
Prace na Barańskiego zakończone Ponad 1,7 mln zł dla miasta!

W ostatnich dniach października zakończono prace zwią-
zane z przebudową ulicy Barańskiego. Powstało 258 me-
trów nowej drogi.

Burmistrz Miasta pozyskał kolejne dofinansowanie z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego. Tym razem do miasta 
trafi ponad 1,7 mln zł – środki zostaną przeznaczone na in-
westycje drogowe. Więcej wewnątrz numeru.

Szanowni Mieszkańcy, 
jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje na temat zbliżającego się terminu zapłaty podatków i opłat lokalnych bądź 

planowanych przerw w dostawie wody lub energii elektrycznej, zachęcamy do przekazania swojego numeru telefonu na potrzeby 
SMS-owego systemu powiadamiania. Przypominamy również, że 15 listopada mija termin płatności podatków, zaś 15 kwietnia 

minął termin uiszczenia opłaty za posiadanego psa. Prosimy te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, o dokonanie wpłaty.
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy, 
w ciągu ostatnich kilkunastu 

dni dotarły do nas bardzo pozytywne 
informacje dotyczące finansowego 
wsparcia dla Raciąża. Pozytywnie 
rozpatrzony został wniosek, który 
złożyłem w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych. Tym samym jako 
Gmina Miasto Raciąż otrzymamy 
ponad 8,4 mln złotych, które wyko-
rzystamy na kolejne inwestycje dro-
gowe. Modernizację dróg będziemy 
mogli przeprowadzić także dzięki 
środkom, jakie udało mi się pozy-
skać z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego. Więcej informacji na ten 
temat przeczytają Państwo wewnątrz 
tego numeru naszego miesięcznika. 
Październik był kolejnym miesią-
cem, który upłynął pod znakiem 
działań w zakresie infrastruktury 
drogowej na terenie miasta. Jak już 
wielokrotnie podkreślałem, popra-
wa stanu dróg w Raciążu jest moim 
priorytetem, dlatego systematycznie 
odbywają się prace w tym zakresie. 
Ubiegły rok przyniósł prace drogo-
we w skali największej od kilkunastu 
lat i chcę zapewnić, że taka strategia 
będzie kontynuowana. W tej chwili 
priorytetem są te drogi, które pozo-
stają nieutwardzone, co stwarza wie-
le niedogodności ich mieszkańcom, 
szczególnie późną jesienią, czy też 
wiosną. W ubiegłym miesiącu prze-
prowadzone zostały prace na ulicy 
Barańskiego, która zyskała 258 me-
trów nowej nawierzchni, wykonanej 
z mieszanki bitumiczno-asfaltowej. 
Całkowita wartość tej inwestycji to 
ponad 247,5 tys. złotych, jednak jej 
przeprowadzenie nie byłoby możliwe 
dzięki pozyskanemu przeze mnie do-
finansowaniu w wysokości 118 tysię-
cy złotych ze środków województwa 
mazowieckiego. Działania związane 
z wykonaniem nowej, utwardzo-
nej nawierzchni zostały wykonane 
przez pracowników PGKiM także 
na ulicy Rzeźnianej. Przebudowę 
rozpoczęliśmy już w zeszłym roku, 
kiedy ułożono kilkaset metrów kost-
ki brukowej od strony skrzyżowania 
ulic Mławskiej i Ziemowita, a w tym 
roku w okresie od lipca do września 
powstało kolejne kilkaset metrów. 
Łącznie powstało 426 m2 utwardzo-
nej drogi. Na początku października 
wystartowały prace na drugim końcu 
ulicy, gdzie powstało około 90 me-
trów bieżących nawierzchni asfalto-
wej. Podejmujemy również kolejne 
kroki w kwestii rozbudowy ulicy Po-
lnej. W budynku Urzędu Miejskiego 
zorganizowane zostało spotkanie z 
jej mieszkańcami, podczas którego 
obecny był projektant, objaśniający 

wszelkie plany i założenia związane 
z budową nowej nawierzchni, o dłu-
gości 686 metrów bieżących. Będzie 
to kolejna, duża inwestycja drogowa 
w Raciążu, której całkowity koszt 
wyniesie około 1 mln złotych. Po-
dobnie jak w przypadku ulicy Brań-
skiego, również tutaj wykonanie prac 
byłoby trudne do zrealizowania bez 
zewnętrznego dofinansowania, które 
pozyskałem w maju tego roku. 

Raciąż w czołówce powiatu 
pod względem inwestycji 

Miło mi poinformować, że w naj-
nowszym rankingu Pisma Samorzą-
du Terytorialnego "WSPÓLNOTA" 
dotyczącym wydatków inwestycyj-
nych w latach 2018-2020, miasto 
Raciąż znalazło się na bardzo wyso-
kim, 64. miejscu w kategorii "Mia-
sta inne" z wynikiem 1523,54 zł 
średnich wydatków inwestycyjnych 
na mieszkańca (sklasyfikowano 610 
miast). W zestawieniu wyprzedzi-
liśmy takie miasta jak Mszczonów, 
Ząbki, Konstancin-Jeziorna czy 
Polanica-Zdrój, co również niewąt-
pliwie jest powodem do zadowole-
nia. Biorąc pod uwagę wyniki oko-
licznych samorządów, uzyskaliśmy 
drugi wynik w powiecie, ustępując 
tylko Gminie Nowe Miasto. Miejsce 
Raciąża w rankingu "WSPÓLNO-
TY" jest potwierdzeniem tego, że 
w ciągu ostatnich lat jako samorząd 
wykonujemy dobrą robotę na rzecz 
mieszkańców, ale także motywacją 
do tego, aby nie osiąść na przysło-
wiowych laurach. Osiągnięty wynik 
potwierdza również, że jako miasto 
jesteśmy cały czas na ścieżce rozwoju 
i w kolejnych latach nie mamy za-
miaru z niej schodzić. 

