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okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć 
Wam drogie Panie życzenia, 

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, 
by w każdym dniu roku uśmiech na 

twarzy gościł tak samo często,
 jak w dniu Waszego święta.

Artur Adamski
Dyrektor MCKSiR 

w Raciążu

Z Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

Burmistrz Miasta Raciąż

Mariusz Godlewski 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Chrzanowski

OSP w Raciążu z nowym wozem
Ochotnicza Straż Pożar-

na w Raciążu wzbogaciła się o 
nowy lekki samochód ratow-
nictwa technicznego z funkcją 
gaśniczą. Samochód udało się 
zakupić dzięki środkom zabez-
pieczonym  przez Gminę Mia-
sto Raciąż oraz przekazanym 
przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego i Komendanta 
Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej.  W styczniu odby-
ła się uroczystość poświęcenia 
wozu. 
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Budynki jak nowe
Realizacja projektu pn. „Termomoderni-

zacja oraz poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż” jest już bardzo zaawansowana. 
Zakończono prace na dwóch budynkach, na 
trzecim zakończą się na dniach a rozpoczęto je 
już na dwóch kolejnych. Już wkrótce będziemy 
mogli oglądać budynki użyteczności publicznej 
w nowej odsłonie. Pojawiły się drobne proble-
my związane z węzłami cieplnymi oraz instalacją 
centralnego ogrzewania, jednakże są na bieżąco 
weryfikowane i staramy się znaleźć odpowiednie 
ich rozwiązanie.
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„Pakiet kluczowych kompetencji” – 
już działamy

W ubiegłym roku Gmina Miasto Raciąż pozyska-
ła niebagatelne dofinansowanie na realizację projektu, 
który wpłynie na rozwój naszych uczniów. W ramach 
złożonego projektu pn. „Pakiet kluczowych kom-
petencji” Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt na 
kwotę 1,3 miliona, z czego kwota dofinansowania sta-
nowi ponad 1,2 miliona złotych. Od 12 lutego zaczęły 
się liczne zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu.
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Stypendia Burmistrza rozdane
Nauka w szkole to bardzo 

długi okres w naszym życiu. Lek-
cje, sprawdziany i prace domowe 
– każdy to przechodził. Aby coś 
osiągnąć trzeba się starać. I choć 
wiadomo, że uczymy się dla sie-
bie, a nie dla innych – to niezwy-
kle miło jest, gdy ktoś nas doceni. 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski wręczył stypendia za 
wybitne wyniki w nauce w I seme-
strze roku szkolnego 2018/2019

- STR. 9



Sieć kanalizacji była w mieście Raciąż 
sprawą priorytetowa. Jej fatalny stan 
był sporym kłopotem dla miasta, a 
przede wszystkim mieszkańców. Nad-
robić trzeba było sporo, ale w końcu się 
udało. W ostatnich dniach otrzymali-
śmy świetne informacje.

Pod koniec roku otrzymaliśmy nie-
zwykle ważną i wyczekiwaną przez nas 
wiadomość. 29 listopada 2018r. Gmi-
na Miasto Raciąż uzyskała pozwolenie 
na użytkowanie oczyszczalni miejskiej 
zmodernizowanej w ramach projek-

tu pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż”. W nowym roku, rów-
nież mamy dobre wieści, 17 stycznia 
uprawomocniło się zamienne pozwole-
nie na budowę, które obejmowało dzia-
łania na ulicach: Wolności, Kościuszki 
oraz Płockiej. Pozyskaliśmy również 
decyzję Wojewody, która uprawomoc-
niła się 18 stycznia, w której pozyska-
liśmy zgodę na podejmowanie działań 
na terenie Polskich Kolei Państwo-
wych. Pozwolenie obejmuje wykonanie 
przepompowni, przejścia oraz blisko 

180m kanalizacji na terenach kolejo-
wych. Wykonawca złożył wniosek do 
Polskich Kolei Państwowych o umoż-
liwienie wejścia na teren i wykonanie 
robót. W najbliższych dniach zostanie 
podpisana umowa z PKP, a rozpoczęcie 
prac planowane jest na koniec marca.

Będą nowe przyłącza do kanalizacji!
Jak już informowaliśmy, Bur-

mistrz Miasta Raciąża podpisał umo-
wę na przedłużenie termin realizacji 
projektu pn. „Uporządkowanie go-
spodarki wodno – kanalizacyjnej w 
Gminie Miasto Raciąż”. Umowa zo-
stała wydłużona o rok, co oznacza, że 
termin zakończenia realizacji projektu 
przeniesiony został na trzeci kwartał 
przyszłego roku. Otwiera to przed 

miastem nowe możliwości. Dzięki 
takiemu obrotowi sprawy będziemy 
mogli przygotować się do realizacji 
nowych podłączeń do sieci kanalizacji 
już w przyszłym roku. Są to dobre wia-
domości przede wszystkim dla wszyst-
kich mieszkańców, którzy chcieliby 
podłączyć się do sieci kanalizacji a 
nie obejmował ich zakres aktualnie 
prowadzonego projektu. Zapraszamy 
wszystkich chętnych mieszkańców, 
których zakres obecnego projektu nie 
objął, do zgłaszania woli przyłącza-
nia się do sieci kanalizacji do Urzędu 
Miejskiego w Raciążu. 

Gmina Miasto Raciąż podejmu-
je również działania mające na celu 
zwiększenie kwoty dofinansowania 
na realizowane działania w związku 

z planowanym zwiększeniem jego za-
kresu.

Korzyści dla wszystkich mieszkańców 
Korzyści dla mieszkańców zwią-

zane z realizacją modernizacji są zna-
czące. W krótkim okresie czasu jest to 
możliwość dokonania nowych przyłą-
czeń do sieci kanalizacyjnej oraz po-
prawa i podniesienie jakości obsługi 
wodnokanalizacyjnej. W dłuższej zaś 
perspektywie czasu to przede wszyst-
kim stabilizacja cen wody i ścieków, 
co będzie efektem modernizacji tech-
nologicznej oraz poprawy funkcjono-
wania całości sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej. 
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Uprawomocnione pozwolenia na budowę

Ruszamy dalej z kanalizacją!

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”

                  

Drodzy mieszkańcy,
nadszedł przełomowy moment 

dla Urzędu Miejskiego oraz mieszkań-
ców Raciąża. Zakończyliśmy wdraża-
nie projektu „Platforma e – urząd w 
Raciążu”. Dzięki realizacji projektu po 
raz pierwszy w historii i jako pierwsi 
na terenie Powiatu Płońskiego udo-
stępniliśmy mieszkańcom naszego 
miasta możliwość załatwiania wielu 
konkretnych spraw zdalnie bez po-
trzeby przychodzenia do urzędu. Wy-
starczy wejść na stronę miastoraciaz.pl  
i wybrać zakładkę eUsługi. Pełna lista 
e – usług jest dostępna stronie inter-
netowej, są to m.in. rekrutacja do pla-
cówek oświatowych, obsługa zmian w 
ewidencji działalności gospodarczej 
czy prowadzenie spraw dotyczących 
podatków. Ponadto zbudowaliśmy 
sieć komputerową w Urzędzie Miej-
skim,  zakupiliśmy serwery oraz nie-
zbędny sprzęt komputerowy. Ponadto 
wprowadzona została Platforma Infor-
macyjno – Płatnicza, w ramach której 
mieszkańcy mogą sprawdzić infor-
macje dotyczące ich nieruchomości, 
zobowiązań podatkowych, deklaracji 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
W serwisie PLIP można sprawdzić i 
uregulować przez internet swoje zo-
bowiązania wobec Miasta Raciąża, 
m.in. podatek od nieruchomości, od 
środków transportowych, rachunki za 
gospodarkę odpadami komunalnymi. 
Uruchomiono także indywidualne 
konta podatkowe dla podatników 
Gminy Miasto Raciąż. Wszystkie te 
zmiany udało się wprowadzić dzięki 

realizacji projektu, który opiewał na 
kwotę ponad miliona złotych, a kwota 
jaką poniosła Gmina Miasto Raciąż to 
tylko ok. 200 tys. zł. Pozostała kwota 
pochodzi z dofinansowania.

W najbliższym czasie Urząd Miej-
ski w Raciążu weźmie udział w akcji 
Polska bezgotówkowa, w ramach któ-
rej w naszym urzędzie będzie można 
dokonywać płatności kartami przy 
wykorzystaniu terminalu płatniczego. 
Wszystkie te zmiany wprowadzam 
do Urzędu Miejskiego   by ułatwić 
mieszkańcom załatwianie spraw w 
naszym urzędzie. Mam nadzieję, że 
będą Państwo zadowoleni z nowych 
rozwiązań. Zachęcam do korzysta-
nia z nowych możliwości załatwiania 
spraw urzędowych.

Wiosenne porządki
Rozpoczynamy wiosenne porząd-

kowanie miasta. Zniszczeń, szczególnie 
w drogach po zmiennej zimowej pogo-
dzie jest bardzo dużo. Rozpoczęliśmy 
naprawę dróg, przycinki drzew oraz 
pozimowe sprzątanie miasta. 

Początek roku jest czasem wytę-
żonej pracy nad budżetem. Cieszę się, 
że po wykonaniu budżetu ubiegłego 
roku miasto Raciąż miało nadwyż-
kę budżetową w wysokości ponad 2 
miliony złotych. Dzięki tej nadwyżce 
mogliśmy dofinansować szereg zadań 
w tegorocznym budżecie. Rada Mia-
sta przyjęła odpowiednie zmiany na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej. Pomi-
mo ubiegłorocznej nadwyżki budże-
towej, tegoroczny budżet to wielkie 

wyzwanie dla naszego miasta. Zapla-
nowane jest dokończenie wielu inwe-
stycji, które w sporej mierze absorbują 
finanse miasta. Planujemy też kolejne 
prace drogowe. 

Realizacja zadań 
Zakończono prace związane z 

termomodernizacją na budynkach 
MCKSiR oraz OSP, bliskie ukończenia 
są także prace na budynku, w którym 
znajduje się MOPS i biblioteka, a na 
budynkach Hali Sportowej i Przed-
szkola Miejskiego prace właśnie się 
zaczęły. 

Dobre wieści pojawiły się również 
w projekcie związanym z kanalizacją 
miejską. Uprawomocniło się zamienne 
pozwolenie na budowę dotyczące ulic: 
Wolności, Kościuszki i Płockiej. Co 

więcej, uprawomocniła się decyzja Wo-
jewody dotycząca zgody na realizację 
prac na terenie należącym do Polskich 
Kolei Państwowych. Prace w tym ob-
szarze powinny rozpocząć się w przy-
szłym miesiącu.

