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18 lutego w Sali Widowiskowej Miejskie-
go Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w 
Raciążu odbyło się wręczenie stypendiów 
za wybitne wyniki w nauce w I semestrze 
roku szkolnego 2020/2021. Średnia ocen 
uprawniająca do ubiegania się o stypen-
dium wynosiła 5,16. 

Więcej wewnątrz numeru.

Stypendia Burmistrza przyznane

Burmistrz wsparł organizacje pozarządowe Sukces uczniów Szkoły Podstawowej
Na początku lutego rozstrzy-

gnięte zostały konkursy ofert 
na realizację zadań publicznych 
w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Dotacje z budżetu mia-
sta trafią do LKS Błękitni Raciąż 
oraz stowarzyszenia „Psijazna 
Dłoń”. Więcej na stronie 4.

Burmistrz Miasta Raciąża za-
prasza do udziału w konkursie 
fotograficznym „Raciąż w czte-
rech porach roku”. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. 

Szczegółowe informacje znaj-
dą Państwo wewnątrz tego nu-
meru naszej gazety. 

 

Po raz kolejny uczniowie z Koła 
Naukowego Eko-erka działają-
cego w Szkole Podstawowej w 
Raciążu zdobyli tytuł Naukowej 
Szkoły Ignacego i nagrodę pie-
niężną dla szkoły w łącznej kwo-
cie 9 tys. złotych. 

Więcej na stronie 6.

9 lutego 2021 r. w Szkole Pod-
stawowej im. St. Konarskiego w 
Raciążu miała miejsce skromniej-
sza niż zwykle, ale wciąż bardzo 
ważna uroczystość wyróżnienia 
uczniów za najlepsze wyniki w 
nauce i wzorowe zachowanie. 
Podsumowanie I semestru odbyło 
się w kameralnym gronie i z za-
chowaniem zasad reżimu sanitar-
nego. Więcej na stronie 3. 

Zapraszamy do udziału w konkursie  Primus Inter Pares
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Słowo Burmistrza Miasta                                                Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy, 
tegoroczna zima wyjątkowo 

dała się nam wszystkim we znaki. W 
ciągu kilku ostatnich lat temperatury 
rzędu 20 stopni poniżej zera były zja-
wiskiem praktycznie nie występują-
cym, jednak na początku 2021 roku 
musieliśmy się z nimi zmierzyć. Po-
dobnie było z opadami śniegu, które 
momentami były bardzo obfite. Ze 
względu na takie warunki pogodo-
we, musieliśmy wszyscy zachować 
bardzo dużą czujność i ostrożność, 
zarówno poruszając się autami, jak 
i po prostu idąc chodnikiem. Uwa-
żam, że jako Miasto zdaliśmy ten 
niełatwy egzamin i w dużym stop-
niu zapewnialiśmy Państwu odpo-
wiednie jak na tę porę roku warunki 
do bezpiecznej jazdy i innych form 
poruszania się po Raciążu. Niebaga-
telną rolę odegrał w tym zakupiony 
jeszcze w 2020 roku nowy sprzęt – 
ciągnik wyposażony w pług oraz pia-
skarko-solarka. Pracownicy Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Raciążu w miarę 
swoich możliwości robili wszystko, 
by ruch drogowy na terenie całego 
miasta odbywał się bez większych 
przeszkód, pracując również w póź-
nych godzinach wieczornych. Bardzo 
szybko reagowali oni na pogodowe 
zmiany i powstające w ich konse-
kwencji zagrożenia dla mieszkańców. 
Na bieżąco uzupełniane były także 
zapasy materiałów niezbędnych do 
zimowego utrzymania dróg - w po-
łowie stycznia zakupionych zostało 
26 ton soli drogowej i 40 ton pia-
sku, zaś na początku lutego dotarło 
do nas kolejne 13 ton soli. Niestety, 
wspomniane warunki pogodowe w 
parze z dość szybko postępującą od-
wilżą spowodowały, że znacznie po-
gorszył się stan dróg na kilku ulicach 
naszego miasta. W związku z tym, po 
konsultacjach z prezesem PGKiM w 
Raciążu zleciłem podjęcie działań w 
tej kwestii. Pod koniec lutego dotarł 
do nas transport specjalnej masy mi-
neralno-asfaltowej PATCH, którą na 
bieżąco będziemy usuwać wszelkie 
ubytki. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że są w naszym mieście ulice, na któ-
rych nie ma jeszcze nawierzchni as-
faltowych i po roztopach poruszanie 
się po nich jest utrudnione, jednak 
staramy się systematycznie zmieniać 
ten stan. Będziemy inwestowali w 
infrastrukturę drogową w tych rejo-
nach miasta w miarę naszych finan-
sowych możliwości. Chcę zapewnić, 
że poprawa stanu dróg na terenie na-
szego miasta cały czas jest jednym z 
priorytetów moich działań. 

