Ministerstwo Zdrowia Publicznego nowo powstałego
Państwa Polskiego w grudniu
1918 roku. Początkowo pracował jako lekarz wojskowy.
Nie są znane miejscowości
gdzie praktykował. W roku
1927 kupił posiadłość w Raciążu (po przybyciu do Raciąża początkowo zamieszkał
na ulicy Płockiej 4 na piętrze,
przed wojną ul. Pierackiego – dop. red.), tu też ożenił
się z Sabiną z domu Kolczyńską pochodzącą z Budkowa
w powiecie płockim. Państwo
Zielińscy mieli troje dzieci, tj.
Hannę, Jerzego i Janusza. Pracując w Raciążu wielokrotnie udzielał porad lekarskich
nieodpłatnie z czego pamięreklama

tają go najstarsi mieszkańcy
miasta. A trzeba pamiętać, że
w tamtym czasie niejednokrotnie praca lekarza wymagała nie tylko hartu ducha, ale
też i ciała. Przejazdy kilku czy
kilkunastokilometrowe chłopską furmanką w porze jesieni
czy zimy, nie należały do rzadkości. Wiadomo jest, że udzielał porad lekarskich wsiom
Siemiątkowo, Unieck, Koziebrody i oczywiście mieszkańcom Raciąża. Był również
nauczycielem higieny i społecznikiem. Radnym do Rady
Miejskiej, prezesem Straży Pożarnej, pomysłodawcą i donatorem Spółdzielni Mleczarskiej. Działał również w kole
sportowym „Sokół”.
W gabinecie przy ulicy Kościelnej 12, przy przyjmowaniu pacjentów pomagała mu
żona Sabina. W okresie okupacji niemieckiej brał udział
w ruchu oporu. Był żołnierzem Armii Krajowej, za co
w 1942 roku został aresztowany. W więzieniu w Sieradzu
nadal udzielał porad lekarskich
jako lekarz więzienny. Niedługo później został przewiezio-

ny do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tu w dniu
28.02.1943 roku zmarł. W pamięci mieszkańców pozostał
jako dobry lekarz, społecznik
o dużej wrażliwości na biedę i krzywdę ludzką oraz jako
wzorowy obywatel. Wydaje się,
że bardzo potrzebna byłaby pamięć o tym człowieku i lekarzu zapisana nazwą ulicy, czy
skweru w Raciążu. Warto jest
przecież pamiętać o tych, dzięki którym łatwiej jest żyć społecznościom lokalnym.
(Krzysztof Bielski „Płońscy
lekarze znani i nieznani” [w:]
Płoński Kulturniak, 2003 nr 2)
Czasopismo i zdjęcia
pochodzą ze zbiorów prywatnych Pani Hanny Szelągowskiej – córki doktora
Bronisława Zielińskiego
Ul. Bronisława Zielińskiego to nowo wytyczona ulica na
osiedlu domów jednorodzinnych nad rzeką Raciążnicą.
Biegnie równolegle do ul. Kilińskiego na wysokości obiektów szkolnych.
Oprac. J. Ch.
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Na zdjęciu od lewej: Dawid Smoleński, Jacek Szelągowski,
Artur Adamski, Michał Adamczyk, Tomasz Noskiewicz,
Wiesława Czerwińska, Paweł Rybka, Stefan Modrzejewski,
Artur Gizler, Andrzej Rybus-Tołłoczko.

20 stycznia 2015 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w Raciążu zgłosili Burmistrzowi Miasta Raciąż wniosek o powołanie
Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(RRDPP). 27 stycznia Rada Miejska w Raciążu przyjęła uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, co
zostało zawarte w Regulaminie działania tej rady,
będącym załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta Raciąż, zwołał 10 lutego zebranie
wyborcze na podstawie § 6 i § 7 Regulaminu RRDPP.

Dokonania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (RRDPP) w 2015 roku.

Doradzają i opiniują
W skład Raciąskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego weszło sześciu przedstawicieli, czynnie działających
organizacji
pozarządowych
na terenie miasta, wybranych
w głosowaniu tajnym; dwóch
przedstawicieli Rady Miejskiej powołanych uchwałą oraz
dwóch przedstawicieli organu
wykonawczego, wyznaczonych
zgodnie z zarządzeniem burmistrza. Jest to pierwsza w powiecie płońskim Rada Działalności
Pożytku Publicznego, która jest
organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża z 11 lutego ubiegłego roku
skład RRDPP przedstawia się
następująco:
Stefan Modrzejewski
– przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów w Raciążu,
Jacek Szelągowski
– przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta
i Gminy Raciąż,
Tomasz Noskiewicz
– przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji Medialnej Ziemi
Raciąskiej,
Michał Adamczyk
– przedstawiciel Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej,
Janusz Chłopik
– przedstawiciel Klubu Sportowego „Błękitni” Raciąż,
Dawid Smoleński
– przedstawiciel Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu,
Artur Gizler
– przedstawiciel Rady Miejskiej w Raciążu,

Edyta Obrębska
– przedstawicielka Rady Miejskiej w Raciążu,
Wiesława Czerwińska
– Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciążu, wyznaczona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza,
Artur Adamski
– Dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, wyznaczony zgodnie z zarządzeniem Burmistrza.
Do głównych zadań Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:
■ opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta,
■ opiniowanie projektów
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz
współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku
publicznego, w tym programów współpracy,
■ wyrażanie opinii w sprawach
dotyczących funkcjonowania
organizacji pozarządowych,
■ udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku
sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
■ wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz
w sprawach rekomendowanych standardów realizacji
zadań publicznych – termin
wyrażenia przez RRDPP opinii wynosi 14 dni od dnia
doręczenia projektu progra-

mu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii
w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
10 marca odbyło się I posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z udziałem burmistrza i wiceburmistrza oraz koordynatora współpracy z organizacjami pozarządowymi, podczas
którego osoby, które weszły
w skład Rady otrzymały nominacje na członków RRDPP.
Wybrani zostali współprzewodniczący rady. Członkowie reprezentujący trzeci
sektor wybrali na współprzewodniczącego ze strony organizacji pozarządowych Stefana Modrzejewskiego. Funkcję
współprzewodniczącego, reprezentującego jednostkę samorządu terytorialnego, decyzją Burmistrza Miasta Raciąż
pełni Artur Adamski.
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego
w 2015 roku odbyła 6 posiedzeń. Przyjęła uchwały w następujących sprawach:
■ zaopiniowania projektu
uchwały dotyczącej przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto
Raciąż w 2015 roku,
■ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2015 rok,
■ wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie

na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2015 roku,
■ w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym,
■ wzmocnienia sprawności realizacji zadań przez Radę,
■ ustalenia planu pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 2015 rok,
■ wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
opiniującej oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia,
■ zaopiniowania projektu
uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr IV/26/2015 Rady
Miejskiej z dnia 27 stycznia
2015 roku dotyczącej określenia
trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
■ zaopiniowania projektu regulaminu zgłaszania i wyboru
projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
■ wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na
realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
■ zaopiniowania projektu Budżetu Gminy Miasto Raciąż
na 2016 rok.
Powołano 2 zespoły robocze do spraw:
– Budżetu obywatelskiego; Jacek Szelągowski – przewodniczący, Artur Adamski,
Artur Gizler,
– Lokalnej Karty Dużej Rodziny; Wiesława Czerwińska –
przewodnicząca, Jacek Szelągowski, Tomasz Noskiewicz.

Członkowie rady uczestniczyli w trzech szkoleniach. Dwa z nich przeprowadzone przez koordynatora
współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzeja Rybus-Tołłoczko. Były to:
szkolenie dotyczące przygotowania oferty organizacji pozarządowej realizacji
zadania publicznego, jako
przedstawiciela organizacji
pozarządowych, oraz szkolenie na temat standardów
rad działalności pożytku publicznego. Trzecie spotkanie
prowadziła pani Stanisława
Retmaniak z Biura Obsługi
Ruchu i Inicjatyw Społecznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Wdrażanie
standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi”, a było to
szkolenie połączone z samooceną początkowej fazy
pracy rady dotyczące powołania, dotychczasowej pracy
oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
26 maja 2015 roku współprzewodniczący rady przedstawili informację o pracy RRDPP
podczas sesji Rady Miejskiej
w Raciążu: Stefan Modrzejewski – dotychczasowe dokonania i Artur Adamski – plany
i kierunki działania.
Informacje na temat bieżącej działalności rady zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
zakładka – RRDPP (protokoły, uchwały). Rada posiada
również adres e-mail: rrdpp@
miastoraciaz.pl.
Na temat działalności Raciąskiej Rady Działalności Po-

żytku Publicznego ukazały
się artykuły prasowe: Powołano Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
[w:] „Puls Raciąża” nr 1 (44)
2015; Będzie rada pożytku,
[w:] „Płońszczak” nr 5 (1033);
Obradowali radni miasta, [w:]
„Płońszczak” nr 22 (1050);
Pierwsza w powiecie, [w:] „Tygodnik Płocki” 17.02.2015.
Bardzo dobrze układa się
współpraca rady z burmistrzem Raciąża Mariuszem
Godlewskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Staniszewskim, wiceburmistrzem Pawłem Rybką,
współprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi
Andrzejem Rybus-Tołłoczko, pracownikami Urzędu
Miejskiego: Justyną Dumińską, która wzorowo wykonuje swoje obowiązki związane
ze współpracą z RRDPP oraz
Katarzyną Wawrowską wspierającą radę w sprawach organizacyjnych.
W 2016 roku RRDPP będzie nadal prowadziła działalność pożytku publicznego na
rzecz raciąskiej społeczności.
Społecznie użyteczne działanie będzie dotyczyło przede
wszystkim takiej sfery zadań
publicznych jak polityka społeczna i zdrowie, działalność
pomocowa, kultura i tożsamość narodowa, edukacja,
sport i środowisko, zrównoważony rozwój, społeczeństwo obywatelskie.

Stefan Modrzejewski

Sport i edukacja

12

Co nowego
w ZS STO?
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Raciążu, dzięki wielu inicjatywom, podejmowanym przez
dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, od ponad dwudziestu lat, prężnie się rozwija.
W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży
oraz Publicznej Szkole Policealnej, systematycznie organizowane są imprezy okolicznościowe (andrzejki, wigilie,
spotkania integracyjne, wyjazdy szkoleniowo-edukacyjne),
dostarczające uczniom, słuchaczom i nauczycielom, niezapomnianych przeżyć.
Czwartego grudnia uczennice klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Agata
Kowalska, Daria Piłat, Aleksandra Kowalska, Natalia Jędrzejewska, Julia Radomska i Alicja Brudzińska wraz
z opiekunami: panią Urszulą
Skierkowską, panią Martą Samoraj, panem Łukaszem Palmowskim oraz panem Marcinem Ciarkowskim, po raz
pierwszy wybrali się z wizytą do Centrum Medycznego
GRUPA ZDROWIE w Kraszewie-Czubakach, gdzie odwiedzili Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci do
ukończenia 18-tego roku życia. Taką przedświąteczną wizytą, sprawili miłą niespodziankę chorym maluchom,
które z różnych przyczyn, nie
mogą przebywać we własnych
domach. Są to dzieci ciężko
chore, które nie są w stanie samodzielnie egzystować i dzięki oddaniu, sercu i pomocy
dobrych ludzi – pracowników
zakładu: lekarzy, pielęgniarek,
psychologów, logopedów, rehabilitantów oraz opiekunek,
dzielnie walczą z problemami
dnia codziennego. Pokrzywdzone przez los, często porzucone przez najbliższych, pozba-