Wkrótce rozpoczną się działania 
mające na celu realizację projektu do-
tyczącego dziedzictwa kulturowego. 
W ramach którego zrealizowany zo-
stanie remont wnętrza biblioteki oraz 
powstaną pracownie tematyczne. Co 
więcej utworzona zostanie Pracow-
nia Dokumentacji Dziejów Raciąża i 
okolic. Dobre podwaliny pod pierw-
sze zbiory historyczne o dziejach mia-
sta stanowić będzie publikacja, którą 
miasto wyda wraz z Regionalnym 
Stowarzyszeniem Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu. 
Zwracam się z prośbą do mieszkań-
ców Raciąża i okolic o przekazywanie 
cennych informacji i opowieści oraz 
swych wspomnień, które zamieścimy 
w tejże publikacji. Przekażmy bogatą 
historię naszego regionu młodszym 
pokoleniom. 

Szkoła pełna nowości
Realizujemy w Szkole Podsta-

wowej im. Stanisława Konarskiego 
projekt pn. „Pakiet kluczowych 
kompetencji”. W ramach projektu 
prowadzone są dodatkowe zajęciach 
matematyczno-przyrodniczych oraz 
językowych, dodatkowo rozwija-
ją swoje kompetencje kluczowe 
m.in. cyfrowe. Zajęcia pozwalają 
naszym uczniom na ich rozwój i 

zgłębienie wiedzy.  Unijne dofi-
nansowanie pozwoli także zadbać 
o  nauczycieli, doposażyć placówki 
w niezbędne pomoce dydaktycz-
ne oraz sprzęt. Zakupiony sprzęt i 
wyposażenie pozwolą na prowadze-
nie zajęć w ciekawy i interesujący 
sposób, który znacząco wpłynie na 
rozwój uczniów. Projekt zakłada 
zakup m.in. tablicy interaktywnej, 
projektora, głośników, wizualizera, 
mikroskopów, wag laboratoryj-
nych, mierników do pomiaru: wil-
gotności, natężenia światła, prze-
pływu powietrza, natężenia prądu, 
ph, ciśnienia, siły, mocy, napięcie 
elektrycznego, temperatury, a także 
specjalistyczne zestawy laboratoryj-
ne. Dzięki zakupionemu wyposaże-
niu zajęcia będą mogły się odbywać 
poprzez realizację doświadczeń i 
przeprowadzanie różnego rodzaju 
ćwiczeń, co sprawi, że uczniowie o 
wielu kwestiach dowiedzą się przez 
obserwację, a nie jedynie przez po-
znawanie faktów. Rozstrzygnięte 
zostały już przetargi na realizację 
zadania, a także podpisane umowy 
z wykonawcami. Wyposażenie oraz 
materiały dydaktyczne trafią do 
szkoły w najbliższym czasie. 

W ostatnich dniach wręczyłem 
uczniom stypendia za wybitne wyniki 
w nauce w I semestrze roku szkolne-
go 2018/2019. Chciałbym serdecznie 
pogratulować wszystkim uczniom 
oraz ich rodzicom i życzyć dalszych 
sukcesów. Byście zawsze tak pełni za-
pału i chęci zdobywali wiedzę i rozwi-
jali swe umiejętności. 
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Od 4 marca Polacy będą mogli składać 
wnioski o wydanie dowodów osobi-
stych z warstwą elektroniczną. Projekt 
wchodzi w ostatnią fazę realizacji. 
Wszystkie dowody osobiste, które zo-
staną wydane na podstawie wniosków 
złożonych od 4 marca 2019 r. będą już 
miały warstwę elektroniczną.

E – dowód posiada wszystkie do-
tychczasowe funkcje dowodu osobi-
stego – potwierdza Twoją tożsamość i 
obywatelstwo oraz uprawnia do prze-
kraczania granic niektórych państw. 
Wnioskodawca musi zaznaczyć we 
wniosku, że chce podpis osobisty w 
e-dowodzie. Jeśli Twój dowód osobisty 

jest nadal ważny – nie musisz go wy-
mieniać.

Co nowego?
E-dowód zawiera te same dane 

co poprzedni dowód osobisty. Jedyną 
nową informacją na pierwszej stronie 
(awersie) e-dowodu jest numer CAN. 
Jest on też zapisany w kodzie kresko-
wym na drugiej stronie (rewersie). 
CAN będzie potrzebny, jeśli będziemy 
chcieli skorzystać z elektronicznych 
funkcji e-dowodu. Ponadto chroni 
e-dowód, żeby osoba niepowołana nie 
odczytała zdalnie danych zawartych w 
warstwie elektronicznej.

Dodatkowo, dzięki warstwie elek-
tronicznej, osoby zainteresowane będą 
mogły używać e-dowodu do elektro-
nicznej komunikacji z administra-
cją publiczną i innymi podmiotami. 
E-dowód umożliwia m.in. logowanie 
się do portali administracji publicznej 
(np. ePUAP), elektroniczne podpisy-
wanie dokumentów (podpis osobisty), 
korzystanie z automatycznych bramek 
granicznych np. na lotniskach.

Przerwa techniczna
Cały proces wdrożenia rozpocznie 

się w piątek, 1 marca. Warto pamiętać, 
że z powodu konieczności przeprowa-

dzenia niezbędnych zmian serwisowych 
w weekend (2 i 3 marca) nie będzie 
można załatwiać spraw urzędowych, 
również drogą elektroniczną. W piątek, 
1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastą-
pi przerwa techniczna. Oznacza to, że 
tego dnia wnioski o dowód będą przyj-
mowane w urzędach tylko do godz. 
11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia 
urzędu nie będzie możliwości ani zło-
żenia wniosku, ani załatwienia innych 
spraw dotyczących dowodu osobistego, 
np. nie będzie można odebrać gotowe-
go już dokumentu.

Od środy, 27 lutego 2019 r., ze 
względu na prace techniczne, czasowo 

wyłączona zostanie możliwość elektro-
nicznego złożenia wniosku o dowód. 
Wnioski online będzie można składać 
ponownie od poniedziałku – 4 marca 
2019 r. (te osoby dostaną już dowody z 
warstwą elektroniczną). – nie 

Składając wcześniej wniosek online 
należy pamiętać, by go prawidłowo wy-
pełnić. Przede wszystkim czy załącza się 
zdjęcie zgodne z wymaganiami – to naj-
częstszy błąd. Opis tych wymagań moż-
na znaleźć na portalu Obywatel.gov.pl.

Dodatkowe informacje, w tym jak 
korzystać z e-dowodu, można znaleźć 
na stronie www.edowod.gov.pl
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Co to jest e-dowód?

Nowości w dowodach osobistych!

Platforma  
Informacyjno – Płatnicza

Nowe możliwości 
w Urzędzie 
Miejskim
W ostatnim czasie w Urzędzie Miejskim w 
Raciążu wprowadzona została nowa usłu-
ga. Na stronie miastoraciaz.pl widoczna jest 
zakładka PLIP – Platforma Informacyjno 
– Płatnicza, dzięki której mieszkańcy mogą 
sprawdzać i regulować przez internet swoje 
zobowiązania wobec Gminy Miasto Raciąż. 

W ramach Platformy Informacyjno 
– Płatniczej mieszkańcy mogą sprawdzić 
informacje dotyczące ich nieruchomości, 
zobowiązań podatkowych, deklaracji gospo-
darki odpadami komunalnymi. W serwisie 
PLIP można sprawdzić i uregulować przez 
internet swoje zobowiązania wobec Miasta 
Raciąża, m.in. podatek od nieruchomości, 
od środków transportowych, rachunki za go-
spodarkę odpadami komunalnymi. Wkrótce 
mieszkańcy będą mogli także dokonać opłaty 
za użytkowanie wieczyste, mandaty Straży 
miejskiej i inne zobowiązania.

Czym jest PLIP?
PLIP – to platforma prezentująca infor-

macje o należnościach podatkowych miesz-
kańców, umożliwiająca w łatwy i szybki spo-
sób uregulowanie należności przy zachowaniu 
pełnej kontroli nad terminami płatności oraz 
nad stanem zobowiązań wobec gminy. PLIP 
przeznaczony jest dla osób fizycznych, legity-
mujących się numerem PESEL oraz dla osób 
prawnych posiadających wskazanego pełno-
mocnika.

Logowanie do Platformy informacyjno-
-płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy 
Profilu Zaufanego (można korzystać z niego 
przy pomocy bankowości internetowej). Po 
wybraniu na stronie startowej PLIP przyci-
sku „Zaloguj” następuje przekierowanie do 
strony logowania Profilem Zaufanym, gdzie 
użytkownik wprowadza swój login i hasło, 
a następnie potwierdza operację przyciskiem 
„Zaloguj mnie”. Wtedy następuje powrotne 
przekierowanie do portalu PLIP, gdzie użyt-
kownik posiada już możliwość przeglądania 
informacji o zobowiązaniach oraz uregulowa-
nia wybranych należności w kontekście pod-
miotu zalogowanego Profilem Zaufanym.

UM RACIĄŻ

Gmina Miasto Raciąż  wprowadza nowoczesne roz-
wiązania informatyczne w zakresie obsługi miesz-
kańców przez Urząd Miejski oraz jednostki podle-
głe. Dzięki zrealizowanemu projektowi E-urzędu 
wchodzimy w XXI wiek i wyznaczamy nowe stan-
dardy obsługi w Powiecie Płońskim. Zakupiono 
nowy sprzęt, wprowadzono nowe programy dzie-
dzinowe. Jednak co najważniejsze, wprowadzono 
bezpośrednią możliwość załatwiania spraw przez 
internet dla mieszkańców. Zyskaliśmy na tym 
wszyscy. 

Co zrobiono?
W ramach realizacji projektu zrealizowano 

szereg zadań mających na celu wprowadzenie plat-
formy E- urząd w Urzędzie Miejskim w Raciążu 
oraz jednostkach podległych. Wyremontowano i 
przygotowano do działania serwerownię. Ponad-
to utworzono sieć dedykowanego zasilania oraz 
zrealizowano budowę sieci komputerowej wraz z 
testami i pomiarami. Kolejną ważną zmianą było 
zakupienie do  jednostek miejskich oraz urzędu 
sprzętu komputerowego z ujednoliconym opro-
gramowaniem. Została również wdrożona platfor-
ma elektronicznego obiegu dokumentów. Zmiany 
wprowadzone w ramach realizowanego projektu 
dotyczyły również sposobu pracy urzędników, któ-
rzy po przeprowadzonych szkoleniach w zakresie 
funkcjonowania i obsługi platformy e- urząd pod-
jęli pracę w nowych systemach. Pracowni Urzę-
du Miejskiego w Raciążu podjęli także działania 
i pracę w nowych programach dziedzinowych, w 
tym księgowo – finansowych. Termin zakończenia 
rzeczowej oraz finansowej realizacji projektu to 31 
stycznia 2019 roku. 