Wsparcie dla organizacji po-
zarządowych 

W ostatnim czasie rozstrzygnię-
te zostały dwa konkursy na reali-
zację zdań publicznych w zakresie 
wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej, a także zapobiegania 
bezdomności i zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich 
wyłapywanie. Komisje konkursowe 
wybrały oferty odpowiednio LKS 
Błękitni Raciąż oraz stowarzyszenia 
„Psijazna Dłoń”. Jako Burmistrz sys-
tematycznie wspieram zarówno te 
organizacje pozarządowe, jak i inne, 
ciesząc się jednocześnie z owocnej 
współpracy, bo wiem, że są to pienią-
dze wydane z pożytkiem dla naszej 
lokalnej społeczności. Szczegółowe 
informacje na temat przekazanego 
wsparcia znajdą Państwo w tym nu-
merze „Pulsu Raciąża”. 

Nagrody za wybitne wyniki w 
nauce

Luty był czasem nagradzania 
naszej młodzieży szkolnej za trud 
ich ciężkiej pracy. Miałem niezwy-
kłą przyjemność wręczyć nagrody 
podczas uroczystości „Primus Inter 
Pares” w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu, 
a także przekazać oficjalnie stypen-
dia Burmistrza Miasta ufundowane 
przez Radę Miejską. Jestem bardzo 
zadowolony z faktu, iż mamy w 
naszym mieście tak wiele młodych 
osób, które chcą się uczyć i przykła-
dają do pozyskiwania wiedzy bardzo 

dużą wagę. Uzyskanie tak wysokiej 
średniej ocen z najważniejszych 
przedmiotów, takich jak język pol-
ski, język obcy, matematyka czy inne 
przedmioty ścisłe wymaga niezwy-
kłego poświęcenia, systematyczności 
i ogromnej determinacji. Raz jeszcze 
gratuluję wszystkim uczniom, którzy 
otrzymali wyróżnienia za swoje wy-
bitne osiągnięcia. Więcej szczegółów 
możecie Państwo przeczytać w luto-
wym numerze „Pulsu Raciąża”. 

Przetarg na lokal mieszkalny 
Zapraszam do udziału w Drugim 

Przetargu Ustnym Nieograniczonym 
na sprzedaż spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu mieszkal-
nego nr 38 o powierzchni 28,73 m2 
położonego w budynku przy ul. Jó-
zefa Piłsudskiego 1 w Raciążu. Cena 
wywoławcza lokalu to 87 000 zł. 
Aby wziąć udział w przetargu, należy 
wpłacić wadium w wysokości 8 700 
zł do dnia 8 marca 2021 r. Za datę 
wniesienia wadium uważa się dzień, 
w którym kwota wadium wpłynęła 
na konto Urzędu Miasta Raciąż w 

BS Raciąż nr: 31 8233 0004 0000 
1544 2016 0009 z podaniem tytułu 
wpłaty: „II przetarg – nieruchomość 
- przy ul. Piłsudskiego 1”. Przetarg 
odbędzie się w dniu 12 marca 2021 
roku o godz. 10.00 w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
ciążu przy ul. Kilińskiego 23, sala 
główna na I piętrze. Szczegółowe 
informacje znajdą Państwo w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego, w zakładce „Przetargi”, 
bądź uzyskają bezpośrednio w Urzę-
dzie Miejskim w Raciążu, 09-140 
Raciąż pl. Adama Mickiewicza 17, 
pokój nr 11, tel. (23) 679-11-63 
wew.38, w godzinach pracy Urzędu.