Dbajmy o powietrze wokół 
nas

Ze względu na spadki temperatur, 
od kilku tygodni trwa sezon grzew-
czy. Niezmiennie, wraz z tematem 
ogrzewania naszych domów powra-
ca także kwestia smogu, który w na-
szym mieście był w ostatnich latach 
obecny i dość mocno odczuwalny. 
Pyły i różnego rodzaju inne zanie-
czyszczenia zawieszone w powietrzu 
bardzo negatywnie wpływają nie 
tylko na nasze samopoczucie, ale 
przede wszystkim zdrowie – mogą 
wywoływać alergię, astmę czy nie-
wydolność oddechową. Szczególnie 
niebezpieczne jest spalanie wszel-
kiego rodzaju tworzyw sztucznych, 
malowanego drewna, sklejek, płyt 
wiórowych, butów czy odzieży. W 
spalinach pochodzących z proce-
su palenia wymienionych odpa-
dów możemy znaleźć pyły, tlenek i 

dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 
metale ciężkie takie jak kadm, rtęć, 
chlorowodór, cyjanowodór i rako-
twórcze dioksyny. Należy przypo-
mnieć, że 11 listopada 2017 roku 
weszła w życie tzw. ustawa anty-
smogowa, zaś od 1 lipca 2018 roku 
obowiązuje zakaz stosowania wska-
zanych w niej paliw, a są to: muły 
węglowe oraz mieszanki produko-
wane z ich wykorzystaniem, węgiel 
brunatny oraz paliwa stałe produko-
wane z wykorzystaniem tego węgla, 
węgiel kamienny w postaci sypkiej 
(miał) – paliwa zawierające bioma-
sę o wilgotności w stanie roboczym 
powyżej 20% (np. mokre drewno). 
Apeluję do tych Mieszkańców, któ-

rzy ogrzewają domy we własnym za-
kresie, aby robili to w sposób racjo-
nalny, wykorzystując odpowiednie 
materiały opałowe. Zachęcam także 
do odwiedzenia naszego punktu 
konsultacyjno-informacyjnego w ra-
mach programu „Czyste Powietrze”, 
gdzie można uzyskać informacje na 
temat dotacji do wymiany źródła cie-
pła na ekologiczne, czy jak poprawić 
efektywność energetyczną budynku 
mieszkalnego. Szczegółowe informa-
cje na temat dni oraz godzin pracy 
punktu znajdą Państwo wewnątrz 
tego numeru „Pulsu Raciąża”. 

Jarmark Raciąski doceniony 
Kilkanaście dni temu otrzyma-

liśmy miłe informacje od kapituły 
„Marki Przyjazne Mazowsze”, która 
przyznała Certyfikat organizatorom 
VIII Jarmarku Raciąskiego. Bardzo 
cieszę się z faktu, że ta inicjatywa 
znów została dostrzeżona i nagro-
dzona. Warto podkreślić, że Jarmark 
organizowany przez Gminę Miasto 
Raciąż, Gminę Raciąż i Miejskie 
Centrum Kultury Sportu iRekreacji 
w Raciążu, posiada już określoną 
renomę i stał się jedną z najważniej-

szych imprez plenerowych zarówno 
naszego powiatu, jak i północnego 
Mazowsza. Wydarzenie, którego po-
wstanie zaproponowałem na począt-
ku 2013 roku, jest także niezwykle 
ważnym elementem promocji nasze-
go miasta. Wyróżnienie przyznane 
przez „Markę Przyjazne Mazowsze” 
to dowód na to, że dobrze wykonuje-
my swoją pracę. Kultura jest bardzo 
ważną częścią działań podejmowa-
nych przez samorząd miejski, dlate-
go też jako burmistrz wraz z Radą 
Miejską systematycznie przekazuje-
my środki na działalność MCKSiR i 
cieszę się, że to procentuje tego typu 
wyróżnieniami.  

Dbajmy o czystość
Już pod koniec września rozpoczę-

liśmy proces nasadzeń w małym par-
ku miejskim. Na realizację zadania 
„Rewitalizacja istniejących terenów 
zieleni w mieście Raciąż etap I” po-
zyskałem wiosną tego roku niemal 
57 tysięcy złotych dofinansowania. 
Pracownicy Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Raciążu posadzili w sumie 
około 400 krzewów ozdobnych, a 
wśród nich znalazły się m.in. cis, 
tawuła, kalina czy irga. Dodatkowo 
na terenie parku pojawiło się kilka-
naście nowych drzew w postaci klo-
nów oraz platanów klonolistnych. 
Powstały również dwa nowe klomby 
zbudowane z kamienia ozdobne-
go. Podjęte działania mają przede 
wszystkim sprawić, aby teren zielony 
w centrum Raciąża zyska nowe, od-
świeżone oblicze, co jeszcze bardziej 
będzie widoczne wiosną. Korzysta-
jąc z okazji, zwracam się z prośbą 
do właścicieli czworonogów, aby 
kontrolowali co ich zwierzaki robią 
podczas spaceru i sprzątali to, co po 
sobie zostawiają. Wszystkim nam 
powinno zależeć na tym, aby mia-
sto, a w szczególności tereny zielone, 
były czyste i abyśmy mogli pochwa-
lić się nimi jako wizytówką miasta. 
Jak z pewnością Państwo zauważyli, 
nowa fontanna, którą otworzyliśmy 
w lipcu tego roku, została zabez-
pieczona na okres zimowy. Apeluję 
szczególnie do młodzieży szkolnej, 
aby nie wchodzić na przygotowaną 
konstrukcję, by mówią kolokwialnie 
„nie kusić losu” i nie narażać się na 
doznanie jakiegokolwiek urazu.
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25 października na zamku w Ni-
dzicy odbyła się konferencja prasowa 
Premiera Mateusza Morawieckiego, 
podczas której przedstawiono wy-
niki I naboru w ramach Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Gmina 
Miasto Raciąż otrzyma 8 407 500 zł 
dofinansowania na realizację zadania 
„Przebudowa i budowa dróg gmin-
nych w Raciążu wraz z infrastruktu-
rą techniczną”. Dzięki finansowemu 
wsparciu na terenie miasta powstanie 
2,5 km nowych dróg, 2,5 km kana-
lizacji deszczowej, 1,6 km kanalizacji 
sanitarnej oraz 1,6 km oświetlenia 
ulicznego. Chciałbym bardzo po-
dziękować Panu Premierowi Ma-
teuszowi Morawieckiemu za pod-
jęcie decyzji o przyznaniu środków 
oraz Sekretarzowi Stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Maciejowi Wąsiko-
wi za okazane wsparcie i pomoc. 
Dziękuję również pracownikom 
merytorycznym Urzędu Miejskie-

go za przygotowanie niezbędnych 
dokumentów, dzięki którym mogli-
śmy ubiegać się o dofinansowanie z 
Polskiego Ładu – mówi Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski. 