Wsparci dofinansowaniem
W ramach projektu pn. „Platforma e-urząd 

w Raciążu” otrzymaliśmy dofinansowanie w 
kwocie 816 228,00 zł. Całkowita kwota zreali-
zowanego projektu wyniosła 1 070 285,00zł. Ze 
środków tych sfinansowaliśmy system e-urząd 
oraz informatyzację urzędu wraz z zakupem 
serwerów, komputerów i utworzeniem sieci. 
Jak powiedział burmistrz Raciąża Mariusz Jerzy 
Godlewski, „zrobiliśmy to wszystko po to, by 
unowocześnić działalność samorządu oraz przede 
wszystkim ułatwić życie mieszkańcom, którzy 
bez wychodzenia z domu będą mogli załatwić 
sprawy w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jed-
nostkach podległych. 

Korzyści dla mieszkańców 
Każdy mieszkaniec naszego miasteczka bę-

dzie mógł załatwić przez internet sprawy, które 
musiał dotychczas załatwiać bezpośrednio w 
urzędzie. Petenci mogą już korzystać z e-usług 
oraz portalu informacyjno – płatniczego. W ra-
mach realizacji projektu  uruchomione zostały 
następujące e-usługi: rekrutacja do placówek 
oświatowych; remonty lokali komunalnych 
na wniosek; wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej; wykreślenie z ewidencji działal-
ności gospodarczej; obsługa zmian w ewidencji 
działalności gospodarczej; E-dziennik; wydanie 
meldunku czasowego/stałego; wydanie dowodu 
osobistego; wpis do rejestru wyborców; przy-
znanie lokalu komunalnego; obsługa wniosków 
o umieszczenie reklam, ogłoszeń na terenie 
miasta; wypisy i wyrysy z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; dodatki 
mieszkaniowe – weryfikacja złożonych wnio-

sków i wypłata należności; dodatki energetycz-
ne – weryfikacja złożonych wniosków i wypłata 
należności; świadczenia socjalne, w tym stypen-
dia socjalne - weryfikacja złożonych wniosków 
i wypłata należności; e-deklaracje/e-formula-
rze- weryfikacja wypełnionych elementów oraz 
ewentualna opłata usługi; prowadzenie spraw 
dotyczących podatku od nieruchomości; pro-
wadzenie spraw dotyczących podatku rolnego; 
prowadzenie spraw dotyczących podatku le-
śnego; prowadzenie spraw związanych z podat-
kiem od środków transportowych; prowadzenie 
spraw związanych z gospodarowaniem odpada-
mi; opłata za zajęcie pasa drogowego; obsługa 
koncesji na sprzedaż alkoholu; zwrot podatku 
akcyzowego. Wprowadzono także indywidu-
alne konta podatkowe dla podatników Gminy 
Miasto Raciąż.

Cel projektu 
Celem projektu było zapewnienie miesz-

kańcom Gminy Miasto Raciąż dostępu do 
korzystania z usług publicznych drogą elektro-
niczną z wykorzystaniem bezpiecznego profilu 
zaufanego poprzez zastosowanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych. Po zmianach z urzędem łączymy się bez 
wychodzenia z domu, przez internet. Platforma 
e-urząd składa się ze zbioru uporządkowanych 
tematycznie formularzy elektronicznych. Są 
one odpowiednikami druków papierowych. 
Złożone przez internet wnioski rozpatrywane 
są przez pracowników urzędu, którzy tą samą 
elektroniczną drogą przesyłają odpowiedź. Plat-
forma usprawni zarządzanie urzędem i jednost-
kami podległymi.

Platforma e-urząd w Raciążu już wprowadzona

Projekt pn.: "Platforma e-Urząd w Raciążu" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza",      Działania 2.1 "E-usługi", Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza" Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tymczasowa zmiana siedziby Biblioteki

Biblioteka w MCKSiR
Jak wiemy w budynku, w którym swą siedzibę od blisko dwóch lat miała 

biblioteka, tj. przy ul. Kilińskiego 21 prowadzone są prace remontowe. Prace 
w zakresie termomodernizacji są bliskie ukończenia, jednakże już wkrótce roz-
poczną się prace z zakresu projektu dot. dziedzictwa kulturowego i obejmujące 

remont wnętrz oraz przygotowywanie budynku pod specjalistyczne pracow-
nie. W związku z tym faktem oraz długotrwałym poszukiwaniem miejsca na 
tymczasową działalność biblioteki (po zakończeniu remontu biblioteka po-
wróci do budynku przy ul. Kilińskiego 21) podjęto decyzję o umiejscowie-
niu biblioteki w budynku MCKSiR. Biblioteka będzie znajdowała się na I 
piętrze w pomieszczeniu Raciąskiego Centrum Kultury, przy ul. Parkowej 14. 
Czynna zaś będzie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Serdecznie 
zapraszamy Czytelników do korzystania z zasobów biblioteki. 

REDAKCJA 
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W ubiegłym roku Gmina Miasto Raciąż 
pozyskała niebagatelne dofinanso-
wanie na realizację projektu, który 
wpłynie na rozwój naszych uczniów. W 
ramach złożonego projektu pn. „Pakiet 
kluczowych kompetencji” Gmina Mia-
sto Raciąż realizuje projekt na kwotę 
1,3 miliona, z czego kwota dofinanso-
wania stanowi ponad 1,2 miliona zło-
tych. Od 12 lutego zaczęły się liczne za-
jęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

Gmina Miasto Raciąż realizuje 
projekt pn. „Pakiet kluczowych kom-
petencji” skierowany do 290 uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu, którego ce-
lem jest poprawa jakości kształcenia 
oraz rozwój kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy. Od 12 
lutego młodzież bierze udział w do-
datkowych zajęciach matematyczno-
-przyrodniczych oraz językowych, do-
datkowo rozwijają swoje kompetencje 
kluczowe m.in. cyfrowe. W tym celu 
powstaną w szkole pracownie mate-
matyczno – przyrodnicze, językowe 
oraz mobilne pracownie komputerowe. 
Wsparcie przewiduje rozwijanie wśród 
uczniów kreatywności, innowacyjno-
ści, przedsiębiorczości, umiejętności 
pracy w zespole, umiejętności rozu-
mienia, krytycznego myślenia, a także 

rozwiązywania problemów. Zajęcia są 
prowadzone  zarówno dla uczniów z 
trudnościami, jaki i dla tych zdolnych. 
Zajęcia prowadzone są przez nauczycie-
li zatrudnionych w Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Raciąża powołany został zespół pro-
jektowy, który jest odpowiedzialny za 
prawidłowość realizacji projektu. 14 
lutego odbyła się kontrola projektu, w 
tym prowadzonych zajęć przez pracow-
ników Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych. Wyniki 
przeprowadzonej kontroli są pozytyw-
ne. 

Doposażona szkoła
Unijne dofinansowanie pozwoli 

także zadbać o  nauczycieli, doposażyć 
placówki w niezbędne pomoce dydak-
tyczne oraz sprzęt. Zakupiony sprzęt i 

wyposażenie pozwolą na prowadze-
nie zajęć w ciekawy i interesujący 
sposób, który znacząco wpłynie na 
rozwój uczniów. Projekt zakłada 
zakup m.in. tablicy interaktywnej, 
projektora, głośników, wizualizera, 
mikroskopów, wag laboratoryjnych, 
mierników do pomiaru: wilgotno-
ści, natężenia światła, przepływu 
powietrza, natężenia prądu, ph, 
ciśnienia, siły, mocy, napięcie elek-
trycznego, temperatury, a także 

specjalistyczne zestawy laboratoryjne. 
Dzięki zakupionemu wyposażeniu zaję-
cia będą mogły się odbywać poprzez re-
alizację doświadczeń i przeprowadzanie 
różnego rodzaju ćwiczeń, co sprawi, że 
uczniowie o wielu kwestiach dowiedzą 
się przez obserwację, a nie jedynie przez 
poznawanie faktów. Realizacja projek-
tu ma na celu wzmocnienie potencja-
łu dydaktycznego raciąskiej placówki 
a także wprowadzenie nowatorskich 

rozwiązań programowych umożliwiają-
cych złagodzenie dysfunkcji utrudnia-
jących naukę lub rozwój zainteresowań 
uczniów. W ostatnim czasie przeprowa-
dzone zostały przetargi na dostawę wy-
posażenia pracowni przedmiotowych 
(matematyczno – przyrodniczych, 
językowych, informatycznych) do re-
alizacji projektu „Pakiet kluczowych 
kompetencji”, w tym dostawę sprzętu 
komputerowego i multimedialnego 
oraz dostawę pomocy dydaktycznych, 

a także przetarg na usługę opracowania 
materiałów dydaktycznych dla uczniów 
i nauczycieli, przeprowadzenia warszta-
tów dla nauczycieli oraz nadzór meto-
dyczny w projekcie „Pakiet kluczowych 
kompetencji”. Wybrani zostali wyko-
nawcy oraz podpisane zostały umowy 
na realizację przedmiotu zamówienia.

 Całkowita wartość projektu 1 300 
560,00 zł, w tym   dofinansowanie w 
kwocie 1 235 040,00 zł.

UM RACIĄŻ

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu,               

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

1,2 miliona na Szkołę Podstawową w Raciążu

„Pakiet kluczowych kompetencji” – już działamy

Droga do samodzielności mieszkańców  
Gmina Miasto Raciąż

Staże dla mieszkańców
Gmina Miasto Raciąż przystąpiła do realizacji projektu „Droga do samodziel-
ności mieszkańców Gmina Miasto Raciąż”. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa naszych mieszkań-
ców. 

Od miesiąca stycznia 2019 roku 4 uczestników projektu zostało skiero-
wanych na 3-miesięczne płatne staże zawodowe u miejscowych pracodaw-
ców. Zawarte zostały umowy pomiędzy beneficjentem a pracodawcami oraz 
między beneficjentem a uczestnikami projektu. Umowy te regulują m.in. 
obowiązki dla uczestników odbywających staże. Od kwietnia na płatne staże 
zawodowe skierowanych zostanie kolejnych czterech uczestników projektu

Realizujemy kolejny projekt
W celu realizacji projektu zostało rekrutowanych 12 – tu uczestników. 

Na podstawie rozmów z doradcą zawodowym, dla każdego uczestnika i 
uczestniczki powstała Indywidualna Diagnoza Potrzeb i Potencjałów jak i 
Indywidualna Ścieżka Reintegracji. Zgodnie z założeniami projektowymi od 
stycznia 2019r. uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w grupowych zaję-
ciach przez terapeutę w ramach Akademii Rodziny. Spotkania grupowe  dla 
uczestników są organizowane przez okres trwania projektu raz w miesiącu a 
każde spotkanie jest poświęcone innej tematyce. Uczestnicy podczas spotkań 
mają zapewniony catering. Ponadto  dla uczestniczących w projekcie oraz 
ich rodzin przewidziano możliwość bezpłatnych konsultacji   z prawnikiem, 
pedagogiem a także z psychologiem. Dyżury konsultantów prowadzone są w 
siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – bezpośredniego realiza-
tora projektu. Harmonogram dyżurów poszczególnych specjalistów dostęp-
ny jest w siedzibie MOPS.

