
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlew-
ski wraz ze Skarbnikiem Miasta Raciąża Marią 
Karwowską podpisali z zarządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego umowy na dofinansowa-
nie dwóch projektów. Gmina Miasto Raciąż 
otrzyma 120 tysięcy złotych na remont Hali 
Sportowej przy Stadionie Miejskim oraz ponad 
35 tysięcy złotych na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oraz wykona-
nie nowych na sadzeń w parkach miejskich. 
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Tradycyjnie, po raz szósty 14 i 15 sierpnia 
na placu Adama Mickiewicza w Raciążu od-
będzie się największa kulturalna impreza w 
regionie. Centrum miasta zapełni się kramami 
i straganami z produktami i wyrobami wy-
stawców z kraju i z zagranicy. Muzyczna scena 
jarmarku zapełni się folkowymi zespołami i 
grupami muzycznymi, wśród których wystą-
pią Kapela Wujka Idziego, Sebastian Karpiel 
– Bułeczka & Future Folk oraz Tabu. 15 sierp-
nia odbędą się II Miejsko – Gminne Dożynki 
Parafialne.
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Koniec lipca jest czasem istotnych zmian 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Raciążu. Z dniem 29 lipca na emeryturę ode-
szła wieloletnia kierownik MOPSu Wiesława 
Czerwińska od 30 lipca na stanowisku tym 
zastąpi Ją Elżbieta Kosiorek. Praca z zakresu 
pomocy społecznej towarzyszyła Pani Wiesła-
wie Czerwińskiej od ponad 40 lat, zaś jako 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej ponad 27 lat. Serdecznie dziękujemy 
za trud i zaangażowanie w codzienną pracę na 
rzecz lokalnego społeczeństwa. 
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Zmiany w MOPSie

III Raciąski Rajd Rowerowy 
za nami!

Dbajmy o nasze miasto

VI Jarmark Raciąski 
już 14-15 sierpnia!

Nowe kosze i odrestaurowane 
ławki już są !

Hala Sportowa i Parki Miejskie 
modernizowane

Blisko  100  osobowa  grupa  mieszkańców 
Raciąża i okolic wybrała się na ponad 50km 
wycieczkę  wycieczkę po 3 gminach. Trasa 
była bardzo ciekawa,   a   atmosfera   miła   i   
wesoła.   Pogoda  sprzyjała  wspólnej  aktyw-
ności  sportowej w naszym mieście. III  Ra-
ciąski  Rajd  Rowerowy  zgromadził   wielu   
chętnych   pasjonatów   rowerowej turystyki. 
Sam rajd to wspaniały  pomysł  i  inicjatywa  
–  podczas  mile  spędzonego  czasu  można  
poszerzać  swą  wiedzę  dotyczącą  lokalnej  
historii  i  podziwiać  zabytki  we  własnym  
regionie.                                            
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
obowiązek utrzymania czystości na terenie 
miasta leży po stronie Gminy Miasto Raciąż. 
Dbając o estetykę, wygląd i czystość tzw. 
małego Parku Miejskiego, podjęto decyzję o 
zakupie dwóch koszy na potrzeby usuwania 
psich odchodów, które ustawiono na jego te-
renie w ostatnich dniach.  Kosze są w kolorze 
pomarańczowym i dokładnie oznakowane. 
Każdy z nich jest wyposażony w torebkę, 
oraz tekturkę, która po zagięciu w wyznaczo-
nych miejscach spełnia rolę szufelki. 
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Zależy nam, by mieszkańcy naszego miasta 
byli zadowoleni z jego wyglądu. Aby poprawić 
wygląd estetyczny małego Parku Miejskiego 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski 
zadecydował o renowacji znajdujących się w 
nim ławek, a także zakupie nowych koszów na 
śmieci. Odrestaurowane ławki wraz z koszami 
zainstalowano na terenie parku oraz w jego 
bliskim sąsiedztwie. 

- str. 4
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Szanowni Mieszkańcy,

mam bardzo dobrą wiadomość. 
Będą dodatkowe pieniądze dla nasze-
go miasta na infrastrukturę sportową 
oraz zieleń miejską. Na początku lip-
ca podpisałem umowę z Zarządem 
Województwa Mazowieckiego re-
prezentowanym przez wicemarszałka 
Wiesława Raboszuka, na mocy któ-
rej Gmina Miasto Raciąż otrzyma 
dofinansowanie do dwóch bardzo 
ważnych przedsięwzięć:  120 tysięcy 
złotych na dalszy remont hali przy 
ulicy Sportowej, a także 35 tysięcy 
złotych na opracowanie dokumen-
tacji kosztorysowo-projektowej i sa-
dzenie drzew w Parkach Miejskich. 
Pieniądze na halę pozyskaliśmy w 
ramach projektu „Mazowiecki In-
strument Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2019”. Już 
dotychczasowy remont hali spowo-
dował, że zyskała ona zupełnie nowy 
wygląd zewnętrzny – wykonano ter-
momodernizację, drewniane okna 
zostały zastąpione plastikowymi, 
powstała nowa elewacja. Teraz przed 
nami prace wewnątrz budynku. Te 
działania pozwolą na to, aby obiekt 
stał się bardziej użyteczny i służył nie 
tylko młodzieży i drużynie seniorów 
Błękitnych Raciąż, ale wszystkim 
mieszkańcom.

Pozyskane w drodze konkursu 
znaczne środki pieniężne, to efekt 
ciężkiej i wytężonej pracy pracow-
ników merytorycznych, którzy 
przygotowywali wnioski. Zostały 
one wysoko ocenione i dzięki temu 
otrzymamy wsparcie, które ułatwi 
realizację wspomnianych projektów. 
Mam nadzieję, że nowa infrastruk-
tura posłuży nam wszystkim przez 
długi czas. 

Możliwość podłączenia się do 
nowo wybudowanej kanalizacji 

Ogromnie cieszę się z tego, że zbli-
żamy się do zakończenia największej 
inwestycji w historii samorządu Ra-
ciąża – modernizacji oczyszczalni i 
stacji uzdatniania wody oraz budo-
wy sieci kanalizacyjnej.  W ostatnim 
czasie z mojej inicjatywy odbyło się 
spotkanie pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz PGKIM sp. z o.o. 
Zgodnie z moim poleceniem zosta-
nie opracowany pakiet informacyjny 
dla mieszkańców chcących podłą-
czyć się do kanalizacji. Wszystkich 
tych, którzy już chcą się podłączyć 
do kanalizacji zapraszam od  6 sierp-
nia 2019 roku  do PGKIM. Obec-
nie istnieje możliwość wykonywania 
przyłączy do sieci kanalizacyjnej na  
posesjach przygotowanych do podłą-
czenia na ulicy Płockiej (od nr 2 do 
44), Warszawskiej (od nr 57 do 69), 

Zawoda (od nr 12 do 37), Wolności 
(od nr 3 do 30) i Kościuszki. Zachę-
cam do zgłaszania się do PGKiM w 
Raciążu w celu otrzymania niezbęd-
nych informacji na temat tego pro-
cesu. Prowadzimy też prace w UM 
mające na celu umożliwienie podłą-
czenia tych posesji, które nie mogą 
być podpięte pod system kanaliza-
cyjny w tej chwili. 

Zieleń miejska
Bardzo zależy mi, by wygląd na-

szych Parków Miejskich oraz innych 
terenów zielonych                         w 
naszym mieście systematycznie się 
poprawiał i budował pozytywny 
wizerunek Raciąża. Chciałbym, 
abyście przebywając w naszych par-
kach czuli się Państwo komfortowo i 
bezpiecznie. Pieniądze otrzymane w 
ramach „Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Ochrony Powietrza” 
wspomogą proces nowych na sadzeń 
na terenie miasta. Prowadzimy także 
bieżące działania związane z utrzy-
maniem zieleni miejskiej. W ostat-
nim czasie  wyremontowane zostały 
wszystkie ławki w centrum miasta 
oraz zainstalowaliśmy nowe kosze 
na śmieci, w tym specjalne kosze z 
torebkami  i szufelkami do ułatwie-
nia sprzątania po psach. Kolejny już 
raz wykoszono rowy wzdłuż dawnej 
60tki – na ulicach Zawoda i Płocka 
oraz prowadzono prace na zieleni 
na innych ulicach, w tym ponowne 
przycinanie drzewek.