wione miłości, żywo reagują na
każdy kontakt z drugim człowiekiem, szukając bliskości
i ciepła rodzinnego, którego
często nie było dane im zaznać.
Pierwsza wizyta zakończyła się sukcesem, sprawiając licealistkom, ich opiekunom,
a przede wszystkim dzieciom,
wiele radości. Podopieczni oddziału dziecięcego otrzymali
prezent w postaci dużego, białego, pluszowego misia, do którego będą mogli się przytulać.
Szczery uśmiech, goszczący na
ich małych twarzyczkach, podczas wspólnej zabawy, stanowił
najpiękniejsze podziękowanie
i inspirację do dalszej pracy
charytatywnej.
Szesnastego
grudnia
uczniowie SLO dla młodzieży wraz z opiekunami, panem
Łukaszem Palmowskim i panią Martą Samoraj, pojechali do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku, aby
wziąć udział w mistrzostwach
powiatu w tenisie stołowym
szkół ponadgimnazjalnych.
Turniej przebiegał w miłej,
sportowej atmosferze, a poszczególni zawodnicy rywalizowali w duchu fair play.
W rozgrywkach wzięło
udział trzydziestu sześciu zawodników: trzynaście dziewcząt i dwudziestu trzech
chłopców. Dużym sukcesem
można nazwać występ licealistów z SLO, którzy zaskoczyli wszystkich bardzo dobrym
przygotowaniem, zaangażowaniem i umiejętnościami.
Efektem było zdobycie wysokich lokat, zarówno w rywalizacji indywidualnej (siódme
miejsce Agaty Skorupskiej,
dziewiąte miejsce Patryka
Chądzyńskiego), jak i drużynowej – czwarte miejsce ZS
STO w Raciążu w kategoriach
chłopcy i dziewczęta.
Marcin Ciarkowski

Wizyta uczniów MZS
w areszcie śledczym
Uczniowie kl. III Publicznego Gimnazjum w Raciążu
w dniach 7 i 14 grudnia 2015 r.
brali udział w programie edukacyjno-profilaktycznym pt.
„Więzienie stracony czas”
w areszcie śledczym w Płońsku. Program ten został zrealizowany przez Okręgowy
Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji
w Radomiu.

Podczas pobytu uczniowie
zwiedzali areszt śledczy oraz
obejrzeli film pokazujący zachowania młodych ludzi w różnych
kontrowersyjnych sytuacjach.
Wyjazd do Płońska był
zorganizowany i sfinansowany przez szkołę, a udział
w tym programie był możliwy
dzięki pracownikowi aresztu
śledczemu Panu Markowi Zabłockiemu.
red.
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Dobry rok
Osiągnięcia uczniów Miejskiego Zespołu Szkół – podsumowanie roku 2015.
W Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt: „Moja
Parafia” dwie uczennice MZS
uzyskały II miejsce i wyróżnienie. 23 września 2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu przez komisję powołaną
z inicjatywy głównego organizatora: Targi Lublin S.A. Komisja konkursowa przyznała
uczennicy Publicznego Gimnazjum w Raciążu Alicji Liberadzkiej (kl IC) II miejsce
w kategorii „Artysta – Gimnazjalista” i uczennicy Szkoły
Podstawowej w Raciążu Aleksandrze Włodarskiej (kl VIB)
– II wyróżnienie w kategorii
„Zdolny Uczeń”.
We wtorek 29 września
w Lublinie, Alicja Liberadzka
wraz z rodzicami oraz księdzem Piotrem odebrała nagrodę z rąk Ks. Arcybiskupa
Stanisława Budzika – Metropolity Lubelskiego.
Dziękujemy za włożony
trud oraz zachęcamy innych
do udziału w konkursach.

resińska, Natalia Chądzyńska,
Jacek Kopciński, Jakub Ciski,
Krystian Schodowski.
Uczniowie
Publicznego
Gimnazjum w klasyfikacji szkół
gimnazjalnych uplasowali się na
V miejscu – dziewczęta, chłopcy na miejscu IV. Dominika Cybulska zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej, Karolina
Olszewska II miejsce, a Damian
Krysiak III miejsce.
Awans do Mistrzostw rejonu w indywidualnych biegach przełajowych wywalczyli
następujący uczniowie: Patrycja Mazuchowska, Aleksandra
Kruszewska, Kacper Chmielewski, Sebastian Zgorzelski,
Jakub Kuźniewski, Dominika

Stanowski (Szkoła Podstawowa), Sławomir Jóźwiak, Olgierd Wszałkowski (Publiczne
Gimnazjum).
22 października 2015 r.
odbyły się mistrzostwa rejonu w indywidualnych biegach

Uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu w 2015
roku osiągnęli również wysokie wyniki sportowe, biorąc
udział w licznych zawodach
biegowych.
16 października 2015 r.
w Płońsku odbyły się mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych.
W klasyfikacji szkół podstawowych dziewczęta zajęły
I miejsce, a chłopcy III.
Indywidualnie
Laura
Gburczyk zajęła III miejsce
w swojej kategorii wiekowej,
Dominik Nawrocki II miejsce
a Jacek Kopciński I miejsce.
Awans do mistrzostw rejonu wywalczyli następujący
uczniowie: Maja Staniszewska, Dominik Nawrocki, Laura
Gburczyk, Julia Leszczyńska,
Paulina Żebrowska, Aleksandra Chłopik, Wiktoria Oliwia
Niksa, Kacper Sobiecki, Jakub
Dwuraźny, Urszula Dobrosielska, Julia Kalman, Klaudia We-

Cybulska, Damian Krysiak,
Jakub Szelągiewicz, Jakub Zajedziński, Karolina Olszewska,
Weronika Cybulska, Patrycja
Kownacka, Mateusz Chądzyński, Dawid Zastawny-Gawin,
Kamil Pawelczak.
Opiekunami uczniów byli:
Agnieszka Kopcińska, Aleksandra Wiśniewska, Wojciech

przełajowych. Do rywalizacji
przystąpili zawodnicy, którzy
uzyskali awans w mistrzostwach
swojego powiatu. W zawodach
wzięli udział uczniowie z powiatów: ciechanowskiego, żuromińskiego, pułtuskiego, mławskiego, płońskiego.
Szkołę Podstawową reprezentowało 17 zawodników,
a Publiczne Gimnazjum 15
uczniów.
Awans do Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
wywalczyli: Laura Gburczyk,
Natalia Chądzyńska, Jacek
Kopciński (Szkoła Podstawowa), Dominika Cybulska, Patrycja Mazuchowska, Damian
Krysiak, Karolina Olszewska,
która w swojej kategorii wiekowej zajęła II miejsce.

