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10 lutego 2020 w Sali Ślubów 
Urzędu Miejskiego w Raciążu od-
była się uroczystość wręczenia sty-
pendiów uczniom Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu za wybitne wyniki w na-
uce w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2019/2020

Więcej wewnątrz numeru.

Dbajmy o jakość naszego powietrza Rusza program Nasz Nowy Dom

Szukają nowego domu

Smog jest coraz częstszym zjawi-
skiem pojawiających się w miastach 
na terenie naszego kraju. Niestety 
dotyczy to także w Raciąża. Czym tak 
naprawdę jest smog i jak mu przeciw-
działać? 

Piszemy o tym na stronie 11.

10 lutego w Sali Ślubów w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Racią-
żu odbyło się ostatnie posiedzenie II 
kadencji Raciąskiej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego, na której 
oprócz członków obecny był Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski.” 

Więcej na stronie 4.

Gmina Miasto Raciąż we współ-
pracy z Powiatem Płońskim realizu-
je projekt, który ma na celu prze-
ciwdziałanie umieszczaniu dzieci w 
pieczy zastępczej oraz wzmacnianie 
więzi rodzinnych. Działaniami zo-
stanie objętych 15 osób z terenu 
Miasta Raciąż.

Więcej wewnątrz numeru.

Dwa psy porzucone na te-
renie miasta będące pod opie-
ką stowarzyszenie „Psijazna 
dłoń” szukają domu. Oba są 
bardzo przyjazne i czekają na 
przysłowiową „dobrą duszę”, 
która je przygarnie. 

Więcej na stronie 6.

źródło: portalkomunalny.pl

II kadencja Raciąskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zakończona
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Słowo Burmistrza Miasta                                                Mariusza Godlewskiego

W ubiegłym roku w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu wprowa-
dzona została nowa usługa. Na 
stronie miastoraciaz.pl widocz-
na jest zakładka PLIP – Platfor-
ma Informacyjno – Płatnicza, 
dzięki której mieszkańcy mogą 
sprawdzać i regulować przez 
internet swoje zobowiązania 
wobec Gminy Miasto Raciąż. 
Zachęcamy do rejestrowania się 
i korzystania z platformy.

 
W ramach Platformy Informacyj-

no – Płatniczej mieszkańcy mogą 
sprawdzić informacje dotyczące zo-

bowiązań podatkowych, deklaracji 
gospodarki odpadami komunalny-
mi. W serwisie PLIP można spraw-
dzić i uregulować przez internet 
swoje zobowiązania wobec Miasta 
Raciąża, m.in. podatek od nierucho-
mości, od środków transportowych, 
rachunki za gospodarkę odpadami 
komunalnymi. Czym jest PLIP? 
PLIP – to platforma prezentująca 
informacje o należnościach podatko-
wych mieszkańców, umożliwiająca w 
łatwy i szybki sposób uregulowanie 
należności przy zachowaniu pełnej 
kontroli nad terminami płatności 
oraz nad stanem zobowiązań wo-

bec gminy. PLIP przeznaczony jest 
dla osób fizycznych, legitymujących 
się numerem PESEL oraz dla osób 
prawnych posiadających wskazane-
go pełnomocnika. Logowanie do 
Platformy informacyjno-płatniczej 
PLIP odbywa się przy pomocy Pro-
filu Zaufanego (można korzystać z 
niego przy pomocy bankowości in-
ternetowej). Po wybraniu na stronie 
startowej PLIP przycisku „Zaloguj” 
następuje przekierowanie do stro-
ny logowania Profilem Zaufanym, 

gdzie użytkownik wprowadza swój 
login i hasło, a następnie potwier-
dza operację przyciskiem „Zaloguj 
mnie”. Wtedy następuje powrotne 
przekierowanie do portalu PLIP, 
gdzie użytkownik posiada już moż-
liwość przeglądania informacji o 
zobowiązaniach oraz uregulowania 
wybranych należności w kontekście 
podmiotu zalogowanego Profilem 
Zaufanym. 

UM Raciąż

Skorzystaj z platformy PLIP

Platforma Informacyjno – Płatnicza skorzystaj z oferty!

Szanowni Mieszkańcy, 
choć zima w tym roku nie 

należała do tych mroźnych i pogoda 
obeszła się z nami dość łagodnie, to 
niestety ostatnie miesiące były dla 
większości z nas uciążliwe ze wzglę-
du na problem smogu. Jest to zjawi-
sko, z którym jako miasto zmagamy 
się od kilku lat. Z przykrością muszę 
jednak stwierdzić, że wielokrotne 
apele o to, by ogrzewając swój dom 
nie spalać rzeczy, które do spalania 
się nie kwalifikują, nie docierają 
do wszystkich. Problem nasila się 
szczególnie wieczorami, a drażniący 
dym jest obecny w wielu częściach 
Raciąża. Od 1 lipca 2018 roku jako 
opału nie można używać m.in. mu-
łów węglowych, węgla brunatnego, 
miału czy mokrego drewna. Każdy 
z nas powinien zdawać sobie sprawę 
z tego, że zanieczyszczone powietrze 
wpływa bardzo negatywnie na nasze 
zdrowie. Gmina Miasto Raciąż sys-
tematycznie włącza się w programy 
mające na celu ograniczenie zużycia 
energii cieplnej, np. poprzez termo-
modernizację budynków miejskich 
oraz wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii – np. dzięki insta-
lowaniu paneli fotowoltaicznych. 
Bierzemy także udział w programie 
„Czyste powietrze”, dzięki któremu 
na terenie miasta jesienią dokonano 
nasadzeń nowych drzew, a wiosną 
pojawią się kolejne, co również bę-
dzie wypływać na jakość powietrza, 
którym jako mieszkańcy będziemy 
oddychać. Apeluję raz jeszcze aby-
śmy ogrzewając swoje domy prze-
strzegali obowiązującego prawa i 
norm, ponieważ tylko w ten sposób 
uda się ograniczyć niebezpieczne zja-
wisko smogu, które niestety jest w 
Raciążu obecne. 

Projekt „Nasz Nowy Dom”
Gmina Miasto Raciąż jako jedy-

na w Powiecie Płońskim w partner-
stwie ze Starostwem Powiatowym 
realizuje projekt „Nasz Nowy Dom 
– Wsparcie rodzin i pieczy zastęp-
czej w powiecie płońskim”. Poprzez 
ten projekt chcemy przeciwdziałać 
umieszczaniu dzieci w pieczy zastęp-
czej, np. w rodzinach zastępczych, 
czy domach dziecka. Zaplanowa-
nymi działaniami prewencyjnymi 
zostanie objętych 15 osób (w tym 
dziesięcioro dzieci), które korzystają 
z pomocy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej i które są zagrożone 
wykluczeniem społecznym, a także 
mają problemy w sprawowaniu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych. 
Poprzez organizację warsztatów spo-
łeczno-kulturalno-sportowo-eduka-
cyjnych chcemy, aby więzi w tych 
rodzinach były stopniowo zacie-
śniane, a kontakt rodziców i dzieci 
systematycznie się poprawiał. Tak, 
aby zmniejszyć do minimum ryzyko 
umieszczania dzieci z terenu Raciąża 
w ośrodkach lub innych rodzinach. 
To ważne, by takich rodzin nie po-
zostawiać samym sobie, nie skreślać 
rodziców, którzy nie do końca sobie 
radzą, ale dać im wsparcie. Więcej na 
temat wspomnianego projektu prze-
czytacie Państwo wewnątrz numeru. 

