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Konkurs na kartkę wielkanocną rozstrzygnięty
Zwycięska kartka w kategorii klas gimnazjalnych autorstwa Natalii Godlewskiej

Radni mówią nie!
To już rok – spotkanie informacyjne 
podsumowujące dotychczasową pracę 
burmistrza Mariusza Godlewskiego
IV Charytatywny bal karnawałowy

Stypendia rozdane
Sukces redakcji Bez Tytułu 
– Reaktywacja
Jestem optymistą – wywiad z Bogusławem 
Jeżakiem przedowniczącym Rady Miasta
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Radni mówią nie!

Nowe wnioski w sprawie oświaty

Uzależnienie od alkoholu i narkotyków jest 
chorobą, która niszczy życie człowieka. Prowa-
dzi do oderwania jednostki od rzeczywistości, 
czy problemów zdrowotnych. Dlatego gmina 
ma obowiązek tworzenia corocznego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii. Obecnym Programem objęci są miesz-
kańcy Raciąża oraz przedsiębiorcy sprzedający 
napoje alkoholowe.

W Programie zawarte zostały: główne ob-
szary działania, realizatorzy, zasady wynagro-
dzenia i szkolenia członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz środki finansowania. Do obszarów dzia-
łania zaliczono: Zwiększenie dostępności po-
mocy terapeutycznej dla osób uzależnionych 
od alkoholu i narkotyków, Udzielanie rodzi-
nom w których występują problemy alkoho-
lowe, narkomanii pomocy psychospołecznej  
i prawnej w szczególności ochrony przed prze-
mocą w rodzinie, Prowadzenie profilaktycz-
nej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoho-

24 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkow-
skim został złożony wniosek o udział w pro-
jekcie systemowym  Wyrównanie szans edu-
kacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe – Moja 
przyszłość realizowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to jeden  
z programów Unii Europejskiej. Skierowany do 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 
jednostek administracji rządowej i samorzą-
dowej. Jego celem jest realizacja projektów 
inwestujących w rozwój kapitału ludzkiego. 
Zadaniem projektu Moja przyszłość jest wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów  

Burmistrz Miasta Raciąża dnia 24 marca 2014r. podpisał umowę o świadczeniu usług elektronicznych z firmą SMS API.
Chętni mieszkańcy Raciąża chcący otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem wiadomości tekstowych sms m.in. o awariach technicznych, 
obradach sesji Rady Miejskiej, wydarzeniach kulturalnych, terminach opłat podatków, proszeni są o wypełnienie zgłoszenia bezpośrednio  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu lub elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoraciaz.pl
Uwaga: 
1. W polu miasto prosimy wpisać nazwę ulicy.
2. Podane numery telefonów będą wykorzystane wyłącznie do celów  informacyjnych.

Informujemy, że w dni targowe, czyli wtorek i piątek, opłata za wjazd na miejskie targowisko wynosi 2 zł.

28 marca 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs 
na kartkę wielkanocną. Brali w nim udział uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum Miejskiego Zespołu 
Szkół. Na konkurs wpłynęło 115 prac, z których wybrano 
najlepsze. Laureatami w kategorii klas I-VI zostali: Adam 
Kapela (I miejsce) oraz Wiktoria Wasiak (wyróżnienie). 
Natomiast w kategorii klas gimnazjalnych zwyciężyli Na-
talia Godlewska (I miejsce) oraz Aleksandra Sadowska 
(wyróżnienie). Wyróżnienie otrzymała także Wiktoria 
Chorzewska. Zwycięskie prace będą oficjalnymi kartka-
mi świątecznymi wysyłanymi przez Urząd Miejski.

Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy.

Uchwała Rady Miejskiej  
w Raciążu w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii na rok 20l4.

lowych, narkomanii w szczególności dla dzieci 
i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyj-
nych zajęć sportowych, programów opiekuń-
czo-wychowawczych, socjoterapeutycznych 
a także działań na rzecz dożywiania dzieci, 
Wspomaganie działalności instytucji, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych, Podejmo-
wanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów dotyczących prowadzenia sprzeda-
ży napojów alkoholowych, Podejmowanie in-
terwencji w związku z naruszeniem przepisów 
dotyczących prowadzenia sprzedaży napojów 
alkoholowych.

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii realizowany będzie przez: 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (MKRPA), Miejski ośrodek Po-
mocy Społecznej w Raciążu, Komisariat Policji 
w Raciążu, Szkoły, Przedszkole, Miejskie Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, Ze-
społy Lekarskie, Parafia, Specjaliści z zakresu 
uzależnień i profilaktyki, inne podmioty działa-
jące w zakresie ochrony zdrowia. Na rok 2014 
przeznaczono 140.788,35 zł. Gminny Program 
realizowany będzie przez cały rok w ramach 
środków finansowych określonych w budże-
cie, stanowiących dochody z tytułu opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych. Środki niewykorzystane przezna-
czone będą na przyszłoroczny program.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
redakcja Pulsu Raciąża 
składa wszystkim czytelnikom 
i mieszkańcom miasta  
najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia, szczęścia, 
pomyślności oraz wielu  
radosnych chwil spędzonych  
w rodzinnym gronie.  
Niech te Święta będą czasem 
odpoczynku oraz źródłem 
energii niezbędnej na co dzień. 
Smacznego jajka i mokrego 
śmigusa-dyngusa!

Wyróżniona praca autorstwa 
Wiktorii Wasiak (kl. IVa).

Ogłoszenia m
iejskie

i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Projekt będzie dotyczył dzieci i młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimna-
zjum w Raciążu.

31 marca 2014 roku został złożony kolej-
ny wniosek o dofinansowanie realizacji pro-
gramu edukacyjnego z zakresu ekologii. Jego 
celem jest przekazanie uczniom wiedzy na 
temat prawidłowego segregowania odpadów 
z naciskiem na korzyści dla środowiska wyni-
kające z segregacji „u źródła”. Wspomniane 
projekty będą realizowane w Miejskim Ze-
spole Szkół w Raciążu.

Nowy dyrektor 
MCKSiR

Pod koniec lutego rozstrzygnięto konkurs 
na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciążu. Komisja konkursowa powoła-
na przez burmistrza Raciąża wybrała Artura 
Adamskiego, który spełnił wszystkie wymaga-
nia stawiane przez pracodawcę pod względem 
formalnym i merytorycznym. 

Zwycięzca konkursu od dwudziestego pią-
tego października ubiegłego roku, pełnił obo-
wiązki dyrektora MCKSiR w Raciążu i sprawdził 
się na tym stanowisku. W ciągu zaledwie kil-
ku miesięcy złożył on pięć różnych wniosków  
o dofinansowanie działań Miejskiego Centrum 
Kultury. Do tej pory udało się doposażyć miej-
ską bibliotekę w zestawy komputerowe wraz 
z monitorami, urządzenie wielofunkcyjne, ma-
teriały eksploatacyjne oraz dwa nowoczesne 
oprogramowania. 

Niebawem zostaną podpisane umowy 
na dwa kolejne projekty współfinansowane 
przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– PROW, z których jeden dotyczy remontu  
i modernizacji siedziby MCKSiR w Raciążu,  
a drugi organizacji I Raciąskiego Jarmarku,, 
promującego lokalnych twórców, artystów, 
przedsiębiorców, wytwórców oraz miasto  
i gminę Raciąż. Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji będzie  realizowało to wyda-
rzenie razem z Urzędem Miejskim w Raciążu  
i Urzędem Gminy Raciąż.

W planach Artura Adamskiego jest także 
utworzenie kameralnego, profesjonalnego 
kina, którego repertuar będzie tworzony przez 
odbiorców, a także Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku dla seniorów z miasta i gminy Raciąż 
z kompleksową ofertą kulturalno-edukacyjno 
-rekreacyjną.

Konkurs 
rozstrzygnięty
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Dwudziestego trzeciego marca 2014 roku  
w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Re-

kreacji odbyło się spotkanie informacyjne 
burmistrza Mariusza Godlewskiego z miesz-
kańcami Raciąża, w czasie którego przed-
stawił prezentację na temat przemian w Ra-
ciążu. Wśród zaproszonych gości obecny był 
Wojewoda Mazowiecki – pan Jacek Kozłow-
ski, wiceburmistrz Paweł Rybka, wójt gminy 
Dzierzążnia Mirosław Opolski, dyrektor Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie Andrzej Kamasa, radni, urzęd-
nicy, nauczyciele, przedstawiciele policji, kie-
rownicy, dyrektorzy jednostek administracyj-
nych oraz wiele innych osób.

