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Pod koniec listopada rozpo-
częło się instalowanie ozdób i 
świątecznych iluminacji na tere-
nie miasta. Szczególnie są one 
widoczne po zmroku. Wewnątrz 
numeru znajdziecie Państwo kil-
ka fotografii, pokazujące świą-
teczny Raciąż. 

Więcej na stronie 5. Wewnątrz numeru prezentujemy najważniejsze inwestycje 
wykonane przez samorząd miejski w 2020 roku.

Raciąż już świąteczny

Gmina Miasto Raciąż znalazła się w gronie 42 
gmin z terenu naszego województwa, które spi-
sały się w 100%. Bardzo dziękujemy wszystkim 
rolnikom, którzy wzięli udział w Powszechnym 
Spisie Rolnym i przyczynili się do osiągnięcia 
przez Gminę Miasto Raciąż bardzo dobrych sta-
tystyk. 

Szczegóły wewnątrz numeru.

iNWESTYCJE 2020

Wesołych Świąt
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Ulica Działkowa po wybudowaniu asfaltowej nawierzchni

Szanowni Mieszkańcy, 
grudzień to zawsze czas 

tradycyjnych podsumowań tego, 
co wydarzyło się w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy. Z pewnością rok 
2020 był dla nas wszystkich niełatwy 
i spowodował, że musieliśmy przy-
zwyczaić się do funkcjonowania w 
zupełnie nowych warunkach, czego 
powodem była pandemia koronawi-
rusa, który w marcu pojawił się na 
terenie naszego kraju. Do zakażeń 
doszło również w naszym mieście i 
jego bliskim sąsiedztwie. Mimo tego, 
co działo się wokół, był to kolejny 
rok wytężonej pracy na rzecz na-
szej lokalnej społeczności i działań 
na rzecz rozwoju Raciąża. Jeszcze 
w grudniu 2019 roku wraz z Panią 
Skarbnik podpisaliśmy umowę, na 
mocy której otrzymaliśmy z budże-
tu Województwa Mazowieckiego 
ponad pół miliona złotych dofinan-
sowania na strategiczną inwestycję, 
jaką była w tym roku gruntowna 
modernizacja infrastruktury drogo-
wej w południowo-zachodniej części 
miasta.

 
Niemal 1,2 km nowych na-

wierzchni i modernizacja wodo-
ciągu

Pozyskane przeze mnie środki były 
podstawą do wykonania niezwykle 
ważnej dla mieszkańców tej części 
Raciąża inwestycji. Jej całkowity 
koszt wyniósł ponad 735 tysięcy zło-
tych, z czego tylko 30 % musieliśmy 
pokryć z własnego budżetu. Zda-
wałem sobie sprawę z tego, że stan 
dróg, które zostały objęte remontem 
był już bardzo zły, co wpływało na 
warunki jazdy, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo uczestników ru-
chu. Prace objęły ulice Hankiewicza 
(339 metrów), Zieloną (493 metry), 
Słoneczną (65 metrów), Piłsudskie-
go (147 metrów) i Ogrodową (151 
metrów), a łącznie wylano 1  195 
metrów nowego asfaltu. Z własnych 
środków sfinansowaliśmy wykona-
nie nawierzchni na ulicach Cichej i 
Kwiatowej (wzdłuż ulicy Kwiatowej, 
w kierunku ulicy Błonie przebu-
dowany został również chodnik, a 
kanalizacja deszczowa została zmo-
dernizowana). Nowy asfalt pojawił 
się również na ulicy Jana Pawła II. 
Były to pierwsze prace drogowe pro-
wadzone na taką skalę od kilkunastu 
lat i z pewnością na tym nie poprze-
staniemy. Poprawa stanu dróg na te-
renie Raciąża będzie jednym z prio-
rytetów moich działań w kolejnych 
kilkunastu miesiącach, jednak chcę 
podkreślić, że będzie to wykonywane 
etapami. Budżet, jakim dysponuje 
miasto jest ograniczony i wiele in-

westycji musimy umiejętnie rozkła-
dać w czasie. Na przełomie września 
i października ukończono prace na 
części ulicy Rzeźnianej, do skrzyżo-
wania z nowopowstałą ulicą Bato-
rego, gdzie wykonano nawierzchnię 
z kostki brukowej. Nowy wygląd 
zyskała również ulica Działkowa. 
Droga została w pierwszej kolejności 
utwardzona specjalnym kruszywem, 
a następnie wylany został na niej 
asfalt. Koszt tej inwestycji to ponad 
80 tysięcy złotych, z czego 50% sta-
nowiło dofinansowanie ze środków 
pozyskanych z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. W kolejce do 
przebudowy czekają jeszcze ulice Po-
lna, Dobrzańskiego, Wnorowskie-
go, Mieszka I, Batorego, Jesionowa, 
Reymonta, Lipowa, Barańskiego, 
część Rzeźnianej i kilka innych. W 
czasie trwania prac związanych z wy-
lewaniem nowych nawierzchni asfal-
towych pracownicy Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Raciążu zajęli się moderni-
zacją kanalizacji deszczowej, która w 
wielu miejscach nie spełniała swoich 
funkcji, a także sieci wodociągowej. 
Prace przy wodociągu były szczegól-
nie ważne - wymienione zostały wę-
zły i zasuwy mające nawet 50-60 lat, 
zaś sieć została zmodernizowana w 
ten sposób, że przy ewentualnej awa-
rii możliwe będzie wyłączenie jednej 
bądź dwóch ulic, a nie jak miało to 
miejsce wcześniej, połowy miasta.  