Projekt zostanie zakończony z dniem 30.09.2019r. Wartość projektu 
wynosi 143 942,80 zł z czego wkład Unii Europejskiej wynosi 114 442,80 
zł zaś wniesiony wkład przez Gminę Miasto Raciąż wynosi 29 500,00 zł.
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Dofinansowanie na placówkę wsparcia 
dziennego pozyskane

Świetlica Arka
Gmina Miasto Raciąż  od miesiąca sierpnia br. realizuje projekt 
pn. „PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – Świetlica ARKA”, jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu jest  
utworzenie Świetlicy pn. ARKA, do której uczęszcza 24 dzieci 
z rodzin korzystających ze wsparcia tutejszego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W celu utworzenia Świetlicy Gmina Miasto Raciąż prze-
kazała lokal przy ul. Kilińskiego, dokonała w nim niezbędnego 
remontu w postaci wyrównania i malowania ścian jak i na-
prawy oświetlenia. Koszty utrzymania placówki w całości są 
finansowane przez Gminę Miasto Raciąż. Wyposażenie świetli-
cy tj. stoliki, krzesła, regały biurka dla pracowników, wykładzi-
na dywanowa, gry, materiały piśmiennicze zostały zakupione 
z budżetu projektu. Z budżetu projektu jest też finansowany 
personel projektowy. W ostatnim czasie zakupione zostały 
puzzle i gry stolikowe. 

Dzieci pod dobrą opieką
W Świetlicy ARKA dzieci mogą przebywać w godzinach 

14.00-18.00 od poniedziałku do piątku. Dzieci mają zapew-
niony ciepły posiłek jak i opiekę dwóch wychowawców oraz 
kierownika świetlicy. Ponadto  stałe dyżury pełnią psycholog 
i pedagog. Z bezpłatnych porad specjalistów mogą korzystać 
także rodziny przebywających tam dzieci. Pobyt w świetlicy 
jest dobrowolny i nieodpłatny zaś sama Świetlica pełni rolę 
opiekuńczo-wychowawczą. 
Zajęcia rozwijające

Od miesiąca listopada dla naszych podopiecznych  rozpo-
częliśmy cykl zajęć rozwijających z zakresu umiejętności ucze-
nia się zaś od nowego roku kalendarzowego rozpoczynamy 
także zajęcia rozwijające z zakresu informatyki, matematyki, 
rozwijające inicjatywność oraz kompetencje społeczne i oby-

watelskie. W planie mamy zorganizowanie wyjazdu integracyj-
nego do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Projekt jest realizowany w okresie od 27.08.2018r. do 
29.02.2020r. Wartość projektu wynosi 303 137,50 zł z cze-
go wkład Unii Europejskiej wynosi 242 510,00 zaś wniesio-
ny wkład przez Gminę Miasto Raciąż wynosi 21 220,00 zł. 
W ostatnim czasie złożony i zaakceptowany został wniosek o 
płatność.

UM RACIĄŻ
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Realizacja projektu pn. „Termomoder-
nizacja oraz poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Miasto Raciąż” jest 
już bardzo zaawansowana. Zakończono 
prace na dwóch budynkach, na trzecim 
zakończą się na dniach a rozpoczęto je 
już na dwóch kolejnych. Już wkrótce 
będziemy mogli oglądać budynki uży-
teczności publicznej w nowej odsłonie. 
Pojawiły się drobne problemy związa-
ne z węzłami cieplnymi oraz instalacją 
centralnego ogrzewania, jednakże są 
na bieżąco weryfikowane i staramy się 
znaleźć odpowiednie ich rozwiązanie.

Wartość realizowanego projektu 
wynosi ponad 8,8 miliona złotych a 
dofinansowanie stanowi kwotę w wy-

sokości ponad 5,3 miliona złotych. 
Termomodernizacja oraz poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż to kolejna inwestycja 
miejska na wielką skalę. Dofinansowa-
nie na termomodernizację budynków 
miejskich zakłada prowadzenie prac 
aż na  siedmiu budynkach miejskich, 
tj. Urzędzie Miejskim, Miejskim Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji im 
Ryszarda Kaczorowskiego, Bibliotece 
Miejskiej i Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, Przedszkolu Miejskim, 
Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego, Ochotniczej Straży Po-
żarnej i Hali Sportowej.

Duży zakres prac
Zakres działań jest ogromny, jednak-

że udało nam się wydłużyć czas realizacji 
projektu do końca września. Projekt za-
kłada termomodernizację oraz poprawę 
efektywności energetycznej budynków. 
Prace będą polegały m.in. na wymianie 
okien i drzwi zewnętrznych. Ponadto 
budynki zostaną kompleksowo ocieplo-
ne, docieplone zostaną także stropy i da-
chy. Co więcej, ocieplone zostaną pod-
łogi poprzez docieplenie fundamentów. 
Wymienione zostaną oprawy świetlne i 
źródła światła na ledowe. Przebudowane 
zostaną systemy grzewcze, wymienione 
instalacje centralnego ogrzewania. Za-
stosowana zostanie instalacja automa-
tyki pogodowej oraz systemy racjona-
lizujące zużycie energii. Zamontowane 
zostaną panele fotowoltaiczne (przyp. 
red. – mają one za zadanie przetwarzać 
energię słoneczną na prąd). 

Ocieplone budynki
Projekt narzuca Gminie Miasto 

Raciąż kompleksowość rozwiązań. Za-
tem wszelkie wymiany, docieplenia i 
ocieplenia dotyczą wszystkich siedmiu 
budynków. Miasto zaoszczędzi na ra-
chunkach a mieszkańcy korzystając z 
budynków. Projekt ma także ogrom-
ne znaczenie proekologiczne. Zakoń-
czenie prac planowane jest na lipiec 
przyszłego roku. Efekty dotychczas 
prowadzonych prac są już widoczne. 
Zakończono już prace na budynkach 
MCKSiR oraz Ochotniczej Straży Po-

żarnej. Bliskie ukończenia są prace na 
budynku, w którym mieści się Biblio-
teka Publiczna i MOPS. Rozpoczęto 
prace na budynku Hali Sportowej oraz 
Przedszkola Miejskiego. Złożono także 

wniosek o płatność do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych, a także rozliczenie dokonanych 
płatności.  

UM RACIĄŻ

Prace w zakresie projektu dotyczącego termomodernizacji trwają

Budynki jak nowe

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”,  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" 

Działania 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
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Raciąż po raz kolejny zagrał z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W nie-
dzielę 13 stycznia kwestowaliśmy i 
zbieraliśmy pieniądze dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków. Dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców udało się 
uzbierać ponad 20 tys. zł!

13 stycznia mimo nieprzyjemnej 
pogody na zewnątrz serca Raciążan 
pozostały gorące. Chętnie wrzucali oni 
pieniądze do puszek wolontariuszy, 
którzy już od samego rana kwestowali 
na ulicach naszego miasta. Jak zwykle 
za każdy wrzucony pieniążek obdaro-
wywali darczyńcę charakterystyczny-
mi dla akcji, czerwonymi serduszkami 
WOŚP. Następnie środki zbierano da-
lej w centrum kultury. Dzięki hojnym 
datkom mieszkańców udało nam się 
pobić zeszłoroczny rekord. Zebraliśmy 
w sumie niebagatelną kwotę 20 319,82 
zł i dołożyliśmy naszą cegiełkę wspiera-
jąc Fundację.

Działo się tego dnia, oj działo! 
Raciążanie mogli wspólnie grać z 

orkiestrą w Miejskim Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego już od 16.00. Zapew-
niono tego dnia moc atrakcji wszyst-
kim przybyłym. 27 Finał rozpoczął, jak 
co roku, koncert orkiestry Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raciążu. W progra-
mie były także występy wokalne Szkoły 
Podstawowej w Raciążu oraz Zespołu 

Szkól w Raciążu. Podziwiać mogliśmy 
także grupowe i solowe pokazy ta-
neczne Skorp Dance Studio. Wieczór 
uświetnił swym koncertem zespół Łysa 
Góra.  Zespół Szkół w Raciążu przygo-
tował własne wypieki: ciasta, ciasteczka 
i babeczki oraz lemoniadę ze sprzeda-
ży których pieniądze także trafiały do 
puszki WOŚP. 

Zacięta licytacja 
Nie małą kwotę udało się zebrać 

podczas licytacji, która odbywała się 
w MCKSiR. Do wylicytowania było 
wiele naprawdę cennych przedmio-
tów. Można było nabyć, m.in. gadżety 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy – koszulki, kalendarze ścienne i 
podręczne, ramki do rejestracji samo-
chodowych, budzik, a także bony na 
zabiegi. Także wielu mieszkańców na-
szego miasta przekazało przedmioty na 
licytację, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizację 27 Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

REDAKCJA

Sprzęt od WOŚP dla płońskiego szpitala

Orkiestra pomaga naszym!
13 stycznia 2019r. zbiera-
liśmy środki dla Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Jednak jak mówią… 
dobro wraca. Wróciło do nas 
i tym razem. Płoński szpital 
otrzymał od Fundacji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy sprzęt medyczny o 
wartości ok. 100 tyś. zł.

Na ostatnim posiedze-
niu, 20 lutego br., Rada 
Społeczna SPZZOZ w 
Płońsku pozytywnie za-
opiniowała przyjęcie daro-
wizny od Fundacji WOŚP. 
Składa się na nią sprzęt 
medyczny dla oddziału no-
worodkowego w postaci: 
2 szt. lamp do fototerapii 
(na statywie i łóżeczkowa), 
stanowiska do resuscytacji, 
bilirubinometru oraz fotela 
do kangurowania, a także 
dla oddziału dziecięcego: 5 
szt. foteli i 5 szt. leżanek. 
Wartość darowizny została 
wyceniona na ok. 100 tyś. 
zł.

W poprzednich latach płoński szpital również otrzymywał podobną pomoc. 
Np. w 2014 roku otrzymał sprzęt za ponad 155 tyś zł. Był to, m.in., zestaw do nie-
inwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków, stanowisko do resuscytacji 
noworodków, czy kardiomonitor. Natomiast w 2017 roku fundacja przekazała 4 
szt. łóżek, urządzenie do screeningowego badania słuchu oraz komputer za łączna 
kwotę prawie 36,5 tyś zł.

(RED. ZA INFO STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU) 

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pobiliśmy zeszłoroczny 
rekord!
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Kilkadziesiąt kobiet w Parku Miejskim 
w Raciążu wyraziło swój sprzeciw wo-
bec przemocy w stosunku do kobiet i 
dziewcząt. Swym tańcem sprzymierza-
ły się z ogromną liczbą kobiet na całym 
świecie. W walce w ważnym temacie. 

