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Szanowny Mieszkańcu,
Opłata za gospodarowanie odpadami, 
zgodnie z  przepisami ustawy o  utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach musi 
uwzględniać koszty funkcjonowania całe-
go systemu, przy czym najwyższymi kosz-
tami będą koszty odbierania odpadów, 
ich transportu, zbierania, odzysku, w tym 
recyklingu, unieszkodliwiania odpadów 
zgodnie z obowiązującą hierarchią postę-
powania z nimi.

Rada Miejska w  Raciążu Uchwałą Nr 
xxv/161/2012 z  dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki tej opła-
ty i  stawki opłaty za pojemnik na terenie 
miasta Raciąż, przyjęła opłatę od miesz-
kańca, która wydaje się najbardziej oczy-
wista i  sprawiedliwa, gdyż każdy miesz-
kaniec produkuje odpady. Pierwszą de-
klarację o  wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi skła-
da się w  Urzędzie Miejskim w  Raciążu 
w  terminie do dnia 30 marca 2013 roku. 
Deklaracje można uzyskać w Sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w  Raciążu oraz po-
brać ze strony internetowej Urzędu:  
http://www.umraciaz.nazwa.pl/. W  tej 
samej Uchwale Radni Rady Miejskiej 

w Raciążu przyjęli stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w wy-
sokości 10,00 zł od mieszkańca. Natomiast 
stawka opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, zbieranymi i odbierany-
mi w sposób selektywny z terenu nierucho-
mości zamieszkałej uległa obniżeniu i wy-
niosła 7,00 zł od mieszkańca. 

Ponadto zgodnie z  Uchwałą nr 
XXV/157/2012 Rady Miejskiej w  Raciążu 
w  sprawie terminu, częstotliwości i  trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Miasto 
Raciąż, został ustalony obowiązek zapłaty 
przez właścicieli nieruchomości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
raz na miesiąc, bez wezwania, w terminie 
do dnia 15-go każdego miesiąca. Pierwszą 
opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi powinno się uiścić w  termi-
nie do 15 sierpnia 2013 r. – za okres od 1 
lipca do 31 lipca 2013 r. Opłata, o  której 
mowa wnoszona będzie przez właścicie-
li nieruchomości na rachunek bankowy 
Urzędu Miejskiego w  Raciążu w  Banku 
Spółdzielczym w Raciążu nr 59 8233 0004 
0000 1544 2004 0001 lub gotówką w  kasie 
Urzędu Miejskiego w Raciążu, czynnej od 
poniedziałku do piątku w  godzinach od 
7.30 do 14.00.

WIEŚCI Z RATUSZA
INFORMACJAdotycząca gospodarowania 
odpadami w związku z nowelizacją ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Część II
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Urząd Miejski w  Raciążu informu-
je, iż od dnia 21 stycznia 2013 roku 
w  Urzędzie Miejskim w  Raciążu oraz 
w  Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z  o. o. 
w  Raciążu wykonywane są czynności 
kontrolne przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w Warszawie. Najwyższa Izba Kontroli jest 
naczelnym organem kontroli państwowej. 
Działa w oparciu o Konstytucję RP, Ustawę 
o NIK, Statut i Zarządzenia Prezesa Izby. 
Kontrola państwowa sprawowana przez 
NIK opiera się na jasno określonych za-
sadach: przejrzystości intencji, rzetelno-
ści informacji, apolityczności kontrolerów 
oraz kolegialności w  podejmowaniu klu-

czowych decyzji. NIK bada wszystkie ob-
szary działalności państwa, w które zaan-
gażowane są publiczne pieniądze lub mają-
tek, sprawdza też, czy instytucje publiczne 
wykonują swoje zadania w sposób skutecz-
ny, wydajny i oszczędny. 

***

Do listopada 2013 roku miasto zobowią-
zane jest do wykonania remontu chodni-
ków na ulicy Zielonej z udziałem środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w wysokości 69 069,00 zł. Realizacja przed-
sięwzięcia poprawi bezpieczeństwo uczest-
ników ruchu.