Konkursy z nagrodami
Wewnątrz numeru możecie Pań-

stwo zapoznać się z regulaminem 
konkursu fotograficznego „Raciąż 
w czterech porach roku”, który po-
trwa aż do 1 grudnia. Jego celem jest 
zachęcenie mieszkańców do spojrze-
nia na nasze miasto przez obiektyw 
aparatu/ekran telefonu i uchwycenie 
zarówno elementów krajobrazu jak 
i naszej lokalnej architektury. Kon-
kurs podzielony jest na cztery etapy, 
a z każdego z nich wyłonimy trzech 
zwycięzców. Na laureatów czekają 
atrakcyjne nagrody. Trwa także fa-
cebookowy konkurs „Co wiesz o 
Raciążu?”. W każdą środę i piątek 
na facebookowej stronie Urzędu 
Miejskiego w Raciążu zamieszczane 
są pytania dotyczące historii nasze-
go miasta. W komentarzu pod py-

taniem należy napisać prawidłową 
odpowiedź, a w każdy poniedziałek 
odbywa się losowanie zwycięzców 
poszczególnych etapów. Zachęcam 
do aktywnego uczestnictwa w tej za-
bawie i włączenia się do walki o na-
sze miejskie gadżety. 

Wirtualne Muzeum bliżej 
startu 

Intensywnie pracujemy nad roz-
poczęciem działalności naszego Wir-
tualnego Muzeum Ziemi Raciąskiej. 
Autorem witryny, na której będzie 
się ono znajdować jest dyrektor 
Społecznego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Raciążu Damian Szcze-
śniewski, któremu bardzo dziękuję 
za zaangażowanie i poświęcony tej 
idei czas. Cieszę się, że w tę inicja-
tywę włączył się także Wójt Gminy 
Raciąż Zbigniew Sadowski i razem 
będziemy utrwalać ważne dla historii 
miasta i ziemi Raciąskiej artefakty. 
Przygotowujemy się do zbierania i 
zamieszczania pierwszych materia-
łów, o czym z pewnością będziemy 
informować. Wszystkich, którzy 
posiadają jakieś pamiątki rodzinne, 
stare fotografie i inne historyczne 
przedmioty, zachęcam do zgłaszania 
się do Urzędu Miejskiego w Raciążu 
osobiście, bądź telefonicznie. Po ich 
zdigitalizowaniu będą one zwrócone, 
a w wersji cyfrowej zasilą zbiory na-
szego Muzeum. 
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18 lutego w Sali Widowisko-
wej Miejskiego Centrum Kultu-
ry Sportu i Rekreacji w Raciążu 
odbyło się wręczenie stypen-
diów za wybitne wyniki w na-
uce w I semestrze roku szkolne-
go 2020/2021. 

Nagrody zostały wręczone przez 
Burmistrza Mariusza Godlewskiego 
oraz Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Pawła Chrznowskiego. Zgod-
nie z uchwałą Nr VIII/146/2020 
Rady Miejskiej w Raciążu zmianie 
uległy zasady przyznawania stypen-
diów. Od początku roku szkolnego 

2020/2021 oprócz uczniów klas IV-
-VIII Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Konarskiego w Raciążu, mogą 
ubiegać się o nie również uczniowie 
Zespołu Szkół w Raciążu oraz Ze-
społu Szkół Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego w Raciążu. Dla 
uczniów klas IV-VI przy jej oblicza-

niu pod uwagę są brane przedmioty: 
język polski, matematyka, historia, 
przyroda/biologia lub geografia, ję-
zyk obcy. Dla uczniów klas VII-VIII 
są to przedmioty: język polski, ma-
tematyka, historia, biologia lub geo-
grafia, fizyka lub chemia, język obcy. 
Średnia ocen uprawniająca do ubie-
gania się o stypendium wynosi 5,16. 
W przypadku szkół ponadpodstawo-
wych, stypendium trafia do jednego 
ucznia z najwyższą średnią ocen. 

Ze Szkoły Podstawowej w Raciążu 
stypendia otrzymały:

Maja Włudzik z klasy V b, Marce-

lina Chyczewska z klasy VI a, Alek-
sandra Poczmańska z klasy VII a oraz 
Magdalena Lorenc z klasy VII b. 

Z Zespołu Szkół w Raciążu sty-
pendium otrzymała Oliwia Bylińska, 
natomiast ze Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego w STO w Ra-
ciążu Damian Białecki.  

Wszystkim nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w nauce.

RED, KW

Nagrodzeni za wyniki w nauce

Stypendia rozdane

9 lutego 2021 r. w Szkole Pod-
stawowej im. St. Konarskiego w 
Raciążu miała miejsce skrom-
niejsza niż zwykle, ale wciąż 
bardzo ważna uroczystość wy-
różnienia uczniów za najlep-
sze wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie. Podsumowanie I 
semestru odbyło się w kame-
ralnym gronie i z zachowaniem 
zasad reżimu sanitarnego. 