We wtorkowe południe w cen-
trum miasta kilkadziesiąt kobiet – od 
szkoły podstawowej przez nastolatki 
po dorosłe panie – zatańczyły w cen-
trum miasta układ choreograficzny by 
wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy 
w stosunku do kobiet i dziewcząt. W 
ten sposób chciały zainteresować tym 
ważnym tematem i udało im się to. Ra-
ciąż lokalnie i solidarnie – po raz dru-
gi - zatańczył przeciw przemocy wobec 
dziewcząt i kobiet. 19 lutego w kilku-

dziesięciu miejscowościach w Polsce 
kilkadziesiąt tysięcy osób zatańczyło i 
zaprotestowało przeciwko przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt. Wydarzenie 
nie udało by się gdyby nie ogromne za-
angażowanie Anny Mika. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom akcji! Bez Was: 
uczniowie i uczennice Szkoły Podsta-
wowej w Raciążu, uczennice Zespołu 
Szkół w Raciążu, Nauczyciele, Dyrek-
torzy, Pedagodzy, Seniorki, Kobiety z 
Klubu Motocyklowego Cavalcade - nie 
udałoby się tak pięknie! Podziękowania 
należą się również władzom Miasta Ra-
ciąża za wsparcie inicjatywy!

Raciąż razem przeciwko przemocy
W centrum miasta zatańczyły ko-

biety: i te małe, i te nieco starsze. Ten 
taneczny happening to bardzo skutecz-
ny sposób zwrócenia uwagi na problem 
przemocy wobec kobiet. Taniec w tym 
kontekście miał niezwykłą moc. Prze-
chodnie zwracali uwagę, interesowali 
się powodem tego tańca. Dostawali 

ulotki oraz wpinki, mające na celu 
wzrost świadomości w tej ważnej kwe-
stii. One Billion Rising (po polsku Na-
zywam się Miliard) to ogólnoświatowy 
protest w formie tańca, który zwraca 
uwagę na przemoc wobec dziewcząt 
i kobiet, przede wszystkim na najbar-
dziej drastyczny, wciąż lekceważony jej 
przejaw – przemoc seksualną. 

Dlaczego w Raciążu? 
Udowodniono, że samorządy mają 

niezwykle istotną rolę do odegrania w 
przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemo-
cy wobec kobiet – nikt lepiej nie zna 
potrzeb i problemów swojej społeczno-
ści i to one mogą najskuteczniej zadzia-
łać. Akcja One Billion Rising to okazja 
by ukazać powagę problemu przemoc 
wobec płci pięknej. To sposób, żeby 
zaakcentować, że przemoc wobec ko-
biet dzieje się tu i teraz, dookoła nas, 
czasami nawet u naszych sąsiadów czy 
przyjaciół.

MCKSIR W RACIĄŻU

One Bilion Rising po raz drugi

Sprzeciw wobec przemocy!

Wspomnienia o historii Raciąża i okolic zostaną wydane

Wesprzyj nas swoją historią!
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

Raciążu w bieżącym roku realizować będzie projekt, na który to dostało dofinan-
sowanie. Jednym z założeń niniejszego projektu jest wydanie publikacji ze wspo-
mnieniami mieszkańców pozyskanych w ramach cyklu spotkań "Pytaj, jeśli możesz 
i masz kogo". W związku z powyższym zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkań-
ców Raciąża i okolic, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami z okresu 
przedwojennego, wojennego oraz powojennego do zgłaszania się do przedstawicie-
li stowarzyszenia (p. Danuty Kantorowskiej) lub do Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu (nr tel. 23 679 10 78), 
w celu przekazywania cennych historii i wspomnień z dawnych lat. To niepowtarzal-
na okazja by wydać publikację zawierającą wspomnienia mieszkańców. Zadbajmy o 
przyszłe pokolenia i wydajmy wspólnie historię naszego miasta! REDAKCJA

Konkurs "Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2018"

Za pomoc uhonorowani
Starostwo Powiatowe w Płońsku ogłosiło konkurs na "Wolontariusza Powiatu 
Płońskiego roku 2018”. Zachęcamy wszystkich, którzy działali na rzecz i dla dobra 
innych do udziału w konkursie.

Do 1 marca 2019r. organizacje mogą   zgłaszać wolontariuszy i organizacje 
pozarządowe do konkursu „Wolontariusz Powiatu Płońskiego roku 2018”. Po-
przez   przyznanie tego tytułu starosta chce uhonorować tych, którzy bezintere-
sownie, z życzliwością i zaangażowaniem działają na rzecz mieszkańców powiatu 
płońskiego w różnych dziedzinach życia: kultura, sport, pomoc społeczna, promo-
cja zdrowia, ekologia, turystyka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, itp.

Do tytułu można zgłaszać osoby indywidualne i organizacje pozarządowe. Ter-
min składania wniosków konkursowych upływa z dniem 1 marca 2019r.

Wnioski i regulamin do pobrania w załącznikach lub można odebrać osobiście 
w Wydziale Ogólno-Administracyjnym i Promocji   starostwa, ul. Płocka 39, p. 
313 (II piętro). REDAKCJA ZA INFO STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

Starostwo Powiatowe w Płońsku ogło-
siło dwa otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań w zakresie kultury i 
sportu. Swe oferty mogą w nich złożyć 
organizacje pozarządowe. Czas składa-
nia ofert upływa wkrótce. Czas wziąć 
się za przygotowania.

Zarząd Powiatu Płońskiego już 
po raz drugi ogłosił konkurs z zakresu 
kultury fizycznej w 2019r., na który 
organizacje pozarządowe mogą składać 
oferty do 7 marca. Natomiast kon-
kurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-
go ogłoszono po raz pierwszy i oferty 
można składać do 15 marca.

Na wsparcie realizacji zadań spor-
towych zarząd przeznaczył 45 tys. zł. 
W tym roku to już drugi konkurs w 
tym zakresie, w pierwszym przekazano 
organizacjom dotacje w wys. 100 tys. 
zł. Konkurs z zakresu kultury jest orga-
nizowany po raz pierwszy i organizacje 
mogą liczyć na wsparcie z całkowitej 
kwoty 50 tys. zł.

O kilka słów na temat konkursów 
poprosiliśmy Członka Zarządu Powia-
tu Płońskiego Artura Adamskiego – To 
bardzo dobra wiadomość dla organiza-
cji pozarządowych działających na tere-
nie Powiatu Płońskiego. Podjęliśmy de-

cyzję jako zarząd powiatu o ogłoszeniu 
otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w roku 2019 w za-
kresie kultury. Był to jeden z punktów 
mojego programu wyborczego, który 
chciałem jak najszybciej wdrożyć. Zale-
żało mi na umożliwieniu pozyskiwania 
środków organizacjom pozarządowym 
na podejmowanie różnych działań. 
Jestem zadowolony, że udało nam się 
znaleźć oszczędności budżetowe, które 
umożliwią organizacjom pozarządo-
wym z terenu powiatu płońskiego skła-
danie wniosków także do Zarządu Po-
wiatu. Osobiście serdecznie zachęcam 
do składania ofert w ogłoszonym przez 
nas otwartym konkursie. Jestem prze-
konany, że jest wiele inicjatyw, które 
chcieliby Państwo zrealizować, a środki, 
które udało nam się przeznaczyć w tym 
pomogą.  Zarząd Powiatu Płońskie-
go po raz pierwszy daje Państwu taką 
możliwość – warto z niej skorzystać i 
przedstawić swoje pomysły. Zaprasza-
my, termin składania wniosków upły-
wa 15 marca! Trwa również druga tura 
naboru wniosków na realizację zadań 
publicznych w zakresie sportu, w któ-
rej wnioski można składać do 7 marca! 
Istotne jest to, że środki na zwiększenie 
puli na zadania z zakresu sportu oraz 

na zadania z zakresu kultury udało się 
pozyskać z oszczędności środków prze-
znaczonych na promocję. Uznaliśmy, 
że wsparcie organizacji pozarządowych 
będzie dużo lepszą formą promocji na-
szego powiatu, aniżeli zakup gadżetów 
promocyjnych. W tym roku środki dla 
organizacji pozarządowych są większe o 
ponad 50 % niż w latach poprzednich. 
Zapraszam do składania ofert na reali-
zację swoich pomysłów.

Co? Gdzie? Jak?
Okres realizacji zadań obejmuje 

czas od dnia podpisania umowy do 
15 grudnia 2019r dla zadań z zakresu 
sportu i do 30 września dla zadań z 
zakresu kultury. Oferty należy składać 
w Starostwie Powiatowym w Płońsku, 
ul. Płocka 39, w kancelarii ogólnej (II 
piętro, pokój 316).  Dodatkowe in-
formacje można uzyskać w Wydziale 
Ogólno-Administracyjnym i Promocji 
starostwa w pok. 313, tel. (23) 662 77 
64, w. 147.  Treść ogłoszeń znajduje się 
na BIP-e powiatu płońskiego w zakład-
ce organizacje pozarządowe – konkursy 
ofert oraz jest wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w starostwie.

REDAKCJA ZA INFO STAROSTWO 
POWIATOWE W PŁOŃSKU

Starostwo ogłasza kolejne konkursy na sport i kulturę

Stowarzyszenia mogą skorzystać

Dzień Myśli Braterskiej

Harcerze 
świętowali
W ostatni weekend lutego w Szkole 
Podstawowej w Raciążu odbył się zlot 
drużyn harcerskich z powiatu płońskie-
go. Spotkali się by świętować rocznicę 
urodzin założyciela skautingu. Week-
end był pełen atrakcji, dzieci i młodzież 
miała okazję wziąć udział w grze miej-
skiej i doskonalić techniki harcerskie

W dniach 22-24 lutego w Szkole 
Podstawowej im. Stanisława Konarskie-
go w Raciążu harcerze z całego powiatu 
płońskiego świętowali z okazji rocznicy 
urodzin założyciela światowego skautingu 

gen. Roberta Baden-Powella. Zlot Har-
cerski, nazwany Dniem Myśli Braterskiej, 
został zorganizowany przez Hufiec ZHP 
w Płońsku i zgromadził 120 uczestników. 
Podczas trzydniowej imprezy uczestnicy 
min. usłyszeli historię Raciąża podczas tzw. 
„ świeczkowiska”, wykonywali zadania do-
skonalące techniki harcerskie podczas gry 
terenowej po mieście Raciąż oraz rozegrali 
turniej sportowy. Na apelu podsumowują-

cym całą imprezę wyło-
niono zwycięskie drużyny. 
Tytuł złotej drużyny Dnia 
Myśli Braterskiej otrzy-
mały Dzikie Wodospady 
z Wyszogrodu natomiast 
złotą gromadą Dnia Myśli 
Braterskiej zostały Ziuki 
z Chociszewa. W spotka-
niu podsumowującym 

wydarzenie wziął udział Burmistrz Miasta 
Raciąża Mariusz Godlewski oraz Członek 
Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adam-
ski, Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadow-
ski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu Dariusz 
Mosakowski. Partnerami wydarzenia były: 
Gmina Miasto Raciąż, Gmina Raciąż  i Sta-
rostwo Powiatowe w Płońsku

REDAKCJA
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„Z całego serca dziękuję Ci, Drogi Pro-
fesorze, za wszystko, co nas łączy przez 
wiele lat. Życzę długich lat życia w zdro-
wiu i radości, wśród kochanych osób 
i przyjaciół”  -  napisał między innymi 
Stefan Modrzejewski w swojej kolejnej 
publikacji pt. „Norbert Szelągowski - 
nauczyciel, poeta, senior” 

Opracowanie jest uhonorowaniem  
nauczyciela, wychowawcy, dyrektora  
wielu członków Nauczycielskiego Klu-
bu Seniora w Raciążu, do którego rów-
nież sam należy. Publikacja powstała we 
współpracy z Grażyną Modrzejewską i 
Janiną Pieczurą, również uczennicami 
Pana Norberta Szelągowskiego. 