Inteligentne przejścia dla pie-
szych 

Na początku listopada zakończyły 
się ostatnie prace przy tworzeniu „in-
teligentnych” przejść dla pieszych na 
terenie Raciąża. Na początku wrze-
śnia pozyskałem na ten cel dotację ze 
środków Województwa Mazowiec-
kiego. Na projekt pn. „Podniesienie 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych na terenie miasta Raciąża”, 
w ramach programu „Razem bez-
pieczniej” im. Władysława Stasiaka 
Miasto Raciąż otrzymało 100 tysięcy 
złotych dofinansowania. Znaleźliśmy 
się w gronie ośmiu jednostek samo-
rządowych z całego Mazowsza, któ-
rych projekty zostały ocenione naj-
wyżej. Nowe przejścia dla pieszych 
są w biało-czerwonym kolorze. Za-
montowano także żółte światła pul-
sujące zasilane panelem słonecznym, 
wyposażone dodatkowo w czujnik 
ruchu. Farba użyta do malowania 
przejść także nie jest zwyczajna – to 
specjalna emulsja z żywicą, w któ-
rej znajdują się drobinki tłuczonego 
szkła. To z kolei powoduje, że pasy 
są bardzo dobrze widoczne po zmro-
ku w momencie, kiedy oświetlają je 

światła samochodu. Na zakończenie 
działań w asfalt zostały wtopione 
biało-czerwone elementy odblasko-
we. Wykonane prace powodują, że 
przejścia są zdecydowanie bardziej 
widoczne dla kierowców zarówno 
po zmroku, jak i w deszczowe czy 
mgliste dni. Podjęte działania mają 
przede wszystkim zwiększyć bezpie-
czeństwo pieszych, poruszających się 
po naszym mieście.

Gaz ziemny na Akacjowej 
Na początku sierpnia dokonaliśmy 

podłączenia bloku mieszkalnego na 
ulicy Akacjowej do sieci gazu ziem-
nego. Wcześniej mieszkańcy tego 
bloku korzystali z gazu płynącego z 
instalacji LPG umiejscowionej obok 
budynku. Dzięki podjętym działa-
niom uniezależniliśmy się od dostaw 
tego gazu, na rzecz sieciowego, inwe-
stując miejskie pieniądze w przemy-
ślany sposób. Dla mieszkańców była 
to także dobra informacja pod wzglę-
dem finansowym – opłata za jeden 
metr sześcienny gazu wynosi teraz 
nawet o 8 zł mniej niż dotychczas, 
co z pewnością jest dla nich odczu-
walne. Podczas wykonywania przyłą-
czy w każdym z mieszkań urządzenia 
gazowe zostały wyposażone w odpo-
wiednie dysze. Obecnie podłączanie 
się do gazu ziemnego jest możliwe 
na ulicy Akacjowej i częściowo na 
ulicy Zawoda, ale mam nadzieję, że 
sieć gazowa na terenie Raciąża suk-
cesywnie będzie się powiększać. Jeśli 
chodzi o wspomnianą instalację gazu 
LPG, jest ona dalej używana. Zosta-
ła przeniesiona na teren Stadionu 
Miejskiego i jest wykorzystywana do 
ogrzewania zmodernizowanego bu-
dynku hali sportowej.

Pomoc dla uczniów i nauczy-
cieli 

Pandemia koronawirusa w zna-
czący sposób wpłynęła na sposób 
kształcenia uczniów w Szkole Pod-
stawowej im. Stanisława Konarskie-
go w Raciążu. Ze względu na dyna-
micznie rozwijającą się sytuację, już 
pod koniec marca dyrekcja szkoły 
przeprowadziła z rodzicami konsul-
tacje, po których przekazana zosta-
ła mi lista tych uczniów, którzy nie 

mają możliwości brania udziału w 
zdalnym nauczaniu. Dzięki pozyska-
nemu przeze mnie dofinansowaniu 
w kwocie 60 tysięcy złotych zakupi-
liśmy 53 tablety wraz z akcesoriami. 
Każdy rodzic, który zgłosił problem 
w kwestii dostępu do sieci interne-
towej, wraz z tabletem i innymi ak-
cesoriami otrzymał również router 
umożliwiający połączenie interne-
towe oraz abonament internetowy. 
Pod koniec kwietnia pozytywnie roz-
patrzono mój wniosek o przyznanie 
dofinansowania w ramach projektu 
"Zdalna Szkoła+" - na zakup 17 
laptopów, z których 10 przeznaczo-
no dla uczniów, pozyskałem niemal 
54,5 tys. złotych. Ze względu na bar-
dzo duży wzrost zakażeń, który miał 
miejsce jesienią rząd zadecydował, 
że co najmniej do 18 stycznia nauka 
będzie odbywać się w sposób zdalny, 
dlatego też zakupiony sprzęt elektro-
niczny z pewnością był bardzo po-
trzebną inwestycją i spowodował, że 
wszyscy uczniowie mieli jednakowy 
dostęp do przekazywanych poprzez 
sieć treści i kontynuowali proces na-
uczania. 

Raciąż doceniony 
W najnowszym rankingu Pi-

sma Samorządu Terytorialnego 
"WSPÓLNOTA" Raciąż znalazł się 
na 1. miejscu w rankingu pozyskiwa-
nia środków unijnych w latach 2014-
2019 w powiecie płońskim. Jak wy-
nika z tego rankingu, w tym okresie 
udało nam się pozyskać średnio 
2452,94 zł na mieszkańca, podczas 
gdy np. w Płońsku ta kwota wynio-
sła 1011,89 zł. W rankingu ogólno-
krajowym zajęliśmy bardzo wysokie, 
45. miejsce w kategorii Miasteczek, 
wyprzedzając m.in. Karpacz, Ustkę 
czy Władysławowo. Środki pozyski-
wane z Unii Europejskiej są dla nas 

niezbędne, w kontekście systema-
tycznego rozwoju Raciąża. Bez nich 
nie bylibyśmy w stanie wykonać stra-
tegicznych inwestycji ostatnich lat, 
takich jak budowa nowej sieci kana-
lizacyjnej, modernizacji oczyszczalni 
ścieków czy stacji uzdatniania wody. 
Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować pracownikom Urzędu Miej-
skiego, którzy są odpowiedzialni za 
przygotowywanie wniosków, dzięki 
którym pozyskujemy te pieniądze. 
Chcę podkreślić, że wszelką doku-
mentację przygotowujemy samo-
dzielnie, nie korzystając z pomocy 
zewnętrznych firm, co praktykuje się 
w innych samorządach. Zapewniam, 
że w dalszym ciągu będziemy mak-
symalnie wykorzystywać możliwości 
pozyskiwania środków, tak aby nasze 
miasto pozostawało na ścieżce cią-
głego rozwoju. Opublikowano także 
ranking dotyczący przeprowadzo-
nych przez samorządy inwestycji w 
latach 2017-2019. Tutaj również nu-
merem jeden jest Miasto Raciąż. W 
ciągu dwóch lat przeprowadziliśmy 
inwestycje o wartości 1525,20 zł na 
osobę. W rankingu ogólnokrajowym 
również zajęliśmy wysokie miejsce. 
Tym razem 41., wyprzedzając m.in. 
Sulejówek, Łomianki czy Konstan-
cin-Jeziorna. 