W klasyfikacji końcowej
szkół podstawowych dziewczęta zajęły III miejsce (33 szkoły startujące), chłopcy miejsce
VII (34 szkoły startujące).
W klasyfikacji końcowej
szkół gimnazjalnych dziewczęta zajęły II miejsce (31 szkół
startujących), chłopcy miejsce
XI (31 szkół startujących).
Opiekunami uczniów byli
nauczyciele: Agnieszka Kopcińska, Aleksandra Wiśniewska, Olgierd Wszałkowski.
29 października 2015r.
w Płońsku uczniowie powiatu
płońskiego przystąpili do rywalizacji w sztafetowych biegach przełajowych. Uczniowie
naszej szkoły podtrzymali tradycję i ukończyli biegi na medalowych miejscach.
Dziewczęta zajęły I miejsce zostawiając daleko w tyle
pozostałe trzy drużyny.
Skład zwycięskiej sztafety: Natalia Chądzyńska, Aleksandra Włodarska, Urszula
Dobrosielska, Julia Kalman,
Klaudia Weresińska, Aleksandra Chłopik, Paulina Żebrowska, Laura Gburczyk, Oliwia
Niksa, Julia Leszczyńska, Wiktoria Tylczyńska.
Sztafeta chłopców ukończyła rywalizację na II miejscu: Jacek Kopciński, Adrian
Zastawny-Gawin,
Krystian
Schodowski, Jakub Ciski,
Oskar Skierkowski, Jakub
Dwuraźny, Dawid Mazuchowski, Kacper Sobiecki,
Kacper Mysiakowski, Tomasz
Lewandowski.
Obie drużyny awansowały
do Mistrzostw Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych.
Uczniów do zawodów przygotowywali: Agnieszka Kopcińska, Aleksandra Wiśniewska,
Wojciech Stanowski.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów
sportowych.
red.
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Monitoring a bezpieczeństwo uczniów MZS w Raciążu.
Rozmowa z dyrektor szkoły mgr Marią Chyczewską.

Monitoring jest potrzebny
7 grudnia 2015 r. podpisano umowę z firmą Kartel
Tech Import-Eksport z Sierpca w ramach projektu „Wzrost
jakości życia mieszkańców poprzez poprawę obszaru edukacji”. Zadanie zrealizowano
pod nazwą „Dostawa, montaż
i kontrola monitoringu wizyjnego dla Miejskiego Zespołu
Szkół w Raciążu”.
Zadanie było dofinansowane w połowie przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski
w Warszawie, tj. 50% z budżetu państwa i 50% wkładu własnego. Monitoring obejmować będzie szatnie uczniów
i część korytarza.
System telewizji przemysłowej jest integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem Miejskiego Zespołu
Szkół w Raciążu. System składa się z 26 kamer IP rozmieszczonych wewnątrz budynku służących do obserwacji
i rejestracji obrazu zarówno
w dzień, jak i w nocy dzięki
wbudowanemu oświetlaczowi o zasięgu 20m. Do reje-

stracji obrazu z kamer służą
dwa rejestratory video, z których każdy został wyposażony
w dwa dyski HDD o pojemności 3TB każdy. Rejestratory
zostały umieszczone w dwóch
szafach i stanowią główne
urządzenie rejestracji i zarządzania systemem kamer do
przesyłu danych w technologii
IP. Gwarancja producenta na
sprzęt wynosi 36 miesięcy.
Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół zgodziła się na
krótką rozmowę z redakcją
Pulsu.

Red: Czy Pani zdaniem monitoring w szkole to dobry
pomysł?

M. Ch: Założenie monitoringu było moim priorytetem od chwili objęcia stanowiska dyrektora Miejskiego
Zespołu Szkół. Pozwoli on
nie tylko na dostrzeganie
i eliminowanie negatywnego zachowania uczniów podczas przerw, ale także uniemożliwi wchodzenie na teren
szkoły osób postronnych.

Czy zainstalowanie monitoringu w szatni przyczyni się Pani zdaniem do
wzrostu bezpieczeństwa
uczniów?

Monitoring w szatni jest
potrzeby z tego względu, że
w styczniu zostaną zainstalowane szafki. Każdy uczeń
będzie miał swoją szafkę, za
którą ponosi odpowiedzialność materialną. Pomocny
w tym właśnie jest monitoring, który pozwoli na ustalenie ewentualnych prób
niszczenia sprzętu, złego zachowania się uczniów bądź
kradzieży.

Na jakie zagrożenia mogą
być narażeni uczniowie
w szkole?

W Miejskim Zespole
Szkół uczy się 634 uczniów
w przedziale wiekowym od
6 lat do 15-16 lat. Do konfliktów dochodzi, i są to najczęściej pobicia, popchnięcia, wyścigi na korytarzach
i po schodach, co skutkuje
upadkami.

Czy dostrzegła Pani, by
w szkole miały miejsce
przejawy przemocy fizycznej bądź psychicznej?

Tak, są to sporadyczne
przypadki, ale nie da się ich
uniknąć. Wszelkie konflikty rozwiązywane są z pomocą pedagoga szkolnego oraz
policji.

Czy Pani zdaniem monitoring w szkole pozwoli szybciej wykrywać negatywne
zachowania uczniów wobec
ich rówieśników?

Myślę, że tak. Obecność
monitoringu przyczyni się
do szybkiego ich dostrzeżenia, rozwiązywania i zapobiegania ich rozwijaniu się
w przyszłości.

Czy uważa Pani, że świadomość uczniów, że będą
monitorowani wpłynie
na ich zachowanie się
w szkole?

Mam nadzieję, że tak. Rozwiązywanie konfliktów jest
zawsze trudne, szczególnie

wtedy, gdy pada „słowo przeciwko słowu”.

Czy w Miejskim Zespole
Szkół są podejmowane jakieś inne działania mające
na celu podniesienie bezpieczeństwa uczniów?

W Statucie MZS, który
znajduje się na stronie internetowej szkoły szczegółowo
opracowano zadania dyrektora, nauczycieli, koordynatora ds. bezpieczeństwa i pracowników niepedagogicznych.
Zostały zawarte zasady bez-

pieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, dyskotek, wycieczek
dyżurów międzylekcyjnych.
Za bezpieczeństwo uczniów
odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły. Dodatkowo opracowano szczegółowe procedury w sprawie bezpieczeństwa
uczniów na terenie szkoły, które zostały wprowadzone zarządzeniem dyrektora.