Za średnie ocen powyżej 5,0 i 
wzorowe zachowanie wyróżnieni zo-
stali następujący uczniowie:

Wiktor Zawadzki, Jakub Nowa-
czewski, Gabriela Koszela, Roksana 
Bańka, Ewa Kilijan, Lidia Jaworska, 
Julia Orłowska, Wiktoria Sikorska, 
Stefania Falkiewicz, Maja Włudzik, 
Marcelina Chyczewska, Zuzanna 
Baranowska, Zuzanna Dalkiewicz, 
Adam Dymek, Liliana Wochno-

wicz, Wiktor Kozakiewicz, Nadia 
Cybulska, Aleksandra Poczmańska i 
Magdalena Lorenc. 

Uczniowie otrzymali list pochwal-
ny, a ich rodzice list gratulacyjny. 
Już od wielu lat istnieje zwyczaj 
wyłaniania ucznia bądź uczennicy z 
najwyższą średnią i przyznanie tytu-
łu Primus Inter Pares. W tym roku 
statuetka trafiła do rąk Mai Włudzik 
z klasy Vb. Nagrodę wręczył uczen-

nicy Burmistrz Miasta Raciąża Pan 
Mariusz Godlewski w obecności 
mamy Mai pani Moniki Rutkow-
skiej oraz dyrekcji szkoły - Pana 
Dariusz Mosakowskiego i Pani Elż-
biety Tobolskiej. Uroczystość przy-
gotowały pod opieką Pani Iwony 
Dąbrowskiej uczennice Samorządu 
Uczniowskiego Roksana Lewan-
dowska i Natalia Gizler. Wsparcia 
technicznego (dekoracje, relacja fo-
tograficzna) udzieliły Panie Izabela 

Sadowska, Joanna Wawrowska i 
Ewa Wasilewska. 

Wszystkim wyróżnionym 
uczniom serdecznie gratulujemy 
osiągniętych wyników w nauce i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

SP Raciąż

Uczniowie wyróżnieni

Primus Inter Pares
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Dotacje dla stowarzyszeń

Burmistrz wsparł organizacje pozarządowe

5 lutego w budynku MCKSiR 
w Raciążu odbyło się wręcze-
nie nagród za udział w kon-
kursie „Cztery pory roku – Mia-
sto i Gmina Raciąż”, którego 
organizatorami byli Miasto 
Raciąż, Gmina Raciąż oraz Bi-
blioteka Publiczna w Raciążu 
działająca w strukturach MCKSiR.

 
Konkurs ogłoszono w listopadzie 

2019 roku i mogli wziąć w nim 
udział zarówno uczniowie klas VI-
-VIII szkół podstawowych, szkół 
ponadpodstawowych, a także do-
rośli. Dotyczył prac plastycznych 
o dowolnej tematyce, które miały 
podkreślać walory poszczególnych 
pór roku. Celami konkursu były 
promocja Miasta Raciąża i Gmi-
ny Raciąż poprzez przedstawienie 
w pracach malarskich lokalnych 
krajobrazów, dziewiczej przyrody i 
wielobarwności widzianej oczami 
rodzimych malarzy, wyłonienie naj-
ciekawszych prac plastycznych do 
kalendarza na 2021 rok oraz innych 
materiałów promujących Miasto 
Raciąż i Gminę Raciąż (widoków-
ki, zakładki, magnesy), prezentacja 
możliwości twórczych młodzieży i 
dorosłych w dziedzinie malarstwa, 
odkrywanie talentów i aktywizowa-

nie członków lokalnej społeczności 
do uczestnictwa w kulturze, a tak-
że umacnianie więzi z regionem.

Podczas kameralnej uroczystości 
w budynku Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji zjawili się 
uczniowie, którzy brali udział w kon-
kursie wraz ze swoimi rodzicami oraz 
nauczycielami, a także przedstawicie-
le szkół z terenu Miasta oraz Gminy 
Raciąż. Nagrody w postaci kalenda-
rzy na 2021 rok stworzonych z prac 
konkursowych wręczyli Burmistrz 
Raciąża Mariusz Godlewski, Wójt 
Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, 
zaś jako przedstawiciele Biblioteki 
Publicznej w Raciążu Danuta Kanto-
rowska oraz Monika Wasiak. Wszyst-
ko odbyło się zgodnie z obecnie przy-
jętymi zasadami sanitarnymi, które 
wiążą się z pandemią koronawirusa. 

Gospodarze Miasta i Gminy 
zgodnie podkreślili, że laureaci 
konkursu wykazali się wielkim ta-
lentem, a ich prace oglądało się z 
dużą przyjemnością. Pogratulowali 
wszystkim nagrodzonym uczniom 
i zachęcili również do brania udzia-
łu w innych tego typu konkursach. 