Autor opracowania podkreśla: 
„Jako senior mam już niewielu swoich 
nauczycieli, z którymi mogę się jeszcze 
spotkać. Jednym z nich jest Norbert 
Szelągowski, wspaniały człowiek. Uczył 
mnie geografii w siódmej klasie Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu. Był również wycho-
wawcą tej klasy” 

W słowie wstępnym Janina  Pieczu-
ra  napisała m.in.: „Drogi Norbercie! - 
człowiek żyje tak długo, jak długo trwa 
o nim pamięć. Możesz być spokojny. 
Swoją postawą zasłużyłeś na szacunek, 

dobre imię i wieczność. 
(…) Wspominamy Cię 
jako naszego dobrego wy-
chowawcę, nauczyciela 
przy każdej nadarzającej 
się okazji, a przecież od 
momentu, kiedy byliśmy 
Twoimi uczniami, wy-
chowankami minęło po-
nad pół wieku. Cenimy 
twoją dobroć, uczciwość 
i poczucie humoru. 
Jest nam przyjem-
nie, że jesteś dzisiaj 
naszym Kolegą, 
Przyjacielem.” Pod 
tekstem podpisali się 
członkowie Nauczy-
cielskiego Klubu 

Seniora. 
Na kolejnych stronach pu-

blikacji zamieszczone jest zdję-
cie z własnoręcznym podpisem, 
biografia oraz wiersze  Norberta 
Szelągowskiego, które jak napi-
sał ich autor „(…) wypływają z 
moich przemyśleń o życiu.” Ca-
łość dopełniają  wybrane zdjęcia 
z różnych wydarzeń, w których 
brał udział Pan Norbert jako na-
uczyciel, dyrektor, senior. Autorzy 
zdjęć: Jan Chądzyński, Piotr Sze-
lągowski. Źródłem fotografii są tez 
zbiory prywatne i strona interne-
towa NKS.

Publikacja opracowana jest 
jako nieodpłatny wkład jej autora  
oraz osób współpracujących w re-
alizację zadania. Wydanie sfinan-
sowane  ze środków Nauczyciel-
skiego Klubu Seniora i Zespołu 
Szkół Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Raciążu.

Autor  wręczył zbiór egzem-
plarzy opracowania, wraz z naj-
lepszymi życzeniami, swojemu 
nauczycielowi jako upominek 
gwiazdkowy podczas  spotkania 
opłatkowego (grudzień 2018) 

członków Nauczycielskiego Klubu Se-
niora w Raciążu.

Jak powiedział  Stefan Modrzejew-
ski „Radość, wzruszenie i piękne słowa 
obdarowanego były najwspanialszym  
podziękowaniem. Cieszę się, że mo-
głem swojemu nauczycielowi, dobremu 
człowiekowi sprawić chwilę zadowole-
nia. Dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania publikacji.”

REDAKCJA 

Norbert Szelągowski

Seniorzy
     Nie wiem skąd się biorą seniorzy
     Roześmiani i szczęśliwi
     Gdzie znaleźli taką receptę
     Jaką cenę zapłacili?

     Ja szukałem zdrowia wszędzie
     I w Raciążu i w Warszawie
     Wszędzie kolce napotykam
     I nie marzę już o sławie.

     Polowałem na sarenki
     Księżyc mi oswietlał drogę
     Uwierzyłem w czyjeś zdrowie
     Sam znaleźć go nie mogę

     Skąd się biorą Ci herosi
     Gdzie znajdują swą nadzieję
     Kiedy chodzą wyprostowani
     I się do nich szczęście śmieje.
                   

Rozstanie
     Lato przemija i rozstaje się
     Ze mną moja dziewczyna.
     Razem urlop spędziliśmy
     I wiele radości doznaliśmy.
     Teraz wszystko się skończyło
     Pozostały tylko wspomnienia
     I bay, bay … do widzenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu 
wzbogaciła się o nowy lekki samochód 
ratownictwa technicznego z funkcją 
gaśniczą. Samochód udało się zakupić 
dzięki środkom zabezpieczonym  przez 
Gminę Miasto Raciąż oraz przekazanym 
przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego i Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej.  W stycz-
niu odbyła się uroczystość poświęcenia 
wozu. 

Strażacy z Raciąskiej jednostki sta-
rali się o kupno nowego wozu już od 
jakiegoś czasu. Gmina Miasto Raciąż 
zabezpieczyła na ten cel środki w bu-
dżecie miasta w wysokości 70 770,00zł. 
Ponadto we wrześniu Burmistrz Miasta 
Raciąża podpisał umowę na dofinan-
sowanie zakupu ze środków zewnętrz-
nych. Udało się pozyskać 70 tys. zł od 
Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej oraz 69 230,00zł do-

finansowania na ten cel z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. W paź-
dzierniku ogłoszony został przetarg na 

zakup nowego lekkiego samochodu 
ratowniczo- gaśniczego z przeznacze-
niem na wyposażenie dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Racią-
żu. W ramach przetargu złożono trzy 
oferty. Najniższa na kwotę 201 900,00 
złotych. Dodatkowym kryterium bra-
nym pod uwagę w przetargu był okres 
gwarancji. Umowa została podpisana i 
pod koniec minionego roku samochód 
trafił do raciąskiej jednostki OSP.

Wóz poświęcony
W dniu 27.01.2019 podczas ze-

brania sprawozdawczego odbyła się 
uroczystość przekazania i poświęcenia 
przez ks. Proboszcza Wiesława Kosiń-
skiego nowego lekkiego samochodu 
ratownictwa technicznego (SLRt) z 
funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Raciążu. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele samorzą-
du miejskiego, powiatowego i woje-
wódzkiego, a także sponsorzy, strażacy 
i mieszkańcy.

Na akcje gotowy…
Samochód zabudowany przez 

IUVO Cars - OPEL Movano (163 
KM) posiadający aktualne świadec-
two dopuszczenia CNBOP; Zbior-
nik na wodę i środek pianotwórczy 
(300 l); agregat wysokociśnieniowy 
(10 KM o wydajności do 50 l/min). 
Jego wyposażenie to między innymi 
sygnalizacja świetlna i dźwiękowa fir-
my Federal Signal wraz z systemem 
Rumbler, maszt oświetleniowy LED 
sterowany automatycznie, wyciągar-
ka elektryczna o uciągu 5,0 t, oświe-
tlenie pola pracy, radiotelefon prze-
woźny i nasobny.

Strażacy OSP Raciąż składają ser-
deczne podziękowania wszystkim fun-
datorom oraz osobom, które przyczyni-
ły się do zakupu samochodu.

REDAKCJA

OSP w Raciążu z nowym wozem

Lekki samochód dla strażaków już jest

Norbert Szelągowski – nauczyciel, poeta, senior

... DZIĘKUJĘ CI, DROGI PROFESORZE …
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne 
Mazowsze ogłasza konkurs na produkt 
lokalny, który mógłby kojarzyć się z 
naszym regionem, obejmującym gmi-
ny: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, 
Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe 
Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Za-
łuski, Miasto Raciąż. Ważny jest dobry 
pomysł na produkt, który może stać się 
wyróżnikiem naszego obszaru i przy-
czynić się do jego promocji. 

Zachęcamy lokalnych producen-
tów, twórców i wytwórców, których 
jest całkiem sporo w naszych okoli-
cach do składania swoich zgłoszeń 
w konkursie organizowanym przez 
Lokalną Grupę Działania - Przyjazne 
Mazowsze na produkt lokalny pt. „Co 
wieś to inna pieśń”. Nie zatrzymujmy 
swoich talentów dla siebie, dajmy po-
znać je innym! Pochwalmy się swoimi 
produktami, wyrobami i dziełami na 
większą skalę

Co? Gdzie? Kiedy?

Udział w Konkursie to szansa na 
wypromowanie własnych produktów 
a tym samym możliwość pozyskania 
dodatkowego źródła dochodu. W 
konkursie mogą wziąć udział osoby 
pełnoletnie tj. osoby fizyczne, orga-
nizacje (np. lokalne stowarzyszenia, 
koła gospodyń wiejskich), instytucje, 
amatorzy i profesjonaliści z obszaru 
Lokalnej Grupy Działania - Przyja-
zne Mazowsze. Produktem lokalnym 
mogą być: 

I. produkty kulinarne 
II. rękodzieło
III. twórczość artystyczna
IV. wydarzenia nawiązujące do lo-

kalnego dziedzictwa
Produkty wybrane przez powoła-

ną komisję konkursową, które zostaną 
uznane jako lokalne, będą bezpłatnie 
promowane przez LGD poprzez nastę-
pujące działania:

a) Promocja w wydawnictwach, 
drukach reklamowych i tekstach pro-
mocyjnych LGD

b) Prezentacja graficzna i opisowa 
na stronie internetowej LGD

Produkt lokalny zgłoszony do 
konkursu powinien:

• być wytwarzany na terenie Gmin 
objętych LSR, 

• być bezpieczny dla życia i zdro-
wia ludzi oraz środowiska,

• nawiązywać do lokalnego dzie-
dzictwa przyrodniczego lub kulturo-
wego,

• może być wytwarzany naturalny-
mi metodami lub z naturalnych skład-
ników lub materiałów,

• może być ekologiczny.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• dane producenta (imię i nazwi-

sko, adres, telefon),
• opis produktu (z jakich składni-

ków jest produkt i w jaki sposób jest 
wytwarzany) lub wydarzenia

• krótką historię i tradycję,
• zdjęcia w formacie JPG o roz-

dzielczości min. 1280x768 pikseli 
(zdjęcie na nośniku elektronicznym), 
posiadane certyfikaty.