• W dniu 24 lutego 2013 r. odbędą się 
przedterminowe wybory Burmistrza 
Miasta Raciąża;

• Mieszkańcy miasta będą mogli głoso-
wać w  siedzibach dwóch obwodowych 
komisji wyborczych, mieszczących 
się w  budynku Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu 
przy ul. Parkowej 14 oraz w  budynku 
Gminnej  Spółdzielni „SCh” w Raciążu 
przy  ul. Płockiej  33;

• Spis osób uprawnionych do udziału 
w wyborach wyłożony będzie do wglądu 
w budynku Urzędu Miejskiego w pok. nr 
26 w dniach 11-18 lutego 2013 r. w godz. 
pracy Urzędu;

• do 14 lutego 2013 istnieje możliwość 
składania wniosków o  sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowa-
nia w  przedterminowych  wyborach 
na Burmistrza Miasta Raciąża – dru-
ki wniosku dostępne są w  Urzędzie 
Miejskim  w pok. nr 3;

• do 19 lutego 2013 r. istnieje możliwość 
składania wniosków przez wyborców 
niepełnosprawnych o  dopisanie ich do 
spisu w wybranym obwodzie głosowania 
na obszarze miasta i  przystosowanym 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wybory 
przedterminowe:
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Rada Miejska w Raciążu uchwaliła budżet 
miasta na rok 2013. Jak powiedziała pani 
Małgorzata Karwowska, Skarbnik Miasta, 
jeszcze nigdy projekt budżetu nie został tak 
bardzo pozmieniany, jak stało się to w tym 
roku. Przypomnijmy, że w  pierwotnym 
projekcie budżetu skierowanym do Rady 
Miejskiej przez poprzedniego burmistrza, 
Janusza Sadowskiego na rok 2013 planowa-
ne były tylko dwie inwestycje. Najważniejszą 
z nich z nich stało się dokończenie kredyto-
wanego remontu ośrodka zdrowia. 

Dzięki temu, że w bieżącym roku udało się 
odzyskać kwotę 650 000 złotych zabranych 
miastu przez Urząd Skarbowy w  Płońsku 
z  tytułu zaległych opłat środowiskowych 
oraz tytułu innych zmian dokonanych na 
wniosek radnych przez nowego burmistrza 

miasta, powstał budżet z nowymi inwesty-
cjami oraz dodatkowymi nakładami na sze-
reg zadań. 

Radni między innymi zdecydowali o rozbu-
dowie oczyszczalni ścieków, budowie kana-
lizacji na ulicach (gdzie brakuje niedużych 
odcinków kanalizacji), między innymi na uli-
cy Kilińskiego oraz Wolności. Przeznaczyli 
także pieniądze na budowę oświetlenia 
na ulicy Barańskiego, wodociągu na ulicy 
Polnej, remont ulicy Zielonej oraz na zakoń-
czenie bałaganu po budowie chodników na 
osiedlu przy ulicy Kilińskiego oraz na ul. 
Konarskiego. Zostanie także wybudowany 
szalet miejski oraz w końcu zrobiony moni-
toring. Radni zadecydowali także o zakoń-
czeniu modernizacji ośrodka zdrowia.

Prezes PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu Sławomir 
Wesołowski domagał się znaczącej podwyżki 
opłat za ścieki oraz wodę dostarczaną miesz-
kańcom Raciąża oraz gminy Raciąż. Wniosek 
o  podwyżkę złożył w  dniu 28 listopada 2012 
roku do burmistrza Sadowskiego. 

Prezes domagał się w nim ustalenia ceny ście-
ków w mieście na poziomie 6,95 zł, przy do-
tychczasowej stawce 5,21 zł. Stanowiłoby to 
propozycję podniesienia ceny o  ponad 33%. 
Dla wody pierwszej grupy taryfowej zapropo-
nowano nową cenę 2,66 zł, przy dotychczaso-
wej stawce 2,40. Oznaczałoby to wzrost o pra-
wie 11%.  

O złożonym wniosku nie został poinformowa-
ny ani Sekretarz ani Skarbnik Miasta, przy-

padkowo o całej sprawie dowiedzieli się Radni.

Jeśli wniosek w ciągu 45 dni od dnia złożenia 
nie zostałby odrzucony przez Radę Miejską, 
to podwyżka zaczęłaby obowiązywać.

 Przypomnijmy, że przed referendum spółka 
wnosiła o utrzymanie cen na dotychczasowym 
poziomie. Radni stwierdzili wówczas, że tary-
fa powinna zostać obniżona (stacja uzdatnia-
nia wody jest w pełni automatyczna), tym sa-
mym koszty wody w mieście powinny spaść.

Rada Miejska podjęła uchwałę o odrzuceniu 
przedstawionej kalkulacji z powodów formal-
nych, wniosek nie spełniał wymogów usta-
wowych. Na produkcji wody spółka wykazuje 
zysk.   (KR)

Budżet na rok 2013 uchwalony

Podwyżki opłat za ścieki i 
wodę zablokowane …



strona 5

Komitet wyborczy 
wyborców Janusza 
Sadowskiego – zgło-
sił na kandydata  
Janusza Sadowskiego.

