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Wieści z Ratusza …
Urząd Miejski w Raciążu informuje,

iż selektywne zbieranie odpadów w mieście Raciąż
obejmuje następujące frakcje odpadów, które będą
gromadzone w systemie workowym z następującymi
oznaczeniami na workach:
1. z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2. z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne

3. z przeznaczeniem na odpady
ulegające biodegradacji;

4. z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
5. z przeznaczeniem na odpady zmieszane.
Ponadto, Urząd Miejski w Raciążu przypomina o terminie składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, który
upływa dnia 31 marca 2013 roku.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Raciążu, ul.
Wolności 34, 09-140 Raciąż wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000042634    

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki
Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: kancelaria Urzędu Miasta Raciąż, w terminie do 12.04.2013, do godz. 15.00,
W przypadku wysyłania dokumentów pocztą, decyduje data i godzina ich doręczenia do kancelarii Urzędu
Miasta Raciąż
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs PGKiM”.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać CV, list motywacyjny oraz:
• kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
• zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne;
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce.
• aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
stanowisku Prezesa Zarządu.
• do oferty można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów.
Wymagania w stosunku do kandydata:
• wykształcenie wyższe, preferowane ukończenie studiów o kierunku zarządzania lub technicznym,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
• niekaralność,
• pięcioletni staż pracy w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym,
• ogólna znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej, kodeksu pracy, ustawy o odpadach komunalnych, ustawy
o ochronie środowiska.
Informacje dodatkowe:
1. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz
złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Rada Nadzorcza poinformuje pisemnie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.
3. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych Spółki
www.pgkim-raciaz.pl oraz Urzędu Miasta Raciąż www.miastoraciaz.pl
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Olszewski
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Projekt „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja integracji społeczne j, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIĄŻU
INFORMUJE O PRZYSTAPIENIU
DO  PROJEKTU SYSTEMOWEGO
PN. „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START”
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE,
które:
a) zamieszkują na terenie miasta Raciąż,
b) korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ
NASTĘPUJĄCE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW:
1. Aktywna integracja w ramach której uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze,
w tym konsultację psychologiczną, jak również wsparcie szkoleniowe.
2. Praca socjalna, w ramach której zostaną zawarte kontrakty socjalne,
3.Wsparcie dochodowe w formie zasiłków celowych lub okresowych
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
4. Działania o charakterze środowiskowym
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
OSOBY ZAINTERESOWANE, SPEŁNIAJACE  KRYTERIA  UDZIAŁU W
PROJEKCIE ZAPRASZAMY DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNE
W RACIĄŻU, UL. WOLNOŚCI 34.
OGŁOSZENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZENEGO
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XXIX Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej – fotoreportaż

4 marca odbyła się XXIX Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej w Raciążu, na której Mariusz
Godlewski złożył ślubowanie i oficjalnie objął
Urząd Burmistrza Miasta Raciąż.
Na sesję licznie przybyli mieszkańcy Raciąża,
sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji pękała w szwach.
Tłoczno było również w korytarzu i na schodach
MCKiSiR, każdy chciał być świadkiem zaprzysiężenia nowo wybranego Burmistrza.
Z gratulacjami pospieszyli również m.in.:
parlamentarzyści: Julia Pitera i senator Jan
Maria Jackowski; wojewoda mazowiecki: Jacek
Kozłowski; starosta powiatu płońskiego: Jan
Mączewski; Wójt Gminy Raciąż: Ryszard
Giszczak; Przewodniczący Rady Gminy Raciąż:
Jarosław Jaworski; szef konwentu wójtów
i burmistrzów powiatu płońskiego: Romuald
Woźniak; Burmistrz Płońska: Andrzej Pietrasik.
Radni wygasili mandat radnego, który do tej
pory sprawował Mariusz Godlewski a szefowa Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Grażyna
Modrzejewska wręczyła nowemu burmistrzowi
zaświadczenie o wyborze na burmistrza.
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ORTOGRAFICZNE ZMAGANIA