Burmistrz podsumował rok swojej kadencji, 
przedstawił zmiany, które zaszły w mieście 

od momentu objęcia przez niego wspomnia-
nego wcześniej stanowiska oraz przybliżył 
swoje plany na przyszłość. Wśród problemów, 
z których rozwiązaniem musiał się zmierzyć 
obejmując posadę burmistrza były: zapaść 
finansowa miasta (zablokowanie kont, około 
półtora miliona opłat, kar, odsetek, kosztów 
egzekucyjnych), fatalna sytuacja Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
(prawie półtora miliona zobowiązań, kosztow-
ne kredyty, brak prezesa i nadzoru nad spół-
ką, nieopłacony ZUS, opóźnienia w wypłatach 
dla pracowników, zniszczony sprzęt spółki, 
warsztat, pomieszczenia socjalne dla pracow-
ników, tragiczny stan mienia komunalnego), 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu 
Miejskiego (brak obiegu dokumentów, sieci 
komputerowej, odpowiedzialności i nadzoru 
nad pracownikami, bałagan w dokumentach, 
nadmiar stanowisk kierowniczych, nieter-
minowość, korupcja), problemy kadrowe  
w Miejskim Zespole Szkół (odwołanie do-
tychczasowego dyrektora, brak informaty-
zacji szkoły), utrata autorytetu burmistrza 
(tolerowanie pijaństwa, publiczne krętactwa, 
okłamywanie Rady Miejskiej i mieszkańców, 
ośmieszenie na zewnątrz), problemy ze sprzą-

To już rok
taniem miasta, zagrożenie realizacji podsta-
wowych potrzeb mieszkańców (nakaz moder-
nizacji oczyszczalni ścieków do czerwca 2013 
roku – 3,3 miliona złotych), brak nadzoru nad 
prowadzeniem inwestycji (fatalna dokumenta-
cja, straty z powodu odbierania źle wykonanych 
inwestycji oraz brak planu zagospodarowania 
przestrzennego dla większości obszaru miasta. 

Burmistrz Miasta Raciąż przyznał, że chyba 
nikt nie zdawał sobie sprawy ze skali zapa-

ści organizacyjnej i finansowej miasta, trudnej 
sytuacji Urzędu Miejskiego i innych podle-
głych mu instytucji. Stwierdził także, że cały 
czas musi walczyć z gigantycznymi zaległościa-
mi we wszystkich obszarach, poczynając od 
funkcjonowania urzędu, a kończąc na prowa-
dzonych inwestycjach (fatalny stan przejętych 
zasobów, brak dokumentacji, niezapłacony 
projekt kanalizacji, nakaz budowy oczyszczal-
ni, błędne kosztorysy, brak kompetentnych 
pracowników).  Zapewnił, że wciąż podejmuje 
działania zmierzające do naprawienia zaistnia-
łej sytuacji i prawidłowego funkcjonowania 
miasta oraz jednostek podległych urzędowi. 
Przeprowadzono reorganizację raciąskiego ra-
tusza (zlikwidowano sześć stanowisk kierow-
niczych, uproszczono strukturę urzędu, wpro-
wadzono dyscyplinę pracy, wymóg szkolenia 
pracowników, bezpośrednią odpowiedzial-
ność za powierzone zadania, dokonano prze-
sunięć kadrowych oraz zatrudniono nowych 
pracowników).

Burmistrz pragnie, aby urząd był przyjazny 
dla mieszkańców, dlatego też planuje prze-

niesienie punktu obsługi petentów na parter, 
aby osoby, które mają problem z poruszaniem, 
mogły swobodnie załatwić sprawy w urzędzie. 
Wdrożono także system oceny pracowników,  
a interesanci mają możliwość umówienia się na 
spotkanie z burmistrzem na konkretną godzinę. 

Mariusz Godlewski podkreślił, że jednym  
z jego głównych celów jest aktywna poli-

tyka zatrudnienia. Problem bezrobocia można 
pokonać prowadząc długofalowe i wielokie-
runkowe działania. Wielu ludzi (biorąc pod 
uwagę skromny budżet) zostało zatrudnio-
nych: na staże (27 osób), roboty publiczne (49 
osób), prace interwencyjne (31 osób). Władze 
miasta cały czas współpracują z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Płońsku oraz z pracodawca-
mi z Raciąża i okolic. Poszukują także inwesto-
rów i dodatkowych źródeł finansowania.

Poinformował o działaniach, które podjął  
w celu uratowania miejskiego Przedsiębior-

stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
przed bankructwem (powołanie Krzysztofa 
Talaka na prezesa Zarządu, reorganizacja, 
opracowanie i wdrożenie planu naprawczego, 
zapewnienie finansowania i ustabilizowanie 

płynności spółki, spłata zobowiązań, opra-
cowanie polityki rachunkowości, wdrożenie 
systemu informatycznego), co przyczyniło się 
do znacznej poprawy sytuacji w spółce, która 
wykazała dodatni wynik finansowy w okresie 
od października 2013 do lutego 2014 roku 
(zaczęła wreszcie przynosić oczekiwane zyski). 
Burmistrz Raciąża wspomniał także o swojej 
polityce mieszkaniowej (możliwość odpraco-
wania długów, współfinansowanie remontów 
wraz z najemcami), oraz wymienił kilka inwe-
stycji, które zostały wykonane za jego kaden-
cji (budowa oświetlenia przy ul. Barańskiego, 
miejskiego monitoringu, wodociągu przy  
ul. Polnej, pompowni ścieków na Jana Pawła 
II, chodników na osiedlu Kilińskiego/Konar-
skiego, kapitalny remont przedszkola). Zebrani 
dowiedzieli się także, że potrzeba aż 10 lat, 
aby zrealizować wszystkie niezbędne inwesty-
cje (potrzeby inwestycyjne miasta szacowane 
są na 22 mln zł, podczas gdy rocznie można 
przeznaczyć na ten cel jedynie 2,5 ml zł). 

Wiele pozytywnych zmian zaszło w jed-
nostkach podległych i współpracują-

cych z Urzędem Miejskim w Raciążu: Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej (opracowanie 
Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 
2013-2015, przystąpienie do realizacji projek-
tu „Aktywni Raciążanie na start”, organizacja 
Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, I Miejskiej Wi-
gilii, ferii zimowych, kolonii profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu ekonomii 
społecznej), Miejskim Centrum Kultury (zmiana 
dyrektora, pozyskanie dotacji na modernizację 
ośrodka kultury, otwarcie świetlicy, organizacja 
I Miejskiej Wigilii, dodatkowych zajęć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, założenie kina, powoła-
nie do istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
pozyskanie komputerów do biblioteki), Miej-
skim Przedszkolu (kapitalny remont placówki, 
dostosowanie wyposażenia sal oraz łazienek 
do standardów unijnych), Miejskim Zespole 
Szkół (częściowe zażegnanie podziałów wśród 
nauczycieli, remont klas, korytarzy, zwrócenie 
uwagi na potrzeby uczniów mających trud-
ności z nauką, zakup komputerów, budowa 
oświetlenia wokół szkoły, plan wprowadzenia 
elektronicznego dziennika), Klubie Sportowym 
Błękitni Raciąż (wzorowa organizacja meczu  
z Polonią, Turnieju Syrenki, nadanie stadionowi 
imienia Jerzego Arceusza, przejście Błękitnych 
do IV ligi), Ochotniczej Straży Pożarnej (remont 
szatni, dużej sali w remizie, organizacja Powia-
towego Dnia Strażaka, 110-lecia OSP Raciąż, 
pozyskanie samochodu ratowniczego) oraz 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej. Działalność wspomnianych 
jednostek rozszerza się, a współpraca układa 
się coraz lepiej. 

Poprawiły się także stosunki z gminą Raciąż, 
zatwierdzono nowe taryfy na wodę, wspól-

nie wyremontowano parking przed Urzędem 
Miejskim, zakupiono scenę, prowadzone są 
rozmowy w sprawie prowadzenia biblioteki, 
oraz budowy zalewu wokół Raciąża. 

W Raciążu podjęto działania zmierzające 
do aktywizacji społeczeństwa, powsta-

ło Stowarzyszenie Seniorów, Przedsiębiorców 
Miasta i Gminy Raciąż, trwają prace nad po-
wołaniem Rady Seniorów, młodzież pracuje  
w wolontariacie, bierze udział w szkoleniach. 

Podczas spotkania burmistrz poinformo-
wał mieszkańców o renegocjacji umowy 

z Termalem, konieczności naprawy dużego 
pieca, solarów, wymiany zbiornika na olej, 
budowy sieci rozdzielczej, planowanym wy-
kupie działek pod budowę nowej drogi pro-
wadzącej od ulicy Warszawskiej do Konar-
skiego/Kilińskiego, porządkowaniu obszaru 
Wodnej Góry, negocjacjach w sprawie pozy-
skania pomieszczeń dla miejskiej biblioteki 
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
rozmowach w sprawie uporządkowania te-
renu synagogi pożydowskiej, przebudowie 
miejskiego przystanku, budowie toalety 
oraz wprowadzeniu systemu SMS-owego 
powiadamiania mieszkańców. 