W poprzednich latach w świą-
teczny czas wchodziliśmy spotykając 
się na Miejsko-Gminnej Wigilii, by 
zaśpiewać tradycyjne kolędy, symbo-
licznie podzielić się chlebem czy po 
prostu spokojnie porozmawiać. W 
tym roku ze względu na wciąż trwa-
jącą pandemię jest to niemożliwe, 
jednak mam ogromną nadzieję na 
to, że ten zbliżający się niezwykły dla 
nas czas Bożego Narodzenia, choć 
trochę pozwoli nam zapomnieć o 
wszelkich troskach, jakie towarzyszy-
ły nam w 2020 roku. 
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Określenie „zima zaskoczyła dro-
gowców” absolutnie nas nie dotyczy. 
Na początku grudnia po pierwszych 
w tym roku znacznych opadach śnie-
gu na ulice miasta ruszyli pracownicy 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej w Raciążu 
wyposażeni w zakupioną w ostatnim 
czasie nową piaskarko-solarkę, aby 
poprawić bezpieczeństwo na naszych 
drogach. Mieszanka piasku z solą 
oprócz jezdni została wysypana także 

na chodnikach oraz na ścieżkach w 
obu parkach miejskich. Nasze działa-
nia, w zakresie niwelowania skutków 
zimowych opadów atmosferycznych 
(śnieg, marznący deszcz) mają w jak 
największym stopniu podnieść bez-
pieczeństwo mieszkańców, porusza-
jących się zarówno swoimi pojazda-
mi, jak i przemieszczających się po 
mieście pieszo. 

UM Raciąż 

Dbamy o bezpieczeństwo

 Zima na drodze nie straszna

Pomimo trudnej sytuacji spo-
wodowanej pandemią członko-
wie Stowarzyszenia Seniorów, 
Emerytów i Rencistów w Racią-
żu uczestniczyli, na ile to było 
możliwe, w zajęciach organizo-
wanych przez zarząd.  Wszyst-
kie działania służyły dalszej 
integracji, wzajemnej pomocy i 
rozwojowi aktywności społecz-
nej.

W 2020 roku zarząd stowarzy-
szenia, podobnie jak w latach ubie-
głych, pozyskał środki z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w ramach konkursu 
ofert na realizację zadania publiczne-
go pn.  „Raciąski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku" w ramach programu 
„Polityka Senioralna”. Zadanie to 
zostało wsparte przez Gminę Miasto 
Raciąż kwotą na wkład własny. Po-
zyskaliśmy również środki od Zarzą-
du Powiatu Płońskiego na realizację 
zadania z zakresu kultury fizycznej, 

promocji i ochrony zdrowia w 2020 
roku pn.  „W zdrowym ciele zdrowy 
duch - zajęcia aerobiku dla seniorów 
z problemami zdrowotnymi" oraz 
pn.  „Sprawność w każdym wieku - 
zajęcia fitness z elementami zumby 
dla seniorów".

W październiku br. odbyła się in-
auguracja III edycji Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku („Puls Raciąża nr 
10/2020). W ramach UTW zrealizo-
wane zostały trzy wyjazdy edukacyj-
no-krajoznawcze, częściowo: zajęcia 
taneczne, aerobiku, fitness, wokalno 
muzyczne, rękodzielnicze i klubu 
filmowego oraz warsztaty mydlar-
skie przeprowadzone w „Sielance”. 
Seniorzy brali też udział w VII Jar-
marku Raciąskim. Przygotowali dwa 
stoiska: z wyrobami cukierniczymi i 
rękodzielniczymi. 

W związku z sytuacją sanitarno - 
epidemiologiczną w kraju wystąpiły 
trudności  w realizacji zadania pu-
blicznego podjęta została decyzja o 
próbie prowadzenia niektórych zajęć 

i warsztatów w formie on - line.
 Z okazji Ogólnopolskiego Dnia 

Seniora otrzymaliśmy piękne życze-
nia od Pana Burmistrza Mariusza 
Godlewskiego, Pana Przewodniczą-
cego Pawła Chrzanowskiego i Pana 
Dyrektora Artura Adamskiego, za 
które serdecznie dziękujemy. Bardzo 
dziękujemy również za okazywaną 
pomoc seniorom i wspieranie naszej 
działalności.

    
           Stefan Modrzejewski

Co słychać u seniorów?

Rok 2020 w Stowarzyszeniu Seniorów, Emerytów i Rencistów

Władzom Samorządowym Miasta Raciąża, Seniorom, 
Przyjaciołom, Sympatykom, Mieszkańcom naszego miasta i okolic

zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku

życzy
Zarząd Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów  w Raciążu

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta

Raciąż
 Bardzo cieszę się z faktu, iż Sto-
warzyszenie Seniorów, Emerytów 
i Rencistów w Raciążu mimo prze-
ciwności, w 2020 roku również 
było niezwykle aktywne i nie za-
przestało realizowania swojej misji. 
Chciałbym serdecznie podziękować 
Zarządowi Stowarzyszenia i wszyst-
kim jego członkom za działania na 
rzecz seniorów, którzy są ważną czę-
ścią naszej lokalnej społeczności. Z 
okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku, życzę 
osobom tworzącym Stowarzyszenie 
wiele zdrowia, dużo ludzkiej życzli-
wości i dalszego zapału do pracy
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Kiedy miasto na święta się stroi…

 VII Wigilia Miejsko-Gminna. Tak było rok temu…
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Miejskie inwestycje w 2020 roku

2 grudnia 2020 r. dzieci z Przed-
szkola Miejskiego w Raciążu od-
wiedził policjant z raciąskiego Ko-
misariatu Policji, st. asp. Robert 
Kędzierski oraz przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Raciążu – Pani 
sekretarz Renata Kujawa oraz Pan 
inspektor Justyna Dumińska. Dzieci, 
które miały na sobie kamizelki od-
blaskowe, przypomniały sobie zasady 
bezpiecznego poruszania się na tere-
nie miasta czy przechodzenia przez 
jezdnię oraz omówiły najważniejsze 
numery alarmowe, pod które należy 
dzwonić w przypadku zagrożenia. 
Na zakończenie spotkania maluchy 
otrzymały od Pań z Urzędu Miejskie-
go specjalne opaski odblaskowe. 