Termin zgłoszenia – od 18 lutego 
do 1 marca 2019 r., osobiście, mailem 
lub listownie, 

Adres: 
Lokalna Grupa Działania – Przyja-

zne Mazowsze, 
ul. H. Sienkiewicza 11, 
09-100 Płońsk, 
e-mail: biuro@lgdpm.pl
Regulamin konkursu, Karta zgło-

szenia produktu, zgoda na wykorzy-
stanie danych osobowych, wizerun-
ku oraz zdjęć produktów lokalnych 
dostępne są na stronie interneto-
wej: www.lgdpm.pl

REDAKCJA ZA INFO LGD-PRZYJAZNE 
MAZOWSZE

Konkurs na produkt lokalny pt. „Co wieś to inna pieśń”

Pochwal się swym dziełem!
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Zespół Szkół w Raciążu

zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną

na rok szkolny 2019/2020

Nasza placówka wyróżnia się:
 wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych

 bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD

 znaczącymi osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach

 realizacją programów unijnych i atrakcyjnych warsztatów dla uczniów

 profesjonalną kadrą pedagogiczną

 nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową

 certyfikatem „Wiarygodnej szkoły”

Oferujemy kształcenie:

 w Liceum Ogólnokształcącym

 w Technikum

technik handlowiec

technik ekonomista

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

 w Branżowej Szkole pierwszego stopnia

(kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów 

samochodowych, wędliniarz i inne)

 w bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

- 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

- 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej

 na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

- 1 rok nauki dla osób dorosłych, chcących zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje

  zawodowe

Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64

tel./fax.: (23) 679-10-31

zsraciaz.pl

Nauka w szkole to bardzo długi okres 
w naszym życiu. Lekcje, sprawdziany i 
prace domowe – każdy to przechodził. 
Aby coś osiągnąć trzeba się starać. I 
choć wiadomo, że uczymy się dla siebie, 

a nie dla innych – to niezwykle miło 
jest, gdy ktoś nas doceni.

 Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski postanowił nagrodzić wysi-
łek najbardziej zdolnych uczniów. 21 

lutego 2019r. odbył się apel podsumo-
wujący wyniki nauczania za I semestr 
roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie 
otrzymali stypendia burmistrza za wy-
bitne wyniki w nauce. Już po raz ko-
lejny na galę zostali zaproszeni rodzice 
najlepszych uczniów. Z dumą patrzyli 
jak ich pociechy odbierają tak ważne 
w ich życiu nagrody. Szczęście na twa-
rzach, łza wzruszenia – te momenty za-
padną w pamięci na dłużej. Tego dnia, 
oczywiście, zebrali się także uczniowie, 
nauczyciele, dyrekcja oraz burmistrz 
miasta. Był to niezwykle emocjonujący 
dla wszystkich dzień. Uroczysta akade-
mia miała bardzo odświętny charakter. 
Nagradzani byli uczniowie za ich osią-
gnięcia, na gali zaś zaprezentowali swe 
umiejętności szkolni artyści. Podczas 
tej wspaniałej uroczystości burmistrz 
Mariusz Godlewski przyznali uczniom 
stypendia za wybitne wyniki w nauce w 
I semestrze roku szkolnego 2018/2019. 

REDAKCJA

Egzamin dojrzałości – matura to jeden 
z najważniejszych egzaminów w życiu 
człowieka i to nie dlatego, że weryfiku-
je naszą wiedzę, ale dlatego, że często 
determinuje nasze przyszłe zawodowe 
życie. Jednak matura dopiero w maju, 
styczeń zaś był czasem studniówek. 

Studniówka to pierwszy uroczysty 
bal w życiu każdego młodego człowie-
ka. Dziewczęta długo wybierają wie-
czorowe sukienki, dbają o perfekcyjne 
fryzury i nienaganny makijaż. Chłopcy 
stawiają na elegancki garnitur. Ten wie-
czór jest wyjątkowy w życiu przyszłych 
maturzystów to ostatnia okazja na 
wspólne świętowanie z całą społeczno-
ścią szkolną – uczniami i nauczyciela-
mi. W styczniu uroczyście świętowali 

ten dzień uczniowie z dwóch Racią-
skich szkół: ZS w Raciążu i ZS STO 
w Raciążu. 

Poloneza czas zacząć.. 
19 stycznia w Karczmie „Retro” 

Kraszewie Gaczułtach studniówkowy 
nastrój udzielał się licealistom z klasy 
trzeciej Społecznego Liceum Ogólno-
kształcącego dla młodzieży i Społecz-
nego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Raciążu. Zaproszonym 
gościem na studniówce był burmistrz 
Mariusz Godlewski, który złożył przy-
szłym maturzystom życzenia.

Zaś 26 stycznia w Karczmie „Oleń-
ka” w Drobinie bawili się maturzyści z 
ZS w Raciążu. Także oni w pięknych i 

eleganckich strojach zatańczyli poloneza 
przy obecności Dyrektor Doroty Rubin-
kowskiej, wychowawców i nauczycie-
li. Życzeń powodzenia na maturze nie 
zabrakło od zaproszonych gości, m.in. 
Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza 
Godlewskiego oraz Członka Zarządu 
Powiatu Płońskiego Artura Adamskiego. 

Uczniowie zaś dziękowali swym 
nauczycielom za trud włożony w ich 
edukację, a także rodzicom, którzy 
mają ogromny wkład w życiowej edu-
kacji. Studniówka była wspaniałą chwi-
lą dla młodych ludzi, ostatnim wy-
tchnieniem przed okresem wzmożonej 
pracy, jaki ich czeka. Już za mniej niż 
100 dni matura, egzamin dojrzałości, 
który decyduje o przyszłości młodych 
ludzi. Redakcja życzy powodzenia i do-
brych wyników na majowych egzami-
nach wszystkim maturzystom. 

REDAKCJA
FOTO RADIO PŁOŃSK

Stypendia Burmistrza za wybitne wyniki w nauce rozdane

Najlepsi wśród najlepszych

Matura już wkrótce…

… bale studniówkowe za nami!

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO 
ORAZ  SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RACIĄŻU

Lp. Rodzaj czynności Termin w
postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie  wniosku o  przyjęcie  do  szkoły

podstawowej  wraz  z  dokumentami

potwierdzającymi  spełnianie  przez

kandydata  warunków  lub  kryteriów

branych  pod  uwagę  w  postępowaniu

rekrutacyjnym

19.04.2019 r.

do godz. 15:00

30.05.2019 r.

do godz. 15:00

2. Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną

wniosków  o  przyjęcie  do  szkoły

podstawowej  i  dokumentów

potwierdzających  spełnianie  przez

kandydata  warunków  lub  kryteriów

branych  pod  uwagę  w  postępowaniu

rekrutacyjnym,  w  tym  dokonanie  przez

przewodniczącego  komisji  rekrutacyjnej

czynności o których mowa w art.150 ust.7

ustawy Prawo oświatowe

25.04.2019 r. 05.06.2019 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów

zakwalifikowanych  i  kandydatów

niezakwalifikowanych

07.05.2019 r. 12.06.2019 r.

4. Możliwość odwołania  rodzica kandydata

od decyzji komisji rekrutacyjnej

16.05.2019 r.

do godz. 15:00

19.06.2019 r.

do godz.  15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.05.2019 r. 26.06.2019 r.

6. Dodatkowy nabór  kandydatów na wolne

miejsca do klasy I szkoły podstawowej.

------- 20.08.2019 r.

do godz. 15:00
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Po wydarzeniach 13 stycznia, w których 
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 
zginął na scenie władze i mieszkańcy 
Raciąża postanowili uczcić jego pa-
mięć. Ulicami miasta przeszli w marszu 
przeciwko przemocy i nienawiści.

Burmistrz Miasta Raciąża Ma-
riusz Godlewski zaprosił wszystkich 
mieszkańców miasta Raciąża na 
marsz przeciwko przemocy i nienawi-

ści w dniu żałoby narodowej. Był to 
marsz ku pamięci prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza w dniu uro-
czystości pogrzebowych. Marsz odbył 
się w sobotę 19.01.2019r. Mieszkań-
cy, władze miejskie, uczniowie szkół, 
członkowie Plutonu Strzeleckiego 
w Raciążu zebrali się pod Urzędem 

Miejskim w Raciążu, skąd w ciszy z 
zapalonymi świecami przemaszero-
wali pod Pomnik Pamięci Narodowej 
(przy MCKSiR), przy którym przy 
dźwiękach piosenki złożyli świece 
pod pomnikiem. To niezwykle waż-
ne, że w dniach takich jak ten potra-
fimy być razem.

Ku pamięci Pawła Adamowicza

Marsz przeciwko przemocy i nienawiści

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO, 

A TAKŻE SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO  PRZEDSZKOLA

PROWADZONEGO PRZEZ GMINĘ MIASTO RACIĄŻ

Lp. Rodzaj czynności
Termin 

w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku  o  przyjęcie  do

przedszkola  wraz  z  dokumentami

potwierdzającymi  spełnienie  przez

kandydata  warunków  lub  kryteriów

branych  pod  uwagę  w  postępowaniu

rekrutacyjnym.

01.03 – 29.03.2019 r. 28.05 – 04.06.2019 r.

2.

Weryfikacja  przez komisję  rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do przedszkola  

i  dokumentów  potwierdzających

spełnienie  przez  kandydata  warunków

lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w

postępowaniu  rekrutacyjnym,  w  tym

dokonanie  przez  przewodniczącego

komisji  rekrutacyjnej  czynności

o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

do 11.04.2019 r. do 11.06.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów

zakwalifikowanych                i

kandydatów niezakwalifikowanych.

25.04.2019 r. 15.06.2019 r.

4.

Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata

woli  przyjęcia  w  postaci  pisemnego

oświadczenia.

25.04 – 09.05.2019 r. 15.06. – 22.06.2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez

komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych.

16.05.2019 r. 26.06.2019 r.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ DYREKCJI ORAZ UCZNIOM ZESPOŁU SZKÓŁ 
W RACIĄŻU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA 

OŚWIATOWEGO W RACIĄŻU ZA ZAPROSZENIE NA BAL STUDNIÓWKOWY. 
CHCIAŁBYM ŻYCZYĆ WAM - DRODZY MATURZYŚCI SUKCESU PODCZAS 

EGZAMINU MATURALNEGO, JAK NAJMNIEJ STRESU I SMUTKU, 
JAK NAJWIĘCEJ UŚMIECHU SATYSFAKCJI ORAZ DOBRYCH WYNIKÓW, 

ABY ABY TO SYMBOLICZNE WEJŚCIE W DOROSŁOŚĆ BYŁO PRZEZ CAŁE WASZE 
PÓŹNIEJSZE ŻYCIE  WYŁĄCZNIE MIŁYM WSPOMNIENIEM.

BURMISTRZ MIASTA RACIĄŻA

Mariusz Godlewski
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Oferty prosimy składać:
ALFA PVC Sp. z o.o.   09-140 Raciąż    Witkowo 3a

Tel. (0-23) 67 91 704
e-mail: alfa.biuro@alfapvc.com.pl

Więcej informacji o  rmie:    www.alfapvc.com.pl
 

ALFA PVC Sp z o.o. producent granulowanych mieszanek z PVC 
w związku z ciągłym rozwojem poszukujemy mężczyzn i kobiet:

Operatorów maszyn i urządzeń

Miejsce pracy: Witkowo koło Raciąża

Opis stanowiska: 
- obsługa mieszalników i wytłaczarek oraz urządzeń peryferyjnych 

pprzy produkcji granulatów PVC
- kontrola parametrów i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej,

- kontrola optyczna wyrobów gotowych
- pakowanie granulatów w opakowania zbiorcze 

(worki, big-bagi, kartony, skrzynie)

Wymagania:
- dobrze widziane wykształcenie średnie, techniczne.