Do organizatorów wpłynęły 54 
prace, spośród których Komisja 
Konkursowa wybrała 22. Przyznano 
I, II i III miejsca za każdy etap kon-

kursu. Wyniki ukształtowały się na-
stępująco: Wiosna: I miejsce – Jakub 
Hajn, SP Stare Gralewo II miejsce – 
Agata Bloch, SP Unieck III miejsce 
– Jakub Hajn Lato: I miejsce – Ka-
mil Jankowski, SP Stare Gralewo II 
miejsce – Agata Bloch, SP Unieck III 
miejsce – Aniela Jankowska, SP Stare 
Gralewo Jesień: I miejsce – Michał 
Sobolewski, SP Krajkowo II miejsce 
– Adam Rychliński, SP Krajkowo III 
miejsce – Aniela Jankowska, SP Sta-
re Gralewo Zima: I miejsce – Agata 
Bloch, SP Unieck II miejsce – Wik-
toria Żmijewska, SP Koziebrody III 
miejsce – Aniela Jankowska, SP Sta-
re Gralewo Wyróżnienia otrzymali: 
Maja Bylińska (SP Koziebrody), 
Sandra Jonczak (SP Koziebrody), 
Aniela Jankowska (SP Stare Grale-
wo), Krystian Kobuszewski (SP Ko-
ziebrody), Julia Owczarzak (SP Stare 
Gralewo), Patrycja Ossowska (SP 
Raciąż), Agata Bloch (SP Unieck), 
Karolina Rychlińska (SP Unieck), 
Weronika Wiśniewska (SP Raciąż) i 
Wiktoria Chorzewska (SP Raciąż).

RED

Laureaci z nagrodami

Cztery pory roku – Miasto i Gmina Raciąż

Na początku lutego rozstrzy-
gnięte zostały konkursy ofert 
na realizację zadań publicznych 
w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt. Dotacje z budżetu 
miasta trafią do LKS Błękitni Ra-
ciąż oraz stowarzyszenia „Psija-
zna Dłoń”. 

Wsparcie dla klubu
Błękitni złożyli swoją ofertę jako 

jedyni. Klub na zadanie pod tytułem 
„Organizowanie rozgrywek piłkar-
skich dla różnych grup wiekowych” 
otrzyma z miejskiego budżetu 50 
tysięcy złotych. Zadanie musi zo-
stać zrealizowane do 30 czerwca 
2021 roku. 10 lutego w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu przedstawiciele 
Błękitnych – prezes Stanisław Kocię-
da i skarbnik Wojciech Stanowski 
oraz Burmistrz Mariusz Godlewski 
podpisali umowę na realizację wspo-
mnianego zadania. 

Dziękujemy bardzo za przekazanie 
wsparcia finansowego, w szczegól-
ności Burmistrzowi naszego miasta 
Mariuszowi Godlewskiemu, dzię-

ki której możemy realizować na-
sze wspólne dzieło, jakim jest klub 
Błękitni Raciąż. Będziemy mogli 
dalej realizować to co zaczęliśmy w 
zeszłym roku – utrzymanie się zespo-
łu seniorów, awans juniorów do Ligi 
Mazowieckiej, która będzie trudnym 
wyzwaniem […] Raz jeszcze dzięku-
jemy wszystkim dobrym ludziom, 
którzy wsparli nas w pracy dla Błę-
kitnych Raciąż – powiedział Woj-
ciech Stanowski. 

Bardzo cieszę się z podpisanej umo-
wy z Błękitnymi Raciąż, bo wiem, że 
to są pieniądze dobrze wydatkowane 
z budżetu miasta – to jest wsparcie 
dla naszych dzieci, dla młodzieży, dla 
zespołu seniorskiego, a wszyscy oni 
awansowali w ubiegłym roku do ko-
lejnych stopni rozgrywek. Myślę, że 
ucieszyło to nie tylko mnie, ale także 
wszystkich mieszkańców. Dziękuję 
trenerom, zawodnikom, rodzicom 
a przede wszystkim Zarządowi za 
odpowiedzialne prowadzenie spraw 
klubu. Ten rok pewnie nie będzie 
łatwy, ale mimo wszystko mam na-
dzieję, że będzie lepszy niż ubiegły. 
Pamiętajmy, że już niedługo stulecie 
klubu i wszyscy będziemy jednoczyć 

się wokół tego święta i wszyscy musi-
my się do niego dobrze przygotować 
– dodał Burmistrz Mariusz Godlew-
ski. 