PM Raciąż, DZ

Wieści z Przedszkola Miejskiego

Z przedszkolakami
o bezpieczeństwie na drodze
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10 lutego 2020 roku odby-
ło się posiedzenie kończące II 
kadencję Raciąskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, 
podczas którego dokonano 
m.in. podsumowania działalno-
ści w mijającej kadencji.

11 lutego 2020 roku rozpoczęła 
się III kadencja RRDP. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele czynnie 
działających w naszym mieście or-
ganizacji pozarządowych, Rady 
Miejskiej w Raciążu oraz Burmistrza 
Miasta Raciąża: Artur Adamski, 
Dariusz Dobrosielski, Danuta Kan-
torowska, Jerzy Lawendowski, Mał-
gorzata Stanisławiak, Andrzej Stani-
szewski, Marzanna Kubińska, Leszek 
Kowalski, Elżbieta Tobolska i Stefan 
Modrzejewski.

Burmistrz Mariusz Godlewski 
wręczył wyżej wymienionym Akty 
powołania na członka Raciąskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego III kadencji. 

Współprzewodniczącymi Rady 
zostali: Stefan Modrzejewski i An-
drzej Staniszewski.

Na kolejnym posiedzeniu Rada 
przyjęła dokumenty określające jej 
misję, wartości i cele oraz plan pracy.

Misją Raciąskiej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego jest wzmac-
nianie lokalnego społeczeństwa oby-
watelskiego, zinstytucjonalizowanie 
zasady dialogu obywatelskiego oraz 
współpracy pomiędzy sektorem pu-
blicznym a sektorem pozarządowym, 
działanie na rzecz partnerstwa samo-
rządu miejskiego i trzeciego sektora 
oraz innych podmiotów prowadzą-
cych działalność pożytku publiczne-
go w podejmowaniu przedsięwzięć 
dla dobra społeczności Raciąża. 

Radę tworzy zespół przedstawicieli 
organizacji pozarządowych działają-

cych w Raciążu oraz władzy uchwa-
łodawczej i wykonawczej naszego 
miasta. Rada jest organem konsulta-
cyjno - opiniodawczym Burmistrza 
Miasta Raciąża.

Wartości na jakich opiera się Ra-
ciąska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego to:

- dobro wspólne, partnerstwo, 
odpowiedzialność, partycypacja spo-
łeczna.

Głównymi celami Raciąskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego są: 

 - wzmacnianie roli organizacji po-
zarządowych,

- realizacja zasady dialogu obywa-
telskiego,

- efektywne wykorzystywanie za-
sobów i potencjału społeczności 
miejskiej do realizacji zadań pożytku 
publicznego, 

- kształtowanie właściwej współ-
pracy samorządu miejskiego z or-
ganizacjami samorządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego,
- doskonalenie relacji partnerskich 

pomiędzy sektorami życia publicz-
nego.

Działalność pożytku publiczne-
go prowadzona jest przez Raciąską 
Radę Działalności Pożytku Publicz-
nego w różnych dziedzinach życia 
społecznego, a w szczególności:

- ochrony i promocji zdrowia,
- pomocy społecznej,
- działalności na rzecz osób w wie-

ku emerytalnym i osób niepełno-
sprawnych,

- działalności na rzecz dzieci i mło-
dzieży,

- ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego,

- działalności na rzecz integracji 
społecznej osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym,

- wspierania i upowszechniania 
kultury, sztuki oraz kultury fizycz-
nej,

- ekologii i ochrony zwierząt, 
- porządku i bezpieczeństwa pu-

blicznego,
- przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym.
Zadania Raciąskiej Rady Działal-

ności Pożytku Publicznego:
- rozwijanie współpracy samorzą-

du miejskiego z organizacjami poza-
rządowymi, wspólne rozpoznawanie 
potrzeb społeczności lokalnej i pla-
nowanie działań służących zaspoko-
jeniu tych potrzeb,

- opiniowanie projektów strategii 
rozwoju miasta,

- opiniowanie projektów uchwał i 
aktów prawa miejscowego dotyczą-
cych 

- sfery zadań publicznych, w tym 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi,

- wyrażanie opinii w sprawach do-
tyczących funkcjonowania organiza-
cji pozarządowych,

- udzielanie pomocy i wyrażanie 
opinii w przypadku sporów między 
organami administracji publicznej a 
organizacjami pozarządowymi,

- wyrażanie opinii w sprawach do-
tyczących zadań publicznych,

- współpraca z radą wojewódzką i 
powiatową na zasadach partnerstwa i 
suwerenności stron, wzajemne infor-
mowanie się o kierunkach działań,                         

- promowanie dobrych przykła-
dów współpracy samorządu z orga-
nizacjami pozarządowymi.

W związku z pandemią praca 
była bardzo utrudniona. Pracowano 
więc także on-line. W 2020 roku 
odbyło się pięć spotkań członków 
Rady, w tym: podsumowujące II ka-
dencję, zebranie wyborcze i trzy w 
nowej kadencji. 

Zostali wyznaczeni przedstawi-
ciele Rady do komisji konkurso-
wych opiniujących oferty w konkur-
sach na realizację zadań publicznych 
w 2020 roku. 

Rada opiniowała projekty 
uchwał i akty prawa miejscowego 
dotyczące sfery zadań publicznych: 
Raport o stanie Gminy Miasto Ra-
ciąż za 2019 rok, Program współ-
pracy Gminy Miasto Raciąż z orga-
nizacjami pozarządowymi na 2021 
rok, Projekt budżetu Gminy Miasto 
Raciąż na 2021 rok, Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Raciąż 
na 2020 rok; podsumowała akcję 
lato oraz zapoznała się z informacją 
o realizacji Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na terenie Miasta Raciąża.

Raciąska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego powstała w 
2015 roku jako pierwsza w powiecie 
płońskim.