Budowa sieci gazowej w ulicy 
Akacjowej 

W dniu 26 lipca 2019 roku  od-
byłem spotkanie z prezesem zarządu 
firmy Unimot S.A., panem Adamem 
Sikorskim. Tematem naszej rozmo-
wy było wykonanie przyłączy do 
sieci gazowej na ulicy Akacjowej. 
Byłaby to pierwsza ulica w naszym 
mieście, wyposażona w gaz ziem-
ny. Otrzymaliśmy od firmy warun-
ki przyłączenia i zapoznajemy się z 
nimi. Dyskutowaliśmy także na te-
mat ewentualnego rozszerzenia sieci 
gazowej na teren całego Raciąża, co 
niewątpliwie byłoby dużym krokiem 
wprzód, w kontekście procesu sukce-
sywnego rozwoju całego miasta. Po 
wybudowaniu sieci w ulicy Akacjo-
wej istnieje możliwość wybudowania 
dalszej sieci w stronę ulicy Kilińskie-
go.

Pomoc rolnikom 
Niestety po raz kolejny w okre-

sie ostatnich kilku lat rolników do-
tknęła klęska suszy, w wyniku której 
powstały znaczne straty w uprawach 
zbóż i innych roślin. W związku z 

tym powołałem komisje „suszową”, 
która zajmie się szacowaniem szkód. 
Zebrane informacje o szkodach zo-
staną przekazane do Wojewody 
Mazowieckiego. W ubiegłym roku 
do Urzędu Miejskiego w Raciążu 
wpłynęło 17 wniosków o oszacowa-
nie szkód, za które rolnicy otrzymali 
ponad 111 tysięcy złotych. 

III Raciąski Rajd Rowerowy za 
nami…

20 lipca 2019 odbyła się kolejna 
edycja Raciąskiego Rajdu Rowero-
wego, który tym razem wyznaczył 
szlak rzeki Wkry. Rajd to nie tyl-
ko okazja do aktywnego spędzenia 
czasu, co w dobie wszechobecnej 
mody na wirtualne „aktywności” 
jest niezwykle ważne, ale również 
na współpracę i dialog międzypo-
koleniowy, ponieważ tradycyjnie w 
wydarzeniu udział wzięli zarówno 
młodsi, jak i starsi i byli to zarówno 
mieszkańcy miasta jak i całej gminy. 
Stu uczestników w sumie pokona-
ło trasę o długości 55 kilometrów, 
poznając po drodze historię oko-
licznych miejscowości. Chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy wzięli udział w tegorocznym 
Raciąskim Rajdzie Rowerowym, a 
także osobom i instytucjom, które 
wsparły jego realizację: Panu Marko-
wi Gierlachowi, Piotrowi Pniewskie-
mu Prezesowi Banku Spółdzielczego 
w Raciążu, podkom. Adamowi Ma-
lińskiemu, Naczelnikowi Wydziału 
Ruchu Drogowego z Powiatowej 
Komendy Policji w Płońsku, Poli-
cjantom z Wydziału Ruchu Drogo-
wego z Powiatowej Komendy Policji 
w Płońsku, Panu komendantowi 
Andrzejowi Mikołajewskiemu oraz 
Policjantom z Komisariatu Policji w 
Raciążu, Jarosławowi Krupińskiemu 
Prezesowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Raciążu, Druhom z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Raciążu, Pani 
Wiesławie Czerwińskiej kierowni-
kowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Panu Pawłowi Rybce 
Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Raciążu.

…Jarmark przed nami
Już 14 i 15 sierpnia tradycyjnie te-

ren małego Parku Miejskiego i teren 
przy Urzędzie Miejskim w Raciążu 
opanują wystawcy i artyści, którzy 
przyjadą do naszego Miasta na już VI 
Jarmark Raciąski. Będzie to dla Pań-
stwa doskonała okazja, aby spróbo-
wać regionalnego jedzenia i zakupić 
wiele oryginalnych produktów. Tra-
dycyjnie, pierwszy dzień Jarmarku 
zakończy się koncertami - na naszej 
scenie zaprezentują się takie zespoły 
jak Kapela Wujka Idziego, Future 
Folk czy tegoroczna gwiazda Tabu, 
co gwarantuje dobrą zabawę dla 

każdego, kto zjawi się pod Urzędem 
Miejskim. 15 sierpnia, w dniu Świę-
ta Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny i tradycyjnego odpustu w 
naszej parafii zostaną zorganizowane 
Miejsko-Gminne Dożynki Parafial-
ne, podczas których będziemy mogli 
podziękować rolnikom za trud ich 
pracy, dzięki której nie brakuje nam 
na co dzień żywności. Mam nadzie-
ję, że tak jak dotychczas, frekwencja 
podczas Jarmarku będzie bardzo wy-
soka, a impreza znów pozwoli sku-
tecznie promować nasze miasto. 

Hala Sportowa i Parki Miejskie modernizowane

Umowy na dofinansowania 
podpisane

11 lipca 2019 roku w siedzibie 
Urzędu Gminy w Płońsku Bur-
mistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski wraz ze Skarbnikiem 
Miasta Raciąża Marią Karwow-
ską podpisali z zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego umo-
wy na dofinansowanie dwóch 
projektów. 

Gmina Miasto Raciąż otrzyma 120 
tysięcy złotych na remont Hali Spor-
towej przy Stadionie Miejskim im. 
Jerzego Arceusza, które będą pocho-
dzić z „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
Mazowsze”, oraz ponad 35 tysięcy 
złotych na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej oraz 
wykonanie nowych nasadzeń w 
parkach miejskich w ramach „,Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza”.  Otrzymane 
pieniądze są wynikiem rozstrzygnię-
cia konkursu, w którym projekty 
przygotowane przez Gminę Miasto 
Raciąż zostały wysoko ocenione, zaś 
ich przygotowanie wiązało się z wy-
tężoną pracą. Trwający już Remont 
Hali Sportowej spowoduje, że zyska 
ona zupełnie nowy wygląd i będzie 
obiektem, którym będzie można się 
pochwalić, służącym trenującej w 
Błękitnych Raciąż młodzieży, oraz 
mieszkańcom. Rewitalizacja parków 
miejskich i nasadzenie w nich ko-
lejnych drzew jest częścią projektu, 
mającego na celu poprawę jakości 
powietrza co poprawi również jakość 
życia mieszkańców naszego miasta. 

UM Raciąż
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Gmina Miasto Raciąż już od 
blisko roku realizuje projekt pn. 
„Placówka Wsparcia Dzienne-
go – Świetlica Arka”, który jest 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego. W dniu lipcu br. odbył się 
wyjazd integracyjno – eduka-
cyjny dla dzieci uczęszczających 
do Świetlicy Arka oraz ich rodzi-
ców bądź opiekunów. 

Założeniem realizowanego wyjaz-
du była integracja dzieci i rodziców. 
Pierwszym punktem wycieczki była 
wizyta w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. W tamtejszym plane-
tarium uczestnicy wycieczki mogli 
obejrzeć film pt. „Na skrzydłach ma-
rzeń” oraz wysłuchać krótkiego wy-
kładu na temat gwiazdozbiorów.