To kolejna bardzo pozytywna 
wiadomość dla naszego samorządu. 
Kontynuowana będzie tym samym 
strategia modernizacji sieci drogo-
wej w Raciążu, której stan w wielu 
miejscach jest niezadowalający. Już w 
ubiegłym roku przeprowadzono pra-
ce na niespotykaną od kilkunastu lat 
skalę. Przebudowane zostały ulice w 
południowo-zachodniej części mia-
sta, a także na osiedlu Jana Pawła II. 
Asfaltową nawierzchnię zyskała ulica 
Działkowa. 

O szczegółowym zakresie inwesty-
cji planowanych z wykorzystaniem 
pozyskanych środków poinformuje-
my wkrótce. 

RED

Rządowe wsparcie dla miasta

8,4 mln złotych dla Raciąża z Polskiego Ładu

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego poin-
formował o pozytywnym roz-
patrzeniu wniosku Burmistrza 
Miasta o dofinansowanie inwe-
stycji w infrastrukturę drogową 
na terenie Raciąża. 

Jak już wielokrotnie podkreśla-
łem, stan dróg w Raciążu jest dla 
mnie jako burmistrza kwestią prio-
rytetową. Wykonanie drogowych 
inwestycji wiąże się z bardzo du-
żymi kosztami, dlatego też są one 
realizowane stopniowo, ze wspar-
ciem ze środków zewnętrznych. 
W tym miejscu chciałbym bardzo 
podziękować władzom wojewódz-
twa mazowieckiego – marszał-

kowi Adamowi Struzikowi oraz 
wicemarszałkowi Wiesławowi Ra-
boszukowi, za to, że systematycznie 
nas wspierają, dzięki czemu mo-
żemy realizować ważne przedsię-
wzięcia – powiedział naszej redak-
cji Burmistrz Mariusz Godlewski. 

O szczegółach dotyczących ulic, 
które obejmą prace przewidziane w 
poszczególnych inwestycjach, po-
informujemy wkrótce. 

RED

Dofinansowanie pozyskane

Ponad 1,7 mln dla miasta! Szykują się kolejne inwestycje drogowe

Tak zmieniły się ulice Barańskiego i Rzeźniana
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28 października 2021 r. w bu-
dynku Miejskiego Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Racią-
żu odbyła się XXVI Sesja Rady 
Miejskiej. Na sesji obecnych 
było 15 radnych, a także osoby 
spoza Rady – Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski, Sekretarz 
Miasta Renata Kujawa oraz 
Skarbnik Maria Karwowska. Na 
sesji obecny był także radny po-
wiatowy Artur Adamski. 

Podczas obrad Burmistrz przedsta-
wił informacje na temat wydarzeń, 
które odbyły się od czasu ostatniej 
sesji. W sierpniu 2021 r. w ramach 
realizacji projektu pn.: „Wzrost po-
tencjału kulturalnego regionu po-
przez rozwój infrastruktury kultural-
nej w gminie Miasto Raciąż” Miasto 
zleciło wykonanie wymiany poszycia 
dachu na budynku przy ul. Kiliń-
skiego 21, 

w którym mieści się Miejska Bi-
blioteka oraz MOPS w Raciążu. 
Prace zostały już odebrane. Ponadto 
w ramach inwestycji wybrano In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz podmioty zewnętrzne odpowie-
dzialne za opracowanie dokumenta-
cji przetargowej oraz specjalistycznej 
dla postępowań zaplanowanych dla 
ww. projektu.  Pierwsze postępowa-
nie przetargowe planowane jest na 
początek listopada na wykonanie 
placów zewnętrznych przy MCKSiR 
oraz Bibliotece Miejskiej. Koszt 
ogólny projektu to 2 219 123,85 
zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 
521 404,63 zł, zaś wartość promesy z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego to 533 596,82 zł. Bur-
mistrz poinformował także, o kolej-
nych dofinansowaniach jakie zostały 
przez niego pozyskane ze środków 
Województwa Mazowieckiego, a 
także Rządowego Funduszu Polski 
Ład. W ramach Instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równomierne-

go rozwoju województwa mazowiec-
kiego (IWZW) na przebudowę dróg 
gminnych w Raciążu do naszego sa-
morządu trafi 1 753 060,00 zł, zaś w 
ramach Polskiego Ładu na realizację 
zadania pn.: „Przebudowę i rozbu-
dowę dróg gminnych wraz z infra-
strukturą techniczną” 8 407 500,00 
zł (więcej informacji na temat prze-
widywanych prac znajdą Państwo 
wewnątrz tego numeru „Pulsu”). 
Gospodarz miasta przypomniał tak-
że o obowiązku podłączania się do 
nowo powstałej sieci kanalizacyjnej 
na terenie miasta, wykonanej w ra-
mach projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – kanalizacyjnej 
w Gminie Miasto Raciąż”. Do końca 
listopada 2021 r. musi zostać osią-
gnięty tzw. efekt ekologiczny w po-
staci określonej ilości nowo przyłą-
czonych posesji. Nie wywiązanie się 
ze wspomnianego założenia, może 
skutkować koniecznością zwrotu 
pozyskanego przez dofinansowania. 
31 sierpnia 2021r. został ogłoszony 
przetarg na usługi pn. „Odbieranie, 
transport oraz zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych 
znajdujących się na terenie Miasta 
Raciąż”. Do Urzędu Miejskiego w 
Raciążu wpłynęły oferty z dwóch 
firm, tj.:

- REMONDIS Komunalna Sp. 
z o.o.  cena ofertowa brutto: 1 253 
745,00 zł;   

- PreZero Płocka Gospodarka Ko-
munalna Sp. z o.o. cena ofertowa 
brutto: 1 198 800,00 zł.