Raciąska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 

10 lutego odbyło się ostatnie po-
siedzenie drugiej kadencji Raciąskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego. Rada została powołana moim 
zarządzeniem w marcu 2017 roku 
jako organ konsultacyjny i opinio-
dawczy w sprawach związanych z 

działalnością organizacji pozarządo-
wych, co było pierwszą tego typu 
inicjatywą w naszym powiecie. 
Druga kadencja Rady upłynęła pod 
znakiem wielu konstruktywnych 
dyskusji i naprawdę owocnej współ-
pracy na rzecz Raciąża i zacieśniania 
współpracy na linii miasto-organiza-
cje pozarządowe. Chciałbym w tym 
miejscu podziękować osobom, które 
tworzyły Radę – współprzewodniczą-
cym Arturowi Adamskiemu i Dawi-
dowi Smoleńskiemu, Stefanowi Mo-
drzejewskiemu, Arturowi Gizlerowi, 
Andrzejowi Pokorskiemu, Wiesławie 
Czerwińskiej, Janinie Osmańskiej, 
Edycie Obrębskiej, Marzannie Ku-
bińskiej, Leszkowi Kowalskiemu i 
księdzu Sebastianowi Krupniewskie-
mu. Odbyły się już wybory na człon-
ków trzeciej kadencji RRDPP, a w jej 
skład wejdą Dariusz Dobrosielski, 
Artur Adamski, Małgorzata Stani-
sławiak, Danuta Kantorowska, Jerzy 
Lawendowski, Andrzej Staniszewski, 
Marzanna Kubińska, Leszek Kowal-
ski, Stefan Modrzejewski i Elżbieta 
Tobolska. 

Podłączajmy się do kanaliza-
cji 

Po raz kolejny kieruję do Państwa 

kilka słów na temat nowej kanalizacji 
miejskiej. Projekt „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej 
w Gminie Miasto Raciąż” był dla 
mnie priorytetem i bardzo się cie-
szę, że został ukończony. Nowa sieć 
została jednak stworzona przede 
wszystkim dla mieszkańców, tak aby 
nikt nie musiał zaprzątać sobie gło-
wy uciążliwościami jakie wiążą się z 
opróżnianiem tradycyjnego zbiorni-
ka na ścieki. Pozwoli to również na 
ustabilizowanie cen za wodę oraz 
nieczystości. Większa liczba podłą-
czonych gospodarstw domowych, 
to także wydajniejsza praca zmo-
dernizowanej oczyszczalni. Zachę-
cam tych z Państwa, którzy jeszcze 
tego nie zrobili do podłączenia się. 
Wszelkie informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim, a także w sie-
dzibie PGKiM w Raciążu. 

Stypendia dla uczniów Szkoły 
Podstawowej

10 lutego w Urzędzie Miejskim 
oficjalnie zostały przyznane ufun-
dowane przeze mnie i Radę Miejską 
stypendia za wybitne wyniki w na-
uce, dla uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu. Cieszę się, że w ten sposób 
możemy nagrodzić trud i pracę jaką 
uczniowie codziennie wkładają w 
swoje szkolne obowiązki, by otrzy-
mywać jak najlepsze oceny. Serdecz-
nie gratuluję wszystkim uczniom, 
którzy osiągnęli bardzo wysoką śred-
nią. Życzę Wam kolejnych sukcesów 
i wspaniałych ocen w nadchodzą-
cych miesiącach. 

Bale studniówkowe Racią-
skich szkół 

8 lutego miałem przyjemność 

uczestniczyć w dwóch tradycyjnych 
balach studniówkowych, które zor-
ganizowały Zespół Szkół w Raciążu 
oraz ZS STO w Raciążu. Choć oba 
wydarzenia odbyły się jednego wie-
czoru, to udało mi się pojawić na 
studniówkach przyszłych maturzy-
stów z obu szkół. Chciałbym ser-
decznie podziękować uczniom za za-
proszenie mnie na te wspaniałe bale 
i tak jak podczas studniówkowego 
wieczoru życzę im osiągnięcia jak 
najlepszych wyników na majowym 
egzaminie dojrzałości, który będzie 
swoistym wstępem do ich dorosłego 
życia. 

Akty wandalizmu w dużym 
parku 

Z zaniepokojeniem przyjąłem in-
formację o kolejnych chuligańskich 
wybrykach na terenie tzw. dużego 
parku miejskiego. Systematycznie 
staramy się, aby jego wygląd się 
poprawiał, m.in. przez renowację 
ławek, dbanie o trawniki czy wyko-
nywanie nowych nasadzeń drzew, 
krzewów ozdobnych czy kwiatów. 
Niestety cały czas zdarzają się ta-
kie sytuacja jak ta sprzed kilku dni. 
Zniszczenie koszy, wyrwanie ławki 
czy posadzonych jesienią świerków 
jest zachowaniem niezrozumiałym i 
nieakceptowalnym. Dodatkowo ge-
neruje to dla nas koszty, a pieniądze 
moglibyśmy przeznaczyć przecież na 
inne społeczne cele. Apeluję o zacho-
wanie zdrowego rozsądku i proszę o 
to, że jeśli widzicie Państwo podobne 
sytuacje reagujcie i zgłaszajcie to od-
powiednim służbom. Razem dbajmy 
o mienie publiczne, ponieważ jego 
stan świadczy o kulturze mieszkań-
ców. 

źródło: www.pixabay.com
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Zachęcamy do korzystania z 
nowych możliwości jakie daje 
nam nowa platforma, która 
umożliwia załatwianie spraw 
urzędowych przez internet. Wy-
starczy wejść na stronę Gminy 
Miasto Raciąż www.miastora-
ciaz.pl, gdzie jest zakładka eu-
sługi, która przeniesie nas do 
wszystkich dostępnych przez 
internet usług. Zachęcamy 
mieszkańców do korzystania z 
platformy i realizację działań 
poprzez jej funkcje. 