Bardzo dziękuję
za rozmowę.
Marianna Góralska

Świadomość zagrożenia
„Staczamy się na
dno, wszystko w nas
się zmienia, a to,
że stoimy w cieniu
uzależnienia, zazwyczaj za późno do nas
dociera” – warsztaty
profilaktyczne
w MCKSiR w Raciążu
W grudniu, uczniowie
raciąskich szkół: Miejskiego Zespołu Szkół, Zespołu
Szkół oraz Zespołu Szkół STO
w Raciążu, wraz z opiekunami, wybrali się do Miejskiego
Centrum Kultury na warsztaty zorganizowane w ramach
akcji profilaktycznej „Dopalacze kradną życie”, realizowanej
przy współpracy z Komisariatem Policji i Urzędem Miejskim
w Raciążu. Celem ogólnopolskiej kampanii społecznej jest
uświadomienie młodzieży, rodzicom i nauczycielom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.
Na wstępie, na sali widowiskowej lokalnego ośrodka

kultury, uczniowie spotkali
się z mł. aspirantem Robertem
Kędzierskim z Komisariatu
Policji w Raciążu. Dzielnicowy
wyjaśnił zgromadzonym, co
to jest uzależnienie i po czym
poznać osobę uzależnioną.
Zwrócił też uwagę na najważniejsze skutki nałogów: łamanie prawa, agresję, kłamstwa,
wagary, pogorszenie wyników
w nauce, nadmierne pobudzenie, oszustwa oraz kradzieże.
Przypomniał, na czym polega
leczenie narkomanii oraz obalił powszechnie funkcjonujące
mity na temat alkoholu, popularnych narkotyków (marihuany, amfetaminy, heroiny)
oraz ich zamienników tzw. dopalaczy, zawierających bliżej
nieznane trucizny. Pierwsza
część spotkania zakończyła się
projekcją filmu, zachęcającego do dyskusji o bezpieczeństwie w szkole oraz sposobach reagowania w trudnych sytuacjach.
Kolejnym punktem programu były warsztaty poprowadzone przez panią Annę
Mikę, eksperta PaT w powiecie płońskim i koordynatora

Mł. aspirant Robert Kędzierski uświadomił uczniom jakie zagrożenia niosą ze sobą narkotyki.

do spraw profilaktyki w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
Podczas wspólnych dyskusji,
uczniowie dowiedzieli się, kto
najczęściej pada ofiarą dilerów
oraz poznali przyczyny i skutki sięgania przez młodych ludzi po dopalacze. Zrozumieli,

że sytuacja w domu rodzinnym, w szkole i grupie rówieśniczej w istotny sposób
wpływa na częstotliwość sięgania po substancje psychoaktywne. Motywami takiego
postępowania są: ciekawość,
nuda, chęć zaimponowa-

nia znajomym, poszukiwanie nowych wrażeń, trudności w nauce, brak wsparcia ze
strony najbliższych.
Uczestnicy warsztatów,
uświadomili sobie, że uzależnienie dotyczy całej rodziny,
a osobę dotkniętą nałogiem

należy otoczyć szczególną
troską, traktować z szacunkiem, zapewniając jej poczucie bezpieczeństwa. Zrozumieli także, że wychodzenie
z nałogu jest procesem długotrwałym,
wymagającym
zaangażowania ze strony najbliższego otoczenia.
Koordynator do spraw
uzależnień, pani Anna Mika,
wyjaśniła, że dopalacze powodują ogromne spustoszenie
w organizmie, a wczesne zgłaszanie prób rozprowadzania
narkotyków na policję może
uratować czyjeś życie. – Jesteście młodymi ludźmi, macie potencjał, potraficie pięknie żyć. Nie zmarnujcie tego,
nie dajcie się omamić ludziom
czyhającym na łatwy zarobek,
nie bądźcie obojętni, reagujcie
– obojętność zabija – apelowała do zgromadzonych.
Spotkanie
przebiegało
w miłej atmosferze. Uczniowie wrócili do domów wzbogaceni o nową wiedzę oraz
świadomi, że stosowanie używek powoduje nieodwracalne
wyniszczenie organizmu.
Marcin Ciarkowski
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Drodzy Czytelnicy!
Wraz z odnowioną formułą Pulsu Raciąża rusza rubryka
przeznaczona dla tych, którzy cenią sobie sielskie życie rodzinne, zdrowy tryb życia, dobry wizerunek, rozwój duchowy i intelektualny – nie mam tu na myśli tylko kobiet.
Na początek cykl stałych artykułów dotyczących maluszków tych nienarodzonych i już w realu (Nie zapominamy
także o ich mamach), ciekawe pomysły kulinarne dla każdego (oczywiście proste i efektowne), trochę psychologii, proste pomysły na zdrowy styl życia (fajnie, że to takie modne).
Na pewno nie zapomnimy o konkursach, w których będzie
można wygrać coś miłego i publikacji listów od Państwa – na
takowe liczę już od pierwszego numeru – najlepiej w wersji
elektronicznej (to takie na czasie), choć tradycyjnym też nie
pogardzę. Piszcie o swoich oczekiwaniach wobec tej rubryki, spostrzeżeniach, dzielcie się ciekawymi przepisami, pomysłami na schudnięcie, urodę, wychowanie dzieci, mężów,
a nawet żon. Najciekawsze listy zostaną opublikowane w kolejnych numerach i nagrodzone wspaniałymi nagrodami.
Liczę na Państwa i z niecierpliwością czekam na odzew.
Listy przysyłajcie na adres mailowy redakcji: redakcja@
pulsraciaz.pl (w tytule proszę podać temat rubryki „Zdrowie, uroda, dzieci”) lub drogą tradycyjną na adres Urzędu
miejskiego w Raciążu z dopiskiem „Puls Raciąża – Zdrowie,
uroda, dzieci”.
Iza