Kolejnym puntem wycieczki była 
wizyta na Farmie Iluzji w Mości-
skach. Pani przewodnik oprowadziła 
uczestników wycieczki po najciekaw-
szych atrakcjach znajdujących się 
na terenie parku. Pod bisko dwugo-
dzinnym zwiedzaniu w/w zjedli cie-
pły posiłek. Po obiedzie uczestnicy 
wycieczki mieli czas wolny, podczas 
którego mogli korzystać ze wszyst-
kich atrakcji parku.  Największym 
zainteresowanym cieszył się krzywy 

dom, sala luster, labirynty, karuze-
le oraz zakręcony domek. Wszyscy 
uczestnicy wyjazdu wrócili zadowo-
leni.

Przez całe wakacje dzieci mogą 
uczęszczać do Świetlicy Arka, która 
jest otwarta. 

UM Raciąż

11 lipca 2019 roku w Sali Ślu-
bów Urzędu Miejskiego w Raciążu 
odbyło się uroczyste wręczenie sty-
pendiów uczniom Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu (klasy szkoły podstawowej 
i ostatnie klasy gimnazjalne) ufun-
dowanych przez Burmistrza Miasta 
Raciąża Mariusza Godlewskiego, za 
wybitne wyniki w nauce w II seme-
strze roku szkolnego 2018/2019. 
Wszyscy wyróżnieni uczniowie osią-
gnęli średnią powyżej 5. Stypendia 
otrzymali: Kinga Załęska, Zuzanna 
Baranowska, Marcelina Chyczewska, 
Nikola Gierczak, Michał Kłosiński, 

Liliana Wochnowicz, Dawid Święs, 
Nadia Cybulska, Magdalena Lorenc, 
Amelia Kordalska, Aleksandra Sta-
nowska, Tymon Obrębski, Oliwia 
Bylińska, Karolina Traczyk, Zuzanna 
Wąsiewska, Adam Włodarski i Jakub 
Gryszpanowicz. Najwyższą średnią 
spośród wyróżnionych osiągnęła 
uczennica klasy VIII B Oliwia Byliń-
ska – 5,67. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy. 

UM Raciąż

Koniec lipca jest czasem istot-
nych zmian w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Raciążu. 
Z dniem 29 lipca na emeryturę 
odeszła wieloletnia kierownik 
MOPSu Wiesława Czerwińska 
od 30 lipca na stanowisku tym 
zastąpi Ją Elżbieta Kosiorek. 

Praca z zakresu pomocy społecznej 
towarzyszyła Pani Wiesławie Czer-
wińskiej od ponad 40 lat, zaś jako 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej ponad 25 lat. Ser-
decznie dziękujemy za trud i zaanga-
żowanie w codzienną pracę na rzecz 
lokalnego społeczeństwa. Praca w 
MOPSie to praca wymagającego od-
dania i pracy z mieszkańcami miasta. 
Chcielibyśmy podziękować za wiele 
lat pracy na rzecz mieszkańców Ra-
ciąża.

Nowej Kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
ciążu Elżbiecie Kosiorek życzymy 
powodzenia, wytrwałości oraz sa-
mych sukcesów na nowej drodze 
zawodowej.

UM Raciąż

9 lipca 2019 roku w budynku 
Urzędu Miejskiego w Raciążu od-
było się posiedzenie Raciąskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, z 
udziałem Burmistrza Miasta Racią-
ża Mariusza Godlewskiego, współ-
przewodniczących RRDPP: Artura 
Adamskiego i Dawida Smoleńskiego 
oraz przedstawicieli organizacji po-
zarządowych i burmistrza Wiesławy 
Czerwińskiej, Leszka Kowalskiego, 
Stefana Modrzejewskiego, Janiny 
Osmańskiej. Podczas jego trwania 
przyjęto protokół z poprzedniego 
posiedzenia RRDPP i zaopiniowano 
raport o stanie Gminy Miasto Raciąż 
za rok 2018. Dyskutowano również 
o aktywności organizacji pozarządo-

wych działających na terenie miasta. 
Wsparcie różnego rodzaju dofinan-
sowaniami, a także wyrażenie chęci 

współpracy ze strony władz samo-
rządowych procentuje i sprawia, że 
różnego rodzaju stowarzyszeń i or-
ganizacji jest coraz więcej, również 
na terenie naszego miasta, a obecnie 
są to m.in. Stowarzyszenie Seniorów, 
Emerytów i Rencistów w Raciążu; 
Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Raciążu; Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”, Sto-
warzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi w Raciążu, Stowarzyszenie 
Klub Motocyklowy „Cavalcade”  czy 
dobrze wszystkim znany klub spor-
towy LKS Błękitni Raciąż. Takie 
inicjatywy pomagają np. w aktywi-
zacji grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym o różnym 
podłożu. 

UM Raciąż

Projekt pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Arka”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem  Działa-

nia 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Świetlica Arka prężnie działa

Dobra zabawa na wycieczce

Stypendium burmistrza za II semestr roku szkolnego 2018/19

Stypendyści nagrodzeni
Elżbieta Kosiorek nowym kierownikiem MOPSu

Zmiany w MOPSie

Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Działalność organizacji 
pozarządowych podsumowana
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Zależy nam, by mieszkańcy 
naszego miasta byli zadowoleni 
z jego wyglądu. Aby poprawić 
wygląd estetyczny małego Par-
ku Miejskiego Burmistrz Miasta 
Raciąża Mariusz Godlewski za-
decydował o renowacji znajdu-
jących się w nim ławek, a także 
zakupie nowych koszów na 

śmieci.

Odrestaurowane ławki wraz z ko-
szami zainstalowano 12 lipca 2019 
roku na terenie parku oraz w jego 
bliskim sąsiedztwie. Koszt naprawy 
45 ławek wyniósł nieco ponad 3 300 
złotych. Wysłużone, metalowe kosze 
na śmieci zastąpiły kosze betonowe – 
koszt ich zakupu wyniósł ponad 13 
tysięcy złotych. Są one znacznie cięż-
sze niż ich metalowe odpowiedniki, 
w związku z czym trudniej je prze-
stawić. Urząd Miejski w Raciążu sys-
tematycznie stara się poprawiać wy-
gląd obu parków miejskich, poprzez 
inwestycje infrastrukturalne, a także 
dokonywanie nowych nasadzeń i 

dbanie o już rosnącą zieleń poprzez 
koszenie trawników, przycinanie 
drzewek czy pielęgnacje kwiatów i 
roślin ozdobnych. Staramy się, aby 
komfort korzystania z terenów zielo-
nych w naszym mieście sukcesywnie 
się podnosił. Prosimy także o używa-
nie nowych elementów infrastruktu-
ry zgodnie z ich przeznaczeniem, po-
nieważ niestety nadal borykamy się 
z problemem uszkadzania zarówno 
ławek, jak i koszów na śmieci.

UM Raciąż

Zależy nam na estetyce na-
szego miasta. W związku z tym 
podejmujemy coroczne prace 
polegające na koszeniu traw-
ników, rzek i rowów. Podejmu-
jemy się również stałych prac 
porządkowych. 

W związku z decyzją Urzędu 
Miejskiego w Raciążu, by popra-
wić estetykę i wygląd dużego Parku 
Miejskiego, oraz terenu zielonego w 
jego bliskim sąsiedztwie (plac przy 
Miejskim Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji oraz Pomniku Pamięci) 
rozpoczęło się koszenie znajdujących 
się tam trawników. Mając również na 
uwadze wygląd estetyczny i by zapo-
biegać zastojowi wody, co często po-
woduje nieprzyjemny zapach, Urząd 
Miejski w Raciążu zgodnie z pozwo-
leniem wodnoprawnym wydanym 
przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne „Wody Polskie” zlecił rów-
nież wykoszenie koryta i brzegów 
Raciążnicy – tego typu prace wyko-
nywane są zwykle 2 razy w roku. Raz 

zajmuje się nimi miasto, a raz PGW 
„Wody Polskie”. Systematycznie sta-
ramy się pielęgnować miejskie tereny 
zielone, tak by komfort korzystania z 
nich przez naszych mieszkańców sta-
le się podnosił, a oba Parki Miejskie 
były chętnie odwiedzane. Już po raz 
drugi w tym roku wykoszono także 
pobocza znajdujące się w sąsiedztwie 
drogi krajowej nr 60.