Pół-Mulaci i Anglo-Australijczycy spacerujący po niby-kobiercach łąk straszyli w dyktandzie zorganizowanym przez Zespół Szkół
STO w Raciążu przy współudziale Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu. Najwięcej trudności sprawiają mistrzom ortografii właśnie dylematy dotyczące łącznej czy rozłącznej pisowni wielu wyrazów. A w dyktandzie
zorganizowanym 27 lutego bieżącego roku

uczestniczyli ci z uczniów Raciąża i gminy
Raciąż, którzy zwycięsko przeszli przez eliminacje organizowane w szkołach. Niestraszna
więc im wataha czupurnych dzikusów o mahoniowej skórze, ale na pisowni razem lub
osobno polegli, bo nikt nie napisał dyktanda
bezbłędnie. Było bardzo trudne – przyznała Aleksandra Maludy nauczycielka języka
polskiego w Zespole Szkół STO , która jest
pomysłodawczynią imprezy już po raz czwarty odbywającej się w Raciążu. Ale nagrody
są wystarczająco cenne, by nie brakło chętnych do zmagań z ortograficznymi łamigłówkami. W tym roku pierwsze i drugie miejsce
zajęli Sebastian Ciężki i Jowita Szczuka
z Raciąża, na trzecim miejscu uplasował się
Marcin Markowicz z Krajkowa. Nagrodzone
zostało także czwarte i piąte miejsce, które
zajęli Dawid Antoszewski z Uniecka i Natalia
Deptuła z Gralewa. Zwycięzcom gratulujemy.

Poetycki karnawał u emerytów …

Siedzą sobie wszyscy strojnie
Starsi, młodsi, bogobojnie
śmiałość wielką mają w duszy
Patrzą w koło kto się ruszy
Pierwszy kielich ich rozpręży
i do tańca i do wierszy
śmiałość wielką mają w oku
i do tańca i do kroku.
Rusza senior, młodzik tęgi
bo on tancerz śmiały, wielki
I zabawa się rozwija
nie potrzeba bata, kija.
Hulaj dusza, piekła nie ma

nam zabawy wielkiej trzeba.
Rozruszamy stare kości
Kiedy senior co dzień pości
I się pięknie każdy bawi
jeden pije, drugi trawi
Idą w tany, siedzą w koło
Patrzą w lewo, piją zdrowo.
Jak przyjemnie patrzeć z bliska
jest przyjemność, humor tryska.
To zabawa nasza wielka
Idą w tany, nikt nie pęka
śmiałość wszystkich ogarnęła
nam rozrywki wielkiej trzeba
Ochłonąwszy z tempa z siły
wszak wiadomo, siły były
Siedzą sobie, spoziewają
i se w gardło dalej dają
To przyjemność wielka przecie
sami o tym chyba wiecie
I tak zleci godzin kilka
patrzy anioł, drugi z wilka
Nie dogodzi wszystkim przecie
sami o tym chyba wiecie
Przyszła pora przebierańców