Uwzględniając wszystkie kryteria 
zawarte w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oferta złożona przez fir-
mę PreZero Płocka Gospodarka Ko-
munalna Sp. z o.o. została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Gmina Mia-
sto Raciąż w partnerstwie z Powiatem 
Płońskim cały czas realizuje projekt 
pn.: „Nasz Nowy Dom – Wsparcie 
rodzin i pieczy zastępczej w powie-

cie płońskim”. Celem projektu jest 
wzmacnianie więzi rodzinnej. Plano-
wanymi działaniami prewencyjnymi 
realizowanymi po stronie partnera 
zostało objętych 16 osób (6 osób do-
rosłych i 10 dzieci) korzystających z 
pomocy społecznej z terenu Miasta 
Raciąż, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, przeżywających trud-
ności w pełnieniu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych.  Działania 
prewencyjne obejmują współpracę 
z psychologiem, opiekunem świetli-
cy oraz Liderem rodziny. Ponadto 
w ramach projektu zostało prze-
prowadzonych 20 warsztatów spo-
łeczno-kulturalno-sportowo-eduka-
cyjnych: rękodzielnicze, kulinarne, 
sportowe, wyjazdowe (Warszawa, 
Płock, Toruń) oraz pierwsza pomoc 
przedmedyczna. 30 czerwca 2021 
r. Gmina Miasto Raciąż w związku 
wystąpieniem oszczędności po stro-
nie Partnera podpisała umowę na re-
alizacje cyklu 10 spotkań z przyroda 
pod hasłem „Galopem przez świat”, 
które odbywały się i będą się jeszcze 
odbywały w październiku na terenie 
Gospodarstwa Agroturystycznego 
SIELANKA Pólka-Raciąż.  MJWPU 
wyraziła zgodę na wydłużenie termi-
nu realizacji projektu o 90 dni, tj. do 
29.12.2021 r. Na miesiące paździer-
nik – listopad planowane są jeszcze 
zajęcia indywidualne z psychologiem 
oraz rodzinne z Liderem Rodziny. 
Łączny koszt całkowity projektu to 
1 209 699,60 zł, zaś koszt zadań 
realizowanych przez Gminę Miasto 
Raciąż to 202 400,00 zł. Mariusz 
Godlewski przekazał również, że 15 
września 2021 r. został podpisany 
przez Gminę Miasto Raciąż aneks 
do umowy partnerstwa w związku 
z przystąpieniem do projektu pn. 
„Mazowiecki program przygotowa-
nia szkół, nauczycieli i uczniów do 
nauczania zdalnego”. Projekt ma na 
celu podniesienie jakości nauczania 
w szkołach z terenu Województwa 

Mazowieckiego i przygotowanie 
ich do nauki zdalnej, poprzez za-
kup sprzętu IT i oprogramowania 
oraz przeprowadzenie szkoleń dla 
uczniów i nauczycieli. W ramach 
projektu do szkół trafi pakiet sprzę-
tu w postaci: zestawów komputero-
wych, laptopów, tabletów, drukarek, 
urządzenia wielofunkcyjnego, pro-
jektora multimedialnego, monitora 
interaktywnego oraz pakiet oprogra-
mowań wspierających naukę zdalną. 
Wartość projektu wynosi 55 624 
305,00 zł, w tym dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej to 37 999 
840,00 zł. Gmina Miasto Raciąż nie 
będzie musiała wnosić w ten projekt 
żadnego wkładu finansowego.  Nasz 
samorząd miejski otrzymał również 
dofinansowanie na zakup wyposa-
żenia w postaci zestawów poduszek 
pneumatycznych wraz z osprzętem 
dla OSP Raciąż. 9 listopada 2021 
r. planowane jest przekazanie ww. 
wyposażenia OSP w Raciążu przy 
udziale przedstawicieli Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

Głos zabrał także radny powiato-
wy Artur Adamski, który pogratulo-
wał władzom miejskim skuteczno-
ści w przy pozyskiwaniu środków z 
programu Polski Ład. Poinformował 
również, że podczas sesji rady powia-
tu uchwalony został budżet, a także 
wieloletnia prognoza finansowa, któ-
ra obejmuje przystosowanie części 
budynku Zespołu Szkół w Raciążu 
na potrzeby zamiejscowych oddzia-
łów Wydziału Komunikacji, a także 
Urzędu Pracy. Przekazał także infor-
macje na temat planowanych przez 
powiat kolejnych inwestycji drogo-
wych, w których znajdują się m.in. 
droga relacji Raciąż-Radzanów-Libe-
radz, gdzie ma powstać ciąg pieszo-
-rowerowy czy drodze nr 3015W, na 
odcinku od miejscowości Pólka Ra-
ciąż, przez Żychowo w stronę Kodłu-
towa, gdzie przebudowany ma zostać 
odcinek o długości 2,7 km. Radny 
poinformował, że ku końcowi mają 
się prace związane z budową zatoki 
postojowej dla autobusu szkolnego, 
która powstała przy Zespole Szkół w 
Raciążu. Przygotowywana jest doku-
mentacja projektowa związana z in-
westycjami dotyczącymi dróg powia-

towych na terenie Raciąża, a chodzi 
o ulicę Warszawską, most na ulicy 19 
stycznia, a także ulicę Zakolejową. 
Artur Adamski odniósł się również 
do kwestii podłączenia do kanaliza-
cji miejskiej powiatowego budynku, 
w którym swoją siedzibę ma Zespół 
Szkół STO. Radny zaznaczył, że sta-
rostwo oczywiście wyraża zgodę na 
to, aby budynek został podłączony. 

Podczas obrad radni podjęli nastę-
pujące uchwały: 

Uchwałę w sprawie uchwalenia 
Programu Współpracy Gminy Mia-
sto Raciąż z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz z podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie na 2022 rok

• Uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu przyznawania pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli

• Uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty targowej

• Uchwałę w sprawie opłaty od po-
siadania psów

• Uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości oraz zwolnień z tego 
podatku

• Uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych.

• Uchwałę w sprawie wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie 
miasta Raciąża. 

• Uchwałę w sprawie szczegóło-
wych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, oraz szczegó-
łowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania z opłat, jak 
również trybu ich pobierania

• Uchwałę w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Miasto Raciąż,

• Uchwałę w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Miasto 
Raciąż na rok 2021

RED

Obradowali miejscy Radni

XXVI Sesja Rady Miejskiej
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W Urzędzie Miejskim w Racią-
żu działa punkt konsultacyjno-in-
formacyjny w ramach programu 
„Czyste Powietrze”. 

Beneficjentem programu może 
być osoba fizyczna będąca właści-
cielem/ współwłaścicielem budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą, 
mieszczącego się w Raciążu. 

W zależności od dochodu, wnio-
skodawca może ubiegać się o do-
finansowanie na poziomie podsta-
wowym lub podwyższonym. 