UM Raciąż

16 lipca 2019 roku w Płońsku 
odbyły się powiatowe obchody 
Święta Policji, związane z 100. 
rocznicą powstania Policji Pań-
stwowej. W uroczystości wziął 
udział Burmistrz Miasta Racią-
ża Mariusz Godlewski, a także 
przedstawiciele wielu instytu-
cji, samorządowcy, parlamen-
tarzyści i emerytowani funkcjo-
nariusze. Podczas uroczystości 
Komendanta Andrzeja Mikoła-

jewskiego za szczególne osią-
gnięcia w służbie przedtermi-
nowo mianowano na stopień 
nadkomisarza.

Zaproszeni goście wzięli udział we 
Mszy Świętej odprawionej w Koście-
le pw. Św. Michała Archanioła, na-
stępnie na placu płońskiej komendy 
rozpoczął się uroczysty apel, który 
jak co roku był okazją do wręcze-
nie odznaczeń za zasługi, a także 
przyznania wyższych stopni służbo-

wych. Wyróżnionych zostało ośmiu 
funkcjonariuszy z naszego miasta. 
Komendanta Andrzeja Mikołajew-
skiego za szczególne osiągnięcia w 
służbie przedterminowo mianowano 
na stopień nadkomisarza, na stopień 
aspiranta mianowano Marka La-
skowskiego i Witolda Domareckie-
go, na stopień sierżanta sztabowego 
awansowano Piotra Rogowskiego i 
Patryka Błockiego, na stopień sier-
żanta Mariusza Kurkiewicza, zaś na 
starszego posterunkowego Łukasza 
Bartnickiego i Krzysztofa Mansza.

UM Raciąż 

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta

Raciąż
 Serdeczne gratulacje dla komen-
danta Andrzeja Mikołajewskiego 
oraz funkcjonariuszy z Komisaria-
tu Policji w Raciążu nominacji na 
wyższe stopnie. Służba policjanta 
jest trudna i bardzo odpowiedzial-
na. Tym bardziej ważne jest jej do-
cenienie przez przełożonych. Jako 
samorząd Raciąża bardzo cenimy 
sobie współpracę z naszym komi-
sariatem. Dzięki pracy policjantów 
możemy czuć się wszyscy w Racią-
żu bezpiecznie zarówno na co dzień 
jak i na imprezach organizowanych 
przez Urząd Miejski. Co roku kieru-
jemy środki miejskie na dodatkowe 
służby. Wspomagamy też zakupy 
sprzętu dla naszego komisariatu. W 
tym roku dofinansowaliśmy zakup 
nowego radiowozu, który niebawem 
trafi do Raciąża.

Nowe kosze i odrestaurowane ławki już są

Estetyka ważna sprawa

Trawniki i rzeka skoszone

Dbamy o wygląd miasta
Sprzątajmy po naszych czworonogach

Dbajmy o czysty Raciąż

Raciąski Komendant mianowany na nadkomisarza

Obchody Święta Policji

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, obowiązek utrzy-
mania czystości na terenie mia-
sta leży po stronie Gminy Mia-
sto Raciąż. Dbając o estetykę, 
wygląd i czystość tzw. małego 
Parku Miejskiego, podjęto de-
cyzję o zakupie dwóch koszy 
na potrzeby usuwania psich 
odchodów, które ustawiono na 
jego terenie w ostatnich dniach.
 Kosze są w kolorze pomarańczowym 
i dokładnie oznakowane. Każdy z 
nich jest wyposażony w torebkę, 
oraz tekturkę, która po zagięciu w 
wyznaczonych miejscach spełnia rolę 
szufelki, która umożliwi sprzątnię-
cie tego co pozostawi po sobie pies. 
Zachęcamy do korzystania z koszy, 
oraz przypominamy, że obowiąz-
kiem każdego właściciela czworono-
ga jest posprzątanie po nim. Prosimy 
o korzystanie z nowych pojemników 
zgodnie z ich przeznaczeniem.

UM Raciąż
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Tradycyjnie, po raz szósty 14 
i 15 sierpnia na placu Adama 
Mickiewicza w Raciążu odbę-
dzie się największa kulturalna 
impreza w regionie. Centrum 
miasta zapełni się kramami i 
straganami z produktami i wy-
robami wystawców z kraju i z 

zagranicy. Nie zabraknie mu-
zyki folkowej i gwiazd polskiej 
sceny muzycznej. 

Jak co roku w Raciążu odbędzie się 
Jarmark Raciąski, tegoroczną edycję 
również połączyliśmy z Miejsko – 
Gminnymi Dożynkami Parafialny-
mi. Zmieniliśmy także termin wyda-
rzenia na 14 – 15 sierpnia, tak by jak 
największe grono uczestników mo-
gło wziąć w nim udział. Muzyczna 
scena jarmarku zapełni się folkowy-
mi zespołami i grupami muzyczny-
mi, wśród których wystąpią Kapela 
Wujka Idziego, Sebastian Karpiel – 
Bułeczka & Future Folk oraz Tabu. 
Koncerty planowane są na pierwszy 
dzień VI Jarmarku Raciąskiego. 

Liczne atrakcje
Poza koncertami planowane są in-

scenizacje uliczne i teatry ludyczne, w 
ramach organizowanego w tym roku 
konkursu teatrów. Zorganizowany 
zostanie również pokaz rzeźbiarski 
oraz warsztaty malarskie. Planowane 
są także liczne animacje i konkursy. 
Drugiego dnia zaś odbędą się Miej-
sko – Gminne Dożynki Parafialne, 
podczas których podziwiać będzie-
my mogli wieńce dożynkowe. Tego 
dnia Raciąż zamieni się w miasto 
sprzed kilkudziesięciu lat, a miesz-

kańcy będą mogli poznać ówczesne 
tradycje i zwyczaje. Oczywiście to 
nie wszystkie atrakcje jakie nas cze-
kają. Jak co roku, odbędzie się także 
jarmark uliczny. Pojawi się ponad 60 
wystawców z kraju i z zagranicy by 
zaprezentować swoje wyroby. Liczne 
kramy i stragany zapełnią się ręko-

dziełem, pamiątkami, rzeźbami, ob-
razami, wyrobami ze szkła, metalu, 
wikliny, starociami, żywnością eko-
logiczną, tradycyjnymi wędlinami i 
pieczywem, miodami, słodyczami, 
nalewkami, roślinami. Odbędą się 
też degustacje regionalnego jedzenia. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofer-
tą wystawców. W tym roku odbędzie 
się również konkurs na najlepsze 
stoisko, które wybiorą mieszkańcy 
Raciąża. Mam nadzieję, że pogoda 

dopisze i wszyscy będziemy mogli w 
pełni korzystać z oferty.

Jarmark to wydarzenie, które na-
wiązuje do tradycji i zwyczajów, 
podtrzymuje dziedzictwo narodowe 
i kulturę naszych przodków. Powrót 
do korzeni jest niezwykle ważny, a 

z targi kupieckie i jarmarki uliczne 
wiążą się z historią naszego miasta 
już od XIII wieku. 