W tym miesiącu do wygrania:
wizyta w gabinecie kosmetycznym wraz z zabiegami
na kwotę 100 zł. – ufundowana przez Salon Kosmetyczny
– Solarium na ulicy Płockiej 15,
wizyta z salonie fryzjerskim z usługą
na kwotę 100 zł. – ufundowana przez
Salon Fryzjerski Kasia na ulicy Płockiej 20.
Nazwiska i imiona osób nagrodzonych opublikujemy
w kolejnym numerze Pulsu Raciąża.
Zapraszamy.
reklama
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Zanim pojawi się
Mimo że posiadanie dzieci wydaje się czymś zupełnie normalnym i naturalnym, wiele z nas kobiet
tak tego nie postrzega. Zanim pojawi się maluszek w naszym realnym świecie, snujemy plany...
Kiedy powinnyśmy zdecydować się na dziecko, czy to
odpowiedni moment w naszej
karierze zawodowej, czy stan
naszego zdrowia pozwala na
długi i wyczerpujący okres ciąży, w końcu czy jesteśmy gotowe psychicznie na udźwignięcie takiej odpowiedzialności,
a nasz partner jest odpowiednim materiałem na ojca. Kiedy już odpowiemy sobie na te
wszystkie pytania, czas działać.
Bardzo ważnym elementem jest zaopatrzenie organizmu w kwas foliowy, który
korzystnie wpływa na rozwój
układu nerwowego nowo poczętego dziecka. Dobrze jest
przyjmować go już 3 miesiące przed planowaną ciążą.
Kolejnym krokiem powinno
być wykonanie niezbędnych
badań profilaktycznych – badanie ogólne moczu, morfologia, poziom hormonu tarczycy TSH – skierowanie na
badania powinien wystawić
ginekolog lub lekarz rodzinny. Dla służby zdrowia nie jest
to oczywiste i najczęściej lekarze niechętnie wydają takie
skierowania. Myślę jednak, że
odpowiednie umotywowanie
prośby powinno przynieść rezultaty. Od biedy jest zawsze
rzecznik praw pacjenta.

Wiele kobiet chciałoby, żeby maluszek urodził się
w odpowiednim, dogodnym
dla rodziców czasie. Nie jest to
takie proste. Nie zawsze do zapłodnienia dochodzi od razu.
Wpływa na to wiele czynników. Jednym z najistotniejszych jest stan naszego organizmu, ogromne znaczenie ma
poziom stresu, jaki przeżywamy w codziennym życiu. Na
pewno wskazana jest wtedy nie
tylko odpowiednia dieta bogata w warzywa, owoce, ryby,
ale również aktywność fizyczna. Nie mówimy tutaj o sporcie
wyczynowym. Mogą być to
spacery, szybkie marsze, pływanie, joga, masaże. Taki rodzaj sportu będzie można kontynuować także w ciąży.
Wiele par poleca wyjazd na
urlop, w czasie którego można
zbliżyć się do siebie także psychicznie, porozmawiać, snuć
plany na przyszłość, wyobrażać sobie maluszka, który być
może niebawem stanie się częścią naszego życia.
Kiedy te wszystkie przygotowania znajdą swój finał
w postaci dwóch kresek na teście ciążowym, dopiero zaczyna się cała masa wątpliwości
i pytań. Przede wszystkim do
kogo i kiedy z tym wszystkim

iść. Lekarze ginekolodzy zalecają spokój. Pierwsza wizyta powinna odbyć się między
6, a 8 tygodniem ciąży, którą
liczymy od pierwszego dnia
ostatniej miesiączki. Wcześniej
lekarz nie założy nam karty
ciąży. Wiele kobiet zastanawia się nad wyborem – lekarz
prywatny czy na kasę chorych?
Musimy pamiętać, że wizyty w prywatnym gabinecie to
koszt od 100 do 200 zł. Przez
pierwsze trzy miesiące ciąży
odbywają się co dwa tygodnie.
Później raz na 3 lub 4 tygodnie.
Jednym słowem to duży wydatek. Wizyty na Narodowy Fundusz są za darmo, jednak nie
możemy liczyć na comiesięczne usg i skierowania na badania. Wybór jest najczęściej uzasadniony zasobnością portfela
przyszłych rodziców, ale także ich poziomem obaw i stra-

Co utrudnia nam życie?
Jak każdy wie, życie to nie
bajka; nie jest pasmem samych
sukcesów i przyjemności. Po
drodze spotyka nas wiele niepowodzeń i rozczarowań. Czy
wszystkie musiały się przytrafić właśnie nam? Czy można
było choć kilku uniknąć?
Okazuje się, że nie jesteśmy doskonali i niejednokrotnie zamiast pomóc, utrudniamy sobie życie. Popadamy
w negatywne nawyki myślowe, które nie pozwalają nam
realnie ocenić sytuacji. Przeszkadzają w pozytywnym myśleniu o sobie i innych. Nie
pozwalają nam na drobne sukcesy, spokojne, radosne życie.
Oto dziesięć negatywnych
nawyków myślowych, których
listę stworzył amerykański
psychiatra dr David Burns.
Miejsce pierwsze zajmuje
„wszystko albo nic”, kiedy to
rozpatrujemy nasze dokonania jedynie w aspekcie sukcesów lub porażek, zapominając
o tym, czego nauczyliśmy się
po drodze. A przecież wiele
porażek stało się dla nas cen-

nymi lekcjami w myśl zasady
„co nas nie zabije, to wzmocni”.
Lubimy także generalizować. Czasami uwaga ze strony męża lub szefa powoduje,
że zaczynamy myśleć o sobie
jako złej żonie czy pracownicy. Rzuca nas chłopak, a nam
wydaje się, że wszyscy faceci
są tak samo beznadziejni. Nie
ma nic bardziej mylnego.
Bardzo często skupiamy
się na negatywach. Jeśli w ciągu dnia spotkało nas mnóstwo fajnych rzeczy i jedna
zła, będziemy pamiętać jedynie o tej negatywnej. Świetną
receptą na ten stan rzeczy jest
przypomnienie sobie wieczorem co najmniej trzech miłych wydarzeń, które spotkały
nas w ciągu dnia.
Kolejnym nawykiem jest
też „Czytanie w myślach”.
Sami projektujemy sobie myśli
naszych rozmówców, niejednokrotnie projekcje te są negatywne. Wydaje nam się, że
ktoś nas nie lubi tylko dlatego,
że inaczej niż zwykle spojrzał
lub odezwał się do nas.