Ma 51 lat, żona-
ty, trzech synów. 
Pochodzi z  miejsco-
wości położonej bli-
sko Raciąża.

Wykształcenie wyższe, mgr historii-Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oficer rez. WP – Wyższa Szkoła Wojsk 
Pancernych w Poznaniu.

Ukończył studia podyplomowe w  zakre-
sie organizacji i  zarządzania oświatą na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w  Olsztynie. Burmistrz Miasta Raciąża 
w latach 2006-2012. Odwołany ze stanowi-
ska przez mieszkańców miasta w referen-
dum 02.12.2012.

Komitet Wyborczy 
Wyborców „Razem 
dla Raciąża” – 
zgłosił na kan-
dydata Mariusza 
Godlewskiego.

Urodził się 17 lu-
tego 1972 roku 
w  Sierpcu. Ma 41 
lat. Od urodzenia 

związany z  Raciążem – tutaj się wy-
chował, ukończył szkołę podstawo-
wą oraz Liceum Ogólnokształcące im. 
mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
Jest absolwentem Wydziału Prawa 
i  Administracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w  Toruniu, gdzie uzyskał ty-
tuł magistra prawa. Naukę kontynu-
ował w  Podyplomowym Studium Prawa 
Handlowego toruńskiego uniwersytetu. 
Posiada także wykształcenie ekonomicz-
ne, ukończył kurs dla głównych księgo-
wych w Fundacji Rozwoju Rachunkowości 
w Polsce. Brał udział w wielu szkoleniach 
z zakresu rachunkowości, kontrolingu, za-
rządzania i prawa podatkowego- szczegól-
nie funkcjonowania podatku od towarów 
i usług w świetle przepisów unijnych. Sześć 
lat doświadczenia w  samorządzie miasta 
Raciąża jako wiceprzewodniczący Rady 
Miasta.

Wybierzemy nowego 
burmistrza …
Już 24 lutego 2013 roku wybierzemy nowego burmistrza Raciąża. 
Do rywalizacji stanęły dwa komitety, które zgodnie z  rozporzą-
dzeniem Komisarza Wyborczego zarejestrowane zostały do dnia 
11 stycznia a do dnia 30 stycznia wskazały swoich kandydatów:
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Dramatyczna sytuacja PGKiM Sp. z o.o. 
w Raciążu. Potwierdziły się fatalne wiadomości 
dotyczące kondycji finansowej spółki.
Przez ostatnie lata mieszkańcom Raciąża 
nie dane było uzyskać wiarygodnych i  rze-
telnych informacji dotyczących kondycji fi-
nansowej PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu. 

W Pulsie Raciąża (nr 5 (17) 2009r.) pojawiał 
się swego czasu artykuł podpisany przez 
Prezesa firmy, Sławomira Wesołowskiego, 
w  którym pisał o  dobrej sytuacji spółki, 
o wyprowadzaniu z długów, o rozwoju spół-
ki. Prawdziwą kondycję spółki obnażyło wy-
łączenie (20 października 2011 – przyp. red.) 
ogrzewania dla części mieszkańców mia-
sta, z  powodu niepłacenia za ciepło przez 
PGKIM. Od tamtej pory Rada Miejska wie-
lokrotnie domagała się danych o  sytuacji 
spółki, jednak często otrzymywała niepełne 
lub nieprawdziwe dane.  Radni zlecili byłemu 
burmistrzowi sporządzenie raportu przez 
biegłego dotyczącego stanu firmy. Pomimo 
zatrważających wniosków wynikających 
z  raportu, wskazujących na nie przestrze-
ganie w spółce ustawy o rachunkowości, nie 
podjął on żadnych kroków w tej sprawie. 

W ostatnim czasie bardzo trudno było uzy-
skać prawdziwe informacje dotyczące spół-
ki - Prezes Wesołowski, pomimo obowiązku 
wynikającego ze Statutu Miasta rzadko po-
jawiał się na sesjach Rady Miejskiej. Po zmia-
nie w ratuszu zmieniła się postawa prezesa. 
Dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniu sta-
łych komisji Rady Miasta i podczas tych ob-
rad podał dane dotyczące zadłużenia, któ-
re świadczą o  dramatycznej sytuacji firmy, 
dużo gorszej niż można się było spodziewać. 
Ukazała się prawda, która może się okazać 
bardzo bolesna dla pracowników spółki i dla 
wszystkich mieszkańców Raciąża. 