Burmistrz Miasta Raciąż przyznał, że istnieje 
wiele zagrożeń wynikających z obecnego 

stanu finansów miasta i PGKiM, konieczne 
jest budowanie infrastruktury miejskiej oraz 
opracowanie strategii rozwoju na przyszłość. 
Zależy mu także na budowie społeczeństwa 
obywatelskiego, czyli takiego które uczestni-
czy w sprawowaniu władzy i ponosi wspólną 
odpowiedzialność, stworzeniu przyjaznego 
urzędu oraz budżetów obywatelskich.

Po wystąpieniu burmistrza przemowę wygło-
sił Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, 

wspominając o trudnej sytuacja Raciąża za ka-
dencji poprzedniego burmistrza – Janusza Sa-
dowskiego odwołanego w wyniku referendum 
zwołanego w grudniu 2012 roku z inicjatywy 
Rady Miejskiej. Raciąż był wtedy miejscem, 
w którym istniało wiele obszarów konfliktów 
(radni składali skargi na burmistrza, burmistrz 
na radnych), szukano haka na politycznego 
przeciwnika, co znacznie utrudniało normalnie 
funkcjonowanie miasta. Dzięki mieszkańcom, 
którzy wzięli sprawy w swoje ręce, referendum 
zakończyło się sukcesem (co się rzadko zdarza), 
a pełniącym obowiązki burmistrza został Miro-
sław Łukowski. Czuwał on nad tym, żeby sytu-
acja się nie pogarszała, pozostając jednocześnie 
neutralnym. Nie kandydował w wyborach,  
a wszystkie strategiczne decyzje dotyczące 
przyszłości miasta pozostawił przyszłemu, wy-
branemu przez raciążan burmistrzowi. 

Wojewoda Mazowiecki wyraził radość, ze 
od roku nie przychodzą do niego żadne 

skargi, a wspomniany konflikt został wreszcie 
zażegnany. Jego zdaniem, sygnałem świadczą-
cym o tym, że miasto ma w końcu burmistrza, 
któremu naprawdę zależy na jego rozwoju jest 
fakt, że stara się on podejmować współpra-
cę w celu wspólnego rozwiązania niektórych 
problemów. Efektem jest między innymi reali-
zacja inwestycji polegającej na przebudowie 
drogi biegnącej z Raciąża do Radzanowa, któ-
ra zostanie sfinansowana ze środków pocho-
dzących z narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych. 

Wojewoda przypomniał także, że żeby 
zmienić coś na lepsze, trzeba starać się 

sięgać po środki z zewnątrz, szukać sojuszni-

Ponad rok temu ma stanowisku 
burmistrza Raciąża zasiadł  
Mariusz Godlewski. Przez ten czas 
doszło do wielu zmian. Zarówno 
w samym urzędzie jak i innych 
instytucjach mu podległych.  
To czy są to zmiany na lepsze 
ocenią mieszkańcy już niebawem, 
w najbliższych wyborach. Warto 
jednak zapoznać się z zaistniałymi 
zmianami w naszym mieście. 

ków, opracować strategię dalszego rozwoju  
i pytać o to, co można zdziałać razem. Chodzi 
o to, żeby znaleźć wspólne cele, realizować je, 
a nie prowadzić wojnę i chodzić do sądów, aby 
uniknąć płacenia zobowiązań. Jacek Kozłow-
ski, wyraził nadzieję, że polityka polegająca 
na współpracy i dialogu będzie prowadzona 
nadal, a Raciąż nie będzie wchodził w konflikt  
z prawem, województwem, gminą. Wspo-
mniał także o kompetencjach wojewody, który 
dba o bezpieczeństwo, przestrzeganie prawa, 
nadzoruje samorządy, inwestycje rządowe 
oraz służby administracji rządowej działające 
na terenie województwa. 

Po wystąpieniu wojewody mieszkańcy Ra-
ciąża mogli zadawać pytania dotyczące 

aktualnej sytuacji naszego miasta i jego przy-
szłości oraz prosić o porady prawne dotyczą-
ce nurtujących ich spraw. Wojewoda Jacek 
Kozłowski wspomniał o korzyściach wynikają-
cych z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 
i rozwoju polskiej wsi, przed którą stoi wiele 
możliwości, które rolnicy powinni wykorzy-
stać. Przypomniał też, że wraz z rozwojem 
rolnictwa i przemysłu przetwórczego zatrud-
nienie w handlu będzie z roku na rok maleć,  
a mieszkańcy będą musieli szukać zatrudnie-
nia w innych sektorach gospodarki. 

Burmistrz Mariusz Godlewski zapewnił, że do-
łoży wszelkich starań, aby stwarzać korzystne 

warunki do rozwoju przedsiębiorstw, przycią-
gnąć inwestorów i zachęcić ich do zakładania 
firm na terenie Raciąża. W ten sposób będą mo-
gły powstać nowe miejsca pracy dla mieszkań-
ców naszego miasta. Burmistrz zasugerował tak-
że raciążanom, żeby w miarę swoich możliwości 
sami szukali zatrudnienia i stwarzali miejsca pra-
cy dla siebie i swoich najbliższych.

Zadania gminy
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 

zadania gminy podzielić można na zlecone oraz 
własne. Te pierwsze przekazywane są przez 
inne samorządy lub pochodzą od administracji 
publicznej. Zadania własne wynikają z ustawy. 

Do Zadań własnych gminy w szczególno-
ści należą: 1) ład przestrzenny, ochrona śro-
dowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,  
2) gminne drogi, ulice, mosty, organizacja ru-
chu drogowego, 3) wodociągi i zaopatrzenie  
w wodę, kanalizację ,ścieki komunalne, utrzy-
mania czystości i porządku, 4) ochrona zdrowia, 
5) pomoc społeczna, 6) gminne budownictwo 
mieszkaniowe, 7) edukacja publiczna, 8) kul-
tura, 9) kultura fizyczna i turystyka, 10) zieleń 
gminnej, 11) porządek publiczny i bezpieczeń-
stwo obywateli oraz ochrony przeciwpożarowa 
i przeciwpowodziowa, 12) wspieranie i upo-
wszechnianie idei samorządowej, 13) promo-
cja gminy, 14) współpraca ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Jest to tylko wycinek zadań, którymi zaj-
muje się samorząd gminny. Ta jedna z naj-
mniejszych jednostek organizacyjnych posiada 
najwięcej zadań do wykonania. 

Gmina dysponuje także szeregiem narzędzi 
dzięki którym może udzielić pomocy mieszkań-

com. Do pierwszej grupy, czyli zadań obowiąz-
kowych należą miejskie ośrodki pomocy spo-
łecznej, strategie rozwiązywania problemów 
społecznych, świadczenia pieniężne i usługi 
opiekuńcze. Drugą stanowią obowiązki zlecone.

Jednym z najważniejszych zadań gminy jest 
udzielanie pomocy mieszkańcom. Skierowana 
jest głównie do osób znajdujących się w ciężkiej 
sytuacji życiowej, osób starszych,  niesamodziel-
nych. Na szczeblu gminnym najwięcej obowiąz-
ków związanych z pomocą społeczną spoczywa 
na miejskim ośrodku pomocy społecznej. 

Każda gmina ma także obowiązek stworze-
nia i realizacji gminnej strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych. Uzupełnieniem 
jej jest bilans potrzeb społecznych. Strategia 
obejmuje grupy tzw. szczególnego ryzyka. 
Jej zadaniem jest opracowanie planów, które 
maja na celu wyeliminowanie takich zjawisk 
jak: problemy alkoholowe, narkomania, itp. 
Skupia się na pomocy społecznej, profilaktyce 
i opiece nad osobami, rodzinami i dziećmi. 

Kolejną ważną grupą zadań obowiązko-
wych są świadczenia pieniężne, czyli wypłaca-
ne zasiłki. Przede wszystkim są to zasiłki celowe 
przeznaczane :  na pokrycie wydatków powsta-
łych w wyniku zdarzenia losowego,  na pokrycie 
wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 
bezdomnym oraz innym osobom niemającym 
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń  

z NFZ. Gmina  opłaca również składki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 
w związku z opieką nad ciężko chorym członkiem 
rodziny musiała zrezygnować z zatrudnienia.