Każdy mieszkaniec naszego mia-
steczka może już załatwić przez 
internet sprawy, które musiał do-
tychczas załatwiać bezpośrednio w 
urzędzie. Dzięki czemu sprawy w 
Urzędzie załatwiane są w łatwy spo-
sób z domu. Petenci mogą już ko-
rzystać z e-usług oraz portalu infor-
macyjno – płatniczego. W ramach 
realizacji projektu uruchomione zo-
stały następujące e-usługi: rekrutacja 
do placówek oświatowych; remonty 
lokali komunalnych na wniosek; 

wpis do ewidencji działalności go-
spodarczej; wykreślenie z ewidencji 
działalności gospodarczej; obsługa 
zmian w ewidencji działalności go-
spodarczej; E-dziennik; wydanie 
meldunku czasowego/stałego; wy-
danie dowodu osobistego; wpis do 
rejestru wyborców; przyznanie loka-
lu komunalnego; obsługa wniosków 
o umieszczenie reklam, ogłoszeń na 
terenie miasta; wypisy i wyrysy z 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; dodatki miesz-
kaniowe, dodatki energetyczne, 
świadczenia socjalne, w tym stypen-
dia socjalne, e-deklaracje/e-formula-
rze, prowadzenie spraw dotyczących 
podatku od nieruchomości; prowa-
dzenie spraw dotyczących podatku 
rolnego; prowadzenie spraw dotyczą-
cych podatku leśnego; prowadzenie 
spraw związanych z podatkiem od 
środków transportowych; prowadze-
nie spraw związanych z gospodaro-
waniem odpadami; opłata za zajęcie 
pasa drogowego; obsługa koncesji na 
sprzedaż alkoholu; zwrot podatku 
akcyzowego. Wprowadzono także 

indywidualne konta podatkowe dla 
podatników Gminy Miasto Raciąż. 
Celem projektu było zapewnienie 
mieszkańcom Gminy Miasto Raciąż 
dostępu do korzystania z usług pu-

blicznych drogą elektroniczną z wy-
korzystaniem bezpiecznego profilu 
zaufanego poprzez zastosowanie no-
woczesnych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych. Z urzędem 
możemy się łączyć bez wychodzenia 
z domu, przez internet. Platforma 
e-urząd składa się ze zbioru uporząd-
kowanych tematycznie formularzy 
elektronicznych. Są one odpowiedni-

kami druków papierowych. Złożone 
przez internet wnioski rozpatrywane 
są przez pracowników urzędu, którzy 
tą samą elektroniczną drogą przesy-
łają odpowiedź. Platforma usprawni 
zarządzanie urzędem i jednostkami 
podległymi. 

UM Raciąż

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.

17 lutego w Sali Widowisko-
wej Miejskiego Centrum Kultu-
ry Sportu i Rekreacji odbyła się 
XIV Zwyczajna Sesja Rady Miej-
skiej w Raciążu. 

Na sesji obecnych było 15 rad-
nych, a także osoby spoza Rady – 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Sekretarz Miasta Rena-
ta Kujawa, Skarbnik Miasta Maria 
Karwowska, radca prawny Agnieszka 
Sztuwe, a także zaproszeni goście – 
członek zarządu Powiatu Płońskie-
go Artur Adamski, radna Powiatu 
Płońskiego Elżbieta Kuźniewska, de-
legat do Obywatelskiego Parlamen-
tu Seniorów Stefan Modrzejewski 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Raciążu Dariusz Mosakowski. 
Podczas obrad Burmistrz przedsta-
wił informacje na temat wydarzeń, 
które odbyły się od czasu ostatniej 
sesji. Podsumowany został projekt 
„Uporządkowanie gospodarki wod-

no – kanalizacyjnej w Gminie Mia-
sto Raciąż”, który był największą 
inwestycją w historii miasta. Dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu i odli-
czeniu podatku VAT z miejskiej kasy 

na ten cel przeznaczono 4 mln zło-
tych, podczas gdy cała wartość prac 
to 14 mln. Burmistrz zachęcił miesz-
kańców do tego, aby przyłączali się 
do miejskiej sieci kanalizacyjnej, co 
wpłynie nie tylko na ich komfort, 
ale także ustabilizuje ceny wody 
oraz ścieków, a także usprawni pracę 
oczyszczalni. Przedstawione zostały 
również szczegóły programu „Nasz 
Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pie-
czy zastępczej w powiecie płońskim”, 
który ma na celu wspomaganie ro-
dzin z problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi i zmniejszenie ryzyka 
przekazywania dzieci z takich ro-
dzin do ośrodków wychowawczych 
czy rodzin zastępczych. Burmistrz 
omówił również działania na rzecz 
bezdomnych zwierząt, jakie podej-

muje stowarzyszenie „Psijazna dłoń”. 
Podczas sesji podjęto następujące 
uchwały: 

Uchwałę nr XIV/104/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lu-
tego 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii dla Gminy Miasto Raciąż na 
2020 rok

Uchwałę nr XIV/105/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie uchwalenia w 
sprawie wyboru przedstawicieli Rady 
Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego III kadencji

Uchwałę nr XIV/106/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lu-
tego 2020 r. w sprawie uchwalenia 
zatwierdzenia regulaminu przyzna-
wania dofinansowania na usuwanie, 
transport i utylizację odpadów za-
wierających azbest z terenu miasta 
Raciąż ze środków pozyskanych z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

Uchwałę nr XIV/107/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lu-
tego 2020 r. w sprawie uchwalenia 
ustalenia wysokości stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg 

Uchwałę nr XIV/108/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 
2020 r. w sprawie uchwalenia przyję-
cia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasto Raciąż

Uchwałę nr XIV/109/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 
2020 r. w sprawie uchwalenia zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto Raciąż,

Uchwałę nr XIV/110/2020 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 
2020 r. w sprawie uchwalenia mian 
w uchwale budżetowej Gminy Mia-

sto Raciąż na rok 2020
Uchwałę nr XIV/111/2020 Rady 

Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 
2020 r. w sprawie uchylenia uchwały 
nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w 
Raciążu z dnia                                        30 
grudnia 2019 r w sprawie wystąpie-
nia ze Związku Miast Polskich

UM Raciąż, DZ

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w 2020 roku

Sesja Rady Miejskiej za nami

Załatw sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu 

Skorzystaj z platformy E-urząd 



„Puls Raciąża ” nr 2 (106) 2020Wiadomości urzędowe4

10 lutego w Sali Ślubów w 
budynku Urzędu Miejskiego 
w Raciążu odbyło się ostatnie 
posiedzenie II kadencji Racią-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, na której oprócz 
członków obecny był Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski.