   
SM

Wiadomości z RRDPP

RACIĄSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO - ROK 2020

Uwaga Mieszkańcy!
Ogłoszenie PGKiM w Raciążu 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z.o.o. (PGKiM) informuje, że w związku z nieregulowaniem 
przez mieszkańców przeterminowanych zaległości w opłatach za dostawę wody, które w wielu przypadkach sięgają nawet kilkunastu 

tysięcy złotych, zostaną podjęte odpowiednie kroki, w celu ich wyegzekwowania, 
łącznie z odcinaniem dłużników od miejskiego wodociągu. 

Wszelkie zasady dotyczące posiadania przyłącza wodociągowych i tym samym korzystania z wody pitnej oraz wnoszenia za to opłat 
reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. 2001 Nr 

72 poz. 747). 
Informujemy, że po 3 miesiącach bez wniesienia przez użytkownika opłaty za dostawę wody, PGKiM w Raciążu ma prawo do odcięcia 
od wodociągu. Zgodnie z prawem, w takiej sytuacji dłużnikowi należy zapewnić dostęp do wody pitnej z innego źródła. W przypadku 

Raciąża, takim źródłami są zdroje zlokalizowane w następujących miejscach:
- Plac Adama Mickiewicza

- ulica Wolności 
- ulica 19 stycznia

Apelujemy i przypominamy o terminowych wpłatach za dostawy wody. 
PGKiM Raciąż
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Stare i młode, poturbowane 
przez samochody, głodne, z 
chorymi stawami, ranami i gu-
zami, porzucone i wystraszone, 
cierpiące, bezradne, z podkulo-
nymi ogonami, skazane na po-
niewierkę za winy niepopełnio-
ne. Bezdomne psy. 

Można je spotkać wszędzie: w każ-
dej wiosce, małym miasteczku, czy 
wielkim mieście. Internet każdego 
dnia publikuje dziesiątki, a nawet 
setki zdjęć psów – ofiar ludzkiej bez-
myślności i okrucieństwa. Ileż razy, 
niemal każdemu z nas, szkielet psa 
okrytego skórą wyciskał łzy z oczu. 
Ileż razy walka ludzi o ratowanie ży-
cia psa płynącego na krze, topiącego 
się w bagnie, czy stojącego bezradnie 
na zaporze wodnej, wywoływała ten 
sam efekt. 

Miłość do zwierząt to nie słowa, 
nie bierność i nie litość nad skrzyw-
dzonymi istotami. Miłość do zwie-
rząt to wrażliwość na ich cierpienie, 

to działanie na rzecz poprawy ich 
doli i przywrócenia im wiary w czło-
wieka i człowieczeństwo.

W chwalebnym dziele walki o 
dobro najbliższych nam istot Ra-
ciąż nie jest pustynią. Ratowaniem 
bezdomnych psów i przywracaniem 
im wiary w człowieka zajmuje się 
kierowane przez społeczniczkę - Pa-

nią Małgorzatę Stanisławiak - Sto-
warzyszenie „Psijazna Dłoń”. Liczy 
ono siedmioro członków. Wszyscy są 
wolontariuszami. 

Praca tej niewielkiej, ale zaangażo-
wanej grupy, przynosi nadzwyczaj-
ne rezultaty. W 2020 roku Stowa-
rzyszenie objęło opieką 13 psów, z 
czego 8 znalazło miejsce w miejskiej 
„przechowalni”, a 5 pozostałych w 
domach tymczasowych u zaprzyjaź-
nionych osób. Wszystkie zwierzęta 
zostały odrobaczone, odkarmione, 
wyleczone i zaszczepione. Wszystkie 
znalazły nowe miejsca egzystencji i 
kochające rodziny.

Członkowie-wolontariusze po-

święcając swój wolny czas, po 3-4 
razy dziennie pojawiają się w „prze-
chowalni” by wyprowadzać pod-
opiecznych na spacer, pogłaskać i 
co najważniejsze… „porozmawiać” 
z nimi. Podopieczni nigdy nie wy-
kazywali agresji. Opiekunów zawsze 
witają z „uśmiechem na pysku” i 
radosnym merdaniem ogona. Każ-
de spotkanie z wolontariuszem jest 
ogromnym przeżyciem dla obu 
stron, a najtrudniejsze były rozsta-
nia, gdy opiekun wracał do domu, a 
podopieczny do kojca.

Nie o każdym pensjonariuszu 
„przechowalni” można powiedzieć: 
jakie nieszczęście go dotknęło i ja-
kie były jego losy. Wolontariusze i 
lekarz weterynarii starają się dociec 
przyczyn opłakanego stanu piesków, 
ale często są to wyłącznie domnie-
mania. Nie mniej, wiele obrażeń jest 
bardzo typowych dla określenia (z 
dużym prawdopodobieństwem), co 
pieska spotkało. Na przykład Dizel 
– trafił z obrażeniami po potrąceniu 
przez samochód; Richard – z guzem 
na głowie i innymi ranami to ofia-
ra pobicia; Kajtek – słaniający się na 
nogach, ze schorowanymi stawami, 
to efekt wieloletniego stania na łań-
cuchu; charcica Bella – zagłodzona 
i, po wielodniowej tułaczce po lesie, 
najprawdopodobniej została porzu-
cona lub zaginęła podczas polowa-
nia. 

To takim psom członkowie Sto-
warzyszenia poświęcają swój czas i 
uczucia. To dzięki ich wysiłkom i do-
skonałej współpracy z weterynarią, te 
wszystkie zwierzęta udało się dopro-
wadzić do zdrowia i przywrócić im 
zaufanie do człowieka. 

Zwierzęta w przechowalni lub w 
domach tymczasowych przebywa-
ją – praktycznie – do 3 miesięcy. W 
tym czasie udaje się znaleźć dla nich 
„prawdziwy dom”. A nasi podopiecz-
ni znajdują swoje domy w całej Pol-
sce, m.in.: w Bydgoszczy, Toruniu, 
Warszawie, Raciążu i wielu innych 
miejscowościach oraz miastach. I 

choć rozstanie z nimi jest bolesne, to 
jednocześnie radosne, podbudowane 
nadzieją, że u nowych właścicieli pie-
ski znajdą to, czego tak bardzo pra-
gną: opiekę i miłość. 