- podsta- podstawowa wiedza mechaniczna,
- gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,

- zdolności manualne,
- dokładność, rzetelność, punktualność i sumienność 

w wykonywaniu obowiązków,

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę  na pełnym etacie,

- ba- bardzo dobre warunki pracy, 
- atrakcyjny system premiowania,

- dodatek zmianowy
- dodatek za prace w godzinach nocnych
- szkolenia wprowadzające na stanowisko,

- podstawowy pakiet Medicover,

PRACA

Oferty prosimy składać:
ALFA PVC Sp. z o.o.   09-140 Raciąż    Witkowo 3a

Tel. (0-23) 67 91 704
e-mail: alfa.biuro@alfapvc.com.pl

Więcej informacji o  rmie:    www.alfapvc.com.pl
 

ALFA PVC Sp z o.o. producent granulowanych mieszanek z PVC 
w związku z ciągłym rozwojem poszukujemy mężczyzn i kobiet:

Specjalista ds. kontroli jakości
(Praca w laboratorium technicznym)

Miejsce pracy: Witkowo koło Raciąża

Opis stanowiska: 
- obsługa u- obsługa urządzeń laboratoryjnych wytłaczarki, maszyny wytrzymałościowe, 

- kontrola parametrów i prowadzenie dokumentacji jakościowej,
- kontrola wyrobów gotowych

- przygotowanie mieszanek testowych
- pomiary i badania: gęstość, twardość, stabilność, kolor, wytrzymałość 

mechaniczna, udarność

Wymagania:
- wykształcenie ś- wykształcenie średnie lub wyższe,

- mile widziane doświadczenie w kontroli jakości, laboratorium
- gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,

- zdolności manualne,
- dokładność, rzetelność, punktualność i sumienność w wykonywaniu 

obowiązków,

Oferujemy:
- - zatrudnienie na umowę o pracę  na pełnym etacie,

- bardzo dobre warunki pracy, 
- atrakcyjny system premiowania,

- szkolenia wprowadzające na stanowisko,
- podstawowy pakiet Medicover,

PRACA PRACA

Aplikacje prosimy przesyłać na adres 
mailowy: j.madejska@green-factory.com

Jesteśmy Grupą producentów warzyw Primavega. Jesteśmy profesjonalistami w uprawie, 
przechowywaniu oraz pakowaniu warzyw liściowych i brokułu. 

Wierzymy, że sukces  rmy w dużej mierze zależy od ludzi, ich zaangażowania i satysfakcji 
z wykonywanej pracy. Dlatego stwarzamy naszym Pracownikom możliwość rozwoju

 zawodowego i wspieramy ich w rozwijaniu kompetencji niezbędnych do wykonywania 
powierzonych obowiązków.

Obecnie do naszego zespołu we Wróblewie  poszukujemy osoby na stanowisko:
SSamodzielna Księgowa 
Miejsce pracy: Wróblewo
Region: Mazowieckie

Raportowanie do Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Zakres odpowiedzialności:
• Ewidencjonowanie zdarzeń zgodnie z ustawami podatkowymi (VAT, CIT, PIT)

 ustawy o rachunkowości;
•• Sporządzanie bilansów
• Tworzenie deklaracji podatkowych;
• Tworzenie sprawozdań  nansowych;
• Prowadzenie pełnej rachunkowości;
• Odpowiedzialność za kontakty z US i audytorami;

Oczekujemy:
• Kilkuletnie doświadczenie na podobnym, samodzielnym stanowisku 

w  w  rmie produkcyjnej;
• Wyższe wykształcenie kierunkowe (np. ekonomia); 
• Praktyczna znajomość polskich przepisów dotyczących rachunkowości i podatków; 
• Umiejętność  ustalania i obliczania zobowiązań podatkowych (CIT, VAT, PIT);
• Umiejętność sporządzania sprawozdań  nansowych;
• Umiejętność prowadzenia  pełnej rachunkowości spółek zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  

•• Mile widziana: Znajomość programu CDNXL
• Dobra organizacja pracy, dokładność i samodzielność w działaniu
• Odpowiedzialność, Sumienność, Zaangażowanie;
• Umiejętność współpracy z zespołem;
• Otwartość na zmiany;
• Chęć rozwoju i dalszej nauki; 

Oferujemy:
•• Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę 
• Wynagrodzenie adekwatne do realizowanych zadań wraz z pakietem socjalnym 

(Ubezpieczenie na życie, Do nansowanie do Karty Multisport i Karta Medyczna) oraz 
odpowiednie narzędzia pracy

• Merytoryczne wsparcie w procesie adaptacji
• Przyjazną atmosferę pracy
• Możliwość zdobycia doświadczenia

Mammografia w Raciążu!

Zbadaj się już 
dziś!
Już wkrótce w naszym mieście na pla-
cu przy budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Kilińskiego 23 będzie 
stawał Mammobus, w którym wykonać 
będzie można mammografię, czyli ba-
danie piersi. Mammobus będzie w Ra-
ciążu 6 marca i 26 marca. Akcję popiera 
Burmistrz Miasta Raciąża. Przyjdź i 
zbadaj się. 

Tak naprawdę zarówno USG piersi 
jak i mammografia są mammografią, 
czyli opisem piersi. Różnią się tym, że 
w czasie wykonywania USG wykorzy-
stuje się fale ultradźwiękowe, a podczas 
mammografii - promieniowanie ren-
tgenowskie. W USG obraz powstaje 
dzięki temu, że ultradźwięki odbijają 
się od tkanek. Badanie jest nieszkodli-
we dla zdrowia, nie ma przeciwwska-
zań, również w ciąży. Powinno być po-
przedzone wywiadem lekarskim.

 Kiedy USG, kiedy mammografia? 

Kobiety młode mają więcej tkanki 
gruczołowej, wytwarzającej mleko. W 
badaniach jej obraz jest jasny. Z wie-
kiem rozrasta się tkanka tłuszczowa, 
która na kliszy i na monitorze ma ciem-
ne zabarwienie. Rak piersi, tak jak i in-
nych narządów, w   USG jest ciemny, 
na zdjęciu rtg jasny. Zatem chcąc, by 
zmiana odróżniała się od tkanki zdro-
wej, jasną tkankę gruczołową (młodą) 
powinno się badać ultrasonografem, 
a ciemną tłuszczową (starszą) - radio-
logicznie. Sprawa się komplikuje, gdy 
stosujemy hormonalną terapię zastęp-
czą. Już po dwóch latach systematycz-
nego brania hormonów przyrasta z 
powrotem tkanka gruczołowa. Pierś 
"młodnieje". Mimo że przekroczyły-
śmy pewien próg wieku, zmiany będą 
lepiej widoczne w USG. Ale jedno 
badanie nie zawsze wystarcza również 
dlatego, że mammografia nie odróżnia 
zmian litych, guzków od zmian zawie-
rających płyn, np. torbieli. Natomiast 
USG te różnice wychwytuje bardzo do-
brze. Jeśli więc mamy przewagę tkanki 
gruczołowej, wytwarzającej pokarm 
(przyjmuje się, że tak jest do 35-40 
roku życia), powinnyśmy robić USG. 

W razie jakichś wątpliwości lekarz 
da skierowanie na mammografię. Po 
czterdziestce bardziej miarodajna jest 
mammografia, toteż od niej zaczyna-
my. Ale nie możemy na niej poprzestać, 
zwłaszcza jeśli bierzemy hormony. Oba 
badania wykonujemy obowiązkowo 
przed rozpoczęciem terapii hormonal-
nej. Do mammografii zawsze powinien 
kwalifikować lekarz. To bardzo ważne, 
ponieważ od wywiadu zależy interpre-
tacja wyników 

Co wykrywa mammografia? 
Mammografia zalecana jest głów-

nie dla kobiet po 35-40 roku życia, 
które mają więcej tkanki tłuszczowej, 
a w niej promienie rentgenowskie le-
piej uwidaczniają wszelkie zmiany. 
Mammografia wykrywa bardzo małe, 
milimetrowe zmiany, obrazuje kształt 
guza (regularny kształt sugeruje zmia-
nę łagodną), dobrze uwidacznia zwap-
nienia, czyli mineralne złogi wapnia. 
Mogą one być duże (makrozwapnienia) 
lub małe (mikrozwapnienia). Pierw-
sze z reguły są łagodne, ma je połowa 
kobiet po 50.tym roku życia. Bardziej 
niebezpieczne są mikrozwapnienia, bo 

mogą być sygnałem raka lub zmian 
przedrakowych. Obfita pierś nie sta-
nowi przeszkody do wykonania mam-
mografii, podobnie jak męska pierś (u 
mężczyzn też wykonuje się to badanie). 
Także operacje powiększenia piersi i 
implanty nie są przeciwwskazaniem. 
Mogą one zaciemniać jakieś obszary 
tkanki, ale technik może zastosować 
odpowiednie metody przemieszczania 
implantów podczas badania i obraz bę-
dzie wystarczająco czytelny. Uciskanie 
piersi podczas badania, choć bolesne, 
nie jest niebezpieczne. Zresztą ucisk 
trwa krócej niż 30 sekund.

USG odróżnia zmiany 
USG to badanie, wykorzystujące 

dźwięki o bardzo wysokiej częstotli-
wości (większość ludzi go nie słyszy). 
Dzięki niemu powstaje obraz przed-
miotu. Zaletą USG jest, że można oglą-
dać zmianę pod różnymi kątami. USG 
robi to, czego nie potrafi mammogra-
fia: odróżnia łagodne torbiele od masy 
będącej złośliwą zmianą. Ale nie wy-
krywa zwapnień. Jest to badanie zale-
cane dla kobiet młodszych, które mają 
w piersiach więcej tkanki gruczołowej. 

W takiej tkance lepiej się "orientują" 
właśnie ultradźwięki, a nie promienie 
rentgenowskie. 

Profilaktyczne badania piersi 
Każda kobieta powinna je robić 

systematycznie po ukończeniu 20 lat, a 
nawet wcześniej, o ile stosuje hormo-
nalną antykoncepcję. Z bezpłatnego 
badania w ramach finansowanego przez 
NFZ populacyjnego programu wcze-
snego wykrywania raka piersi mogą 
skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, 
które nie miały wykonywanej mam-
mografii w ciągu ostatnich dwóch lat 
lub otrzymały w ramach programu 
pisemne wskazanie do wykonania po-
nownej mammografii po 12 miesiącach 
z powodu obciążenia następującymi 
czynnikami ryzyka: rak piersi wśród 
członków rodziny, mutacja w obrębie 
genów BRCA1 lub BRCA2, a także 
nie miały wcześniej stwierdzonej zmia-
ny nowotworowej piersi o charakterze 
złośliwym. 

RED. ZA ŹRÓDŁO: HTTP://WWW. 
PORADNIKZDROWIE.PL/SPRAWDZ-SIE/

BADANIA/ MAMMOGRAFIA-CZY-USG-DWA-
BADANIAWYKRYWAJACE-RAKA-PIERSI_34024.HTML
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