Dofinansowanie pozyskane
Miejskie Centrum Kultury, Spor-

tu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu pozyskało w 
tym roku – rekordowe dofinansowa-
nie w wysokości blisko 60 tys. zł na 
realizację VI Jarmarku Raciąskiego. 
MCKSiR otrzymało unijne wspar-
cie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014–2020. 
To efekt konkursu rozstrzygniętego 
przez mazowieckie biuro Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Wsparcie 
trafi do 12 partnerów KSOW, w tym 
MCKSiR w Raciążu. Środki udało 
się pozyskać na realizację projektu 
pn. VI Jarmark Raciąski – opera-
cja o charakterze wystawienniczym. 
Dzięki pozyskanym środkom udało 
się utrzymać wysoki poziom wyda-
rzenia. Niezwykle istotny jest fakt, że 
nasze wydarzenie honorowymi pa-
tronatami objęli Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazo-
wiecki oraz Marszałek Województwa 
Mazowieckiego świadczy to o randze 
naszego wydarzenia.

Jarmark to inicjatywa władz mia-
sta, która powstała w 2013 roku, w 
celu promowania tradycji, produk-
tów, rękodzieła wytwórców i artystów 

z regionu Mazowsza. Wydarzenie na 
stałe wpisało się w kalendarz imprez 
miejskich. Z roku na rok przyciąga 
coraz większą liczbę uczestników. 
Liczymy, że w tym roku będzie nas 
jeszcze więcej. Już dziś wszystkich 
serdecznie zapraszamy! Nie może 
Was zabraknąć! Mamy nadzieję, że 
wszyscy uczestnicy Jarmarku znajdą 
coś dla siebie. Pozo-staje życzyć Pań-
stwu udanej zabawy i do zobaczenia 
na VI Jarmarku Raciąskim!

MCKSiR

VI Jarmark Raciąski już 14-15 sierpnia!

Raciąż ponownie 
miasteczkiem kupieckim…



„Puls Raciąża ” nr 6 (99) 2019Wiadomości kulturalne6

29 czerwca w Raciążu na 
targowicy miejskiej odbył się 
IV Festiwal Muzyki Tanecznej 
„Powitanie Lata 2019”. Dobrej 
zabawy i atrakcji tego dnia nie 
zabrakło. Miejskie Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu przy współpracy z Mia-
stem i Gminą Raciąż zadbali by-
śmy przy dobrej zabawie rozpo-
częli wakacje i powitali lato.

Na targowisku miejskim, jak co 
roku, nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych. Dzieciaki bawiły się na 
całego, a na twarzach gościły same 
uśmiechy. Bilet wstępu uprawniał do 
bezpłatnego wejścia do strefy zabaw. 
Dzieci mogły korzystać ze zjeżdżalni, 
dmuchańców, Eurobungee i innych 
form zabawy i rekreacji bez ograni-
czeń. Nie zabrakło stoisk z zabawka-
mi, strzelnicami, daniami z grilla.

IV Festiwal Muzyki Tanecznej w Raciążu

       Lato powitane w tanecznym nastroju
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Koncerty zgromadziły tłumy 
W taneczne rytmy zgromadzoną 

publiczność wprowadził Dj Piotrek. 
Następnie na scenie pojawiły się 
gwiazdy muzyki disco polo: Luka 
Rosi – półfinalista IV edycji Disco 
Star, z przebojami „ A ty bądź”, „Na 
niebiesko”, „Oli oli” oraz zespół Po-
werBoy, który zaprezentował takie 
utwory jak „Nie świruj mała”, „Per-
fekcyjna”. Wieczorem do wspólnej 
zabawy porwał zespół Mejk wyko-
nując m.in. „Graj dla mnie, graj”, 
„Tańczę z nim do rana” , „Przez dwa 
serca”. Gwiazdą wieczoru był Czado-
man, który zaśpiewał swoje najwięk-
sze hity „Ruda tańczy jak szalona”, 
„Hej, bawmy się”, „Jestem superbo-
haterem” zapewniając świetną zaba-
wę. Imprezę zakończył występ Dj-a 
TUK MUZ. 

Tego dnia nie zabrakło również 
prezentacji Ogniska muzyczne-
go „Amabile” działającego przy 
MCKSiR. Wystąpiły: Martyna Paw-
łowska „Cud w szafie”, Gabriela Ko-
szela „Piosenka o muzyce”, Weronika 
Pająk „Kolorowe dzieci”, Marcelina 

Chyczewska i Zuzanna Lewandow-
ska „Żyj”, Sandra Majewska „Z tobą 
nie umiem wygrywać”, Amelia Kra-
jenta „Obiecuję”, Marcelina Chy-
czewska „Co ty, królu złoty”, Sandra 
Majewska „Za krokiem krok”.

Wsparcie dla Filipa
Podczas festynu wolontariusze 

zbierali fundusze na operację bioder 
oraz kolan 11-letniego Filipa Prąt-
nickiego, który choruje na Artrogry-
pozę. Chłopiec ma przejść operację 
w Stanach Zjednoczonych, ale jej 
koszt to niemal 500 tys. złotych. 
Operacja pozwoli Filipowi stanąć na 
nogi. 

Imprezę poprowadzili Anna Mika 
i Łukasz Zieliński. Panowała fanta-
styczna atmosfera, a publiczność i 
pogoda dopisały. Impreza tego typu 
wymagała dużo czasu i zaangażowa-
nia wielu osób. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy wspierali nas 
w przygotowaniach, a w szczególno-
ści wolontariuszy i sponsorów. 

MCKSiR Raciąż
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W ostatnią sobotę, tj. 20 lipca 
na placu przy MCKSiR w Raciążu 
obyła się wakacyjna potańców-
ka. Wręczono medale uczest-
nikom III Raciąskiego Rajdu 
Rowerowego, nie zabrakło też 
atrakcji dla dzieci. Do tańca 
przygrywał zespół muzyczny 
Konkret. 

 W strefie zabaw czekały na naj-
młodszych dmuchańce, a także gry 
i zabawy plenerowe przygotowane 

przez animatorów MCKSiR – gra 
w zbijaka balonami z wodą, przecią-
ganie liny, bańki mydlane, zabawa z 
chustą animacyjną, oraz malowanie 
farbami na sterczu. Była też kulinar-
na niespodzianka – degustacja pizzy. 
Wieczorem tych młodszych i nieco 
starszych do tańca porwał zespół 
Konkret wykonując znane taneczne 
hity. Zabawa była wyśmienita. 

Info MCKSiR

Tegoroczna wakacyjna ofer-
ta raciąskiego domu kultury 
wzbogaciła się o „Familijne 
soboty”. Jest to propozycja 
spędzenia wolnego czasu dla 
całych rodzin. W sobotę, 13 lip-
ca w budynku MCKSiR dzieci i 
rodzice mogły obejrzeć spek-
takl teatralny „Dobre uczynki” i 
wziąć udział w warsztatach pla-
stycznych.

Sobotnie przedpołudnie rozpoczę-
ło się od ciekawego spotkania z te-
atrem. Dzieci i rodzice zgromadzeni 
w sali widowiskowej MCKSiR mo-
gli obejrzeć przedstawienie lalkowe 
„Dobre uczynki” w wykonaniu te-
atru JAR. Spektakl „Dobre uczynki” 
to historia młodej księżniczki, która 
nie potrafiła docenić prawdziwego 
„bohaterstwa” Bohatera, który ją 
ocalił  i szukała księcia z bajki, a w 

końcu trafiła pod władzę despoty. 
Na szczęście Bohater okazał się znów 
najbardziej pomysłowy i prawdzi-
wie „bohaterski” i zdołał ją ocalić 
ponownie swym sprytem. Po spek-
taklu można było wejść za kulisy 
teatru lalkowego, poznać wybrane 
lalki i pacynki, a nawet uczyć się je 
animować pod okiem pana Jarosława 
Rosińskiego z teatru JAR. Było dużo 
zabawy i śmiechu, a samo zajęcie 
wzbudziło zainteresowanie dzieci. 

Podczas animacji plastycznych 
można było pod okiem animatorów 
MCKSiR stworzyć własne ozdoby 
do zawieszenia i dekoracji domu. 
Uczestnikom warsztatów pomysłów 
nie brakowało, powstały ciekawe i 
barwne prace. 