będzie humor, śpiew moc tańców.
Kręcą koła, węże boa
śpiewa każdy, wielka mowa
Każdy tańczy, daje poty
jeden zwolna, drugi zwroty
I tak kręci się zabawa
każdy myśli żeby trwała
Jeszcze piję, mogę, tańczę
z każdym tańcem wielce walczę
W końcu piją, tańczą wolno
głowa myśli, już nie wolno
Nogi ledwie się ruszają
siły twórcze ledwie trwają
Zwolna myślisz, kręcisz mało
nie za długo wszystko trwało?
Było dobrze, pięknie, miło
ale w końcu się skończyło.
Pora w końcu stary bracie
Czas uciekać, pora na Cię.
Autor wiersza
członek Klubu Seniora
Jerzy Karwowski
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20 lat ZS STO 1993 – 2013
PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ STO
Znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową
zdolnością.
John D. Rockefeller
Chodzi o to, aby człowiek z ochotą robił to, co
robić musi, by tego, co robić musi, nie robił
tylko dlatego, że musi, by to, co robić musi,
robił z pełnym upodobaniem i oddaniem.
Tadeusz Kotarbiński
W latach 1993 – 2013 w skład Zespołu Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Raciążu wchodziły następujące szkoły średnie dla dorosłych: technikum mechaniczne,
odzieżowe, handlowe, liceum ogólnokształcące; szkoły młodzieżowe: liceum ekonomiczne,
profilowane i ogólnokształcące; szkoły policealne: niepubliczna (kierunki kształcenia:
rachunkowość, agrobiznes, informatyka) i publiczna (kierunki: agrobiznes, bezpieczeństwo
i higiena pracy, informatyka, mechanika, turystyka wiejska).
Pierwszą powołaną szkołą było Społeczne
Technikum Zawodowe dla Dorosłych
w Raciążu na podbudowie zasadniczej szkoły
zawodowej, zawód – technik mechanik, specjalność – budowa maszyn.
NAUCZYCIELE
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie
siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem
radości.
Albert Einstein
Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych
rzeczy uczynić łatwe.
Ralph Waldo Emerson
Założycielem, organizatorem i dyrektorem szkoły, od początku do chwili obecnej,
jest Andrzej Nizielski, absolwent Akademii

Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Konsekwentnie rozbudowuje sieć szkół niepublicznych i publicznych w ramach istniejącego
zespołu. Jego pasją jest piłka nożna. Posiada
licencję PZPN uprawniającą do prowadzenia
drużyn I i II ligi w Polsce. Jest m.in. prezesem
honorowym Ciechanowsko - Ostrołęckiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, członkiem zarządu Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej, delegatem szczebla centralnego ekstraklasy ds. bezpieczeństwa Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
Pierwsza Rada Pedagogiczna: Andrzej
Nizielski – dyrektor, Elżbieta Grzegorzewska,
Sławomir Krzeski, Alicja Mazurowska, Janina
Pieczura, Paweł Radecki, Jerzy Świadek,
Hanna Wyrczyńska, Józef Wyrwał.
W okresie od powstania placówki oświatowej
(1993 r.) do marca 2013 roku w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół STO pracowało 97 nauczycieli:
Ambroziak  Magdalena
Ampuła  Agnieszka
Arcipowska  Danuta
Ambrochowicz  Daniela
Bednarska  Anna
Bieńkowski  Roman
Bojanowski  Jacek  
Buczyński  Janusz
Celmer Maria
Cholińska  Iwona
Chrzanowska  Krystyna
Chrzanowski  Sławomir
Czyżyk  Monika
Domańska  Anna
Donarska  Iwona
Dramińska  Danuta
Drozdowska  Ewa
Drzewiecki  Paweł
Dudek  Ilona
Dziemian  Beata
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Falkowska  Iwona
Gołębiowski  Stanisław
Grzegorzewska  Elżbieta
Gzubicki  Waldemar  
Hamdan  Mohammad
Igielska  Ewa
Jackiewicz  Anna
Jakubowski  Piotr
Jankowska-Buczyńska  
Katarzyna
Jankowski  Roman, ks.
Jeżak  Magdalena
Kasicki  Piotr
Kornacka  Beata
Kosiorek  Włodzimierz
Kowalska  Aneta
Kowalski  Andrzej
Kozakiewicz  Henryk
Kruszewska  Ewelina
Krzeski  Sławomir
Kuskowski  Krzysztof  
Kwiatkowski  Józef  
Langiewicz  Krzysztof  
Lewandowska  Angelika  
Lorenc  Katarzyna
Łopata  Andrzej
Łopata  Marzena  

Maliszewski  Marek, ks.
Maludy  Aleksandra
Mańkowski Grzegorz
Marciniak Grzegorz
Marciniak  Maria  
Mazurowska  Alicja  
Mąka  Tomasz, ks.
Modrzejewski  Stefan
Mostowy  Wiesław
Nizielski  Andrzej  
Obrębska  Edyta  
Ossowska  Anna
Pieczura  Janina
Poczmański  Krzysztof
Pokrywińska  Justyna
Radecka  Grażyna
Radecki  Paweł
Romanewicz  Elżbieta  
Sadowski  Janusz
Sienkiewicz  Hanna
Socik  Agnieszka
Socik  Marcin
Sroślak  Małgorzata
Szcześniewski  Damian  
Szcześniewska  Jolanta
Szelągowska Ewa