Lubimy też „robić z igły
widły”. Czasami oceniamy pewne wydarzenia jako
znacznie gorsze niż są w rzeczywistości. Wystarczy, że raz
skorzystałeś z debetu, a zaczynasz snuć wizję totalnego
bankructwa.
Innym złym nawykiem
myślowym jest wnioskowanie
pod wpływem emocji. Jeśli się
czegoś boję, to na pewno się
do tego nie nadaję. Trzeba pamiętać, że emocje nie są oparte na faktach i mogą być naszym przeciwnikiem.
Życie utrudnia nam także
etykietowanie. Bardzo szybko lubimy oceniać ludzi i sytuacje. Przypinamy innym
łatki, co zafałszowuje nam
obiektywną ocenę drugiego
człowieka.
Postawa przewidywania
przyszłości także nie służy niczemu dobremu. Myśli typu
„po co się odchudzać, i tak
będę gruba”, lub „na pewno
się ośmieszę” mogą zadziałać jak samosprawdzająca się
przepowiednia.

chu. Wiele par przy pierwszym
dziecku korzysta z wizyt prywatnych. Przy kolejnym dziecku decyduje się na NFZ.
W tej sytuacji należy znaleźć złoty środek. Otwarcie porozmawiać z lekarzem
o naszych oczekiwaniach. Jeśli podstawowy pakiet badań
przysługujący z NFZ nam nie
wystarcza, zawsze można prosić o jego poszerzenie za dopłatą, np. dodatkowe badania usg.
Najważniejsza jest szczerość i otwartość wobec lekarza.
Należy pamiętać, że to on ma
nam służyć i jest odpowiedzialny za kobietę i jej maluszka od
pierwszej wizyty. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na szczerość i otwartość proponuję
szukać dalej. W ciągu 9 miesięcy zrodzi się wiele wątpliwości,
pytań. Niejednokrotnie pojawi się obawa o własne zdrowie
i zdrowie dziecka, dlatego podstawą jest bezwzględne zaufanie do lekarza, który musi być
godny tego zaufania.
Oczekiwanie na maluszka
musi odbywać się w atmosferze spokoju, poczucia bezpieczeństwa o siebie i dziecko. Tylko taki stan gwarantuje
czerpanie ogromnej radości
z bycia przyszłą mamą.
Iza
Trudno nam zrezygnować
z idealizowania i porównywania się do innych. Zamiast
tego zdrowiej będzie skupić
się na dążeniu do założonych
celów, konsekwentnie je realizować, nie oglądając się na innych, co z pewnością w dobie
Facebooka jest bardzo trudne.
Ostatnim negatywnym nawykiem myślowym jest personalizacja, czyli skupianie się
na sobie. Jeśli szef dzisiaj jest
zły i chodzi naburmuszony, na
pewno ma pretensje właśnie
do mnie. Jeśli koleżanka mnie
nie odwiedza, to pewnie jest
o coś zła. Nie ma nic bardziej
frustrującego od takiego postrzegania naszego otoczenia.
Mając świadomość istnienia pewnych negatywnych
mechanizmów, którymi rządzą się nasze myśli i oceny rzeczywistości, łatwiej panować
nad własnym życiem. Uwalniając się od negatywnych nawyków myślowych, dajemy
sobie szansę lepszego i pełniejszego życia, nad którym
w pełni mamy kontrolę.
Na podstawie
www.charaktery.eu
oprac. Iza
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Olej życia
Olej lniany zimno tłoczony otrzymywany jest jako produkt o żółtawym zabarwieniu,
specyficznym zapachu i lekko
orzechowym smaku poprzez
tłoczenie metodą „na zimno”
dojrzałych nasion lnu.
Metoda tłoczenia „na zimno” polega na produkcji oleju
w temperaturze nie przekraczającej 50 stopni Celsjusza,
dzięki czemu składniki oleju (głównie wrażliwe na temperaturę nienasycone kwasy
tłuszczowe) zachowują swoje
naturalne struktury i właściwości biologiczne.
Lecznicze i zdrowotne właściwości oleju lnianego są wynikiem zawartych
w nim bioaktywnych związków, głównie nienasyconych
kwasów tłuszczowych i lignanów. Występuje w nim również witamina E, która ma
właściwości przeciwutleniające. Jest polecany wszystkim,
którzy dbają o zdrowie, osobom starszym, dzieciom, kobietom w ciąży.
Olej lniany to drogocenne kwasy. Jemy na co dzień
za dużo produktów, w któ-

rych występują kwasy omega 6, a to może przyczynić się
do powstania raka prostaty
czy piersi. Natomiast za mało
spożywamy kwasów omega 3.
A właśnie olej lniany podwyższa w naszym organizmie te
cenne kwasy omega 3, których
nam brakuje.
Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w oleju lnianym usuwają z organizmu
nadmiar cholesterolu, zmniejszają ryzyko nadciśnienia, zapobiegają miażdżycy. Z kolei
zawarte w oleju lignany pomagają utrzymać równowagę
hormonalną w organizmie.
Lignany pomagają również
w prawidłowej perystaltyce
jelit, przy leczeniu choroby
wrzodowej żołądka. Zmniejszają ryzyko wystąpienia nowotworów piersi czy jelita
grubego. Chronią również
przed osteoporozą. Składniki,
które zawiera olej lniany przyśpieszają także metabolizm
i pomagają zrzucić zbędne kilogramy. Zawarta w oleju lnianym witamina E, zwana witaminą młodości, chroni skórę
przez przedwczesnym starze-