Przedsięwzięcia, które mogą być 
dofinansowane to m.in. wymiana 
źródła ciepła, stolarki okiennej czy 
też drzwiowej. Zapraszamy na-
szych mieszkańców do korzystania 
z punktu konsultacyjno-informa-

cyjnego, który działa w następujące 
dni:

• wtorki i środy: 7.30 – 10.30 
• czwartki: 11.00 – 15.00
Szczegółowe informacje znaj-

dziecie Państwo na stronie: https://
czystepowietrze.gov.pl/czyste-po-
wietrze/ oraz w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Raciążu. Ze wzglę-
dów organizacyjnych, osoby zainte-
resowane wizytą w naszym punkcie 
prosimy o wcześniejszy telefon pod 
numer 23 679 11 63 w celu usta-
lenia terminu i godziny spotkania.

RED

Wiadomości urzędowe

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Miasto Raciąż

Na początku października Bur-
mistrza Miasta Mariusz Godlew-
ski wraz z Panią Skarbnik Marią 
Karwowską podpisał w Warsza-
wie umowę z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na dofinan-
sowanie zadania pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Miasta Raciąż – Etap 
V”. Gmina Miasto Raciąż otrzy-
mała dotację w wysokości 10 
792,60 zł, co stanowi 70% kosztu 
kwalifikowanego zadania. Wnio-
ski o usunięcie azbestu złożyło 16 
właścicieli posesji znajdujących się 
w naszym mieście. Kontynuowane 
są tym samym działania, mające na 

oczyszczenie lokalnego środowiska 
naturalnego ze szkodliwych wyro-
bów, takich jak eternit.Przypomi-
namy, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wyroby azbestowe nale-
ży usunąć do 31 grudnia 2032.

RED

Ekologia ważna sprawa

Walczymy z azbestem

Przedstawiciel MSWiA w Raciążu 

Spotkanie z Wiceministrem 
Maciejem Wąsikiem

22 października 2021 r. Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski 
wziął udział w spotkaniu z wice-
ministrem Maciejem Wąsikiem 
- sekretarzem stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, które odbyło się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w 
Raciążu. Oprócz wspomnianego 
gościa obecni byli Wójt Gminy 
Raciąż Zbigniew Sadowski, Prze-

wodnicząca Rady Gminy Raciąż 
Grażyna Rogowska, Radni Rady 
Miejskiej oraz Rady Gminy, a tak-
że Radni powiatowi i wojewódzcy, 
przedstawiciele OSP czy dyrekto-
rzy szkół podstawowych. Gospo-
darz naszego miasta przekazał Ma-
ciejowi Wąsikowi podziękowanie 
ze strony naszego samorządu, za 
wsparcie wielu miejskich inicjatyw, 
a także pomoc merytoryczną, na 

którą Gmina Miasto Raciąż zawsze 
możemy liczyć. Podczas spotkania 
poruszono m.in. tematy rządowego 
wsparcia z programu „Polski Ład”, 
sytuacji ekonomicznej, a także tej 
jaka ma miejsce na granicy z Bia-
łorusią. 

RED
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14 października obchodziliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej – świę-
to upamiętniające powstanie Ko-
misji Edukacji Narodowej z 1773 
roku. To wyjątkowy dzień nie tylko 
dla nauczycieli, ale dla wszystkich 
pracowników oświaty. Z tej okazji 
Burmistrz wziął udział w uroczy-
stych akademiach, zorganizowanych 
zarówno w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Racią-
żu, jak i Zespole Szkół w Raciążu. 
Mariusz Godlewski odwiedził także 
Przedszkole Miejskie. Podczas wspo-
mnianych wizyt złożył wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, realizacji planów oraz 
marzeń, a także satysfakcji z wyko-
nywanej na co dzień pracy, w której 
przekazują niezbędna widzę młode-
mu pokoleniu. 

RED 

Święto pracowników oświaty

Dzień Edukacji Narodowej

19 października 2021 r. Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlew-
ski był gościem porannej audycji 
ciechanowskiego Radia Rekord. 
Gospodarz miasta opowiadał m.in. 
o pozyskanych w ostatnim czasie 
dofinansowaniach, pracach związa-
nych z realizacją zadania „Rewitali-
zacja istniejących terenów zieleni w 
mieście Raciąż etap I”, działaniach 
przy przebudowie infrastruktury 
drogowej czy modernizacji bazy 

sprzętowej Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Raciążu. 

Zachęcamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej rozgłośni – ciecha-
now.cozadzien.pl. Tam w zakładce 
„Rozmowa Radia Rekord” można 
odnaleźć rozmowę z Burmistrzem 
i odsłuchać ją w całości.

RED

30 września odbyło się uroczyste 
ślubowanie pierwszoklasistów ze 
Szkoły Podstawowej im. Stanisła-
wa Konarskiego w Raciążu. Pod-
czas wydarzenia obecni byli Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski 
oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Paweł Chrzanowski. Można 
było zauważyć, że uczniowie bar-
dzo ciężko pracowali nad przygo-
towaniem programu artystycznego, 
podczas którego wspaniale odśpie-
wali hymn i recytowali patriotycz-
ne oraz ponadczasowe wiersze, 

takie jak Katechizm młodego Po-
laka (Kto Ty jesteś? Polak mały). 
Wszystkim pierwszakom, którzy 
od września rozpoczęli nowy etap 
w swojej edukacji życzymy przede 
wszystkim zdrowia, uśmiechu i 
bardzo dobrych wyników w na-
uce. Niech droga do zdobywania 
wiedzy, na którą właśnie wkroczyli, 
zawsze kojarzyła im się tylko w po-
zytywny sposób.

RED

W Radiu Rekord o Raciążu

Burmistrz gościem 
Radia Rekord

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej

Ślubowanie pierwszaków
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Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące w Raciążu wystar-
towało z niezwykle ciekawą 
inicjatywą. Placówka w ubiegły 
wtorek zainaugurowała „Pro-
jekt Absolwent” – cykl spotkań 
z absolwentami, którzy będą 
mogli opowiedzieć obecnym 
uczniom o swoich osiągnieciach 
czy karierze. Na przysłowio-
wy „pierwszy ogień” poszedł 
Krzysztof Sadecki. 