PRACOWNICY KSIĘGOWOŚCI,  
ADMINISTRACJI I DZIAŁU  GOSPODARCZEGO

Księgowy – ktoś kto zna koszt wszystkiego
i potrafi znaleźć wartość niczego.
Sekretarka – ostoją, wsparciem, wyręką, zasługująca na wdzięczność wielką. Informatyk
– ktoś kto naprawi problem, o którym nie wiedziałeś w sposób, którego nie rozumiesz.
Dobry gospodarz jest jak kapitan.
Od powstania szkoły do chwili obecnej pracują:
Halina Lorenc Rybandt – główna księgowa
Marianna Maszerowska – sekretarz szkoły.
Aktualnie pracują także:
Mariusz Chmielewski – informatyk,
Łukasz Palmowski – pracownik administracyjno-gospodarczy, kierownik szkolnych sekcji
sportowych,

Szewczyk Jadwiga
Szwejkowski Robert
Świadek Jerzy
Traczyk Joanna
Trojanowska  Ewa  
Trojanowski  Sławomir  
Wawrowska  Joanna  
Wesołowska Bożena
Wichowska-Szcześniewska  
Anna
Wierzbicka  Anna  
Więckowski  Mirosław
Wiśniewska  Aleksandra  
Wiśniewska  Jolanta
Wiśniewska Maria
Wróblewska Anna
Wrzosek  Teresa
Wszałkowski  Olgerd
Wyrczyńska  Hanna
Wyrwał Jadwiga
Wyrwał  Józef
Wysocka  Monika
Wysocki  Leszek
Zarzycka  Emilia
Zglinicka  Marlena
Żuchowska Małgorzata

Gabriela Krakowska i Tadeusz Krakowski –
pracownicy działu gospodarczego.
W okresie dwudziestu lat w Zespole
Szkół STO pracowali też między innymi:
Urszula Dobrzyńska - w księgowości,
Ryszard Krakowski, Marian Brdak, Anna
Łożewicz, Jolanta Karasiewicz, Daniela
Okońska, Henryk Brdak – w dziale
gospodarczym.
Wszyscy zatrudnieni w Zespole Szkół STO
w Raciążu mają swój znaczący wkład w rozwój
tej ważnej dla społeczności naszego miasta
i okolic placówki.
Stefan Modrzejewski
Z cyklu „20 lat ZS STO 1993 – 2013” ukazał się
w „Pulsie Raciąża” nr 2 (33) 2013 r. artykuł
„Języki obce w Zespole Szkół STO.”
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Czytelnicy piszą …
Koło łowieckie św .Huberta w Raciążu od pięciu lat jest
integralną częścią i nierozerwalnym elementem środowiska łowieckiego Miasta i Gminy Raciąż. Powstało
we wrześniu 2008 roku w wyniku podziału K.Ł .Czajka
w Warszawie. Staliśmy się gospodarzami „ na swoim”.
Prowadzenie koła w dzisiejszych czasach nie należy
do łatwych zadań. Zwierzyna w stanie wolnym jest
własnością Państwa a dzierżawca czyli koło łowieckie
ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
tę zwierzynę. Koło płaci co roku tenutę dzierżawną
do Starostwa Powiatowego w Płońsku . W ostatnich
latach sytuacja gatunków zwierzyny drobnej na obszarze zarówno naszego kraju jak i obwodu uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Nastąpił znaczny spadek
liczebności zajęcy, kuropatw i bażantów. Na kuropatwy
i bażanty nie polujemy od kilku lat.
Przystąpiliśmy do programu odbudowy zwierzyny
drobnej na lata 2010-2015 w województwie mazowieckim. W tej sytuacji nieodzownym staje się zasilenie populacji poszczególnych gatunków poprzez wsiedlenie
zwierząt z hodowli zamkniętej. Z własnych środków
zakupujemy co roku 100 sztuk bażantów, które są wsiedlane między ptaki dziko żyjące. Jednak własne środki są zbyt skromne. W związku z powyższym nasze
Koło podjęło współpracę z Totalizatorem Sportowym
w zakresie poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej. Totalizator jako spółka odpowiedzialna
społecznie prowadzi również działania ekologiczne,
dlatego możliwe było zakupienie z jego funduszy 150
sztuk bażantów, które zostały wpuszczone do naszych
obwodów. Olbrzymią pomocą wsparł nas obecny
Dyrektor Administracyjny Totalizatora Sportowego
, raciążanin Pan Czesław Szpojankowski. Jak widać