Ostatnim i dość istotnym zadaniem obo-
wiązkowym gminy jest świadczenie usług 
opiekuńczych nad osobami chorymi, starszy-
mi, niepełnosprawnymi oraz obowiązek doży-
wiania dzieci, udzielania schronienia, zapew-
nienia posiłku, ubrania, sprawienia pogrzebu 
(w tym osobom bezdomnym) oraz pomoc 
osobom mającym trudności w przystosowaniu 
się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Drugą grupą zadań gminy związaną z pomo-
cą społeczną są obowiązki zlecone. Zalicza się do 
nich specjalne zasiłki celowe, inne zadania związa-
ne z rozszerzonymi potrzebami gminnymi, jak i za-
dania całkowicie opłacane z kasy państwa, które 
rozdysponuje gmina w razie następujących sytu-
acji: związanych z klęską żywiołową lub ekologicz-
ną, utworzeniem miejsc dla osób  z zaburzeniami 
psychicznymi, wykonanie rządowych programów 
społecznych, pomoc uchodźcom. Miejskiej. Ra-
ciąż był wtedy miejscem, w którym istniało wiele 
obszarów konfliktów (radni składali skargi na bur-
mistrza, burmistrz na radnych), szukano haka na 
politycznego przeciwnika, co znacznie utrudniało 
normalnie funkcjonowanie miasta. Dzięki miesz-
kańcom, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, refe-
rendum zakończyło się sukcesem 
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Sprawozdanie 
PGKiM

Aktywni Raciążanie na start

Tydzień Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem

IV Charytatywny 
Bal Karnawałowy

Od września 2013 roku w Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Raciążu trwają prace (w dziale księgowości) 
zmierzające do stworzenia przejrzystych ksiąg, 
na których podstawie będzie można dokonać 
rzetelnej oceny sytuacji finansowej spółki. 

W tym celu przyjęto nową politykę ra-
chunkowości. Zakupiono program kompute-
rowy Weles3 (dla wspólnot mieszkaniowych). 
Wydzielono z ksiąg PGKiM działalność tych 
wspólnot, traktując je, jako odrębne jednost-
ki, prowadzące własną rachunkowość. Do pro-
gramu wprowadzono już dane z 2013 roku. 
Koszty poniesione przez wspólnoty w 2013 
roku refakturowano oraz sporządzono rozli-
czenia. Wyznaczono terminy zebrań, z których 
pierwsze odbyło się 25.03.2014 roku. Aktual-
nie w księgach PGKiM widnieją jeszcze opłaty 
za energię elektryczną oraz centralne ogrze-
wanie, które są obecnie refakturowane. 

Zakupiono także program Raks Qel (finan-
sowo - księgowy, kadrowo – płacowy, sprze-
daż), za pomocą którego (od stycznia 2014 
roku) prowadzona jest rachunkowość. Aktu-
alnie program ten jest wdrażany, prowadzo-
ne są bieżące rozliczenia, szkolenia oraz trwa 
uaktualnianie i wprowadzanie danych. Prze-
prowadzono także spis z natury (w celu uak-
tualnienia środków trwałych) oraz wprowa-
dzono aktualne, zgodne z przepisami, stawki 
amortyzacyjne.

Prowadzone są także prace w celu sporzą-
dzenia CIT 8 za 2013 rok oraz korekty CIT 8 za 
2012 rok w celu ustalenia rzetelnego wyniku 
finansowego oraz sporządzenia sprawozdań 
finansowych. Rozliczane są konta kontrahen-
tów, wydzielane są koszty (które nie dotyczą 
PGKiM) oraz przychody, których nie można 
zaliczyć do przychodów spółki. Prowadzone 
są prace zmierzające do rzetelnego rozliczenia 
oraz wydzielenia kosztów zasobów komunal-
nych za 2012 oraz 2013 rok. W dużej części 
uregulowano też zobowiązania, z których  
w całości zapłacono tylko ZUS.

,,Aktywni Raciążanie na start” jest 
projektem współfinansowanym ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Celem ta-
kich funduszy jest zwiększenie spójności 
społecznej i regionalnej. Głównym zada-
niem projektu jest zmniejszenie bezrobo-
cia poprzez tworzenie nowych miejsc pra-
cy oraz poprawa warunków zatrudnienia. 

Projekt Aktywni Raciążanie skiero-
wany jest do osób bezrobotnych (za-
mieszkałych w Raciążu), które korzystają 
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Czternaście lat temu w Minister-
stwie Sprawiedliwości zrodziła się idea 
obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw, związana z obchodzonym 
22 lutego Międzynarodowym Dniem 
Ofiar Przestępstw. (W Polsce Dzień 
Ofiar Przestępstw świętujemy od 12 lu-
tego 2003 roku). 

Przedsięwzięcie realizowane jest przy 
współpracy z różnymi instytucjami: sądami, 
prokuratorami, policją, ośrodkami pomocy 
społecznej, a osoby pokrzywdzone prze-
stępstwem mogą uzyskać informacje na te-
mat przysługujących im uprawnień.

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi 
społeczeństwa i instytucji państwowych, 
na trudne położenie osób pokrzywdzonych 
przestępstwami, ich problemy oraz prawa 
im przynależne. Do tych ostatnich można 
zaliczyć: prawo do godności, szacunku, 
bezpieczeństwa, ochrony, anonimowości, 
rekompensaty wyrządzonych krzywd oraz 
fachowej pomocy (psychologicznej, me-
dycznej, materialnej i prawnej). 

Projekt „AKTYWNI RACIĄŻANIE NA START” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Dziłanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Społecznej. Są to dwa główne kryteria 
uczestnictwa w programie. Zaintereso-
wani mogą liczyć na wsparcie doradcze 
pracowników ośrodka, pracę socjalną  
w ramach której zawarte zostaną umowy 
socjalne oraz działania o charakterze śro-
dowiskowym.

Inicjatywa ta ma na celu poprawę wa-
runków życia mieszkańców. Osoby chęt-
ne powinny zgłaszać się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu. 
Przyjmowane będą od godziny 8.00 do 
15.00, od poniedziałku do piątku.

W tym roku motywem przewodnim 
Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, 
obchodzonego w dniach od 24 lutego 
do 1 marca, są prawa ofiar przestępstw.  
W dniach od 24 do 28 lutego 2014 roku  
w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Raciążu w ramach ob-
chodzonego Tygodnia Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem policjanci 
Komisariatu Policji w Raciążu, pracownicy 
Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, kuratorzy sądowi oraz psycho-
lodzy z Centrum Zdrowia Szansa udzielali 
porad osobom, które zostały skrzywdzone 
w wyniku przestępstwa, nie wiedzą, co da-
lej robić oraz gdzie i do kogo zwrócić się  
o pomoc. W ramach prowadzonych dzia-
łań rozdawano ulotki oraz udzielano infor-
macji o instytucjach pomocowych zajmu-
jących się ofiarami przemocy domowej. 
Z porad prawnych skorzystało zaledwie 
osiem osób. To znacznie gorszy wynik niż 
w latach ubiegłych. Ma to związek ze zmia-
ną formuły spotkań, które po raz pierwszy 
odbywały się poza komisariatem policji. 

Pierwszego marca 2014 roku w Karcz-
mie Retro w Kraszewie Gaczułtach odbył 
się IV Charytatywny Bal Karnawałowy zor-
ganizowany przez przewodniczącego Rady 
Miasta Raciąża – pana Bogusława Jeżaka. 
Celem imprezy było pozyskanie środków fi-
nansowych na doposażenie miejskiego pla-
cu zabaw oraz dofinansowanie szkoleń dla 
członków Klubu Tańca Towarzyskiego Ak-
cent, którzy godnie reprezentują nasze mia-
sto w różnorodnych turniejach tanecznych, 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej życzył 
zebranym miłej zabawy do białego rana 
oraz podziękował wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób wsparli akcję i po-
mogli w jej organizacji. Swoje okoliczno-
ściowe przemówienie zakończył słowami 
niemieckiego filozofa Gerharda Terste-
egena (Bogaty jest ten, kto dużo posiada, 
bogatszy, kto mało potrzebuje, najbogat-
szy, kto daje innym).

Dwieście siedemdziesiąt osób bawiło 
się przy suto zastawionych stołach, słu-
chając muzyki zespołu Corab. Wśród nich 
znaleźli się m.in. burmistrz Raciąża Mariusz 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji IV-go Charytatywnego 
Balu Karnawałowego, który odbył się 1 marca 
bieżącego roku w Karczmie Retro w Kraszewie, 
a są to: Maria Karwowska, Marta Dąbrowa, 
Katarzyna Wawrowska, Justyna Dumińska, 
Jolanta Maławska, Joanna Milewska, Paula 
Jeżak, Alicja Olszewska, Janusz Chłopik, Dawid 
Smoleński, Artur Adamski, Kszysztof Langie-
wicz i Klub Tańca Towarzyskiego Akcent. 