Wydarzenie zostało zorgani-
zowane w sali widowiskowej ra-
ciąskiego MCKSiR, a oprócz dy-
rektorów Andrzeja Nizielskiego, 
Damiana Szcześniewskiego i Wło-
dzimierza Kosiorka, obecni byli 
także zaproszeni goście – Burmistrz 
Miasta Raciąża Mariusz Godlew-
ski, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Ra-
ciążu Elżbieta Tobolska oraz dy-
rektor MCKSiR w Raciążu Artur 
Adamski. Nie zabrakło rzecz jasna 
przedstawicieli grona pedagogicz-
nego, a także uczniów. 

Krzysztof Sadecki to polski fi-
nansista, analityk biznesowy, trener 

mentalny, publicysta, autor wielu 
książek z dziedziny finansów oraz 
dotykających zagadnienia samo-
rozwoju. Mając zaledwie 20 lat 
został członkiem kadry kierow-
niczej banku BPH, był ekspertem 
w takich firmach jak Warta, Ergo 
Hestia i Polkomtel, a do jego rąk 
wędrowały branżowe wyróżnienia 
– nagroda MDIT czy Forbes Tren-
dy. Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące w Raciążu ukończył kil-
kanaście lat temu. Jak sam przyznał 
podczas spotkania, nie był „łatwym” 
uczniem i wielokrotnie realizował 
pomysły nie do końca podobające 
się dyrekcji. Choć nie uchodził za 
przysłowiowego „orła”, a fakt, że 
podchodzi do egzaminu matural-
nego wywołał wśród nauczycieli 
zdziwienie, to jego wynik okazał 
się jednym z najlepszych. To otwo-
rzyło mu drzwi do dalszego rozwo-
ju – ukończył studia z psychologii 
marketingu i reklamy, jest także 
doktorem nauk filozoficznych. W 
rozmowie z uczniami podkreślał, 
że mieszkając w małej miejscowo-
ści czuł, że się „dusi”. Dodał, że 
najlepiej żyje mu się w miastach 

tętniących życiem, które nigdy nie 
śpią – Najlepiej czuję się w Lon-
dynie i Los Angeles – zaznaczył. 
Ze względu na działalność szkole-
niową na skalę międzynarodową, 
podróżuje między Wielką Bry-
tanią, Stanami Zjednoczonymi, a 
Dubajem. Mężczyzna szczegółowo 
opowiedział młodym ludziom jak 
wyglądała jego droga do miejsca, w 

którym się znajduje, nie pomijając 
przy tym trudnych tematów, jak np. 
niełatwe relacje ze swoim ojcem 
czy wypadek z dzieciństwa, który 
spowodował u niego wadę wymo-
wy. Zaznaczył, że żyje według wła-
snego kalendarza, którego pierw-
szym dniem są jego urodziny, a do 
szczególnych dat należą choćby dni 
urodzin jego dwóch synów. 

Na zakończenie eventu jego 
główny bohater rozdał uczniom 
książki swojego autorstwa z cyklu 
„Poznaj siebie” z indywidualnymi 
dedykacjami. 

W czasie rozmowy z zaproszo-
nym gościem uczniowie zrozu-

mieli, że nie należy bać się spełniać 
własnych marzeń, gdyż ktoś kto nie 
próbuje, nie daje sobie nawet szansy 
na osiągnięcie sukcesu, a najlepszą 
inwestycją jest inwestycja w same-
go siebie. Człowiek wykształcony, 
posiadający wiedzę i umiejętności, 
zaradny i przedsiębiorczy na pewno 
poradzi sobie w życiu, a nigdy nie 
wiadomo co przyniesie przyszłość.

SLO, RED

Która miejska inwestycja zre-
alizowana w ostatnim czasie, jest 
według Pana najważniejsza?

Jako radny i raciążanin z satys-
fakcją obserwuję rozwój mojego 
miasta. Cieszę się z każdej nowej 
inwestycji, która polepsza warunki 
życia lub powoduje, że nasze miasta 
pięknieje. Szczególną wagę przy-
wiązuję do działań proekologicz-
nych, dlatego uważam, że jednym 
z najważniejszych przedsięwzięć 
ostatnich lat jest rozbudowa i uno-

wocześnienie oczyszczalni ścieków 
oraz rozbudowa kanalizacji miej-
skiej. Na uwagę zasługuje także 
zakończona niedawno termomo-
dernizacja budynków użyteczności 
publicznej. Dzięki tej inwestycji 
poprawiły się warunki nauki w 
Szkole Podstawowej. Poza tym, 
ocieplenie budynków pozwala na 
zmniejszenie wydatków na ogrze-
wania, a zainstalowana instalacja 
fotowoltaiczna pozwoli zmniejszyć 
koszty utrzymania. 

Jaki jest według Pana najważ-
niejszy problem do rozwiązania 
na terenie miasta?

W ostatnich latach wiele w na-
szym mieście zmieniło się na plus, 
ale to nie znaczy, że wszystko zo-
stało zrobione. Według mnie, 
najpoważniejszym problemem 
Raciąża jest niedostateczna ilość 
mieszkań komunalnych i socjal-
nych. Niestety, nadal niektórzy 
mieszkańcy muszą użytkować lo-
kale bez CO i toalety. W XXI wie-

ku nie powinno tak być! Jako radny 
Rady Miejskiej będę zabiegać o 
poprawę warunków mieszkanio-
wych naszych mieszkańców. Cieszę 
się i będę wspierał nową inwestycję 
zaproponowaną przez Pana Burmi-
strza, czyli budową bloku komunal-
nego na ulicy Akacjowej. 

Jak często i w jakiej formie ko-
munikuje się Pan z Mieszkańcami 
Pana okręgu?

Ponieważ codziennie przeby-
wam w swojej firmie, przy uli-
cy Nadrzecznej, jestem dostępny 
właściwie cały czas dla wszystkich 
mieszkańców. Poza tym pełnię dy-
żury w Urzędzie Miejskim. Zachę-
cam do spotkań i przedstawienia 
swoich spostrzeżeń i opinii. 