Raciąska Rada Działalności Pożyt-
ku Publicznego została utworzona 
jako organ konsultacyjny i opinio-
dawczy w sprawach związanych z 
działalnością organizacji pozarządo-
wych oraz innych podmiotów.  Była 
pierwszym tego typu organem utwo-
rzonym na terenie naszego powiatu. 
Podczas ostatniego posiedzenia dru-

giej kadencji współprzewodniczący 
Artur Adamski podziękował wszyst-
kim za trzyletnią kadencję i ocenił, 
że był to okres konstruktywnych 
dyskusji i dobrej współpracy na rzecz 
miasta. Raciąską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego drugiej kaden-
cji tworzyli Artur Adamski, Dawid 
Smoleński, Stefan Modrzejewski, 
Artur Gizler, Andrzej Pokorski, 
Leszek Kowalski, Wiesława Czer-
wińska, Janina Osmańska, Edyta 
Obrębska, Marzanna Kubińska i 
ks. Sebastian Krupniewski. RRDPP 
drugiej kadencji podejmowała m.in. 
uchwały dotyczące opiniowania 
Uchwały Budżetowej miasta oraz jej 
zmian, w sprawie przyjęcia Miejskie-

go Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Miasto Raciąż, a także w 
zakresie działalności na rzecz osób w 
wieku emerytalnym. RRDPP opi-
niowała także projekt uchwały do-
tyczącej przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Raciąż. 
Opiniowane były również rapor-
ty o stanie Gminy Miasto Raciąż. 
Członkowie Rady brali także udział 
w opiniowaniu ofert w konkursach 
na realizację zadań publicznych. 
W trakcie trwania drugiej kadencji 
Rady podjęto 154 uchwały. Bur-
mistrz Mariusz Godlewski na za-
kończenie posiedzenia wieńczącego 
drugą kadencję wręczył wszystkim 
członkom podziękowania.

Członkowie III kadencji wy-
brani

11 lutego odbyły się wybory 
członków trzeciej kadencji Rady. 
Będą ją tworzyć Dariusz Dobrosiel-
ski (przedstawiciel OSP Raciąż), Ar-
tur Adamski (przedstawiciel Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej 
„Ziemowit”), Małgorzata Stanisła-
wiak (przedstawiciel stowarzyszenia 
Psijazna Dłoń), Danuta Kantorow-

ska (przedstawiciel Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Racią-
żu), Jerzy Lawendowski (przedsta-
wiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Raciąskiej „Ziemowit”), Andrzej 
Staniszewski (przedstawiciel LKS 
Błękitni Raciąż). W Radzie zasiądą 
również Marzanna Kubińska, Le-

szek Kowalski (przedstawiciele Rady 
Miejskiej), Stefan Modrzejewski i 
Elżbieta Tobolska (przedstawiciele 
Burmistrza Miasta). Współprzewod-
niczącymi zostali wybrani Stefan 
Modrzejewski i Andrzej Staniszew-
ski.

UM Raciąż, DZ 

10 lutego w Sali Ślubów Urzę-
du Miejskiego w Raciążu od-
była się uroczystość wręczenia 
stypendiów uczniom Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu za wy-
bitne wyniki w nauce w pierw-
szym semestrze roku szkolnego 
2019/2020.

Stypendia zostały ufundowane 
przez Radę Miejską i Burmistrza 
Miasta Raciąża Mariusza Godlew-
skiego, a wszyscy nagrodzeni ucznio-
wie w pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2019/2020 osiągnęli śred-
nią ocen powyżej 5 z określonych 
przedmiotów (język polski, matema-
tyka, historia, przyroda/biologia lub 

geografia, język obcy dla klas IV-VI 
oraz język polski, matematyka, hi-
storia, biologia lub geografia, fizyka 
lub chemia, język obcy dla klas VII-
-VIII). Wyróżnieni zostali: Zuzanna 
Baranowska (klasa V a), Krzysztof 
Cieśliński (klasa V a), Marcelina 
Chyczewska (klasa V a), Zuzan-
na Dalkiewicz (klasa V a), Nikola 
Gierczak (klasa V a), Aleksandra 
Poczmańska (klasa VI a), Magdale-
na Lorenc (klasa VI b), Aleksandra 
Stanowska (klasa VII b) i Ewelina 
Kwiatkowska (VII b). 

Pamiątkowe dyplomy wręczali 
zebranym uczniom Burmistrz Mia-
sta Raciąża Mariusz Godlewski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pa-
weł Chrzanowski. 

Wszystkim stypendystom serdecz-

nie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów w nauce. 

UM Raciąż, DZ

Stypendia za wybitne wyniki w nauce

Burmistrz przyznał stypendia

Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego – zakończenie II i początek III kadencji

II kadencja Raciąskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego zakończona
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6 lutego 2020 r. Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski wziął 
udział w uroczystej gali „Primus 
Inter Pares”, która odbyła się 
Szkole Podstawowej im. Stani-
sława Konarskiego w Raciążu.

Podczas uroczystości uczniowie z 
najwyższymi średnimi ocen w swo-
ich klasach otrzymali wyróżnienia 
za wyniki osiągnięte w I semestrze 
roku szkolnego 2019/2020. Tytuł 
„Primus Inter Pares” zdobyła Niko-
la Gierczak z klasy V a, która osią-
gnęła najwyższą średnią spośród 
wszystkich uczniów szkoły. Nikola w 
pierwszym semestrze nauki uzyskała 
średnią w wysokości 5,62. Wyróżnie-
nia za średnie 5,0 i wyższe, a także 
wzorowe zachowanie w formie listu 
gratulacyjnego dla rodziców i listu 
pochwalnego trafiły do Lidii Jawor-

skiej, Wiktorii Sikorskiej, Julii Or-
łowskiej, Karola Kosińskiego, Oli-
wii Adamonis, Aleksandry Woźniak 
(uczniowie klasy IV a), Mai Włu-
dzik, Stefanii Falkiewicz (uczennice 
klasy IV b), Nikoli Gierczak, Zuzan-

ny Baranowskiej, Marceliny Chy-
czewskiej, Krzysztofa Cieślińskiego, 

Zuzanny Dalkiewicz, Michała Kło-
sińskiego, Jakuba Bielskiego, Adama 
Dymka, Kingi Załęskiej, Michała 
Kapeli (uczniowie klasy V a), Lilia-
ny Wochonowicz (uczennica klasy V 
b), Dawida Święs, Wiktora Kozakie-
wicza, Jana Świtalskiego (uczniowie 
klasy V c), Nadii Cybulskiej, Nikoli 
Wideckiej, Aleksandry Poczmań-
skiej, Mai Klan, Agaty Kruszew-
skiej, Anny Włodarskiej (uczniowie 
klasy VI a), Magdaleny Lorenc, 
Adama Bugajewskiego, Zuzanny 
Żmijewskiej (uczniowie klasy VI b), 
Aleksandry Stanowskiej, Eweliny 
Kwiatkowskiej, Natalii Nidzgorskiej 
(uczniowie klasy VII b) oraz Szymo-
na Chudzyńskiego (klasa VIII a). 
Wszystkim nagrodzonym uczniom 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów w nauce.

UM Raciąż, DZ

Najlepsi nagrodzeni

Primus Inter Pares w SP Raciąż

Co nowego w przedszkolu? 

Wieści z Przedszkola Miejskiego
3 lutego 2020 r. odbyło się przed-

stawienie profilaktyczno - edukacyj-
ne pt. "Kevin sam w święta". Celem 
przedstawienia było uzmysłowienie 
jak ważną rolę odgrywa rodzina w 
życiu każdego człowieka.