Inicjatywę wsparli także finansowo i rze-
czowo (fanty na loterię) radni Rady Miejskiej 
w Raciążu (Adamski Zbigniew, Chłopik Janusz, 
Chrzanowska Krystyna, Chrzanowski Paweł, 
Gizler Artur, Jeżak Bogusław, Karasiewicz An-
drzej, Kosiorek Piotr, Lewandowski Mirosław, 
Machciński Grzegorz, Obrębski Patryk, Sendal 
Andrzej, Staniszewski Andrzej)
– Joanna i Robert Dobies
– Katarzyna i Jan Miklewscy
– Bank Spółdzielczy w Raciążu
– Maria i Andrzej Rzucidło
– Olga i Łukasz Lewczuk
– Ewa i Piotr Obrębscy
– Artur Kopciński
– Monika i Bogdan Skierkowscy
– Elżbieta i Remigiusz Morawscy
– Burmistrz Mariusz Godlewski
– Burmistrz Paweł Rybka
– ZOOWET Raciąż – Sławomir Pniewski
   i Robert Pniewski
– PHU BENZ – ROL – Ryszard Kaliński 
   i Andrzej Ziółkowski
– PH DOMINO Maria i Krzysztof Brdak
– PHU DOMAX – Paweł Chrzanowski
– Piekarnia Wiejscy
– Zofia i Dariusz Kalińscy
– Małgorzata i Maciej Rawa
– Krystyna i Tomasz Wawrowscy
– Jan Stefaniak
– Sława i Marek Chądzyńscy
– Alicja i Krzysztof Rybaccy
– Salon Kosmetyczny Aldony Tomczak
– KS Błękitni Raciąż
– Apteka Rodzinna państwa Zalewskich
– Totalizator Sportowy sp. z o.o.
– Janusz Bieńkowski – prezes firmy AGROL
– Karczma Retro – Alicja Olszewska
– zespół muzyczny CORAB

Jednocześnie dziękuję wszystkim uczest-
nikom balu za wspaniałą zabawę i aktywny 
udział w loterii fantowej. Dzięki temu dochód 
z balu wyniósł 21660,72 zł. Pieniądze zostały 
wpłacone na specjalne konto Urzędu Miej-
skiego i zgodnie z celem balu będą wydatko-
wane na doposażenie Miejskiego Placu Zabaw 
oraz dofinansowanie szkoleń członków Klubu 
Tańca Towarzyskiego Akcent.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Godlewski oraz jego zastępca Paweł Rybka 
jak i radni miasta. Przed rozpoczęciem zaba-
wy, na parkiecie pojawiły się pary z klubu 
Akcent (Eryk Pawlak i Aleksandra Szelą-
gowska, Dawid Gburczyk i Weronika Kuja-
wa, Michał Markowski i Julia Ziółkowska, 
Dominik Gapiński i Maria Decker, Dominik 
Sobociński i Alicja Langiewicz) prezentując 
pokaz tańca. Atrakcją kulinarną był pie-
czony prosiak ufundowany przez państwa  
K. i J. Miklewskich. 

Uczestnicy balu wzięli udział także  
w loterii fantowej Serduszko. W losowaniu, 
które odbyło się o godz. 1.00 do wygra-
nia były liczne nagrody: sprzęt AGD, RTV, 
sprzęt sportowy (śpiwory, piłki), bony na 
zabiegi kosmetyczne oraz gadżety ufundo-
wane przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. 
Główną nagrodą był voucher na weeken-
dowy pobyt w hotelu Jamrozowa Polana 
and Browar w Dusznikach Zdroju ufundo-
wany przez pana Janusza Bieńkowskiego 
– prezesa firmy AGROL. Dzięki hojności 
sponsorów oraz innych uczestników im-
prezy udało się zebrać 21660,72 zł, co jest 
dużym sukcesem finansowym. 

Podziękowania 
dla organizatorów 

IV Charytatywnego Balu 
Karnawałowego
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Sokolnik 
 w parkach

Wiosenne zmiany 
w raciąskich parkach

Nowy nabytek OSP w Raciążu

Wraz z nadchodzącą wiosną ruszyły pra-
ce porządkowe na terenie raciąskich parków. 
Postanowiono także rozwiązać problem gaw-
ronów, uciążliwych dla mieszkańców miasta  
(hałasujących, brudzących, roznoszących nie-
przyjemny zapach). Ptaki te w szczególności 
upodobały sobie wysokie drzewa rosnące  
w miejskich parkach, na  których budowały gniaz-
da, a  znajdujące się w pobliżu kosze na śmieci, 
traktowały, jak magazyn z pożywieniem.

Najlepszą metodą na walkę z uciążliwym 
ptactwem , są ich naturalni wrogowie, czyli so-
koły. Głośny krzyk, pazury i dziób – to atrybuty 
odstraszające gawrony, czy gołębie. Dlatego 
też miasto zatrudniło sokolnika, którego zada-
niem było zniechęcenie gawronów do zakła-
dania gniazd i swoich kolonii. 

Straszenie ptaków jest zabronione, przez 
co burmistrz musiał uzyskać specjalną zgodę. 
Wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warszawie (Wydział 
Spraw Terenowych w Ciechanowie) o wydanie 
zezwolenia na umyślne płoszenie gawronów  
i  niszczenie założonych przez nich gniazd. Dzia-
łania prowadzone były w dniach 17-28 lutego 
2014 roku w godzinach 10.00-17.00 przy po-
mocy sokoła. Wykonawcą usługi, oszacowanej 
na 4680 zł brutto, był Pan Piotr Adamiak, który 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Władze Raciąża dbając o wygląd mia-

sta postanowiły rozwiązać problem zdewa-
stowanych, zniszczonych miejskich parków, 
które straszyły swoim wyglądem, zarówno 
raciążan, jak i gości. Pierwszym krokiem, 
który poprawić ma wygląd parków jest usu-
nięcie starych, zniszczonych drzew oraz pie-
lęgnacja pozostałych. 

W ramach prac rewitalizacyjnych – za 
zgodą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Za-
bytków w Warszawie – w miejskim parku oraz 
na skwerku położonym w centrum miasta do-
konano cięć pielęgnacyjnych, znajdującego się 
na ich terenie drzewostanu. Wspomniane cię-
cia obejmowały przycięcie gałęzi dolnych wy-
rastających nad ciągami pieszymi, usunięcie 
posuszu i uformowanie koron drzew. Cięcie 
gałęzi żywych i redukcję koron ograniczono do 
20% masy gałęzi żywych. Wycięto także pięć 
topoli w Miejskim Parku oraz złożono wniosek 

Dwudziestego trzeciego marca 2014 
roku w budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Raciążu miało miejsce przekazanie 
samochodu Fort Transit, który jednostka w 
Raciążu otrzymała od Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Płońsku. W uroczystości 
wzięli udział: Wojewoda Mazowiecki – pan 
Jacek Kozłowski, zastępca Komendanta Po-
wiatowej Straży Pożarnej  w Płońsku – bryg. 
Dariusz Brzeziński, Dowódca JRG PSP w 
Płońsku bryg. Grzegorz Domański oraz wła-
dze miasta Raciąża. Podczas przemówienia 
Wojewoda wyraził uznanie dla pracy straża-
ków oraz zwrócił uwagę na nowe możliwo-
ści w ratowaniu ludzkiego życia wynikające 
z zakupu nowego samochodu ratowniczego. 
Po uroczystości druhowie oprowadzili za-
proszonych gości po jednostce prezentując 
dotychczasowe wyposażenie.

o usunięcie dwóch klonów. Drzewa bezpo-
średnio zagrażały bezpieczeństwu, korzystają-
cych z parku mieszkańców Raciąża 

Dzięki przeprowadzonym z inicjatywy 
Urzędu Miejskiego działaniom, w  parkach bę-
dzie ciszej, czyściej i bezpieczniej, a Raciążanie 
będą mogli z przyjemnością po nich spacero-
wać i oddychać świeżym  powietrzem.

Piątego lutego 2014 roku w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu od-
był się apel podsumowujący wyniki nauczania w szkole podstawowej  
i gimnazjum w I semestrze roku szkolnego 2013/2014.  Trzy uczen-
nice: Weronika Kujawa (średnia ocen 5,60), Maria Decker i Marta 
Skwarska (średnie ocen 5,27), otrzymały szczególną pochwałę za 
wybitne wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Imponującym osią-
gnięciem jest także uzyskanie stuprocentowej frekwencji na zajęciach 
przez 51 uczniów z tej szkoły. 

Zarówno pojedynczy uczniowie, jak i zespoły klasowe zostały na-
grodzone dyplomami pochwalnymi, a pani dyrektor – Maria Chyczew-
ska – życzyła im jeszcze lepszych osiągnięć i dalszych sukcesów. 

Dwudziestego piątego lutego 2014 roku Burmistrz Miasta Raciąż 
– Mariusz Godlewski wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Bogusła-
wem Jeżakiem wręczyli dwunastu uczniom Miejskiego Zespołu Szkół  
w Raciążu stypendia za wybitne wyniki w nauce uzyskane w I semestrze 
roku szkolnego 2013/2014. W uroczystości oprócz władz miasta wzięli 
udział także rodzice nagrodzonych osób.