Fundusze dla „Psijaznej dło-
ni”

Stowarzyszenie złożyło swoją ofer-
tę na realizację zadania publicznego 
w zakresie zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt i zapewnienia opieki bez-
domnym zwierzętom oraz ich wyła-
pywanie. Powołana przez Burmistrza 
Komisja Konkursowa zaopiniowała 
ją pozytywnie. Na realizację wspo-
mnianego zadania stowarzyszenie 
otrzyma 7 500 zł. Musi zostać ono 
zrealizowane do 30 czerwca 2021 
roku. 22 lutego w Urzędzie Miej-
skim w Raciążu odpowiednią umo-
wę podpisali przedstawiciele stowa-
rzyszenia „Psijazna Dłoń” – prezes 
Małgorzata Stanisławiak i zastępca 
prezesa Tomasz Przybyłowski oraz 
Burmistrz miasta Mariusz Godlew-
ski.

RED
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Konkurs

 „Raciąż w czterech 
porach roku” 

– zapraszamy do zapoznania się 
z regulaminem konkursu
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19 lutego w Sali Ślubów Urzę-
du Miejskiego odbyło się wręcze-
nie nagród za udział w konkursie 
na owocowo-warzywną laurkę na 
Dzień Babci i Dziadka. Zostały one 
przekazane przez Burmistrza Miasta 
Mariusza Godlewskiego oraz Dyrek-
tora Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu Artura 
Adamskiego, którzy pogratulowali 
uczestnikom artystycznych talentów 
i zachęcili do udziału w innych kon-
kursach. 

Zasady zabawy były proste – pod 
postem dotyczącym konkursu, który 
został opublikowany na Facebooku 
Miejskiego Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji w komentarzu należało 
umieścić zdjęcie przygotowanej nie-
typowej laurki. Nagrodzone zostały 
trzy prace największą ilością polu-
bień. 

Wszystkim wyróżnionym serdecz-
nie gratulujemy! 

RED

Nagrody wręczone

Konkurs na owocowo - warzywną laurkę na Dzień Babci i Dziadka rozstrzygnięty 

Po raz kolejny uczniowie z 
Koła Naukowego Eko-erka dzia-
łającego w Szkole Podstawowej 
w Raciążu zdobyli tytuł Nauko-
wej Szkoły Ignacego i nagrodę 
pieniężną dla szkoły w łącznej 
kwocie 9 tys. złotych.

W II etapie ogólnopolskiego 
konkursu, który dotyczył ekologii 
i zmian klimatu, należało wykonać 
kilka zadań, za które maksymalnie 
można było uzyskać 37 500 pkt. Na-
sza szkoła zdobyła 31 025 punktów., 
tym samym zajmując IX miejsce, 
spośród ponad 200 biorących udział. 
Jednym z zadań było przygotowanie 
projektu ekologicznego związanego z 

oszczędzaniem wody, pokazującego, 
jakie działania podejmują Uczestnicy 
lub mają zamiar podjąć, by oszczę-
dzać wodę.

Gratulujemy uczniom naszej 
szkoły: Nadii Cybulskiej, Mai Kuź-
niewskiej, Mai Klan, Aleksandrze 
Bucholc, Aleksandrze Poczmańskiej, 
Grzegorzowi Dobrosielskiemu i Ja-
kubowi Wąsiewskiemu.

Dziękujemy także opiekunom ze-
społu pani Anecie Kowalskiej i panu 
Piotrowi Grabowskiemu za zaanga-
żowanie i pomoc. 

Raz jeszcze gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

SP Raciąż 

Sukces uczniów SP Raciąż

Laureaci II etapu Konkursu 
– „Być jak Ignacy"!

10 lutego 2021 r. w Przedszkolu 
Miejskim w Raciążu odbył się Bal 
Karnawałowy. Dzieci bawiły się zna-
komicie i bardzo chętnie brały udział 
we wszelkich konkursach i zabawach 
i rzecz jasna tańczyły w rytm wesołej 
muzyki. 