Kolejna „Familijna sobota” odbę-
dzie się 10 sierpnia. Już dzisiaj ser-
decznie zapraszamy!

Info MCKSiR

Familijna sobota w MCKSiR w Raciążu

Familijna sobota w MCKSiR w Raciążu

Wakacyjna potańcówka w Raciążu

Wakacyjna potańcówka 
w Raciążu Właśnie minął pierwszy mie-

siąc wakacji z MCKSiR w Racią-
żu, które przygotowało spe-
cjalną ofertę zajęć dla dzieci. W 
programie znalazły się warszta-
ty rękodzieła, lekcje bibliotecz-
ne, zajęcia sportowe i malar-
skie. Chętnych nie brakowało.

Letnie warsztaty to świetna propo-
zycja dla tych dzieci, które nie wyjeż-
dżają na wakacje poza miasto. Pod-
czas różnorodnych zajęć dzieciaki 
mogły rozwijać swoje zdolności oraz 
spędzić czas w gronie rówieśników. 
Oferta została podzielona tematycz-
nie i każdego dnia odbywały się za-
jęcia innego typu – rękodzielniczy 
wtorek, środa ze sportem, czwartek 
ze sztalugą. 

Podczas zajęć z rękodzieła dzieci 
tworzyły kolorowe zakładki do ksią-
żek, wakacyjne obrazki z puzzli, pra-
ce plastyczne (Letnie wyprawy), na 
zajęciach w bibliotece grały w kalam-
bury, rozwiązywały quizy o bajkach, 
oraz różne łamigłówki, krzyżówki 
i inne zabawy słowne. Było wiele 

śmiechu i dobrej zabawy. W każdą 
środę odbywały się zajęcia sportowe 
pod okiem instruktora Krzysztofa 
Kopcińskiego. W czwartki miłośnicy 
malowania mieli możliwość udziału 
w warsztatach z artystą malarzem 
Zbigniewem Wiśniewskim z płoń-
skiego stowarzyszenia Art-Płona, 

który pokazał jak za pomocą kilku 
pociągnięć pędzla można wyczaro-

wać piękne obrazy. Również przez 
cały lipiec dzieci i młodzież mogły 
korzystać z bezpłatnej wakacyjnej 
oferty Kina za Rogiem.

13 lipca odbyła się Familijna sobo-
ta. Jest to propozycja wolnego czasu 
dla całej rodziny. W programie zna-
lazły się: familijny spektakl teatralny 
„Dobre uczynki” oraz warsztaty pla-
styczne.

22 lipca ruszył Dom Kultury w 
drodze. Animatorzy MCKSiR, bi-
bliotekarze i seniorzy z UTW odwie-
dzili: Koziebrody, Unieck, Gralewo i 
Krajkowo. W programie znalazły się: 
przedstawienie Studnia bajek, warsz-
taty teatralne, konkurs na kompozy-
cję kwiatów z papieru, gry i zabawy 
plenerowe. 

Zapraszamy do korzystania z ofer-
ty wakacyjnej MCKSiR również w 
sierpniu.

MCKSiR 

Aktywny wypoczynek dla każdego! 

  Aktywny wypoczynek dla każdego!
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Blisko  100  osobowa  grupa  
mieszkań-ców Raciąża i okolic 
wybrała się na wy-cieczkę po 3 
gminach. Trasa była bardzo cie-
kawa,   a   atmosfera   miła   i   we-
soła.   Pogoda  sprzyjała  wspól-
nej  aktywności  sportowej w 
naszym mieście.II  Raciąski  Rajd  
Rowerowy  zgro-madził   wielu   
chętnych   pasjonatów   rowe-
rowej turystyki. Sam rajd to 
wspa-niały  pomysł  i  inicjatywa  
–  podczas  mile  spędzonego  
czasu  można  posze-rzać  swą  
wiedzę  dotyczącą  lokalnej  hi-
-storii  i  podziwiać  zabytki  we  
własnym  regionie.  Ponadto  to  
doskonała  okazja  do  integracji  
z  lokalnym  społeczeń-stwem  a  
może  nawet  fajna  forma  spę-
-dzenia czasu z rodziną.

Podczas „III Raciąskiego Rajdu 
Rowerowego” zadaniem uczestników 
będzie przemierzenie ustalonej trasy, 
biegnącej przez atrakcyjne i warte 
odwiedzenia miejsca Powiatu Płoń-
skiego. Planowana trasa obejmuje 

50. kilometrowy szlak. Rozpoczęcie 
Rajdu nastąpi o godzinie 8:00 przed 
Urzędem Miejskim w Raciążu. W 
pierwszym etapie uczestnicy przeja-
dą do Unierzyża. Tam zapoznają się 
z historią grodziska wczesnośrednio-
wiecznego, które istniało już 1233 
roku. W drugim etapie grupa uda się 
do Glinojecka gdzie znajduje dawna 
cukiernia Izabelin, która powstała w 
1859r. oraz ruiny dworku z II poło-
wy XIX wieku. Po tym etapie rajdu 
dla wszystkich uczestników prze-
widziano ciepły posiłek. Ostatnim 
przystankiem na trasie rajdu będzie 
kościół parafialny pw. Katarzyny 
Aleksandryjskiej z  II połowie XV 
wieku w Dziektarzewie. Po powrocie 
do Raciąża na placu przed Miejskim 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
obędzie się piknik patriotyczny, pod-
czas którego uczestnicy otrzymają 
pamiątkowe medale.

Przewodnikiem na trasie III Ra-
ciąskiego Rajdu Rowerowego będzie 
archeolog Marek Gierlach.

Raciąski Rajd Rowerowy ma 
na celu rozwój turystyki i rekre-
acji  wśród mieszkańców Raciąża.                      
Ma być formą zachęty, do poznawa-
nia atrakcyjności turystycznej Ziemi 
Raciąskiej oraz promocją okolicz-
nych gmin i powiatów. Ma służyć 
propagowaniu zdrowego trybu życia 
i stanowić zachętę do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Ma łączyć 
rozwój kultury fizycznej z funkcją z 
edukacyjną. Integrować sport z po-
znawaniem piękna i historii swojego 
regionu.

Po powrocie do Raciąża na placu 
przed Miejskim Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji obyła się potań-
cówka, podczas której uczestnicy 
otrzymali z rąk Burmistrza pamiąt-
kowe medale. Wręczono również 
podziękowania dla sponsorów i osób 
pomagających przy organizacji Raj-
du.

Podczas Radu jeden z uczestników, 
pan Andrzej Staniszewski, na drodze 

do Unierzyża znalazł maleńkiego 
kota. Kotem zaopiekowali się dru-
howie z OSP w Raciążu, który to-
warzyszyli uczestnikom na trasie. Na 
portalu społecznościowym natych-
miast rozpoczęła się akcja poszuki-
wania domu dla zwierzaka. Podczas 
przystanku w Dziektarzewie, jedna 
z uczestniczek Rajdu zadeklarowała 
się przygarnięcie kotka. Obecnie kot 
przebywa w nowym domu. Po wizy-
cie u weterynarza kot okazała się kot-
ką i otrzymał imię Karmen.

W III Raciąskim Rajdzie Rowe-
rowym udział wzięło udział 100 
uczestników, którzy pokonali trasę o 
długości 55 km.

Urząd Miejski w Raciążu ser-
decznie dziękuje wszystkim uczest-
nikom Rajdu oraz:

- Panu Markowi Gierlachowi,
- Piotrowi Pniewskiemu Preze-

sowi Banku Spółdzielczego w Ra-
ciążu,

- podkom. Adamowi Maliń-
skiemu, Naczelnikowi Wydziału 
Ruchu Drogowego z Powiatowej 
Komendy Policji w Płońsku,

- Policjantom z Wydziału Ruchu 
Drogowego z Powiatowej Komen-
dy Policji w Płońsku,

- Policjantom z Posterunku Poli-
cji w Raciążu,

- Jarosławowi Krupińskiemu 
Prezesowi Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Raciążu oraz Druhom z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
ciążu.