PGKiM od ponad roku nie płaci składek do 
ZUS. Zobowiązania z  tego tytułu przekro-

czyły 350 tys. zł. Właściwie w każdej chwili 
może pojawić się w  sądzie wniosek o  upa-
dłość ze strony wierzycieli. Spółka ma po-
tężne zadłużenie za energię elektryczną się-
gające około 200 tys. zł. Zaległości dotyczą 
m.in. płatności za energią elektryczną zuży-
tą w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatnia-
nia wody, gdzie odcięcie prądu oznaczałoby 
ogromne problemy dla wszystkich miesz-
kańców Raciąża. Mogłoby dojść do braku 
wody w  całym mieście. Pomimo tego nie 
podjęto żadnych rozmów o  ugodzie w  tej 
sprawie z wierzycielami.

Suma wszystkich zobowiązań przetermino-
wanych wynosi około 750 tys. zł. Trzeba ja-
sno powiedzieć, że mimo „pompowania” du-
żych pieniędzy z kasy miasta PGKiM stanął 
na krawędzi. Prezes Wesołowski nie przed-
stawił na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej 
żadnego pomysłu na wyjście z  tej sytuacji 
poza jednym – zlikwidowaniem 5 etatów. 
Inne pomysły chciałby usłyszeć od wynaję-
tego doradcy z  zewnątrz, który miałby po-
wiedzieć, co trzeba zrobić.

Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, iż 
PGKiM jest spółką, której właścicielem 
w 100% jest miasto. Oznacza to, że jeśli fir-
ma nie poradzi sobie z zadłużeniem, to spad-
nie ono na budżet miasta. Z drugiej strony 
spółka jest właścicielem dużej części ma-
jątku miejskiego: wodociągów, oczyszczalni 
ścieków, stacji uzdatniania wody itd.  I nie-
stety ostatecznie to mieszkańcy zapłacą za 
to, że przez tyle lat nie powstał realny i sku-
teczny program naprawczy. Powagę sytu-
acji związanej z PGKiM dostrzegł burmistrz 
Mirosław Łukowski. Zapowiedział on pod-
jęcie stanowczych kroków mających w  per-
spektywie doprowadzić do poprawy sytuacji 
i uzdrowienia spółki. (KR)
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Komisja Rewizyjna Rady 
miejskiej w Raciążu 
przeprowadza kontrolę 
w Miejskim Zespole 
Szkół w Raciążu.

Komisja stwierdziła, że Miejski Zespól Szkól 
w  Raciążu prowadził działalność gospodar-
czą bez należnych zgłoszeń takiej działalności 
do właściwych organów. Do szkoły wpływały 
z tego tytułu środki finansowe w nieoznaczonej 
wysokości. 
Główne źródła dodatkowych dochodów szkoły to:
• rozliczenie składki ubezpieczenia uczniów,
• dofinansowanie z firmy ubezpieczeniowej,
• prowizja z tytułu wykonywania zdjęć,
• wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych 

i boiska,
• zysk z tytułu prowadzenia sklepiku szkolnego.

Pozyskiwane środki były rozdysponowywa-
ne bez zgody i  wiedzy organu prowadzącego. 
Spowodowało to w  latach 2007-2012 uszczu-
plenie środków budżetowych miasta Raciąż.  
Pozyskiwane z działalności pozastatutowej środ-
ki nie  były wpłacane ani na konto środków spe-
cjalnych, ani na konto Urzędu Miasta. 
Jaki jest stan faktyczny i o jakie sumy dokładnie 
chodzi?! Trudno stwierdzić, przedstawione do-
kumenty nie spełniają zasad określonych w usta-
wie o  rachunkowości bądź w  ogóle ich nie ma. 
Suma wpłat dokonanych  i potwierdzonych przez 
dokumenty KP to kwota 3 630 złotych,  zaś kwota 
deklarowana przez dyrektora to 27 757 zł.  
Z otrzymanej od dyrektora szkoły dokumentacji, 
wynika, iż w ciągu pięciu lat szkolnych MZS po-
zyskiwał dochody z dodatkowych źródeł. Komisja 
nie może w tej chwili stwierdzić, które kwoty są 
prawidłowe. 
Na kwotę 21 165,49 zł w ogóle nie ma żadnych do-
kumentów rozchodowych. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami cała kwota powinna znaleźć 
się na oddzielnym rachunku. Taki rachunek do 
wpłat dochodów własnych jest utworzony i pro-
wadzony przez Urząd Miejski. Dyrekcja szkoły, 
wg pani skarbnik Małgorzaty Karwowskiej, zo-
stała o utworzeniu takiego rachunku i o obowiąz-
kach z tego tytułu wynikających poinformowana 
poprzez przesłanie odpowiedniej uchwały Rady 
Miejskiej. 25.01.2013 na konto Urzędu Miejskiego 
wpłynęła kwota 21 165,49 tytułem: dochód – zaso-
by pieniężne MZS, działalność społeczno-wycho-
wawcza. (KR)

Zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
Rada Miejska uchwaliła zmiany w  regulami-
nie nauczycieli. Najważniejsze zmiany to ob-
niżenie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów 
oraz kierownika przedszkola. Dotychczasowa 
wysokość maksymalna dodatku to 80% wy-
nagrodzenia zasadniczego. Dodatek do pensji 
w wysokości prawie pensji budził uzasadnione 
protesty. Wcześniej Rada Miejska była zapew-
niana przez poprzedniego burmistrza, że nie 
będzie stosował najwyższego dodatku, a  bę-

dzie go stopniował zgodnie z przysługującymi 
widełkami od 50%. Jak się okazało, wszyscy 
dyrektorzy i  kierownik dostali maksymalny 
dodatek. W związku z tym doszło do jego ob-
niżenia. Obecnie dodatek dla dyrektora szkoły 
wynosi od 30% do 50% , dla wicedyrektora od 
20% do 40% a dla kierownika przedszkola od 
10% do 30%.

Rada Miejska zwiększyła dodatki za wycho-
wawstwo z kwoty 100 zł na kwotę 150 zł.
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Człowiek Orkiestra.
Rozmowa z Krzysztofem Langiewiczem, nauczycielem i pedagogiem, 
instruktorem tańca i organizatorem turniejów tańca, założycielem Klubu 
„Akcent”, opiekunem merytorycznym laureatów nagród Prezesa NBP.

Sławomir Tyska: Miło, że można z  Tobą 
porozmawiać, wszędzie o  Tobie pełno: 
Płońszczak, Express Płoński a  w  Raciążu 
cisza .... Jak to się dzieje ?! Zbiegi okolicz-
ności czy w Raciążu nie bardzo się tym inni 
interesują ?!

Krzysztof Langiewicz: Jak się odnosi suk-
cesy to zyskuje się też fałszywych przyjaciół 
i  nieprzejednanych wrogów ...może właśnie 
dlatego. Czasem wydaje się ,że lepiej nie robić 
nic więcej niż minimum...ale ja tak do koń-
ca  nie uważam. Trzeba mierzyć się z więk-

szymi, wtedy jest postęp. nie sztuka poko-
nać Glinojeck czy Bieżuń...ale Warszawę czy 
Gdańsk to już trudno..mi się to akurat udaje 
i to nie tylko w tańcu.

ST: Powiesz coś więcej ?! czy nie chcesz mó-
wić o nie miłych sprawach ?!

KL: Nic niemiłego w tym nie ma, ale czasem 
jest mi zwyczajnie przykro, że muszę bezu-
stannie udowadniać, że można z naszą mło-
dzieżą tworzyć rzeczy niebanalne i  zajmo-
wać pasją.
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ST: Pamiętasz czasy, gdy byłem Twoim 
uczniem w szkole podstawowej ?! 

KL: Pamiętam..naturalnie, to była zdolna 
młodzież. Robiliśmy dla Was to na co mogli-
śmy sobie pozwolić w tamtych czasach, ale 
opłacało się wyrośliście na prawdziwych ty-
tanów i wcale Wam nie schlebiam. Teraz tez 
mamy zdolna młodzież tylko trzeba do nich 
trafić...chociaż nie ukrywam, że jest trud-
niej. Więcej mają możliwości np. Internet 
i gry komputerowe. Lecz nadal twierdzę, że 
nie jest tak źle.

ST: Który to mógł być rok ?! …. Krzysztof 
Langiewicz w  polskiej telewizji, w  jednym 
z pierwszych na rynku dance show ?!

KL: Telewizyjne show „ Bez próby” to 1985 
rok. udało mi się wówczas zakwalifikować do 
finału. Było nas sześciu  z którymi nagrano 
program telewizyjny. Mile to wspominam.

ST:  Ja i  moi koledzy gorzej wspominamy 
Twoje telewizyjne show;  wszystkie moje ko-
leżanki się w  Tobie kochały, nami nikt się 
nie interesował, cała szkoła, cały Raciąż 
żyły Twoimi występami. Powiedz, czy była 
wtedy możliwość aby rozwinąć karierę tan-
cerza ?!