Zdobycie stypendium nie jest rzeczą łatwą. Zgodnie z uchwałą  
Rady Miejskiej w Raciążu nr XVII/119/2012 stypendium za wybitne 
wyniki w nauce może utrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen (na 
koniec roku szkolnego lub semestru) nie mniejszą niż 5,16 obliczaną  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Średnią tą wylicza się 
biorąc po uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, historii, przy-
rody, języka obcego (w szkole podstawowej) i języka polskiego, mate-
matyki, historii, biologii/ geografii, fizyki/ chemii oraz języka obcego  
(w gimnazjum). Wniosek o przyznanie stypendium w kategorii za wybit-
ne wyniki w nauce, składa wychowawca klasy.  Wysokość stypendium 
wynosi od 200 – 400 zł miesięcznie i jest uzależniona od średniej ocen.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Stypendia za wybitne wyniki w nauce
Zdobywanie wiedzy nie jest procesem łatwym  
i przyjemnym. Często wiąże się z wieloma  
wyrzeczeniami. Nie dziwi więc fakt, że uczniów 
trzeba dodatkowo motywować stosując  
różnorodne nagrody i wyróżnienia. 
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Jestem optymistą
Wywiad z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Bogusławem Jeżakiem

– Dlaczego zdecydował się Pan kandydo-
wać na radnego?

– Decyzja nie była łatwa. Od zawsze ob-
serwowałem to, co się dzieje w mieście. Zwra-
całem uwagę na decyzje podejmowane przez 
organy samorządowe i nie do końca się z nimi 
zgadzałem. Mam doświadczenie w reprezen-
towaniu ludzi, pracuję w cukrowni w Glinojec-
ku, która jest dużym zakładem. Od dnia kiedy 
zostały założone związki zawodowe, działam 
w ich strukturach, jestem obecnie wiceprze-
wodniczącym, byłem przewodniczącym oraz 
reprezentowałem załogę zakładu, jako czło-
nek Rady Nadzorczej. Chciałem podzielić się 
swoim doświadczeniem z mieszkańcami mia-
sta i w ich imieniu działać w strukturach Rady 
Miejskiej oraz mieć wpływ na decyzje podej-
mowane w tym gremium. Moim zdaniem, nie 
o to chodzi, żeby stać z boku, krytykować, czy 
mówić, że ja bym zrobił inaczej. Trzeba mieć 
odwagę samemu działać i brać odpowiedzial-
ność za swoje czyny. 

– Jak długo pełni Pan funkcję Przewodni-
czącego Rady Miejskiej?

– Funkcję przewodniczącego pełnię już 
drugą kadencję, a to, jak ją pełnię, pozosta-
wiam do oceny mieszkańcom naszego miasta.

– Czy dobrze współpracuje się Panu  
w obecnym składzie Rady Miejskiej? 

– Dla mnie, jako przewodniczącego, bar-
dzo ważne jest, żeby ta współpraca układała 
się wzorowo. Może to za duże słowo, ale tego 
bym chciał i do tego dążyłem już od samego 
początku, gdy wszedłem do Rady Miejskiej. 
W pierwszej kadencji, kiedy byłem jej człon-
kiem, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, 
apelowałem i dążyłem do tego aby, w naszej 
radzie nie było podziałów stricte politycznych, 
polegających na tym, że dany radny repre-
zentuje jakąś partię lub komitet wyborczy  
z którego startował w wyborach. Zawsze sta-
rałem się, aby rada nie była radą polityczną,  
a wręcz przeciwnie – apolityczną. Po wyborach 
powinno się zapomnieć o swoich komitetach,  
o swoich partiach, a skupić się na działaniu 
dla miasta, dla ludzi. Obecna Rada Miejska, 
może z małymi wyjątkami, jest radą apoli-
tyczną. W ostatnich wyborach startowałem  
z KWW Razem dla Raciąża, który jest komite-
tem apolitycznym, z jego ramienia startowali 
ludzie o różnych preferencjach politycznych. 
Ja jestem bezpartyjny, nigdy nie należałem do 
żadnej partii i raczej nie będę należał, chociaż 
jest takie powiedzenie, nigdy nie mów nigdy. 
Takie mam zasady, takie mam założenia, nie 
lubię być człowiekiem sterowanym. Wracając 
do współpracy, układa się ona w tej kadencji, 
naprawdę bardzo dobrze. Jest o tyle łatwiej, 
że większość w radzie stanowią radni z Komi-

tetu Razem dla Raciąża. Szliśmy do wyborów  
z jakimś programem i staramy się go realizo-
wać, przez co współpraca jest łatwiejsza. 

– Jak przebiega współpraca z Burmi-
strzem i Urzędem Miasta?

– Współpraca z burmistrzem i urzędem 
przebiega dobrze, żeby nie powiedzieć bar-
dzo dobrze. Jest ona łatwiejsza, gdyż obecnym 
burmistrzem jest pan Godlewski, który działał 
w poprzedniej kadencji w Radzie Miejskiej,  
a na początku tej kadencji był jej wiceprze-
wodniczącym. Przed czterema laty startowa-
liśmy do rady z jednego komitetu. Stworzyli-
śmy program wyborczy, program działania na 
przyszłość, który staramy się teraz realizować. 
Naprawdę ta współpraca jest bardzo dobra.  
Z tego względu i współpraca z urzędem, któ-
rego burmistrz jest szefem, jest dobra. Współ-
praca ta, w tej chwili, jest współpracą normal-
ną i z tego się najbardziej cieszę, jest dobry 
przepływ informacji, pełna wiedza, co się dzie-
je w mieście, co się dzieje w jednostkach sa-
morządowych, jakie są zamierzenia, co trzeba 
zrobić najpilniej, co trzeba w dalszej kolejno-
ści, z czym trzeba się uporać. Do tej pory, przy 
poprzednim burmistrzu, niestety tak nie było. 

– Czyli ogólnie, wszystko zmierza ku  
lepszemu? 

– Jeśli chodzi o współpracę, tak. Powiem, 
też, że mieszkańcy z którymi się spotykam, 
także widzą poprawę, widzą, że w urzędzie  
i w mieście, wszystko zaczyna iść to w dobrym 
kierunku i to jest pozytyw tej działalności. 

– Jak ocenia Pan pracę radnego? Czy to 
jest to, czego się Pan spodziewał? Czy coś 
Pana zaskoczyło?

– To nie jest łatwa praca. Tak, jak już wcze-
śniej powiedziałem, trzeba brać na siebie od-
powiedzialność, za to, co się robi. W sumie, 
nie boję się tego. Wiadomo, że nasze miasto 
jest nieduże i trudno jest zaspokoić potrzeby  
i upodobania wszystkich jego mieszkańców. To 
nie jest tak, że reprezentuję tylko daną grupę 
ludzi, z danego okręgu i ich potrzeby powinny 
być dla mnie priorytetem. Muszę też patrzeć, 
jako radny, czy jako przewodniczący, na ogół 
mieszkańców i na to, co jest dobre dla całe-
go miasta. Czasem interesy różnych ludzi są 
ze sobą sprzeczne. W danym rejonie miasta 
są takie potrzeby, a dla rozwoju całego mia-
sta potrzebniejsze jest cos zupełnie innego. 
To może nie podobać się moim wyborcom.  
Z tym było najwięcej trudności na początku, 
ale uważam, że ja i cała rada w tej kadencji 
sobie z tym problemem poradziła. Czego się 
spodziewałem? Spodziewałem się lepszej 
współpracy na samym początku, kiedy 
wchodziłem do rady. Współpraca w tej ka-

dencji jest rzeczywiście dobra, natomiast 
na początku nie kształtowała się ona, tak 
jakbym się tego spodziewał.

– Z czego to wynikało? 
– Pewni radni, tak jak powiedziałem, od-

powiadając na wcześniejsze pytanie, kierowali 
się sugestiami politycznymi komitetów, a cza-
sem nawet swoimi prywatnymi interesami, co 
było najgorsze. W poprzedniej kadencji, bezin-
teresowna grupa radnych była w mniejszości 
i pewne decyzje zapadły, pewne inwestycje 
zostały podjęte, wbrew logice. Mam na myśli 
na przykład halę sportową przy Miejskim Ze-
spole Szkół. Była ona oczywiście potrzebna. 
Przy takiej ilości uczniów, ta jedna sala która 
funkcjonowała do 2010 roku, nie wystarczała. 
Ja i pewna grupa radnych, apelowaliśmy, sta-
raliśmy się przeforsować to, żeby wstrzymać 
się z tą inwestycją jeszcze chwilę i podjąć zada-
nie budowania hali z prawdziwego zdarzenia, 
takiej jakie są w okolicznych gminach. Moim 
zdaniem, to wstyd, że w Raciążu, mamy tylko 
jedną większą salę przy Zespole Szkół Zawo-
dowych. Nie jest to jakaś hala widowiskowa, 
gdzie można organizować imprezy, typu po-
kazy, występy, turnieje, bo wiadomo nie ma 
tam miejsca dla widzów, dla publiczności.  
O to nam chodziło, żeby, tak jak w Drobinie, jak  
w Glinojecku, jak w Zawidzu, jak w Strzegowie, 
Raciąż też taką halę miał. Jednak inne, że tak 
powiem, wyborcze chyba cele spowodowały, 
że powstała ta mała sala, no i to jest jedna  
z takich porażek w mojej działalności. Teraz 
będzie trudno wybudować taką halę, bo nie 
dostaniemy na nią dofinansowania z zewnątrz. 
Co mnie najbardziej zaskoczyło? Najbardziej 
mnie zaskoczyło to, że czasami, niektórzy rad-
ni, czy też poprzedni burmistrz, nie do końca 
podejmowali logiczne decyzje, czasami brały 
górę prywatne interesy, niekoniecznie dobre 
dla miasta i mieszkających w nim ludzi, nad 
tym najbardziej ubolewam. 