Za pomoc w organizacji III Ra-
ciąskiego Rajdu Rowerowego w 
Raciążu dziękujemy również Pani 
Wiesławie Czerwińskiej kierowni-
kowi Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz Panu Pawłowi 
Rybce Prezesowi Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Raciążu.

UM Raciąż

   III Raciąski Rajd Rowerowy

  III Raciąski Rajd Rowerowy



„Puls Raciąża ” nr 6 (99) 2019Edukacja i Oświata10

29 czerwca 2019 roku o godz. 
1000 w niezwykle urokliwym 
miejscu, gospodarstwie agro-
turystycznym ,,Akacjowe Wzgó-
rze” położonym w miejscowo-
ści Kraszewo – Czubaki odbyło 
się  uroczyste pożegnanie ab-
solwentów Publicznej Szkoły 
Policealnej STO w Raciążu z 
kierunku opiekun medyczny 
oraz kwalifikacyjnego kursu za-
wodowego w zawodzie opiekun 
medyczny. 

Łącznie naukę ukończyło 55 am-
bitnych, pracowitych i wspaniałych 
słuchaczek, które mimo wielu co-
dziennych obowiązków rodzinnych 
i zawodowych włożyły dużo pracy 
i zaangażowania w  zdobycie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej oraz po-
szerzenie kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych. Za podjęcie tak trud-
nego wyzwania wszystkim tegorocz-
nym absolwentkom należy się wielki 
szacunek i uznanie. 

Podkreślić trzeba, że część absol-
wentek szkoły policealnej z kierun-
ku opiekun medyczny i wszystkie 
uczestniczki kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego w tym samym zawo-
dzie pracują aktualnie w Centrum 
Medycznym Grupa Zdrowie w Kra-
szewie-Czubakach. 

Zdobyły uprawnienia i umiejętno-
ści, które z pewnością wykorzystają 
do profesjonalnej opieki nad pacjen-
tami, którymi zajmują się każdego 
dnia wkładając w to dużo wysiłku i 
ogromne serce. Są empatyczne, wy-
rozumiałe i potrafią uszanować dru-
giego człowieka. 

Opiekunki medyczne dokładają 
wszelkich starań, aby pomóc oso-
bom chorym i niesamodzielnym w 
codziennej egzystencji i ulżyć im w 
cierpieniach, a ich praca jest bardzo 
potrzebna.

W trakcie zajęć edukacyjnych, 
praktycznych i teoretycznych absol-
wentki nauczyły się zasad właściwej 
opieki nad podopiecznymi, udziela-
nia im pierwszej pomocy oraz po-
sługiwania się językiem migowym, 
niezbędnym do skutecznej komuni-
kacji z osobami, u których występują 
wady słuchu. Znają anatomię i fizjo-

logię organizmu ludzkiego, potrafią 
właściwie wykonywać czynności pie-
lęgnacyjne, sporządzać dokumenta-
cję medyczną, charakteryzować roz-
wój psychofizyczny człowieka oraz 
rozpoznawać stany zagrożenia życia. 

Absolwentki mają za sobą zdany 
egzamin pisemny (teoretyczny) w 
formie elektronicznej. W czerwcu 
przystąpiły także do praktycznego, 
państwowego egzaminu z kwalifika-
cji Z. 04 (świadczenie usług opie-
kuńczych osobie chorej i niesamo-

dzielnej), którego wynik poznają 
pod koniec sierpnia. ;

Swoją obecnością na uroczystości 
zakończenia roku zaszczycili wszyst-
kich: przewodnicząca Rady Gminy 
Raciąż, pani Teresa Muchyńska, 
przewodniczący Rady Miejskiej w 
Raciążu, pan Paweł Chrzanowski 
oraz radna z Gminy Raciąż, pani 
Małgorzata Ziółkowska.

W uroczystości uczestniczyli także: 
przedstawiciele kadry kierowniczej z 
Centrum Medycznego Grupa Zdro-
wie: pani Monika Stępińska i pan 
Jarosław Jankowski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej Specjalnej ,,Odzyskać 
Radość”, pani Marta Samoraj, sekre-
tarz Samodzielnego Koła Terenowe-
go nr 223 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego, pan Krzysztof Siwik, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
SKT nr 223 STO pan Kazimierz 
Mikołajewski, sekretarz SKT nr 223 
STO pani Beata Podlińska, dyrektor 
Zespołu Szkół Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego w  Raciążu, 
pan Andrzej Nizielski, wicedyrek-
tor, pan Krzysztof Kuskowski, kie-
rownik szkolenia praktycznego, pan 
Łukasz Palmowski, matematyk, pan 
Damian Szcześniewski, opiekun kie-
runku, pani Hanna Szałkowska oraz 
nauczycielki wykładające na kierun-
ku opiekun medyczny: pani Teresa 
Piechna i pani Iwona Drążkiewicz, 
które włożyły ogromny wkład pracy 
w osiągnięcie przez absolwentki edu-
kacyjnego sukcesu. 

Ważnym punktem programu były 
wystąpienia zaproszonych gości. 
Przewodnicząca Rady Gminy Ra-
ciąż, pani Teresa Muchyńska oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej w 

Raciążu, pan Paweł Chrzanowski 
pogratulowali absolwentom osią-
gniętego sukcesu.

Kierownik kształcenia praktyczne-
go, pan Łukasz Palmowski w swoim 
wystąpieniu przypomniał, jak wielu 
przydatnych rzeczy nauczyli się słu-
chaczki opiekuna medycznego w cią-
gu rocznej edukacji. Zwrócił uwagę 
na konieczność empatycznego pod-
chodzenia do drugiego człowieka, 
który, mimo swojego złego stanu 
zdrowia i nieporadności zasługuje na 
szacunek i troskę. 

Opiekunka kierunku, pani Hanna 
Szałkowska odczytała fragment tek-
stu z 1692 r. zamieszczonego w sta-
rym kościele św. Pawła w Baltimore 
- dezyderat z pięknymi życzeniami i 
wskazówkami aktualnymi także dziś. 

W trakcie uroczystego zakończe-
nia roku zaproszeni goście, przyja-
ciele i pracownicy szkoły, członkowie 
Samodzielnego Koła Terenowego 
nr 223 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego  oraz radni otrzymali z 
rąk dyrektora pamiątkowe dyplomy 
w ramach podziękowania za owocną 
współpracę. 

Przedstawiciele rady pedagogicz-
nej otrzymali prezentacje multime-
dialne ze zdjęciami z zajęć z minio-
nego roku.

Za wsparcie, umożliwienie reali-
zacji praktyki zawodowej oraz zor-
ganizowania zajęć specjalistycznych 
dla słuchaczy, dzielenie się z nimi 
cennym doświadczeniem i wiedzą 
oraz opiekę i pomoc w rozwiązywa-
niu ich problemów uhonorowane 
zostało Centrum Medyczne Grupa 

Zdrowie. Kadra kierownicza zakła-
du: pani Monika Stępińska oraz pan 
Jarosław Jankowski otrzymali z rąk 
dyrektora, pana Andrzeja Nizielskie-
go pamiątkową paterę z podziękowa-
niami.

Źródłem wielu emocji i nieukry-
wanych wzruszeń było uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród za 
bardzo dobre wyniki w nauce. Wszy-
scy absolwenci opiekuna medycz-
nego otrzymali świadectwa i płyty 
z prezentacją multimedialną o szko-
le zawierającą zdjęcia z minionego 
roku, dyplomy absolwenta oraz de-

zyderaty.
Absolwentkom, które w sposób 

szczególny wyróżniły się osiągnię-
ciami w nauce zostały wręczone na-
grody - pendrive z audiobookiem 
,,Anna Karenina” Lwa Tołstoja.