RED

Wiadomości z Przedszkola Miejskiego

Bal karnawałowy w Przedszkolu
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W niedzielę 28 lutego o 11:30 w 
kościele parafialnym w Raciążu od-
była się msza w intencji założyciela 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
ciążu oraz jednocześnie jej pierw-
szego prezesa dr Romana Wnorow-
skiego. Po nabożeństwie, na jego 
grobie znajdującym się na naszym 
cmentarzu parafialnym, w asyście 
pocztu sztandarowego OSP w Ra-
ciążu oraz druhów, przedstawiciele 
władz miejskich – Sekretarz Miasta 
Renata Kujawa (w imieniu Burmi-
strza Mariusza Godlewskiego) wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Pawłem Chrzanowskim złożyli wie-
niec od Samorządu Miasta Raciąża. 

RED

Raj piersi jest najczęściej wy-
stępującym nowotworem zło-
śliwym u kobiet. Co roku u 12 
tysięcy Polek diagnozuje się 
raka piersi. Badania profilak-
tyczne to najskuteczniejsza 
forma wykrycia stanów choro-
bowych we wczesnym stadium 
rozwoju, która pozwala podjąć 
skuteczną terapię i daje szansę 
powrotu do zdrowia. 

W mammografii finansowanej 
przez NFZ w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi można 
wziąć udział niezależnie od miejsca 
zamieszkania i bez skierowania le-
karskiego. Do badania uprawnione 
są Panie w wieku 50-69 lat, które są 
ubezpieczone, nie były leczone z po-
wodu raka piersi a także:

• nie miały wykonanej mammo-
grafii w ramach Programu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy

• lub są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 mie-
sięcy

W 2021 roku po raz pierwszy z 
badania w ramach Programu Profi-
laktyki Raka Piersi mogą skorzystać 
Panie z rocznika 1971. Zachęcamy, 
aby nie zwlekały z decyzją o realiza-
cji badań. Systematyczność w prze-
strzeganiu terminów kolejnych ba-
dań mammograficznych pozwala na 
wykrycie potencjalnego zagrożenia 
na bardzo wczesnym etapie rozwoju 
choroby, pozwalając rozpocząć na-
tychmiastowe i skuteczne leczenie, 
które daje niemal 100 % gwarancję 
powrotu do zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wcześniej-
szą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 
44 lub poprzez stronę internetową 
http://www.mammo.pl/formularz. 
W celu weryfikacji uprawnień do 
badania przed połączeniem telefo-
nicznym prosimy przygotować do-
wód osobisty.  Na badanie prosimy 
zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo Pań oraz per-
sonelu medycznego badania są wy-
konywane z zachowaniem wszelkich, 
przewidzianych prawem środków 
ostrożności w zakresie zarówno wy-
posażenia techników w niezbędne 
środki ochrony osobistej, jak i proce-
dur dezynfekcji pracowni i aparatury 
diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

 
W pracowni mogą jednocześnie 

przebywać tylko trzy Panie, co za-
pewnia możliwość utrzymania nie-
zbędnego dystansu. Przed badaniem 
pracownicy medyczni mierzą Pa-
niom temperaturę i proszą o wypeł-
nienie ankiety. Do dyspozycji Pań są 
także środki do dezynfekcji rąk. Pro-
simy o wyrozumiałość i zrozumienie 
dla podjętych środków ochrony oraz 
o stawienie się na badanie w masecz-
ce ochronnej lub przyłbicy, a także 
w czasie wyznaczonym podczas re-
jestracji.

RED

Dbajmy o nasze zdrowie

Mammobus w Raciążu

W hołdzie Romanowi Wnorowskiemu

Ku pamięci założyciela OSP w Raciążu

Raciąż
8 marca 2021 (11:00-17:00)

19 marca 2021 (13:00-17:00)
przy budynku OSP w Raciążu

ul. Kilińskiego 23



„Puls Raciąża ” nr 2 (118) 2021Reklama8



Reklama 9„Puls Raciąża ” nr 2 (118) 2021

Ogarnij angielski
do egzaminu!

STUDIO JĘZYKOWE
Dagmara Miszewska

     602 704 697

MATURA
8 KLASA Ogarnij angielski

do egzaminu!

STUDIO JĘZYKOWE
Dagmara Miszewska

     602 704 697

MATURA
8 KLASA

Ogarnij angielski
do egzaminu!