Warto podkreślić, że Stowarzysze-
nie jest w stałym kontakcie z nowymi 
właścicielami piesków. Gdy otrzy-
mujemy od nich zdjęcia naszych by-
łych podopiecznym wylegujących się 
na kanapach, przytulanych i rado-
snych, to serce nam rośnie. Takie ob-
razki utwierdzają nas w przekonaniu 
co do celu i sensu naszej działalności.

Niestety, każda działalność, nawet 
w pełni społeczna, wymaga niewiel-
kich funduszy. W kwietniu bieżą-
cego roku Stowarzyszenie wzięło 
udział w konkursie ofert na realiza-
cję zadania publicznego w zakresie 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
i zapewnienia im opieki. Oferta 
była przekonująca i Stowarzyszenie 
otrzymało dofinansowanie z Urzędu 
Miejskiego. To było dla miasta - w 
sensie ekonomicznym - doskonałe 
posunięcie. Koszt utrzymania przez 
miasto jednego pieska w schronisku, 
to wydatek rzędu kilku tysięcy zło-
tych w skali roku, tymczasem nasza 
działalność – ze względu na wolon-
tariat – to wydatek kilka razy niższy. 

Sukcesy Psijaznej Dłoni to w dużej 
mierze zasługa bardzo dobrej współ-
pracy z burmistrzem miasta Panem 
Mariuszem Godlewskim i prezesem 
PGKiM Panem Robertem Pniew-
skim. Obaj Panowie są wielkimi 
miłośnikami zwierząt, wrażliwymi 
na ich krzywdę i cierpienie, dlatego   
w miarę swoich możliwości i kom-
petencji wspierają działalność Stowa-
rzyszenia. Korzyści ze współpracy są 
obopólne: Stowarzyszenie zapewnia 
pieskom nowych, odpowiedzialnych 
właścicieli, a miasto pozbywa się pro-
blemu bezdomnych psów.  

W filozoficznej bajce „Mały Ksią-
żę” Antoine de Saint-Exupery w usta 
Lisa wkłada znamienne słowa: „Na 
zawsze ponosisz odpowiedzialność 
za to, co oswoiłeś.” Gdyby ludzie, 
którzy krzywdzą zwierzęta zrozumie-
li sens tej sentencji i wzięli ją sobie 
do serca, to świat wokół nas byłby o 
wiele lepszy.

Stowarzyszenie „Psijazna Dłoń”

Stowarzyszenie „Psijazna Dłoń”

Nowe życie

Zgodnie z informacjami Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
w zakończonym 30 listopada 
2020 r. Powszechnym Spisie 
Rolnym w województwie Mazo-
wieckim zostało spisanych 97% 
gospodarstw rolnych. 

Gmina Miasto Raciąż znalazła się 
w gronie 42 gmin z terenu naszego 
województwa, które spisały się w 
100%. W kategorii gmin, w których 
do spisania było poniżej 400 gospo-
darstw, Gmina Miasto Raciąż zna-
lazła się w trójce najlepszych gmin 
pod względem samospisu – taką 
formę udziału w Powszechnym Spi-
sie Rolnym wybrało 30% rolników 
z naszej gminy. Bardzo dziękujemy 
wszystkim rolnikom, którzy wzięli 
udział w Powszechnym Spisie Rol-

nym i przyczynili się do osiągnięcia 
przez Gminę Miasto Raciąż bardzo 
dobrych statystyk. 

Czym jest spis rolny?
To jedyne badanie, które pozwala 

na pozyskanie kompleksowych da-
nych na temat polskiego rolnictwa. 
Są one konieczne do kształtowania 
krajowej, regionalnej i lokalnej po-
lityki rolnej oraz społecznej na wsi. 
Będą stanowiły również podstawę 
do kształtowania Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej. Spis reali-
zowany jest nie tylko w Polsce, ale 
także w innych krajach Unii. Dane 
zebrane w spisie rolnym służą m.in. 
do opracowania programów rozwo-
jowych polskiego rolnictwa i obsza-
rów wiejskich i realnie przekładają 
się na wielkość środków, które Polska 
otrzymuje na programy rozwojowe 
dla rolnictwa.

UM Raciąż, DZ
Źródła: sadnowoczesny.pl, 

bia24.pl 

Spisani w 100% 

Podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020
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Pamiętamy

Rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego

Rocznica wydarzeń na Wybrzeżu

Pół wieku od Grudnia’70 

80 lat temu, w zimowy po-
ranek 2 grudnia 1940 roku o 
szóstej rano do domów wielu 
rodzin w Raciążu i okolicach 
wdarli się niemieccy żołnierze. 
Rozpoczęły się wysiedlenia lud-
ności polskiej z Raciąża, żeby 
zrobić miejsce dla nowych nie-
mieckich panów naszego mia-
sta. Warto wspomnieć te wyda-
rzenia. 

Wysiedlenie mieszkańców Raciąża 
było z góry zaplanowane. Wynikało 
to z polityki niemieckiego okupan-
ta wobec ziem wcielonych bezpo-
średnio do Rzeszy, a takim miastem 
wraz z całą rejencją ciechanowską był 
Raciąż. Tereny te były „oczyszczane” 
z Polaków, których przesiedlano do 
Generalnego Gubernatorstwa. Na 
miejsce prawowitych mieszkańców 
sprowadzani byli osadnicy niemiec-
cy.

Nie dysponujemy niestety pełną 
listą wywiezionych z Raciąża Pola-
ków, jednak część osób znamy. Wy-
wieziono między innymi rodzinę 
Siennickich – rodzeństwo Bogumiłę, 
Jerzego oraz Teresę wraz z rodzica-
mi Władysławą i Walentym. Raciąż 
musiała także opuścić rodzina Pana 
Kazimierza Adamskiego. Wywózka 
dotknęła również rodzinę Chrza-
nowskich (m.in. Romana i Jerzego) 
oraz rodzinę Ciskich. Z Pęs wywie-
ziona została rodzina Mączewskich.

Jak opowiada Pani Teresa Pniew-
ska (z domu Siennicka), rankiem 
do ich domu rodzinnego wpadli 
niemieccy żołnierze. Zażądali, aby 
opuścili dom tylko w tym, co mają 
na sobie. Mama pani Teresy zaczę-
ła protestować, że bez męża nigdzie 
nie pójdzie. Żołnierze pozwolili po-
biec po ojca jednemu z dzieci. Pan 
Siennicki w tym czasie przebywał w 
sklepie swojej siostry, gdzie pomagał.