Najlepsze wyniki w nauce osią-
gnęły:

Ewa Buczkowska (średnia:5,00)
Magdalena Girek (średnia:5.00)              
Anna Solarska (średnia:5.00)

Za całokształt pracy uhonorowane 
zostały: Anna Różańska i Agnieszka 
Krajewska z kursu kwalifikacyjnego 
i Danuta Adamiak z opiekuna me-
dycznego

Absolwenci, pełni uznania dla pra-
cy dyrekcji, nauczycieli i pracowni-
ków szkoły ofiarowali im kwiaty oraz 
prezenty w podziękowaniu za wspól-
nie spędzone chwile. 

Dyrekcja Publicznej Szkoły Poli-
cealnej STO w Raciążu serdecznie 
dziękuje Radzie Pedagogicznej za 
trud kształcenia, za opiekę i ciepło, 
za starania, cierpliwość, wyrozumia-
łość, a przede wszystkim za rzetelne 
przygotowanie słuchaczy do egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie opiekun medyczny. Bez 
Państwa ogromnego wsparcia i zaan-
gażowania w przekazywanie wiedzy 
nie byłby możliwy sukces naszych 
absolwentów. Życzymy kolejnych 
owocnych lat pracy, sukcesów w ży-
ciu zawodowym i prywatnym, aby 
aktywna i twórcza postawa  znajdo-
wała uznanie w oczach przyszłych 
uczniów oraz była źródłem osobistej 
satysfakcji. 

Po części oficjalnej dla zaproszo-
nych gości, kadry pedagogicznej 
oraz słuchaczy przygotowany był 
smaczny obiad. Piękny wystrój sali 

sprawił, że uczestnicy imprezy czuli 
się bardzo dobrze. Można było miło 
spędzić czas w gronie znajomych, 
wymienić się życiowymi doświadcze-
niami oraz porozmawiać o planach 
na przyszłość. Zainteresowani mogli 
także odpocząć na świeżym powie-
trzu, posiedzieć na tarasie oraz zwie-
dzić ,,Akacjowe Wzgórze” i obejrzeć 
wszystkie przewidziane dla gości 
atrakcje. 

Medyczne kierunki kształcenia 
dają gwarancję znalezienia pracy. Ko-
nieczność szkolenia specjalistów w 
tych dziedzinach związana jest z pro-

cesem starzenia się społeczeństwa, 
którego skutkiem jest rosnąca liczba 
osób starszych, niepełnosprawnych, 
niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji z powodu kondycji fizycznej 
lub psychicznej, wymagających stałej 
pomocy innych osób w zakresie zwy-
kłych czynności dnia codziennego. 

Dzięki współpracy Publicznej 
Szkoły Policealnej STO w Racią-
żu z Centrum Medycznym Grupa 
Zdrowie w Kraszewie-Czubakach, 
jednym z najlepszych ośrodków 
opieki długoterminowej w kraju, 
dysponującym świetną bazą lokalo-
wą, specjalistycznym sprzętem oraz 
wykwalifikowaną kadrą realizowane 
były praktyki oraz zajęcia specjali-
styczne, dzięki którym absolwenci 
zostali doskonale przygotowani do 
praktycznego egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje w zawodzie oaz 
przyszłej pracy zawodowej. 

Serdecznie dziękujemy za udzielo-
ne wsparcie i pomoc panu dyrekto-
rowi Centrum Medycznego Grupa 
Zdrowie, doktorowi Arkadiuszowi 
Chmielińskiemu oraz pozostałym 
pracownikom zakładu. Kontakt ze 
specjalistami w swojej dziedzinie, 
praktyki zawodowe umożliwiające 
zapoznanie się z  zasadami postępo-
wania w sytuacjach trudnych oraz 
problemami osób chorych i niepeł-
nosprawnych składają się na bogate 
doświadczenie zdobyte przez nasze 
absolwentki. Dziękujemy za otocze-
nie ich troskliwą opieką, życzliwość 
otwarcie i chęć dzielenia się wszech-
stronną wiedzą teoretyczną i prak-
tyczną oraz umożliwienie im rozwi-
jania umiejętności, które z pewnością 
wykorzystają w swojej pracy. 

Praktyki zawodowe zrealizowa-
ne w Centrum Medycznym Grupa 
Zdrowie w Kraszewie-Czubakach 
umożliwiły słuchaczkom zapoznanie 
się z pracą opiekuna medycznego od 
strony praktycznej, zwiększając jed-
nocześnie poziom ich zawodowych 
kompetencji i przyczyniły się do 
profesjonalizacji procesu kształcenia. 

Publiczna Szkoła Policealna STO 
w Raciążu specjalizuje się w kształ-
ceniu swoich słuchaczy w zawodach 
przyszłości, którym z pewnością jest 
opiekun medyczny. Zatrudniamy 
profesjonalną kadrę, współpracuje-
my z najlepszym ośrodkiem opieki 
długoterminowej w kraju, jakim jest 
Centrum Medyczne Grupa Zdrowie 
w Kraszewie-Czubakach. We wspo-
mnianej placówce medycznej odby-
wają się nie tylko praktyki, lecz także 
realizowane są zajęcia specjalistyczne 
z wykorzystaniem najnowocześniej-
szego sprzętu, przy wsparciu kierow-
nictwa i personelu medycznego. 

Absolwenci po zdaniu egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w za-
wodzie zyskają uprawnienia i kwali-
fikacje do pracy w Polsce i na terenie 
Unii Europejskiej, dzięki którym 
będą mogli znaleźć zatrudnienie w 
domach pomocy społecznej, hospi-
cjach, czy też zakładach opiekuńczo 
– leczniczych. 

Andrzej Nizielski

Zakończenie roku w zawodzie XXI wieku!

 Absolwentki opiekuna medycznego 
odebrały świadectwa!
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9 lipca 2019 roku w budynku 
Urzędu Miejskiego w Raciążu 
odbyło się posiedzenie Miej-
skiej Rady Seniorów. Podczas 
spotkania poruszono temat 
pomocy psychologicznej dla 
starszych, samotnych osób 
mieszkających na ternie Gminy 
Miasto Raciąż, które takiej po-
mocy będą potrzebowały. 

Podczas posiedzenia zapropono-
wano również, by opiekunki środo-
wiskowe informowały MOPS, jeżeli 
u swoich podopiecznych zauważą 
np. zmiany w zachowaniu, przedłu-
żający się zły nastrój czy nieuzasad-

niony smutek – jedne z najczęstszych 
objawów depresji. Następnie poru-
szono kwestię aktywności w ramach 
klubów seniora. Dzięki staraniom 
Gminy Miasto Raciąż i Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
oferta zajęć aktywizujących seniorów 
w naszym mieście jest dość szeroka i 
systematycznie się powiększa. 

Wiele możliwości dla seniorów
Uczestnicy posiedzenia zwróci-

li uwagę na to, że duże możliwości 
rozwijania hobby i pasji, a także na-
bywania nowych umiejętności dają 
zajęcia w ramach Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, realizowanego w ra-

mach projektu, którego beneficjen-
tem jest Stowarzyszenie Seniorów, 
Emerytów i Rencistów. Są to m.in. 
zajęcia kulinarne, rękodzielnicze czy 
komputerowe, a także fitness i nor-
dic-walking. W najbliższym czasie 
planowane są także warsztaty z ko-
smetologii. Przewodnicząca Maria 
Chyczewska poruszyła także kwestię 
nieustannej potrzeby edukowania z 
zakresu praw konsumenckich, a tak-
że sposobów ochrony przed różnego 
rodzaju oszustami, naciągaczami i 
domokrążcami. Rozmawiano rów-
nież na temat promocji zdrowego 
trybu życia – co poniedziałek o 17:00 
raciąscy seniorzy mają spotykać się 
na przejażdżkach rowerowych.
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