30 września w sali widowisko-
wej MCKSiR w Raciążu odbył 
się spektakl logopedyczny pt. „Mi-
siowe zmagania językowe”, autor-
stwa Wiktorii Petrykowskiej. Na 
widowni zasiadły dzieci z Miej-
skiego Przedszkola w Raciążu, 
Przedszkola Gminnego w Racią-
żu, Niepublicznego Przedszkola 
Akademia Myszki Miki w Raciążu 
oraz Przedszkola w Krajkowie wraz 
z wychowawczyniami, a także Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski. 
Dzieciaki dowiedziały się podczas 
niego, dlaczego warto pięknie mó-
wić. Nie zabrakło również ćwiczeń 

językowych, piosenek oraz dobrej 
zabawy. Na scenie wystąpiły Wik-
toria Rybiałek, Iwona Mysiakow-
ska, Marcelina Chyczewska i wspo-
mniana Wiktoria Petrykowska. 
Było to naprawdę bardzo ciekawe 
i pouczające kilkadziesiąt minut dla 
wszystkich obserwatorów przed-
stawienia.

RED

3 pytania do radnego – Paweł Chrzanowski

Wiadomości z STO

Wystartował „Projekt Absolwent”

Spektakl w MCKSiR

Misiowe zmagania językowe
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Uczniowie z Koła Naukowego 
Eko-erka ze Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu przystąpili do 6. edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu 
Naukowego „Być jak Ignacy. Ta-
jemnicze zniknięcie Ignacego”. 

Celem konkursu jest populary-
zacja wiedzy na temat polskiej my-
śli naukowej wśród uczniów szkół 
podstawowych oraz promowanie 
działań edukacyjnych opartych na 
aktywnym doświadczaniu, obser-
wowaniu i tworzeniu sytuacji bli-
skich naukowym dziedzinom wie-

dzy.
W tym roku szkolnym konkurs 

trwa od dnia 13 września 2021 
roku do 31 maja 2022 i składa się 
z 8 etapów połączonych ze sobą 
wspólną fabułą. Uczniowie będą 
m.in. zajmować się podróżami ba-
dawczymi, początkami lotnictwa, 

badaniami przyrody, czasu prze-
szłości i przyszłości oraz kosmosu, 
a także wynalazkami Ignacego Łu-
kasiewicza. 

Opiekunami grupy są nauczycie-
le Aneta Kowalska i Piotr Grabow-
ski.

Warto wspomnieć, że w poprzed-

niej edycji szkoła odniosła sukces 
zajmując 3 i 9 miejsce, otrzymując 
dwa tytuły laureata, a także na-
grodę pieniężną i tytuł Naukowej 
Szkoły Ignacego.

SP Raciąż

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej

„Być jak Ignacy” – kolejna edycja konkursu przed nami

Trampkarze
Dobrymi wynikami osiągniętymi 

w październiku mogą pochwalić 
się Trampkarze Błękitnych Raciąż. 
Choć 29 września musieli uznać 
wyższość Iskry Krasne, przegry-
wając na wyjeździe 2:5 (dwa gole 
Kacpra Domańskiego), to w kolej-
nych 4 meczach zdobyli 10 punk-
tów. Podopieczni Olgerda Wszał-
kowskiego najpierw zremisowali u 
siebie z GKS Strzegowo 1:1 (gol 
Mateusza Czubkowskiego), ale 
w kolejnych spotkaniach odnieśli 
trzy zwycięstwa – 5:0 na wyjeździe 
z Ostrovią Ostrów Mazowiecka 
(dwa gole Nikodema Sznajdera, 
dwa Kacpra Domańskiego i jedno 
trafienie Mateusza Czubkowskie-
go) oraz 4:0 z Mławianką Mława 
(dwa gole Kacpra Domańskiego, po 
jednym Mateusza Czubkowskiego 
i Filipa Świderskiego) i 4:2 z Iskrą 
Krasne (dwa gole Nikodema Sznaj-
dera, po jednym Filipa Świderskie-
go i Mateusza Czubkowskiego). Po 
9. kolejkach Błękitni zajmują dru-
gie miejsce w tabeli z dorobkiem 
16 punktów. (Mecz z MKS-em 
Ciechanów odbył się po zamknię-
ciu tego wydania „Pulsu Raciąża”). 

Żaki
Bardzo zacięte i obfitujące w gole 

spotkania rozegrał zespół Żaków. 
Raciążanie minimalnie ulegli na 
wyjeździe Kryształowi Glinojeck 
(4:5), a bramki zdobyli Michał 
Kuźniewski (trzy) i Bartosz Grzy-
bowski. Aż 11 goli padło w meczu 
z Wkrą Żuromin. Rywale ostatecz-
nie wygrali 7:4, a gole dla Błękit-
nych zdobyli Bartek Guła (dwie), 
Adam Kłosiński i Michał Kuź-
niewski. Należy jednak pamiętać, 
że chłopcy mają przede wszystkim 
czerpać radość z gry i to jest w tym 
najważniejsze. 

RED

Piłkarskie wiadomości

Co słychać u grup 
młodzieżowych?

Wiadomości piłkarskie

Trudny czas dla Błękitnych
W czterech rozegranych w 

październiku spotkaniach 
(mecz z Soną Nowe Miasto 
odbył się po zamknięciu tego 
wydania „Pulsu”) Błękitnym 
niestety nie udało się zdobyć 
punktów. 

W 8. kolejce drużyna podejmo-
wała na Stadionie Miejskim im. 
Jerzego Arceusza Nadnarwian-
kę Pułtusk. Spotkanie rozpoczęło 
się znakomicie, bo już po dwóch 
minutach gry do siatki gości tra-
fił Mariusz Borzykowski. Jak się 
okazało, to były jednak miłe złego 
początki, bo potem trafiali już tyl-
ko goście. Gole padły w 24. i 60. 
minucie i ostatecznie to przyjezdni 

zdobyli komplet punktów. Błękitni 
przegrali 1:2. 

W kolejnym meczu Błękitni 
zmierzyli się na wyjeździe z GKS-
-em Strzegowo. Gospodarze objęli 
prowadzenie w 29. minucie, jednak 
już w doliczonym czasie gry pierw-
szej połowy wyrównał Łukasz Sze-
lągiewicz. Kiedy wydawało się, że 
spotkanie zakończy się podziałem 
punktów, w drugiej minucie do-
liczonego czasu gry GKS zdobył 
drugą bramkę, ustalając wynik na 
1:2 i ostatecznie zdobywając 3 
punkty. 

W 10. serii spotkań podopieczni 
Pawła Szpojankowskiego znów za-
grali na wyjeździe – tym razem z 
KS Wąsewo. Prowadzenie zdobyli 

gospodarze, którzy trafili do siatki 
w 35. minucie. Wyrównał trzy mi-
nuty po zmianie stron Patryk Pia-
secki, jednak końcówka należała do 
rywali, którzy dołożyli dwa kolejne 
gole w 77. i 83. minucie.