KL: W  tamtych czasach niestety nie. 
Tańczyłem w  grupie Andrzeja Rosiewicza 
ale sam zrezygnowałem. Wybrałem studia 
i tego nie żałuję, gdyż kariera tancerza jest 
krótka a  żyć trzeba. Dlatego trzeba mieć 
inny zawód albo wykorzystać do maksimum 
swoje 5 minut.  Zająłem się dokładnie tań-
cem towarzyskim. Studiowałem w Olsztynie 
od 1985 roku a to była wówczas stolica tegoż 
tańca w Polsce. Skończyłem nie tylko studia 
ale i  studium pedagogiczne z  zakresu tań-
ca towarzyskiego ( i dziwie się ,że jak dotąd 
w szkole nie ma zajęć z  tańca towarzyskie-
go skoro jest fachowiec a i rodzice domagają 
się tego). Potem zdobyłem uprawnienia in-
struktora tańca i tak trwa to już do dzisiaj.

ST: Nauczycielski fach raczej nie daje du-
żych możliwości na odnajdywanie i przeka-

zywanie pasji nie związanych z  zawodem, 
Ty potrafiłeś zrobić coś obok, zarazić swo-
ją pasją kolejne pokolenia. Czy czujesz się 
przez to spełniony ?

KL: Uważam, że fach nauczyciela daje aku-
rat olbrzymie możliwości kształtowania 
charakterów, rozwijania zdolności i  pasji. 
Mamy bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy 
poszukują drogi, pasji i właśnie to jest nasza 
rola żeby pomóc im ja odnaleźć.

ST: Czy potem założyłeś klub Akcent, czy za 
daleko przeskakuję w czasie ?!

KL: Akcent jako klub powstał w  1993 roku 
. Został wtedy wpisany do bazy Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego. Rozpoczęły się 
też nasze wojaże po Szwecji w  1998 i  2000 
roku gdzie reprezentowaliśmy miasto pod-
czas rejsu do Karlskorony.  W  tym roku 
obchodzimy XX lecie , chyba z  pompą to 
zrobimy.

ST: Ile osób przewinęło się przez Twój klub 
przez te 20 lat ?!

KL: Nie liczyłem ale 200 będzie. Często spo-
tykam dorosłych ludzi, którzy wspominają 
zajęcia w klubie. Teraz przyprowadzają swo-
je dzieci,... hmm.. jak ten czas leci

ST: Twój największy sukces ?!

KL: Było ich wiele. Zawsze  gdy nasza raciąska 
para staje na podium to jest dla mnie wielkie 
wzruszenie i  wielki sukces. Niezależnie czy 
to w klasie rekreacja czy sportowa.

Ostatni rok 2012 był tez szczególny i obfitował 
w sukcesy: Kuba Morawski / Maria Deckier, 
Kacper Morawski / Karolina Olszewska oraz 
Dawid Gburczyk / Weronika Kujawa zdoby-
li klasę D, Eryk Pawlak / Ola Szelągowska 
oraz Dominik Gapiński stawali na podium 
i brakuje im tylko jednego pudła do klasy D. 
Dominik Sobociński / Alicja Langiewicz uzy-
skali klasę B w stylu standard i zdobyli tytuł 
vice mistrzów Mazowsza. Wszystkie te suk-
cesy wytrenowali na parkiecie wielkim wysił-
kiem i pokorą. Chciałbym  pogratulować im 
i ich rodzicom, którzy wytrwale  towarzyszą 
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w  podróżach oraz turniejach , są jakby nie 
było głównymi ich sponsorami. A taniec jest 
kosztowny jak wszystko co jest wartościowe.

ST:  Przyznaję, to olbrzymie sukcesy, przyj-
mij ode mnie i  od czytelników największe 
gratulacje….  W  międzyczasie zdążyłeś za-
łożyć rodzinę, na świecie pojawiły się dzieci 
a Akcent dalej istnieje ... niepokoi mnie jed-
nak jeden z  newsów po kolejnym sukcesie 
z 2012, że Akcent organizuje turniej o zasię-
gu ogólnopolskim w  Płońsku, a  sponsorem 
pucharu jest burmistrz płońska. Dlaczego 
już nie robisz takich rzeczy w  Raciążu ?! 
Dlaczego burmistrz Raciąża nie jest funda-
torem takiego pucharu. Na stronie MCKSiR 
jest przecież oficjalna zakładka poświęco-
na klubowi, rozumiem więc, że dalej repre-
zentujecie i  reprezentować będziecie nasze 
miasto?!