7 lutego 2020 r. w Przedszkolu 
Miejskim odbyła się olimpiada spor-
towa. Udział w niej wzięły dzieci z 
wszystkich grup wiekowych. Celem 
imprezy było rozwijanie sprawności 
ruchowej, promocja zdrowego stylu 
życia, edukacja zdrowotna, a przede 
wszystkim dobra zabawa.

MP Raciąż, DZ

Zapraszamy 
do 

Miejskiego Przedszkola 
w Raciążu

Niebawem startuje rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.
Informujemy, iż zarządzeniem Nr 8/2020 Burmistrza Miasta Ra-
ciąża z dnia 23 stycznia 2020 roku ustalono terminy postępowania 
rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz terminy skła-
dania dokumentów do Miejskiego Przedszkola w Raciążu na rok 

szkolny 2020/2021.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola będzie odbywało 
się w dniach 2 - 31 marca 2020 r.  w godz. 8.00 -16.00.  

 Rodzice/prawni opiekunowie:

• wypełnią w systemie elektronicznym (adres: https://na-
borp-kandydat.vulcan.net.pl/raciaz wniosek o przyjęcie dziecka, 
drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają go w przed-

szkolu,    
• pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcz-

nie i po podpisaniu składają w przedszkolu.
 Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz formularze uzyskają 
Państwo w Miejskim Przedszkolu w Raciążu, ul. Nadrzeczna 3, 

pokój nr 1. 

  Zapraszam na stronę internetową przedszkola   
www.mpraciaz.przedszkolowo.pl
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28 lutego przed Urzędem Miejskim w Raciążu 
już po raz trzeci odbył się heppening 

„Nazywam się miliard” 
(ang. One Bilion Rising) 

zoorganizowany przez MCKSiR. 
Akcja skierowana jest przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet. 

W marcowym numerze "Pulsu Raciąża" zapraszamy 
na fotorelację z tego wydarzenia.

Dwa psy porzucone na tere-
nie miasta będące pod opieką 
stowarzyszenie „Psijazna dłoń” 
szukają domu. Oba są bardzo 
przyjazne i czekają na przysło-
wiową „dobrą duszę”, która je 
przygarnie. 

Nela to maleńka suczka, w wieku 
około 3 miesięcy. Została porzuco-
na 15 stycznia na ulicy Wolności w 
Raciążu. Była bardzo wychudzona 
i zakleszczona. W tej chwili jest już 
zdrowa, waży 3 kg, jest odrobaczo-
na, zachipowana i za chwilę czeka 
ją pierwsze szczepienie. W sprawie 
adopcji prosimy o zgłaszanie się 
do stowarzyszenia „Psijazna dłoń”. 
Obowiązuje standardowa procedura 
adopcyjna, tj. wizyta, umowa oraz 
obowiązek sterylizacji po osiągnięciu 

dojrzałości.
Dizel został znaleziony pod koniec 

stycznia na ulicy Płockiej, nieopodal 
stacji paliw. Niestety miał poważne 
złamanie kości udowej, które wyma-
gało zabiegu operacyjnego. Po jego 
wykonaniu trafił do domu tymcza-
sowego, w którym niestety nie może 
zostać na dłuższą metę. Pies jest mło-
dy i bardzo łagodny, został wystery-
lizowany. Po zabiegu nie jest jeszcze 
w pełni sił, nie może m.in. wchodzić 
po schodach. Osoby zainteresowane 
adopcją pieska proszone są o kontakt 
ze stowarzyszeniem „Psijazna dłoń”. 

DZ

Psiaki czekają na nowych właścicieli

Nelka i Dizel szukają domu

W dniach 29 i 30 stycznia w 
budynku Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji odbył 
się Dzień Babci i Dziadka zorga-
nizowany przez Miejskie Przed-
szkole w Raciążu. 

Pierwszego dnia przedszkolaki 
zaprosiły na występy swoje bab-
cie i dziadków, natomiast drugiego 
dnia występowały przed seniora-
mi ze Stowarzyszenia Seniorów, 
Emerytów i Rencistów. Na oba 
występy zaproszony był także Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski. 
Przedszkolaki śpiewały i tańczył dla 
gości, zapraszały ich również do 
wspólnej zabawy. Babcie i dziadko-
wie zostali także obdarowani pięk-
nymi laurkami. Na koniec drugiego 
dnia występów, korzystając z okazji, 
Burmistrz rozdał przedszkolakom 
kamizelki odblaskowe, które mają 
poprawić ich bezpieczeństwo choćby 
podczas spacerów. Dzieci z ochotą 
odbierały przygotowane dla nich po-
darunki. 

UM Raciąż, DZ 

Świętowali Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Babci i Dziadka z Miejskim Przedszkolem
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30 stycznia 2020 odbyło się 
Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze członków Stowarzysze-
nia Seniorów, Emerytów i Renci-
stów w Raciążu. Podsumowano 
5- letnią kadencję działalności 
2014 – 2019.

Oprócz członków stowarzyszenia 
w zebraniu wzięli udział: Burmistrz 

Miasta Raciąża Mariusz Godlewski, 
członek Zarządu Powiatu Płońskie-
go, dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu 
Artur Adamski, inspektor w Staro-
stwie Powiatowym w Płońsku, koor-
dynatorka projektów stowarzyszenia 
Paulina Adamiak i dzielnicowy Ko-
misariatu Policji w Raciążu Robert 
Kędzierski. 

Na początku zebrania wszyscy 
uczestnicy uczcili chwilą ciszy pa-
mięć seniorów, których śmierć zabra-
ła z szeregów stowarzyszenia. 

Przedstawiając sprawozdanie za-
rządu, prezes stowarzyszenia Stefan 
Modrzejewski powiedział między in-
nymi: „Stowarzyszenie Seniorów, 
Emerytów i Rencistów w Raciążu 
jest organizacją zrzeszającą ludzi 
starszych z naszego miasta i oko-
lic. Realizuje swoje cele poprzez 
nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego na rzecz społeczności 
senioralnej.   

Seniorzy prowadzą działalność 
w trzech klubach: Klubie Seniora, 

Klubie Emerytów, Rencistów i In-
walidów i Nauczycielskim Klubie 
Seniora.

Podejmowane działania służą 
integracji, poprawie jakości i po-
ziomu życia seniorów, ich rozwojo-
wi osobowemu oraz wzrostowi ak-
tywności społecznej osób starszych.

 Stowarzyszenie w czasie minio-

nych lat swego istnienia stało się 
organizacją senioralną widoczną 
i znaczącą w życiu raciąskiej spo-
łeczności.

Oprócz własnych przedsięwzięć, 
seniorzy uczestniczą w uroczy-
stościach organizowanych przez 
władze miasta, parafię, Miejskie 
Centrum Kultury, szkoły, inne or-
ganizacje pozarządowe, których są 
również członkami. Efektem pracy 
były zróżnicowane formy dzia-
łalności, współpraca z władzami 
samorządowymi miasta, gminy, 
powiatu, województwa, parafią, 
Policją, szkołami, przedszkolem, 
wieloma instytucjami i organiza-
cjami pozarządowymi.