Punktów niestety nie udało się 
zdobyć w domowym starciu z PAF 
Płońsk. Goście wyszli na prowa-
dzenie w 30. minucie, a na 14 mi-
nut przed końcem spotkania ustali-
li wynik na 0:2. W ligowej tabeli po 
11 rozegranych kolejkach Błękitni 
zajmują 14. miejsce z dorobkiem 9 
punktów.

RED
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Podczas Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2021 spisano ponad 
95% mieszkań w kraju. Jako najlud-
niejsze województwo mamy w tym 
znaczący udział i każdy mieszkaniec 
Mazowsza, który wziął udział w spi-
sie, powinien mieć poczucie dobrze 
spełnionego obowiązku.  

Narodowy Spis Powszechny 2021 
był realizowany w czasie pandemii i 
bardzo zmiennych warunkach. Uzy-
skany wynik szczególnie cieszy i na-
pawa dumą, ponieważ mieszkańcy 

Mazowsza pokazali, jak ważną dla 
nich powinnością był udział w spisie. 
Tym samym wykazali zrozumienie i 
troskę o przyszły rozwój własnych 
gmin, województw i kraju. Dzięki 
danym pozyskanym w spisie będzie 
można podejmować rzetelne decyzji 
w ważnych społecznie obszarach, 
takich jak: edukacja, służba zdro-
wia, budownictwo mieszkaniowe, 
transport publiczny, drogi publiczne 
i wiele innych. Takie pełne badanie 
mieszkańców Polski odbywa się tyl-

ko co 10 lat – dane z tegorocznego 
spisu będą więc wykorzystywane 
przez co najmniej najbliższą dekadę.

Dziękujemy jeszcze raz za fanta-
styczne zaangażowanie mieszkańców 
Mazowsza w Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. Li-
czę, że równie chętnie będą Państwo 
uczestniczyć w innych badaniach 
statystyki publicznej.

Wojewódzkie Biuro Spisowe
Urząd Statystyczny w Warszawie

Pokazaliśmy, że Mazowsze liczy się dla Polski! Dziękujemy!
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Praca nauczyciela to ciągłe napotykanie wyjątkowych, wzruszających chwil, czy zabawnych sytuacji.   Z naszego punktu wi-
dzenia wskazanie konkretnego, jednego zdarzenia, które szczególnie zapisało się w pamięć, jest trudne.  Każdego dnia prze-

żywamy wyjątkowe chwile spędzając wspólny czas z uczniami podczas prowadzenia lekcji, na wycieczkach oraz na prze-
rwach. Wzruszamy się, gdy przyczyniamy się do odnoszenia sukcesów przez naszych uczniów. Ich szczere podziękowania, 

uśmiech, spokój, zaangażowanie, życzliwe spojrzenia stanowią dla nas najbardziej wartościową nagrodę. 
Z duszą nauczycielską trzeba się urodzić, by każdy dzień w szkole przeżywać w sposób wyjątkowy.

ZS Raciąż
 

Moja przygoda w zawodzie nauczyciela rozpoczęła się prawie 16 lat temu. Gdy dane mi było zawitać w progi Zespołu Szkół 
STO w Raciążu, zostałam wrzucona jak to się mówi „na głęboką wodę”.

Młoda, nieopierzona nauczycielka pojawiła się w klasie, w której miały miejsce różne „ciekawe” sytuacje i… taka zabawna 
sytuacja spotkała również mnie.

PPewnego dnia zrobiłam kartkówkę. Podałam pytania, określiłam czas, obserwowałam uczniów. Niektórzy mnie zadziwiali. 
Pisali i pisali i końca nie było widać. Gdy czas się skończył, zebrałam prace. Rzuciłam okiem i z zadowoleniem schowałam je 

do torby. Pomyślałam, że chyba będę miała co sprawdzać, że jednak się przygotowali. Jak się później okazało niektórzy przy-
gotowali się z zupełnie innego zakresu materiału. Jedna z obszerniejszych prac okazała się być instrukcją dla mnie jak odpa-

lić samochód z popychu…
Jolanta Wiśniewska

 Myślimy że podczas pracy nauczyciela każdy dzień jest wyjątkowy i zaskakujący. Każdego dnia doświadczamy nowych 
rzeczy. Praca z dziećmi inaczej wygląda w praktyce. Zaczynając pracę w przedszkolu, mając w głowie mnóstwo teoretycznej 

wiedzy, musiałyśmy nauczyć się dogłębnie obserwować dzieci i patrzeć na różne sprawy oczami i sercem dziecka.
Nie zawsze udaje Nam się realizować założone przez siebie cele, ale słuchając dzieci modyykujemy je  każdego dnia. 

Nagrodą dla Nas jest np. sytuacja kiedy dziecko nie chce wychodzić z Naszego przedszkola.
Wzruszające są pożegnania z dziećmi zwłaszcza wtedy, gdy muszą odejść do innej placówki, ale wracając z niej wstępują do 

nas na herbatkę.
PPrzedszkole Myszki Miki

 
Wspomnieniem, którego czas nigdy nie zatrze, jest dzień, kiedy to żegnałam się z moimi wychowankami po raz pierwszy. Były 

kwiaty, podziękowania, a potem morze łez…. ..moich i ich. Nikt się nie wstydził swoich emocji, nawet chłopcy. Dziś są to już 
dorośli ludzie, którzy sami radzą sobie w życiu. Nie potrzebują wychowawcy. Jestem z nich dumna i bardzo się cieszę, że sta-

nęli na mojej drodze, gdyż wielu rzeczy nauczyłam się właśnie od nich. Dzięki nim stałam się lepszym wychowawcą. Dziękuję 
Wam, kochani.     

Szkoła Podstawowa w Raciążu

 
W dniu zakończenia roku szkolnego, jeden z wychowanków odbierając świadectwo promocyjne do klasy następnej , wręczył 

mi kwiatek i powiedział poważnym tonem : „ Dziękuję Pani za współpracę” .

Nauczycielski Klub Seniora

Prezentujemy wspomnienia i refleksje nauczycieli, którzy przekazali 
 je nam na potrzebę akcji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Miłej lektury.