KL: Turnieje w Płońsku organizuję od 2002 
roku. Tam jest zapotrzebowanie na tego 
typu imprezy. Uzyskuje wsparcie władz, któ-
rym zależy na tej działalności mimo, ze ist-
nieją tam płońskie kluby tańca. Mamy wyro-
bioną markę i nasz turniej ściąga ok 200 par 
z  całej Polski i  nie tylko. Hala ma trybuny 

wiec nie muszę zwozić krzeseł jak na wesele 
w latach 70 -tych.

ST: Czym nas zaskoczysz w 2013 roku ?!

KL: Myślę, że świetną okazją będzie jubi-
leusz i nasz turniej 5 X 2013 roku. Mam już 
pomysł.

ST: Zdradzisz jaki czy ma to być 
niespodzianka?!

KL: Turniej będzie miał magiczny tytuł 
ABBACADABRA... tyle mogę zdradzić.

ST: Nie mam pewności, że o wszystko zdąży-
łem Cię zapytać, czy jest jeszcze coś o czym 
chciałbyś sam opowiedzieć ?!

KL: Chyba tylko chciałbym życzyć Tobie 
oraz czytelnikom radosnego roztańczonego 
2013 roku.

Jeszcze jedno: Mam nadzieję, że i w naszym 
mieście doczekamy się klimatu dla turnie-
jów tańca, ja jestem otwarty i zawsze chętny 
do współpracy.

ST: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, życzę 
Tobie i wszystkim członkom zespołu Akcent 
samych sukcesów w 2013.

Podziękowanie
Zarząd i strażacy OSP Raciąż składają 
serdeczne podziękowania za udzielaną po-
moc i wspieranie naszej organizacji:

• Katarzynie i Janowi Miklewskim - fir-
ma „MIK” roboty ziemne i drogowe;- 
Marcinowi Machcińskiemu – punkt ga-
stronomiczny „THE BEST KEBAB”;

• Krystynie i Tomaszowi Wawrowskim – 
sklep spożywczo przemysłowy Tomasz 
Wawrowski

• Firmie „POLMLEK” Raciąż;

• Bankowi Spółdzielczemu w Raciążu;

• Sławomirowi Stawiskiemu – betoniarnia 
„STAWBUD”;

• PGKiM Sp. z o.o. Raciąż 

• Marcinowi Bieńkowskiemu – BM moto;

• Rafałowi Bylińskiemu – Byliński S.C. 

• PWE „Elektroinstal” Sp. z o.o. 

• Nadleśnictwu Płońsk i Ciechanów 

• Fundacji ORLEN Dar Serca 

• Fundacji EDURA

• Fundacji im. Karola Marcinkowskiego 

• Januszowi Szymańskiemu

Dzięki uprzejmości Państwa, możliwy jest 
dalszy rozwój naszej jednostki.

Ze strażackim pozdrowieniem 
Strażacy OSP Raciąż
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Wyróżnienie prezesa NBP 
dla ucznia z Raciąża

Raciążanie wiersze piszą …

Rozstrzygnięto XI edycję konkursu na pra-
cę pisemną o tematyce ekonomicznej dla 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych zorganizowany przez Narodowy 
Bank Polski.

Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach: 

• Gimnazja: Instytucje parabankowe. 
Czy „para” robi różnicę?;

• Szkoły ponadgimnazjalne: Lokowanie 
oszczędności, czyli sztuka roztropności.

Jednym z laureatów tegorocznej edycji 
(objętej patronem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej) został uczeń III klasy 
Gimnazjum w Raciążu Sebastian Ciężki, 
który za swoją pracę otrzymał wyróżnienie.

Zgodnie z regulaminem konkursu nagro-
dzony został również opiekun merytorycz-
ny Sebastiana Pan Krzysztof Langiewicz.

BYLIŚCIE MŁODZI, W KWIECIE WIEKU ,
A MŁODOŚĆ WASZA OTRZYMAŁA CIOS .
WASZE MARZENIA , PLANY , NADZIEJE ,
ODMIENIŁ WOJNY OKRUTNY LOS .