na starych przyjaciół i prawdziwych raciążaków zawsze można liczyć.
Członkowie naszego Koła już w okresie letnim w ramach dni hodowlanych wykonują szereg prac celem
poprawy warunków środowiskowych dla bytowania
zwierzyny dzikiej. Budują budki i podsypy dla ptactwa oraz karmiki i lizawki dla zwierzyny płowej. Na
okres zimy zakupujemy buraki cukrowe, marchew,
siano, mieszanki zbóż, sól lizawkę – łącznie ponad 20
ton karmy.
W prowadzeniu gospodarki łowieckiej pomagają nam
m.in.: Wójt Gminy Raciąż Pan Ryszard Giszczak,
Państwo Kraśniewscy z Żukowa, Prezes firmy „Agrol”
z Raciąża Pan Janusz Bieńkowski, gospodarstwo sadownicze Pani Ewy Mączewskiej oraz wielu rolników
z miasta-gminy Raciąż, którym składamy olbrzymie
podziękowania.
Koło przywiązuje dużą wagę do przestrzegania tradycji i zwyczajów łowieckich. Od pięciu lat co roku w dniu
3 listopada w kościele św. Katarzyny w Gralewie odbywają się msze hubertowskie celebrowane przez naszego Kapelana ks. dr Jana Piotrowskiego. Co roku
fundujemy paczki żywnościowe dla osób potrzebujących pomocy.
Rok 2013 jest dla Łowiectwa szczególną datą, to rok
jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.
Nasi członkowie postanowili ufundować sztandar
dla Koła jako symbol jedności oraz prawego łowiectwa. Korzystając z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych pragniemy złożyć wszystkim naszym
darczyńcom, rolnikom i sympatykom mile spędzonych
Świąt w gronie rodzinnym – Wesołego Alleluja.
Z myśliwskim pozdrowieniem – „Darz Bór”                                                 
Zarząd K.Ł. św. Huberta w Raciążu

SYTUACJA W MIEŚCIE ….
W lutym 2013 roku złożył dymisję dyrektor Miejskiego
Zespołu Szkół pan Ryszard Kalinowski. Poprzednik
burmistrz Łukowski przyjął jego dymisję z dniem 4
marca 2013 roku, czyli z dniem objęcia przeze mnie
funkcji burmistrza. Moim zdaniem była to błędna
decyzja. Szkoła jest zbyt ważnym organizmem, aby
dyrektor mógł odchodzić z niej właściwie z dnia na
dzień. Poza tym zgodnie z prawem powinien on mieć
trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Trzeba byłoby
powołać pełniącego obowiązki dyrektora. Ten powołałby komisje egzaminacyjne, przeprowadził egzaminy
itd. A co by się stało, gdyby sąd stwierdził naruszenie
prawa z powodu braku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i unieważnił zarządzenie o odwołaniu
dyrektora Kalinowskiego? Co wtedy z egzaminami,
bo pełniący obowiązki dyrektora też byłby powołany
z naruszaniem prawa. Czy byłby ważne? Co z wynikami, ewentualnym powtarzaniem ich przez uczniów?