 
– Zgodnie ze statutem radni mają obo-

wiązek spotykania się ze swoimi wyborcami. 
Jak Pan ten obowiązek realizuje? Z jakimi 
problemami się do Pana zwracają?

– Ja ma ułatwione zadanie, bo jako prze-
wodniczący, mam obowiązek pełnić dyżury 
i przyjmuję mieszkańców w sprawie skarg  
i zażaleń. Dyżury pełnię w Urzędzie Miasta  
z reguły w poniedziałki. Te spotkania się od-
bywają, mieszkańcy rzeczywiście przychodzą 
ze swoimi problemami, prośbami. Są to róż-
ne problemy, mniej lub bardziej ważne. Nie-
którzy raciążanie proszą o poradę prawną lub 
samorządową itd. Największym problemem,  
z którym zwracają się do mnie, do burmistrza 
i innych radnych, mieszkańcy naszego mia-
sta, jest brak pracy i mieszkań. Walka z bez-

robociem to zadanie powiatu i Powiatowy 
Urząd Pracy się tym zajmuje. My oczywiście, 
próbujemy rozwiązać ten problem, ale mamy 
ograniczone możliwości. Urząd Pracy dostaje 
środki z budżetu państwa, a my na te zadanie, 
takich środków nie otrzymujemy. Przy dobrej 
współpracy z Urzędem Pracy w Płońsku, uda-
je się częściowo uzyskiwać te środki, ale są to 
środki bardzo znikome, w ostatnich latach. 
W ubiegłym roku pozyskaliśmy środki na za-
trudnienie kilkunastu osób, a w tym roku, na 
dzień dzisiejszy - siedmiu osób - na roboty pu-
bliczne. Staramy się, rozmawiamy ze starostą 
i z biurem pracy o możliwość zwiększenia tej 
puli, może to się uda. Drugim największym 
problemem są mieszkania. Niestety w naszym 
zasobie komunalnym, mieszkania i budynki są 
strasznie zniszczone, coraz więcej z nich zamy-
ka powiatowy inspektor z uwagi na zły stan 
techniczny. 

– Czy w najbliższym czasie będą pobudo-
wane jakieś nowe lokale?

– Na pewno z tym musimy się zmierzyć  
i na pewno tego zadania się podjąć, tylko że 
nie w takim stylu, jak poprzedni burmistrz. 
Adaptacja starego budynku przy ulicy Akacjo-
wej przerosła koszty pobudowania takiego 
budynku. Po wizycie fachowca i sporządze-
niu przez niego opinii technicznej, okazało 
się, że już po niecałych dwóch latach użyt-
kowania, należy wykonywać remont. To było 
też zadanie, z którym ja, jako radny się nie 
zgadzałem. Niestety, tak jak wcześniej powie-
działem, demokracja polega na tym, że decy-
duje większość. To zadanie, zostało przyjęte, 
przegłosowane i podjęte. Tak, jak już wcze-
śniej wielokrotnie mówiłem na sesjach, były 
to pieniążki, chyba częściowo zmarnowane. 
Powstały dwadzieścia cztery, bardzo małe lo-
kale. Jest tylko kilka lokali dwupokojowych, 
reszta to pokój z kuchnią.

Wielki był w cudzysłowie bałagan z przy-
działem tych mieszkań, bo wiadomo, że rodzi-
ny są kilkuosobowe i ciężko im się pomieścić 
w takich małych mieszkaniach. Sprawa budzi-
ła wiele kontrowersji, było wiele kłótni itd., 
ale nie uciekamy od tego zadania i na pewno  
w przyszłości budowa lokali mieszkalnych jest 
jednym z priorytetowych zadań dla burmistrza 
i Rady Miejskiej w Raciążu. 

– Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, na co 
należałoby je przeznaczyć w pierwszej ko-
lejności?

– To akurat pytanie związane jest z po-
przednim. Oczywiście przydałoby się pozyskać 
takie środki, co jest sprawą niełatwą, bo wie-
my, że beneficjentów starających się o nie, jest 
bardzo dużo. Moim zdaniem, w pierwszej ko-
lejności, należałoby je przeznaczyć na budowę 
mieszkań komunalnych. Dwa najczęściej poru-
szane przez mieszkańców (którzy przychodzą 
do mnie na dyżury) problemy, to brak pracy  
i mieszkań. Budowa jednego, czy kilku budyn-
ków, to duży koszt, ale przyszły samorząd musi 
się starać o pozyskanie środków na ten cel. 
Potrzeb jest bardzo dużo, niestety zaniedbań 

z przeszłości jest równie dużo. Ważną spra-
wą jest także skanalizowanie całego miasta, 
gdyż w tej chwili tylko nieduża jego część jest 
skanalizowana. W obecnej kadencji składane 
są wnioski i burmistrz, w ostatnich dniach, 
również składa taki wniosek. Koszty związa-
ne ze skanalizowaniem miasta są duże, tym 
bardziej, że Raciąż jest zwarty i mały, a trzeba 
będzie go rozkopać. Na ten cel potrzebne są 
naprawdę duże pieniądze i jest to duże wy-
zwanie logistyczne. W ubiegłym roku mieliśmy 
kanalizować ulicę Kilińskiego, ale ze względu 
na to, że znajduje się tam Miejski Zespół Szkół 
i Zespół Szkół Zawodowych, przełożyliśmy to 
zadanie na tegoroczne wakacje. Wracając do 
pytania, jest jeszcze wiele ulic niedokończo-
nych infrastrukturalnie, na niektórych ulicach 
nie ma nawierzchni. Jest tak, między innymi, 
w rejonie Zespołu Szkół. Na niektórych uli-
cach, brakuje także oświetlenia. Potrzeby są 
duże, niestety, nasz budżet jest budżetem nie-
dużym. Mieszkamy w małym mieście z małą 
liczbą mieszkańców. Staramy się nie obciążać 
za bardzo podatkami miejscowych przed-
siębiorców i innych raciążan, ale jak wiemy, 
wszystko kosztuje w dzisiejszych czasach. Naj-
łatwiej by było, aby potrzebne środki pozyskać 
z zewnątrz i o to się oczywiście staramy i bę-
dziemy się starać. 

 
– Jak widzi Pan przyszłość Raciąża? Czy 

uważa Pan, że będzie lepiej, że może być le-
piej niż jest obecnie?

– To jest kolejne pytanie, wiążące się  
z poprzednim. Gdybym nie uważał, że będzie 
lepiej, że może być lepiej, nie byłoby mnie 
na tym stanowisku. Jestem raciążaninem, tu-
taj się urodziłem, tu skończyłem szkoły, tutaj 
mieszkam, pracuję, założyłem rodzinę. Po to 
pełnię zaszczytną funkcję przewodniczącego 
Rady Miejskiej, żeby zrobić wszystko, aby było 
lepiej, żeby miasto się rozwijało, a mieszkań-
com żyło się lepiej i łatwiej. Po wydarzeniach 
z grudnia 2012 roku i lutego 2013 roku, mój 
optymizm wzrósł jeszcze bardziej. Zauważy-
łem, że nie tylko mnie, pewnej grupie radnych, 
czy też pewnej grupie społeczeństwa zależy na 
tym, żeby Raciąż się rozwijał i w przyszłości 
żyło tu się łatwiej, lepiej, przyjemniej. Przeko-
nałem się, że może nie wszyscy, ale zdecydo-
wana większość raciążan, też tak na to patrzy, 
uważa, że trzeba brać odpowiedzialność na 
siebie, trzeba iść na wybory i dokonać mą-
drego wyboru, który będzie gwarantował 
jakiś kierunek rozwoju i optymistyczną przy-
szłość, czyli rozwój i łatwość w mieszkaniu 
i życiu tutaj, w naszym miasteczku. Na tym 
mi bardzo zależy. Cieszę się i (po tych wyda-
rzeniach) mogę z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że większości mieszkańców Racią-
ża, również zależy na naszym mieście, dlate-
go jestem optymistą i widzę, że jest szansa na 
lepszą przyszłość. 