BYLIŚCIE MŁODZI , NIEDOJRZALI ,
W SERCU TĘSKNOTA , W OCZACH STRACH .
DOROSNĄĆ TRZEBA MIMO WOLI ,
CHOĆ WOKÓŁ ŚMIERĆ , CIERPIENIE , PŁACZ 

BYLIŚCIE MŁODZI , PEŁNI LĘKU ,
NIEPEWNOŚĆ JUTRA , PARALIŻ DNIA .
WOJNA ZNACZYŁA SWOJE PIĘTNO ,
W SERCU POLAKA KAŻDEGO DNIA .
…….
POKOLENIOM WASZYM CZEŚĆ I CHWAŁA ,
ŻYJĄCYM , ZMARŁYM , ODCHODZĄCYM .
POKOLENIOM WALCZĄCEJ POLSKI ,
PODZIĘKOWANIE SWE SKŁADA ,
POKOLENIE WSPÓŁCZESNEJ POLSKI .

W ZAMGLONEJ CISZY HISTORII ,
WOJENNYCH - MIJAJĄCYCH ISTNIEŃ ,
I W PRZEMIJANIU TAMTYCH ZDARZEŃ .
W OBRAZACH SCEN TYCH POKOLEŃ ,
TRWA PRAWDA ŻYCIA LUDZKICH WSPOMNIEŃ 

Fragment wiersza BYLIŚCIE MŁODZI  
autorstwa Jacka Dalkiewicza z tomiku WIERSZE

Sroka spryciarka

Była sobie pewna sroka, która spotkała na swej 

drodze smoka.

Komplementy mu prawiła i się z nim zaprzyjaźniła. 

Któregoś

wiosennego dnia mówi tak - obrabujmy jubilera, a za 

to wybierzemy

się do fryzjera. Smok się wacha, myśli sobie, że ma 

szopę dziś na

głowie. Smok na jubilera zionie, no a sroka bierze 

biżuterię w dłonie.

Odlatuje gdzie pieprz rośnie, łupy chowa w wielkiej 

sośnie.

A smok - biedny nieboraczek chowa się pod mały  

krzaczek,  aby nikt

go nie zobaczył i więzieniem nie uraczył.

Wiktoria Petrykowska
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Przekażmy 1 % podatku na 
Ochotniczą Straż Pożarną w Raciążu
Początek każdego roku, to okres, kiedy nie wydając dodatkowo nawet złotówki możemy da-
rować pieniądze na działalność organizacji, które działają dla pożytku publicznego. 
Jako mieszkańcy Raciąża, możemy wykorzystać nasz 1% podatku na wsparcie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raciążu. Sprawmy, aby nasz 1% podatku został wykorzystany dla dobra 
całego miasta. Przeznaczmy go na OSP Raciąż. Nie pozwólmy, aby przepadł dla Raciąża. 
OSP to jedyna organizacja pożytku publicznego z Raciąża, na którą możemy przeznaczyć 
swoją część podatku.
Warto jednak to zrobić nie tylko dlatego, że to jedyna organizacja. Druhowie strażacy co-
dziennie działają dla dobra mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości. Zawsze 
można na nich liczyć w potrzebie. Czy to pożar, czy wypadek czy powódź strażacy z Raciąża 
zawsze są gotowi do ratowania życia i  zdrowia ludzi. Zresztą, nie tylko w  takich ekstre-
malnych sytuacjach. Zabezpieczają imprezy w mieście, służą pomocą Miejskiemu Centrum 
Kultury, szkołom i wielu innym instytucjom. Dali się poznać jako ludzie odpowiedzialni, pro-
fesjonaliści z pasją.
Przekazując swoje 1% podatku, możemy  być pewni, że będzie on wykorzystany z pożytkiem 
dla całej społeczności.
Dlatego apeluję do wszystkich, aby przyłączyć się do tej szczytnej akcji. To nic nie kosztuje, 
a daje konkretne pieniądze. Każdy, kto wypełnia zeznanie PIT w Raciążu niech wpisze do 
zeznania w odpowiednim miejscu następujące dane:

Przekażmy tę informację innym mieszkańcom miasta. To nic nie kosztuje, a może pomóc. 
Podziękujmy naszym 1% druhom z OSP w Raciążu za ich codzienną pracę dla mieszkańców. 
To niewiele, ale niech to będzie pierwszy krok do wsparcia miejscowej straży. Gdy będzie 
działo się to systematycznie i zrobi tak większość mieszkańców, to może to dać dość spore 
środki na bieżącą działalność lub zakupy potrzebnego sprzętu. Niech to będzie wspólna ak-
cja nas wszystkich – mieszkańców miasta. 1% dla OSP Raciąż. 
Mariusz Godlewski
Kolegium Redakcyjne

Od Redakcji:
Niniejszym składam serdeczne podziękowania Panu Kamilowi Świerczyńskiemu
za udostępnienie projektu nagłówka wykorzystanym w PULSIE RACIĄŻA
Sławomir Tyska