Nasze przepisy

Aletrnatywa dla wędliny
Okres zimy to czas, który nie sprzyja naszemu samopoczuciu. Dokucza nie tylko brak słońca, ale również ograniczona
dieta. Z rozrzewnieniem wspominamy wtedy świeże pomidory,
ogórki, warzywa, które dostępne były latem. Niejednokrotnie łapiemy się na tym, że na naszym stole codziennie pojawia się to
samo. Na pewno każdy z nas zadał sobie kiedyś pytanie: jak długo można jeść kanapki z wędliną i żółtym serem.
Alternatywą dla nudnej kanapki z wędliną mogą być pasty
i to niekoniecznie tylko te banalne, jajeczne. Oto propozycje
na urozmaicenie zimowej diety. Fasolowe pasty wegetariańskie
świetnie sprawdzają się również na stołach mięsożerców.
Iza
Pasta z fasoli i suszonych pomidorów
Składniki: 1 szklanka ugotowanej białej fasoli lub fasola z puszki, 8 suszonych pomidorów, 1/2 łyżeczki suszonego tymianku,
1-2 łyżki oleju ze słoika z pomidorami, sól i biały pieprz do smaku.
Wszystkie składniki zmiksować na gładką masę. Doprawić
do smaku solą i pieprzem. Podawać z pieczywem.
Pasta paprykowo-fasolowa
Składniki: 3/4 szkl. ugotowanych ziaren białej fasoli (może
być z puszki), 1 duża papryka czerwona, 1 ząbek czosnku,
1/2 papryczki chili, do smaku: sól, zioła w/g własnego smaku,
1-2 łyżki oliwy.
Paprykę pieczemy układając całe strąki na blasze i wstawiając do gorącego piekarnika na ok. 20 min. po czym wkładamy
strąki do foliowej torebki albo do miski i przykrywamy szczelnie
folią – po 10 min. skórka łatwo zejdzie. Oczyszczoną, obraną
kroimy na mniejsze kawałki i przekładamy do wysokiej miseczki. Dodajemy fasolę, obrany i pokrojony drobniej czosnek oraz
posiekane chili bez pestek. Miksujemy. Doprawiamy solą i ew.
3-4 kroplami octu winnego. Jeśli masa jest zbyt gęsta możemy
dodać 1-2 łyżki oliwy. Podawać z pieczywem.
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Olej lniany jest produktem,
który coraz częściej spotykamy
w codziennej diecie ze względu na jego
wspaniałe właściwości. Jest bogaty
w nienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3, które stanowią budulec
dla każdej komórki organizmu,
w tym dla komórek mózgu.

niem się. Olej lniany zapobiega powstawaniu wągrów.
Olej lniany powinien być
spożywany tylko na zimno.
Nie wolno go podgrzewać.
Nie smażymy na nim potraw.
Przechowujemy go w ciemnym i chłodnym miejsc, najlepiej w lodówce. Ogrzewanie
i ekspozycja na światło oraz
powietrze obniżają zawartość
cennych składników i trwałość
oleju. Najlepiej smakuje jako
dodatek do surówek, warzyw,
sałat, zup, albo użyty do chleba
zamiast masła. W ramach profilaktyki wystarczy spożywać
dziennie jedną łyżkę stołową.
W celach leczniczych np., by
obniżyć cholesterol, potrzebne
są już większe ilości. Ważne, by
olej spożywać regularnie.
Specjaliści od żywienia
przypominają, że nawet najzdrowszy produkt spożywany
w nadmiarze może okazać się
szkodliwy. Najlepszy jest olej
nieoczyszczony, gdyż zawiera najwięcej kwasów omega 3.
Zwykle zachowuje świeżość

oraz swoje wartości dwa miesiące od daty produkcji. Na sklepowych półkach znajdziemy
również oleje oczyszczone, z niską zawartością cennych kwasów omega 3. Przechowywany
jest w zwykłej butelce z jasnego szkła, w świetle dziennym,
ma długi okres ważności. I dużo
mniejsze walory zdrowotne.
Ważne jest, żeby po otwarciu olej lniany szybko zużyć,
w przeciągu miesiąca. Bo, jak
podkreślają dietetycy, zepsuty
olej lniany jest rakotwórczy.
Iza

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA. Salon Kosmetyczny zatrudni kosmetyczkę.
Raciąż, ul Płocka 15, tel. 503 066 703

Kolorowo
i bezpiecznie
Realizacja projektu dotyczącego doposażenia placu zabaw nie byłaby możliwa
bez wsparcia ze strony Pani
premier Ewy Kopacz, która będąc z wizytą w Raciążu
obiecała przeznaczyć środki
z budżetu państwa na inwestycje w mieście, w tym na
plac zabaw dla dzieci.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podjął w listopadzie Wojewódzki Urząd
Marszałkowski w Warszawie,
który przyznał dotację w kwocie 55 000,00 zł. Koszt całego
projektu to 109 952, 16 zł. Pozostałe środki stanowiły wkład
własny Gminy Miasta Raciąż.
14 grudnia 2015 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy. Na nowym placu zabaw znalazło się łącznie
aż dwadzieścia różnych zaba-

wek i urządzeń m.in. karuzela, huśtawki, bujaki, ciuchcia,
labirynt oraz zestawy zabawek Słonik i Wróżka, Ogródek Malucha. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane
certyfikaty
bezpieczeństwa
i spełniają normy dotyczące
wyposażenia publicznych placów zabaw.
Dzieciaki mają wreszcie
plac zabaw z prawdziwego
zdarzenia, który zachęca do
zabawy na świeżym powietrzu, przyciąga kolorami i różnorodnością zabawek. Radość
dzieci i uśmiechy na twarzach
są najlepszą nagrodą za ciężką pracę włożoną w realizację
projektu.
Plac zabaw będzie dostępny także po godzinach pracy
przedszkola.
Marianna Góralska

SPRZEDAM wzmacniacze gitarowe: Orange Rockerverb MK II
z kolumną PPC412, Carvin Legacy VLV 212. Tel. 690 904 308
SPRZEDAM dekoder tv sat. Open Box z możliwością podłączenia ethernet. Cena 200 zł. Tel. 690 904 308
SPRZEDAM działki pod zabudowę (powierzchnia do uzgodnienia) w miejscowości Budy Kraszewskie gmina Raciąż . Cena
za 1 metr do negocjacji. Tel. 514 744 328 lub 512 295 354.
Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie w Pulsie Raciąża?
Nic prostszego, wystarczy, że wyślesz nam je
na adres mailowy redakcji z dopiskiem „ogłoszenia drobne”,
a ukaże się ono w kolejnym numerze Pulsu.
Ogłoszenia zbieramy jednorazowo na każde kolejne wydanie.
reklama

Nowe wyposażenie placu zabaw jest nie tylko atrakcyjne,
ale również bezpieczne.
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