Przy organizowaniu przedsię-
wzięć seniorzy zawsze mogli li-
czyć na pomoc Urzędu Miejskie-
go, Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu, za 
co serdecznie dziękują.

Zarząd stowarzyszenia, aby za-
pewnić różne formy działalności 
jego członków, podejmował szereg 
działań zmierzających do pozyski-

wania środków. Jedną z form był 
coroczny udział z powodzeniem w 
konkursie ofert realizacji zadania 
publicznego na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, ogłaszanym przez 
Burmistrza Miasta Raciąża, za-
rząd powiatu i województwa. 

W latach 2018 - 2019 pozyska-
no środki przyznane przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego w 
ramach konkursu ofert na realiza-
cję zadania publicznego „Rozwój 
zróżnicowanych form działania 
wspierających samodzielność i ak-
tywność osób starszych. Raciąski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku”. 

Zadanie to zostało wsparte przez 
Gminę Miasto Raciąż kwotą na 
wkład własny. 

W roku 2019 pozyskane zostały 
również środki z powiatu płońskie-
go na działalność na rzecz senio-
rów w obszarze kultury i działal-
ności sportowo – rekreacyjnej.

Dzięki otrzymanym dotacjom 
członkowie stowarzyszenia mogli 
uczestniczyć w wyjazdach krajo-
znawczych edukacyjno-rekreacyj-
nych, interesujących szkoleniach 
i warsztatach: komputerowych, 
kulinarnych, wokalnych, ruchowo 
– rekreacyjnych, rękodzielniczych, 
teatralnych, fotograficznych i in-
nych. 

Zorganizowano uroczystą inau-
gurację i zakończenie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku I i II edycji 
z balem z okazji Dnia Seniora. 
Członkowie świętowali również 
5-lecie Stowarzyszenia.

Już na początku stycznia tego 
roku, w odpowiedzi na ogłoszony 
przez powiat konkurs ofert, zarząd 
stowarzyszenia złożył dwie oferty 
na realizację zadań na rzecz senio-
rów. Pozyskano środki na realiza-
cję zadań bardzo lubianych przez 
seniorów: fitness i aerobik. 

Za wspieranie działań na rzecz 
seniorów i pomoc w ich realizacji 
jesteśmy bardzo wdzięczni naszym 

przyjaciołom: Panu burmistrzowi 
Mariuszowi Godlewskiemu, zarzą-
dowi powiatu, województwa, Panu 
Arturowi Adamskiemu - dyrekto-
rowi Miejskiego Centrum Kultury, 
pani inspektor Paulinie Adamiak 
- koordynatorowi naszych projek-
tów  i wspierającej nas w sprawach 
prawnych, wielu pracownikom 
Urzędu Miejskiego, Centrum Kul-
tury, dyrektorom szkół, Komi-
sariatowi Policji i organizacjom 
partnerskim. 

Zgodne różnorodne działanie 
pozwala realizować plany ludzi 
starszych, pomaga w spełnianiu 
wielu ich marzeń, daje radość i 
często odrobinę szczęścia w jesieni 
życia.”

Sprawozdanie finansowe złoży-
ła skarbnik stowarzyszenia Maria 
Kwiatkowska. Przedstawiła zestawie-
nie przychodów i kosztów w poszcze-
gólnych latach. Poinformowała       o 
uzyskanych przez stowarzyszenie do-

tacje od Gminy miasto Raciąż, Po-
wiatu Płońskiego        i Województwa 
Mazowieckiego na realizację zadań 
publicznych na rzecz osób starszych  
w poszczególnych latach okresu 
sprawozdawczego. Wszystkie zada-
nia zostały zakończone w terminach 
określonych w zawartych umowach, 
a sprawozdania z ich realizacji złożo-
ne i zweryfikowane pozytywnie. 

Sprawozdanie komisji rewizyjnej 
przedstawił jej przewodniczący Ry-
szard Wąsiewski. Komisja przepro-
wadzała kontrolę gospodarki finan-
sowej po zakończeniu każdego roku 
obrachunkowego. Stwierdzała pra-
widłowość rozliczeń finansowych, 
prowadzenia dokumentacji oraz 
składania sprawozdań finansowych.

Kontrolę w stowarzyszeniu prze-
prowadził także zespół kontrolny 
powołany przez Burmistrza Mia-
sta Raciąża oraz Wydział Kontroli 
Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej. Kontrolą objęto prawi-
dłowość realizacji zadań publicznych 
w zakresie działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym. Realizację 
zadań, wykorzystanie i rozliczenie 
środków dotacji oceniono pozytyw-
nie. 

Komisja rewizyjna stwierdziła, że 
praca Zarządu Stowarzyszenia Senio-
rów, Emerytów i Rencistów Raciążu 
prowadzona była w sposób prawi-

dłowy pod względem merytorycz-
nym, organizacyjnym i finansowym.

Na wniosek Komisji rewizyjnej 
członkowie udzielili ustępującemu 
zarządowi absolutorium.

Wybrano nowe władze stowa-
rzyszenia. W skład zarządu weszli: 
Stefan Modrzejewski – prezes, Ma-
ria Kwiatkowska - wiceprezes, Eu-
genia Giżyńska - wiceprezes, Zofia 
Dziewierzyńska - sekretarz, Maria 
Chyczewska - skarbnik, Elżbieta Po-
korska - członek zarządu. Komisja 
rewizyjna została wybrana w dotych-
czasowym składzie: Ryszard Wąsiew-
ski - przewodniczący, Krystyna Brze-
zińska - wiceprzewodnicząca, Teresa 
Maciejewska - sekretarz.

Nowym władzom stowarzyszenia 
życzymy dalszej owocnej pracy na 
rzecz raciąskich seniorów.

   
Redakcja 

Kadencja 2014-2019 podsumowana

Wiadomości ze Stowarzyszenia Seniorów



„Puls Raciąża ” nr 2 (106) 2020Wiadomości lokalne8

20 lutego w całej Polsce ob-
chodziliśmy tradycyjny Tłusty 
Czwartek. Z tej okazji, w Miej-
skiej Bibliotece, a także w Urzę-
dzie Miejskim czekały na miesz-
kańców słodkie niespodzianki.

 
Panie z biblioteki częstowały 

wszystkich czytelników – zarówno 
tych starszych, jak i najmłodszych, 
pysznymi pączkami, które umilały 
czas poświęcony na poszukiwanie 
ciekawej lektury. Zachwyceni byli 
szczególnie najmłodsi. Była to tak-
że okazja do wypełnienia ankiety 
czytelnika. Czwartkową tradycję 
podtrzymano również w budynku 
Urzędu Miejskiego, gdzie zgodnie 
z pomysłem Pana Burmistrza, na 
mieszkańców załatwiających swoje 
sprawy również czekały rozłożone na 
tacach pączki. 