Pan Walenty Siennicki wcześniej 
słyszał już o tym, że mogą być wy-
wózki z Raciąża i że istnieje lista Po-
laków do wywiezienia. Została już 
wcześniej przygotowana przez Niem-
ców i żołnierze wchodzili tylko do 
tych rodzin, których nazwiska wcze-

śniej na niej umieszczono. Tego dnia 
rodziny Siennickich na tej liście nie 
było. Dlaczego więc Niemcy wdarli 
się do domu pani Teresy? Okazało 
się, że jest to „zasługa” miejscowego 
konfidenta Szcześniaka. Namówił 
on żołnierzy, żeby wywieźć z Racią-
ża rodzinę Siennickich, bo mieszkają 
naprzeciwko siedziby Gestapo, więc 
na pewno wszystko słyszą co się tam 
dzieje na przesłuchaniach. Niemcy 
posłuchali Szcześniaka.

Kiedy rodzina była w komple-
cie, niemieccy żołnierze kazali iść 
wszystkim ulicą Warszawską w stro-
nę kościoła. Mama pani Teresy szła 
bez kurtki, tak jak zastali ją w domu. 
Niczego nie mogła zabrać. Po drodze 
jeden z wujów zobaczył, że są pę-
dzeni ulicą. Zdjął własną jesionkę i 
dał pani Siennickiej, żeby się okryła. 
Rodzinę wraz z dużą grupą innych 
mieszkańców umieszczono w koście-
le i tam zamknięto. Bez jedzenia i 
picia. Trzymano ich tam cały dzień. 
Niektórzy mieszkańcy próbowali 
zatrzymanym przynosić wodę i je-
dzenie, ale Niemcy nie pozwolili na 
przekazanie ani wody, ani jedzenia. 
Był to ciężki dzień. Późnym wieczo-
rem pojawiły się ciężarówki, które 
wywiozły wszystkich do obozu w 
Działdowie.  Następnie wywiezieni 
mieszkańcy Raciąża trafili daleko na 
południe Polski – najpierw do Kro-
ścienka. Tam rodziny przydzielono 
do góralskich gospodarstw w okoli-
cach Krościenka oraz Grywałdu. 

Niestety nie wszyscy po wojnie 
wrócili do Raciąża. Brat Pani Teresy 
nigdy już nie wrócił – był w Armii 
Krajowej i wyjechał nielegalnie do 
Warszawy, gdzie zginął w Powstaniu 
Warszawskim.

Szerzej o tym, co działo się z racią-
skimi rodzinami już po wywiezieniu, 
można przeczytać w „Księdze pa-
mięci mieszkańców Raciąża” oraz w 
książce Z. Ptasiewicza „Wspomnie-
nia znaczone łzami. Wysiedlenia 
ludności polskiej z obszaru rejencji 
ciechanowskiej 1939–1944”.

Bardzo dziękuję pani Teresie 
Pniewskiej za rozmowę w 80. roczni-
cę tych wydarzeń i opowieść o prze-
biegu wywózki w Raciążu i okolicz-
ności, jakie jej towarzyszyły. Pomimo 
upływu 80 lat wspomnienia te ciągle 
budzą emocję oraz łzy. Dziękuję tak-
że panu Romanowi Chrzanowskie-
mu, który o tej rocznicy przypomniał 
i wraz z synem Pawłem Chrzanow-
skim zmobilizował mnie do napisa-
nia tego teksu, aby przypomnieć i 
nie zapomnieć nigdy tych trudnych 
czasów, gdzie za to, że byli Polakami 
nasi przodkowie zostali wypędzeni z 
własnych domów.

Mieszkańcom Raciąża i okolic, 
których dotknęła akcja wywózek na-
leży się nasza pamięć. Do dziś żyją 
wśród nas osoby dotknięte tym nie-
ludzkim traktowaniem oraz ich po-
tomkowie.

Historia miasta

80 lat od wysiedleń mieszkańców Raciąża

50 lat temu, 14 grudnia 1970 roku 
robotnicy ze Stoczni Gdańskiej w ge-
ście protestu przeciwko podwyżkom 
cen żywności wyszli na ulice mia-
sta. Zapoczątkowano tym samym 
wydarzenia, które dziś znamy jako 
Grudzień'70. Doszło do strajków 
nie tylko w Gdańsku, ale m.in. tak-
że w Gdyni, Szczecinie czy Elblągu. 
W wyniku decyzji komunistycznych 
władz, które nakazały użycia broni 
palnej przeciwko protestującym, ży-

cie straciło 41 osób. Ci ludzie wyszli 
na ulice, by walczyć o godność nie 
tylko swoją, ale i całego narodu. Pa-
miętajmy o nich. 

(fot. portalmorski.pl)

39 lat temu - 13 grudnia 1981 
roku na wniosek niekonstytucyjne-
go organu - Wojskowej Rady Oca-
lenia Narodowego, Rada Państwa 
niezgodnie z ówczesną konstytucją 
PRL, wprowadziła na terenie całe-
go kraju stan wojenny. Podczas jego 
trwania internowano łącznie 10 131 
działaczy związanych z „Solidarno-
ścią”, a życie straciło około 40 osób, 
w tym 9 górników z kopalni „Wujek” 
podczas pacyfikacji strajku. Zniesio-
no go dopiero 22 lipca 1983 roku. 
Jednym z symboli tego wydarzenia 
jest fotografia Chrisa Niedenthala, 

który uwiecznił na niej wojskowy 
transporter opancerzony oraz żołnie-
rzy przed warszawskim kinem "Mo-
skwa", nad którego wejściem wisiał 
baner z napisem "Czas Apokalipsy" 
- w tamtym czasie wyświetlano film 
Francisa Forda Coppoli pod tym sa-
mym tytułem. Zdjęcie obiegło świat, 
dzięki przemyceniu go do Berlina i 
późniejszej publikacji przez tamtej-
szy Newsweek. 

Fot. national-geographic.pl 
DZ
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Ogromny sukces uczniów 
naszej szkoły!!!

Szkoła Podstawowa w Raciążu zajęła III miejsce w ogólno-
polskim konkursie edukacyjnym w ramach programu na-
ukowego - „Być jak Ignacy”.