Żeby zapobiec tego typu dylematom unieważniłem
zarządzenie o odwołaniu dyrektora Kalinowskiego z
dniem 4 marca i przedłużyłem okres zatrudnienia do
dnia 30.06.2013 roku. Najważniejsi są uczniowie i nie
mogą one cierpieć z tytułu zmian dyrekcji. Dlatego
powyższa decyzja została podjęta
W marcu miasto otrzymało nakaz zapłaty w kwocie
ponad 340 000 złotych odszkodowania dla nabywcy działki na ulicy Akacjowej z dawnym budynkiem
Urzędu Miejskiego. Wiąże się to z nieprawidłowościami przy przetargu popełnionymi przez poprzedniego burmistrza. Złożyłem sprzeciw od tej decyzji. To
ogromna kwota, którą będą musieli zapłacić wszyscy
mieszkańcy z budżetu miasta.
Do ratusza wpłynęła też decyzja konserwatora zabytków, o wpisaniu znaczącej cześć miasta do rejestru
jako obszaru chronionego układu urbanistycznego
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miasta. Także od tej decyzji złożyłem odwołanie, bo
wiąże się to z dużymi uciążliwościami dla właścicieli
domów, działek i mieszkań.
Podjąłem też rozmowy z Urzędem Skarbowym,
Powiatowym Biurem Pracy oraz Wójtem Gminy
Raciąż w sprawach łączących poszczególne organy.
Na razie za wcześnie jest, aby mówić o wynikach tych
rozmów.
Spółka miejska PGKIM sp. Z o.o. jest w tragicznej
sytuacji. Dużo gorszej niż ktokolwiek się spodziewał.
Zaległość w ZUS sięga prawie pół miliona złotych, są
kredyty i inne zobowiązania, łącznie kwota zobowiązań stanowi około półtora miliona złotych, a przewa-

żająca część jest przeterminowana. Koszty przewyższają przychody. Grożą nam opłaty środowiskowe za
oczyszczalnię, jak twierdził pracownik merytoryczny
w kwocie nawet 800 000 złotych. Za nieprzestrzeganie norm. Okazuje się, że w 2008 roku został nałożony obowiązek przebudowy oczyszczalni do końca
czerwca 2013 roku. Koszt to bagatela – grubo ponad 2
miliony złotych. Rada Miejska nic o tym nie wiedziała. Następny problem - działki zostały zajęte przez
ZUS - część już w listopadzie 2012 roku. Nikt o tym
nie poinformował. Czy to dziwne, ze w takiej sytuacji
Rada Nadzorcza rozstała się z prezesem?
Mariusz Godlewski
Burmistrz miasta Raciąż

III BAL CHARYTATYWNY
Wieczorem 9 lutego 2013r. w ostatnią sobotę karnawału w Domu Weselnym „Marszałówka” odbył się III
Bal Charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup sprzętu oraz organizację obozu
sportowego dla grup młodzieżowych LKS „Błękitni”
Raciąż.
Prawie 200 osób bawiło się przy muzyce zespołu
„Corab”. Podczas balu można było wziąć udział w loterii fantowej i wygrać atrakcyjne nagrody, które ufundowałem dzięki radnym Rady Miejskiej w Raciążu
(radni przekazali na ten cel pieniążki z diet) oraz salonowi kosmetycznemu Pani Aldony Tomczak i Panu
Romanowi Rusin.
Bardzo się cieszę, że charytatywny bal wpisał się już
w tradycję raciąskiego karnawału i że cieszy się taką
popularnością. Społeczeństwo Raciąża (ale nie tylko,
bo byli także goście spoza naszego miasta) pokazuje,
że można się dobrze bawić, a przy okazji pomagać
innym.
Bal pięknym pokazem tańców towarzyskich otworzył Klub Tańca Towarzyskiego „Akcent” z Raciąża,
a pokaz przygotował i organizował opiekun Krzysztof
Langiewicz – oklaskom nie było końca.
Następnie do zabawy ruszyli uczestnicy balu. Miło
było patrzeć jak we wspólnych konwodach, kółeczkach
bawią się Raciążacy i ich goście.
Między pląsami na stołach pojawiały się wspaniałe i smaczne dania przygotowane przez Panią
Iwonę Trzcińską z Domu Weselnego „Marszałówka”.
Kulinarną atrakcją wieczoru był pieczony prosiak podawany z kaszą.
Adrenalinę każdemu z uczestników balu podniosło finałowe losowanie nagród w loterii fantowej
„SERDUSZKO”, która cieszyła się bardzo dużą popularnością – nagrodą główną był ekspress ciśnieniowy „Dolce Gusto”. Po losowaniu i opadnięciu emocji
dalej trwała wspaniała zabawa, aż do białego rana.
Moim zdaniem impreza była udana i mam nadzieję, że
zarówno Raciążacy jak i zaproszeni goście będą miło