DZ 

Pączki na pierwszym planie

Tłusty czwartek w Miejskiej Bibliotece i Urzędzie
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W związku z sygnałami od 
rodziców o pojawieniu się przy-
padków świerzbu w placów-
kach oświatowych w Raciążu 
zamieszczamy informację przy-
gotowaną przez Wojewódzką 
Stację Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Krakowie, w celu zapo-
znania się z tematyką.

Świerzb jest chorobą zakaźną, wy-
woływaną przez pasożytnicze roz-
tocza. Chorują ludzie i zwierzęta. 
Świerzb u człowieka jest wywoły-

wany przez świerzbowca ludzkiego, 
a zakażenie odbywa się najczęściej 
przez bezpośredni kontakt z chorym. 
Do głównych objawów choroby na-
leżą m.in. intensywny świąd i czer-
wona wysypka. Choroby przebiega 
objawowo, co oznacza, że pacjento-
wi przepisuje się przede wszystkim 
środki do stosowania miejscowego. 
Najpopularniejsze preparaty zawie-
rają związki siarki, benzoesan ben-
zylu oraz permetrynę. Przepisany 
środek należy nakładać na całe cia-
ło za wyjątkiem głowy, szczególną 

uwagę zwracając na przestrzenie 
międzypalcowe, zgięcia, pachy, nad-
garstki, łokcie oraz okolice intymne. 
Takie preparaty są przeznaczone dla 
osób dorosłych i dzieci od 2. roku 
życia. W sytuacji, gdy terapii musi 
zostać poddane niemowlę, stosuje 
się specjalne serie preparatów, które 
powinny być aplikowane także na 

skórę głowy, twarzy i uszu. Zaleca się 
smarowanie ciała przed położeniem 
się spać, ponieważ w wysokiej tem-
peraturze świerzbowce są bardziej 
podatne na działanie leku. Leczeniu 
należy poddać całą rodzinę miesz-
kającą z pacjentem, ponieważ jest 
bardzo prawdopodobne, iż w okresie 
wylęgania choroby mogło dojść do 
zarażenia także innych osób. Lecze-
niu farmakologicznemu musi towa-
rzyszyć dbałość o zachowanie wyso-
kiego poziomu higieny w otoczeniu 
chorego (m.in. w celu wyniszczenia 
potencjalnych ognisk chorobowych): 
pranie ubrań, pościeli, koców, plu-

szowych zabawek. Pranie powinno 
odbyć się w temperaturze powyżej 
60st., ubrania, pościel i koce należy 
również po praniu wyprasować go-
rącym żelazkiem. Przedmioty, któ-
rych nie można uprać zaleca się wy-
mrozić – przez 12h w temperaturze 
-20st. Długość terapii trwa od kilku 
dni do kilku tygodni – w zależno-
ści od przepisanego środka, stopnia 
zaawansowania choroby, wieku pa-
cjenta. Leczenie środkami miejsco-
wymi (kremy) trwa zazwyczaj od 3 
do 5 dni.

UM Raciąż, źródła: medistore.
com, allergoff.pl 

Profilaktyka zdrowotna

Świerzb – jak zapobiegać?

źródło: www.pixabay.comźródło: www.pixabay.com

Gmina Miasto Raciąż we 
współpracy z Powiatem Płoń-
skim realizuje projekt, który 
ma na celu przeciwdziałanie 
umieszczaniu dzieci w pieczy 
zastępczej oraz wzmacnianie 
więzi rodzinnych. Działaniami 
zostanie objętych 15 osób z te-
renu Miasta Raciąż. 

Gmina Miasto Raciąż poprzez 
działania prewencyjne, obejmujące 
współpracę z psychologiem, opieku-
nem świetlicy oraz Liderem rodziny, 
a także zorganizowanie 20 warszta-
tów społeczno-kulturalno-sportowo-
-edukacyjnych np. zajęć rękodziel-
niczych, tanecznych, sportowych, 
garncarskich, kulinarnych, pierwszej 

pomocy, wyjazdów do ZOO, kina, 
teatru czy Centrum Nauki Koper-
nik, chce przeciwdziałać zjawisku 
wykluczenia społecznego rodzin 
mających problemy z wypełnieniem 
obowiązków opiekuńczo-wycho-
wawczych. 

Dzięki zacieśnianiu więzi między 

dziećmi i ich rodzicami zmniejsza 
się ryzyko przekazania dzieci w przy-
szłości do pieczy zastępczej, czyli np. 
domów dziecka czy rodzin zastęp-
czych. 

Projekt „Nasz Nowy Dom – 
Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w 
powiecie płońskim” jest realizowany 

od października 2019 roku i potrwa 
do września 2021. Koszt całkowity 
projektu to 1 209 699,60 zł, a dofi-
nansowanie wynosi 1 111 524,60 zł. 

UM Raciąż, DZ 

Projekt w partnerstwie z Powiatem

Projekt „Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin 
i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”

źródło: www.pixabay.com
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Prace na Placu Adama Mickiewicza

Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
na Placu Mickiewicza

Smog – jak z nim walczyć? 

Dbajmy o jakość naszego powietrza

Przeprowadzono prace remontowe

Jezdnia na Placu Mickiewicza 
naprawiona

W ostatnich dniach decyzją 
Burmistrza Mariusza Godlew-
skiego odbyły się prace mające 
na celu poprawę bezpieczeń-
stwa osób korzystających z 
przejść dla pieszych przebiega-
jących przez Plac Adama Mic-
kiewicza. 

Zmiany dotyczą dwóch przejść, 
przebiegających od tzw. małego par-
ku w stronę budynku piekarni Pań-
stwa Wiejskich oraz Centrum Vien. 
Dotychczas piesi wchodzili na pasy 
wprost z parkingu, co szczególnie 
wieczorem było niebezpieczne. Po 
przeprowadzonych pracach miejsca 
parkingowe są odsunięte od pasów 
przejścia dla pieszych na przepisową 
odległość, co zwiększa widoczność 
pieszego chcącego przejść na drugą 
stronę. 

UM Raciąż, DZ 

Na początku miesiąca na wniosek 
Burmistrza przeprowadzono prace 
remontowe na zniszczonym odcinku 
drogi przy Placu Adama Mickiewi-
cza. 

Pokaźne ubytki pojawiły się na 
pasie drogi w kierunku ulicy War-

szawskiej. Fragmenty jezdni zostały 
wycięte, a następnie uzupełnione 
masą asfaltową na gorąco. Łącznie 
położono 64m2 asfaltu. 

UM Raciąż, DZ
 

W Internecie i gazetach mówi 
się o smogu, ale czy my właści-
wie wiemy czym on jest i jak 
powstaje? Gdy spytamy prze-
chodnia, to odpowie zapewne, 
że to przez palenie w piecach. 
To jednak bardzo ogólnikowe 
stwierdzenie. 