Jest to ogromny sukces, który przyniósł nie tylko wiel-
ką radość, ale i wymierne korzyści dla naszej szkoły, która 
otrzymała nagrodę w wysokości 6 tys. zł. Szkoła otrzyma 
również tytuł Naukowej Szkoły Ignacego.

Co ważne - uczniowie pomimo zbliżających się Świąt i ferii 
przystępują do II części programu, który dotyczy ekologii, a 
w szczególności oszczędzania wody.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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W sytuacji, kiedy dziecko nie 
może wychowywać się w rodzinie 
biologicznej lub gdy rodzice z róż-
nych powodów nie są w stanie się 
nim zająć najlepszym rozwiązaniem 
jest zapewnienie dziecku opieki 
w rodzinie zastępczej. Są osoby, 
które pragną otworzyć swój dom  
i rodzinę na przyjęcie dzieci po-
zbawionych właściwej opie-
ki rodzicielskiej. Jak to zrobić…  
od czego zacząć… to tylko niektóre 
dylematy, z którymi się zmierzają. 
Rodzina zastępcza to szansa na wzra-

stanie dzieci w warunkach zbliżo-
nych do naturalnych. Zachęcamy 
i zapraszamy do tworzenia rodzin 
zastępczych i współpracy z Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Płońsku. Jesteśmy, Pomagamy, 
Wspieramy. Każde dziecko do pra-
widłowego rozwoju potrzebuje 
akceptacji, szacunku i ciepła ro-
dzinnego. Dzieci pragną domu i ro-
dziny, która je przytuli, wytłumaczy  
i zapewni poczucie bezpieczeństwa. 

Rodziny zastępcze peł-
nią bardzo ważną rolę w sys-

temie opieki nad dzieckiem.  
W większości są to rodziny spo-
krewnione z dzieckiem, które po-
dejmują funkcje opiekuńcze najczę-
ściej z przyczyn losowych. W chwili 
obecnej do włączenia się w pomoc 
dziecku, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Płońsku chce w 
większym stopniu zaangażować ro-
dziny, małżeństwa i osoby samotne, 
które po ukończeniu odpowiednich 
szkoleń będą mogły pełnić funkcje 
rodziny zastępczej niezawodowej i 
zawodowej. Rodzinna piecza zastęp-
cza jest formą tymczasowej opieki 
nad dzieckiem, bez powiązań praw-
nych. Rodzicielstwo zastępcze to nie 
adopcja.

Zapotrzebowanie na rodziny za-
stępcze jest bardzo duże, dlatego Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Płońsku działając jako Organiza-
tor Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 
Powiecie Płońskim dokłada wszel-
kich starań, aby pomóc dzieciom, 
które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Powiat Płoński i PCPR 
w Płońsku wspierają rodzicielstwo 
zastępcze i poszukują zawodowych 
rodzin zastępczych. Rada Powiatu 
Płońskiego w 2019 r. podjęła decyzję  
o podniesieniu wysokości wynagro-
dzenia rodziny zastępczej zawodo-
wej, na kwotę nie niższą niż 4500 zł 
brutto miesięcznie. Oferujemy także:
• Specjalistyczne szkolenia i wsparcie
• Pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka
• Opiekę koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej
• Pomoc psychologa, pedagoga
• Bezpłatne szkolenie kandydatów 
na rodziców zastępczych

Rodziny zastępcze są wciąż poszu-
kiwane, bo wiele dzieci potrzebuje 
opieki. Przyjdź do nas, porozmawiaj. 

Rodzina zastępcza otrzymuje tak-
że:
• świadczenie na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka umiesz-
czonego w rodzinnej pieczy zastęp-
czej, 
• dodatek wychowawczy, 
• świadczenie „Dobry Start”, 
• dodatek na dziecko legitymujące 
się orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści, 
inne wsparcie wynikające z ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.  

O umieszczeniu dziecka w rodzi-
nie zastępczej decyduje Sąd.  

Pełnienie roli rodziny zastęp-
czej to swojego rodzaju misja, 
którą podejmuje wiele rodzin  
i wielu się to udaje! Rodziciel-
stwo zastępcze to wyzwanie, 
ale także satysfakcja. To jeden  
z wielkich darów jakie można ofia-
rować dziecku, obdarzając go swoją 
opieką i troską. 

Rada Powiatu Płońskiego wspie-
ra działania związane z pieczą 
zastępczą realizowane na terenie 
Powiatu Płońskiego. Zależy nam 
by dzieci, które znalazły się w 
trudnej sytuacji życiowej znalazły 
ciepło, bliskość i poczucie bezpie-
czeństwa w rodzinach zastępczych. 
Wprowadziliśmy kompleksowe 
rozwiązania, które mają na celu 
zachęcenie mieszkańców powiatu 
do utworzenia rodzin zastępczych 
– podjęliśmy decyzję o podniesie-
niu wysokości wynagrodzenia ro-
dziny zastępczej zawodowej, na 

kwotę nie niższą niż 4500 zł brut-
to miesięcznie. Dodatkowo oferu-
jemy liczne formy wsparcia m.in. 
pomoc psychologa i pedagoga, po-
krycie kosztów utrzymania dzieci 
czy opiekę koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej – mówi członek 
zarządu Powiatu Płońskiego, Artur 
Adamski. 

Rodziny, małżeństwa, osoby sa-
motne, które czują potrzebę niesie-
nia pomocy dzieciom potrzebującym 
zapraszamy do kontaktu z powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popie-
łuszki 14, tel. 23 662 75 49.

 

Razem jest lepiej ….

Poszukujemy Rodzin zastępczych 
zawodowych i niezawodowych 

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta

Raciąż
 Od kilkunastu miesięcy jako Gmi-
na Miasto Raciąż współpracujemy 
z Powiatem Płońskim przy reali-
zacji projektu „Nasz Nowy Dom – 
Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej 
w powiecie płońskim". To niezwy-
kle ważny społecznie projekt, któ-
ry przede wszystkim ma za zadanie 
ochronę dzieci i ich dobra, m.in. 
za pomocą zajęć społeczno-kultu-
ralno-sportowo-edukacyjnych, ale 
również poprzez współpracę z psy-
chologiem czy liderem rodziny. W 
Gminie Miasto Raciąż projektem 
objęliśmy 15 osób - 5 dorosłych i 10 
dzieci.