wspominać tegoroczny bal charytatywny.
Wprawdzie, przy realizacji takich przedsięwzięć nie
chodzi o bicie jakichkolwiek rekordów, ale warto odnotować, że po raz kolejny udało się zebrać więcej pieniędzy niż w roku poprzednim (2011 – 8 806,53 zł, 2012
– 12 632,59 zł) tj. 14 871,65zł.
Zarobione pieniądze zostały wpłacone na specjalnie
do tego celu otwarte konto w BS w Raciążu.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować
uczestnikom balu oraz wszystkim, którzy przyczynili
się do jego organizacji, a przede wszystkim tym którzy
wsparli tę inicjatywę finansowo, a są to:
Dom Weselny „Marszałówka”,
radni Rady Miejskiej w Raciążu ( Z.Adamski,
K .Ch r za now sk a , P.Ch r za now sk i , A .Gi zler,
M.Godlewski, A.Karasiewicz, P.Kosiorek, D.Kuciński,
G.Machciński, P.Marszał, A.Sendal, P.Obrębski,
A.Staniszewski),
Joanna i Robert Dobies, Katarzyna i Jan
Miklewscy, Maria i Andrzej Rzucidło, Artur
Kopciński, Ewa i Piotr Obrębscy, Olga i Łukasz
Lewczuk, Elżbieta i Remigiusz Morawscy, Janusz
Bieńkowski Prezes firmy „Agrol”, PHU „Domino”
Maria i Krzysztof Brdak, PHU „Domax” Paweł
Chrzanowski, Salon Kosmetyczny – Aldona
Tomczak, PHU „ Benz-rol” A . Ziółkowsk i,
R.Kaliński, Sława Chądzyńska, Małgorzata i Maciej
Rawa, Piekarnia Wiejscy, Iwona Trzcińska, Alicja
i Krzysztof Rybaccy, Joanna Milewska, Janusz
Chłopik, Dawid Smoleński, Konrad Marlęga, koleżanki z Urzędu Miejskiego w Raciążu, Bank
Spółdzielczy w Raciążu.
Jeszcze raz dziękując, pragnę od razu państwa zaprosić za rok, na kolejny IV bal charytatywny … a może
spotkamy się w maju!?
Przewodniczący Rady Miejskiej
w RaciążuBogusław Jeżak
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Sport

ZAMIEŚĆ
SWOJĄ
REKLAMĘ
W PULSIE

Piłkarze Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego STO w Raciążu,
kierowani przez trenera
Olgierda Wszałkowskiego wygrali
I MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
W ŻUROMINIE.
W zawodach brali udział mistrzowie i wicemistrzowie Ciechanowskiego Szkolnego Związku
Piłki Nożnej. SLO Raciąż pokonało w finale
w rzutach karnych drużynę ZSP z Żuromina.
Indywidualne wyróżnienie: króla strzelców
zdobył Łukasz Szelągiewicz z dorobkiem 7
bramek, trzecie miejsce w tej samej klasyfikacji zajął Szymon Wiejski.
W turnieju udział wzięło sześć drużyn: trzy
z Żuromina, z Bieżunia, Zielonej i ekipa z raciąskiego STO.
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