Główną przyczyną smogu jest tzw. 
„niska emisja”. Osoby nieinteresu-
jące się tym zagadnieniem z reguły 
nie wiedzą, co to właściwie znaczy. 
Niska emisja to nic innego jak  spa-
liny pochodzące z kotłów i pieców 
na paliwa stałe. Palimy śmieciami, 
plastikami i złej jakości węglem co 
sprawia, że jest tylko gorzej. Nie zda-
jemy sobie sprawy, jak wielką szkodę 
potrafimy zrobić innym ludziom, a 
przede wszystkim sobie. 

W dużych miastach sytuacja jest 

bardzo trudna. Przerażający jest fakt, 
że mieszkańcy domków jednoro-
dzinnych, przechodząc ulicą wręcz 
duszą się smogiem. Trujemy siebie 
nawzajem. Tak dalej być nie może! 
Doprowadzamy do okropnej sytu-
acji, chcąc wyjść z domu potrzebu-
jemy maseczki. 

Wszyscy narzekamy na smog, 
strajkujemy, piszemy o nim. Co z 
tego, skoro po powrocie do domu 
wciąż robimy to samo? Fenomenem 
jest to, że sami stwarzamy problemy, 
na które później się skarżymy, chcąc 
wyeliminować, a i tak ciągle popeł-
niamy te same błędy. 

Walka ze smogiem jest jak stud-
nia bez dna, nigdy się nie kończy. 
Świetnym sposobem na eliminacje 
smogu jest przede wszystkim zwra-
canie uwagi na materiał, którym 
palimy. Najlepiej byłoby wymie-

nić piec na nowocześniejszy i bar-
dziej ekologiczny. Dobrą inicjaty-
wą jest także sadzenie zieleni, która 
nie tylko daje efekt wizualny, ale 
 i ekonomiczny. Drzewa produkują 
tlen i m. in. zmniejszają temperatu-
rę powietrza w mieście. Jeśli chodzi 
o rzeczy łączące przyjemne z poży-
tecznym, wspaniałym sposobem na 
zmniejszenie ilości smogu jest jazda 
na rowerze, mniej spalin, więcej mię-
śni. Mieszkańcy miasta! Nagłaśniaj-
cie sprawę smogu oraz edukujcie się. 
Ważne jest by wszyscy mieli świado-
mość tego, co wytwarzamy i z czym 
walczymy.

Wiktoria Tylczyńska, SLO Ra-
ciąż 
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8 lutego odbyły się bale stud-
niówkowe obu Raciąskich szkół 
średnich. Przyszli maturzyści 
rozpoczęli w ten sposób symbo-
liczne odliczanie stu dni do eg-
zaminu maturalnego. Na balach 
obecny był Burmistrz Raciąża 
Mariusz Godlewski. 

ZS w Kraszewie…
Uczniowie Zespołu Szkół w Ra-

ciążu bawili się w Karczmie Retro 
w Kraszewie Gaczułtach. W balu 
wzięli udział abiturienci z czterech 
klas – III A i III B z Liceum Ogól-
nokształcącego, oraz dwie klasy IV 
z Technikum o specjalizacji Technik 
Żywienia i Technik Informatyk. Tuż 
po godzinie 19:00 symbolicznym 
„Poloneza czas zacząć!” studniówkę 
oficjalnie rozpoczęła dyrektor ZS 
Raciąż, Dorota Rubinkowska. Pięk-
ne, odświętne stroje sprawiły, że pod-
czas tańca uczniowie i uczennice pre-
zentowali się znakomicie. Następnie 
wyświetlony został przygotowany 
przez przyszłych maturzystów film, 
będący kompilacją zdjęć i krótkich 

filmików z wszystkich lat ich nauki. 
Dyrektor Rubinkowska pogratulo-
wała uczniom wspaniałego wykona-
nia poloneza i złożyła im podzięko-
wania za zaproszenie na ten jedyny 
w swoim rodzaju bal. Odniosła się 
także do zbliżającego się egzaminu 
dojrzałości, który będzie początkiem 

dorosłego życia. Burmistrz Mariusz 
Godlewski stwierdził, że jest to dla 
niego wyjątkowy i wzruszający wie-
czór, ponieważ sam jest absolwentem 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
Tradycyjnie życzył także uczestni-
kom balu szampańskiej zabawy. 
Radny Powiatu Płońskiego, Artur 
Adamski odniósł się do kwestii lice-
alnych przyjaźni, które według niego 
należy pielęgnować, bo często są to 
najtrwalsze znajomości w naszym ży-
ciu. Po przemówieniach uczniowie w 
podziękowaniu za trud przekazania 
wiedzy, podarowali swoim nauczy-
cielom kwiaty. Następnie swój czas 
mieli fotoreporterzy, którzy uwiecz-
nili maturzystów na swoich fotogra-

fiach. A później studniówkowiczom 
nie zostało nic innego, jak ruszyć na 
parkiet i bawić się do rana. 

… SLO w Jeżewie
W ten sam sobotni wieczór bal 

studniówkowy zorganizowało także 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące 

– odbył się on w Dworku Amore w 
Jeżewie Wesel. Do zatańczenia Polo-
neza w rytm melodii skomponowa-
nej przez Wojciecha Kilara znanej z 
ekranizacji „Pana Tadeusza” zaprosił 
licealistów dyrektor ZS STO w Ra-
ciążu, Andrzej Nizielski. Dyrektor 
tworzył pierwszą parę wraz z uczen-
nicą Martyną Matuszewicz, w dru-
giej tańczyli dyrektor Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego Damian 
Szcześniewski wraz z Dominiką Cy-
bulską, zaś trzecią parę tworzyli wy-
chowawca klasy Łukasz Palmowski i 
Angelika Giżyńska. Podczas krótkiej 
części oficjalnej dyrektor Damian 
Szcześniewski wspominał, że każ-
dy z uczniów przeżywał w murach 
szkoły lepsze i gorsze chwile i stwier-

dził, że te lepsze powinny zostać w 
ich pamięci na zawsze, zaś te gorsze 
powinny stać się lekcją na przyszłość. 
Wychowawca klasy, Łukasz Palmow-
ski przyznał, że ze względu na to, 
że to był jego pierwszy rok w roli 
wychowawcy, rozstanie z uczniami 
będzie tym bardziej trudne. W imie-
niu uczniów podziękowania złożyła 
Martyna Matuszewicz. Przyszłych 

maturzystów z SLO, podobnie jak 
tych z ZS, również odwiedził Bur-
mistrz Miasta. Mariusz Godlewski 
podziękował za zaproszenie i życzył 
wszystkim udanej zabawy do białego 
rana, a także symbolicznego połama-
nia długopisów podczas zbliżającej 
się matury. 

DZ 

Za 100 dni matura! 

Niech żyje bal! Studniówki Raciąskich szkół za nami