STUDIO JĘZYKOWE
Dagmara Miszewska

     602 704 697

MATURA
8 KLASA



„Puls Raciąża ” nr 2 (118) 2021Wiadomości lokalne10

Szanowni Państwo, 
zgodnie z informacją zawartą na 
rządowej stronie internetowej gov.
pl/szczepimysie, drugim punktem 
szczepień przeciwko COVID-19 na 
terenie Raciąża jest Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej "MA-
DENT-MED" mieszczący się przy 
ulicy Błonie 22, telefon kontaktowy 
23 679 10 29. 
Jak możesz się zarejestrować?
1) Zadzwoń na całodobową i bez-
płatną infolinię - 989 lub
2) Zarejestruj się elektronicznie po-
przez e-Rejestrację dostępną na pa-
cjent.gov.pl lub
3) Skontaktuj się bezpośrednio z 
punktem szczepień lub
4) Skontaktuj się ze swoim lekarzem 
POZ.
#szczepimysie

UM Raciąż 

Trwa akcja #szczepimysię

Kolejny punkt szczepień w Raciążu

Informacja o liczbie osób zaczepionych przeciwko 
COVID-19 na terenie Raciąża 

Ośrodek Grupy Zdrowie, ulica Mławska 15 
Do końca lutego 2021 roku zaszczepiono w tym punkcie 354 osoby. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MADENT-MED", 
ulica Błonie 22

Do końca lutego zaszczepiono w tym punkcie 90 osób. 

Łącznie od początku trwania procesu szczepień na terenie nasze-
go miasta zaszczepiły się 444 osoby. 
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Wsparcie dla samorządu

Wdrożenia jednolitych standardów 
obsługi  inwestora dla JST 

województwa Mazowieckiego

Podczas pandemii aktywność 
młodzieży jest ograniczona do 
minimum. Z tego powodu po-
wstało BRONX League. Jest to 
Raciąski turniej w grę League 
of Legends, mający na celu jed-
noczenie pasjonatów gamingu. 
Turniej ten będzie rozłożony 
na 4 etapy, ukazane w formie 
tzw. drabinki. Zmierzą się w nim 
uczestnicy z Raciąża i okolic. 
Umiejętności zawodników są 
różnorodne. Podczas meczów 
udostępniona będzie transmi-

sja na żywo, do której link po-
jawi się na facebooku BRONX 
League. Pierwszy etap pod pa-
tronatem Burmistrza Miasta Ra-
ciąża Mariusza Godlewskiego 
odbył się 28 lutego, a kolejne 
przed nami. 

Turniej BRONX League ma na 
celu podtrzymaniu relacji między-
ludzkich podczas panującej pande-
mii. Cała inicjatywa zrodziła się z 
chęci grania z innymi ludźmi z oko-
lic, ponieważ ja wraz z znajomymi 

pogrywaliśmy między sobą, aż wpa-
dliśmy na pomysł stworzenia czegoś, 
gdzie będzie można sprawdzić swo-
je umiejętności przeciwko innym 
graczom. BRONX LEAGUE ma 
umożliwiać marzenia o byciu profe-
sjonalnym graczem jak i komentato-
rem, w bardzo przyjaznej formie dla 
każdego – powiedział naszej redak-
cji pomysłodawca przedsięwzięcia, 
Piotr Wiejski.

RED

Świat gamingu

Turniej League of Legends

W dniu 09.06.2020 r. Gmina 
Miasto Raciąż zawarła umowę 
z Agencją Rozwoju Mazowsza 
S.A. ws. uczestnictwa JST w pro-
jekcie „Wdrożenia jednolitych 
standardów obsługi inwestora 
dla JST województwa Mazo-
wieckiego” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020 – Priorytet II „Efektywne 
polityki publiczne na rynku 
pracy, gospodarki i edukacji”, 
Działanie 2.18 „Wysokiej jakości 
usługi administracyjne”. 

Projekt realizowany jest przez 
Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. 
(ARMSA) w partnerstwie z Polską 
Agencją Inwestycji i Handlu S.A. i 
adresowany do jednostek samorzą-
du terytorialnego z województwa 
mazowieckiego. Udział w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny. Projekt 

jest realizowany w dwóch etapach. 
Etap I obejmuje audyt i szkolenia z 
zakresu standardu obsługi inwestora, 
natomiast Etap II obejmuje szkole-
nia pogłębiające wiedzę z zakresu 
standardu obsługi inwestora wraz z 
doradztwem indywidualnym skie-
rowanym do pracowników urzędu 
w zakresie opracowania oferty inwe-
stycyjnej oraz przygotowanie i wdro-
żenie w urzędzie procedur obsługi 
inwestora. Szczegółowe informacje 
dotyczące projektu można znaleźć. 

Więcej informacji na stronie in-
ternetowej coie.armsa.pl, w zakładce 
„O nas”. 

UM Raciąż 

Życzy 
Artur Adamski

Radny Powiatu Płońskiego

Materiał płatny
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