– Czy trudno pogodzić pracę zawodową 
z samorządową? Jest to, moim zdaniem, 
niełatwe. 

– Rzeczywiście (dobrze, że pan powie-
dział), nie jest to łatwe. Śmieszne by było te-

raz, gdybym zaczął narzekać, prawda? Sam 
zdecydowałem się na kandydowanie i dzia-
łam. Nie jest to łatwe, ze względu na moją pra-
cę zawodową. Praktycznie dziewięć, dziesięć 
miesięcy w roku, pracuje w systemie zmiano-
wym. Nie mam wolnych sobót, nie mam wol-
nych niedziel, świąt, pracuje i w te dni. Może 
dla samorządu, jest to ułatwienie. Teraz, roz-
mawiamy do południa (później jadę do pracy), 
mam czas, żeby być w urzędzie, żeby spotkać 
się z burmistrzem, z pracownikami itd. Nie jest 
to łatwe, ale zawsze wychodziłem z założenia, 
że dla chcącego, nie ma nic trudnego. Wszyst-
ko można pogodzić, tylko trzeba chcieć. Czy mi 
się to udaje? Mam nadzieję, że tak. Nie zawsze 
mam na wszystko czas. Pogodzenie wszystkich 
obowiązków, wymaga dobrej organizacji, ale 
przez te lata, udawało mi się to i mam nadzie-
ję, że dobrze mi to wychodzi. 

– Czy między pracą zawodową i samorzą-
dową, ma Pan czas na rodzinę?

– No właśnie, to jest już większy problem. 
Tak, jak powiedziałem wcześniej, kiedy moja 
rodzina ma wolny czas, czyli w sobotę i nie-
dzielę, ja jestem w pracy. Tego czasu dla rodzi-
ny rzeczywiście mam bardzo mało, ale kiedy 
już mam wolny czas, staram się go maksymal-
nie wykorzystać i spędzić z najbliższymi. Całe 
szczęście, mam już dorosłe dzieci. Córka już 
praktycznie pracuje, jest osobą dorosłą, a syn 
jest w klasie maturalnej. 

c. d. str 12
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c. d. ze str. 11
Dzieci już nie wymagają tyle uwagi, tyle 

poświęcenia i czasu na wychowanie. Mogę 
go poświęcić na związki rodzinne i spędzać 
ten czas z żoną, która na pewno (nie mnie to 
oceniać) jest nie do końca zadowolona z tego 
mojego braku czasu. Jest jednak wyrozumiała, 
za co zawsze jej dziękowałem, podziela moje 
pasje. Kiedy mamy wolny weekend, wyjeżdża-
my gdzieś razem, lub wyskakujemy, na jakąś 
kolację. Pewnie, gdyby pan się zapytał żony, 
stwierdziłaby, że czasu dla siebie mamy zde-
cydowanie za mało. Na szczęście, jak już wcze-
śniej wspomniałem, moja żona jest osobą 
wyrozumiałą. Jest raciążanką, tutaj chodziła 
do szkoły, mieszka, pracuje i wie, że czasem 
trzeba poświęcić trochę swojego czasu dla in-
nej działalności. 

– A prywatnie jakie są Pańskie zaintere-
sowania, hobby?

– Hobby mam, oczywiście, jak każdy czło-
wiek. Moja żona powiedziałaby pewnie, że 
mam bzika na punkcie piłki nożnej. Najbar-
dziej się nią interesuję. Swego czasu, czynnie 
uprawiałem sport, grałem w naszym miejsco-
wym klubie, teraz robię to tylko amatorsko. 

 
– Odnosił pan jakieś sukcesy?
– Sukcesy odnoszę teraz. Mogę się po-

chwalić, bo mamy w cukrowni drużynę piłkar-
ską i w marcu, w Werbkowicach, obrobiliśmy 
tytuł Mistrza Polski Cukrowników w Halowej 
Piłce Nożnej. Jest to piłka halowa, bo na grę na 
dużym boisku, nie ma zdrowia, sił, gdyż wiek 
robi swoje. Całe szczęście, moje hobby, moje 
zainteresowania, popiera cała rodzina. Jestem 
także kibicem naszego miejscowego klubu 
sportowego Błękitni Raciąż oraz członkiem 
zarządu, na co też muszę poświęcić trochę 
czasu. Kibicuję również Legii Warszawa, na 
której mecze się udaję. Całe szczęście, to hob-
by popiera cała moja rodzina, łącznie z żoną. 
Jeździmy na te mecze razem z dziećmi. Moim 
głównym zainteresowaniem jest sport, piłka 
nożna, ale nie pogardzę też dobrą książką, czy 
dobrym filmem.

– A jakie książki pan lubi czytać? Ma pan 
jakieś ulubione?

– Nie, ogólnie lubię dobrą książkę, krymina-
ły, książki psychologiczne. Lubię też filmy, przede 
wszystkim komedie. Jestem fanem starych pol-
skich komedii. Lubię się pośmiać, bo naprawdę 
są to dobre filmy. Na to mogę sobie pozwolić 
jesienią, zimą, kiedy wieczory są długie i mam 
więcej czasu, mniej obowiązków domowych.

– Lubi Pan wszystkie komedie, czy ma 
pan swoją ulubioną?

– Nie, nie mam ulubionej. Lubię klasy-
kę polskiej komedii (Jak rozpętałem II wojnę 
światową, Sami swoi, Nie ma mocnych). To 
naprawdę dobre komedie, do których z senty-
mentem, od czasu do czasu wracam i napraw-
dę mnie to bawi.

– Proszę powiedzieć coś o sobie. Czym się 
Pan zajmuje zawodowo. Jakie są Pana zain-
teresowania?

– Zawodowo zajmuję się nauczaniem, je-
stem nauczycielem historii. Uczyłem w Szkole 
Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącym w Raciążu. Moje zainteresowa-
nia są różnorodne, lubię dobrą muzykę, filmy 
obyczajowe i taniec towarzyski, który zajmuje 
mi połowę życia. Uwielbiam też podróże oraz 
ogród i jeśli mam tylko chwilę czasu, to jestem 
właśnie tam.

– Kiedy zaczęła się Pana przygoda z tań-
cem? Tańczył Pan kiedyś zawodowo?

– Moja przygoda z tańcem trwa od wielu 
lat. Czy tańczyłem zawodowo? – nie, zawsze 
amatorsko, jak wielu dzisiejszych tancerzy. 
Chociaż miałem plany po szkole podstawowej 
zająć się zawodowo tańcem, kontynuując na-
ukę w Państwowej Szkole Baletowej w Gdań-
sku. Zdałem egzamin praktyczny i zostałem 
przyjęty. Stało się jednak inaczej, koledzy z 
klasy kontynuowali naukę w Raciążu, przykro 
było wyjeżdżać, więc zostałem tutaj. Myślę, że 
był to dobry wybór. Pewnie tak miało być. 

– Trudno było zostać instruktorem tańca? 
Należało spełnić jakieś szczególne warunki? 
Gdzie Pan zdobył kwalifikacje do nauki tań-
ca? 

– Udział w programie telewizyjnym Bez 
próby w 1985 roku spowodował powrót do 
zainteresowań tanecznych. Ponadto studio-
wałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Olsztynie, który był wówczas stolicą tańca 
towarzyskiego, tam właśnie tańczyli najwięk-
si mistrzowie Arkadiusz i Iwona Pavlović, 
Krzysztof Wasilewski i Karolina Felska, czy 
też Wojciech i Barbara Przemienieccy. W ma-
łych miasteczkach nie było możliwości nauki 
tańca towarzyskiego, więc uczyłem się pod-
czas studiów. Wymagało to wielu wyrzeczeń 
i brakowało czasu, ciągłe treningi i szkolenia 
kolidowały z egzaminami, ale udało mi się to 
pogodzić. To było takie pozytywne zmęczenie, 
wysiłek fizyczny ułatwiał naukę i przygotowa-
nie do sesji egzaminacyjnej. Tam uzyskałem 
uprawnienia instruktorskie, a potem pedago-
giczne w zakresie tańca towarzyskiego. Marzy-
łem też, żeby zakorzenić sportowy taniec to-
warzyski w Raciążu. Organizowałem wyjazdy 
uczniów i nauczycieli na Mistrzostwa Polski i 
Mistrzostwa Świata do Olsztyna, uczyłem tań-
ca w MCK i udało się mamy w Raciążu klub, 
który liczy się w Polsce, nasze pary znane są 
z wysokiego poziomu umiejętności. Nie było 
to łatwe, czasem komuś nie podobało się to, 
że można być niezależnym i robić coś z pasją. 

Jestem optymistą

Wywiad z Panem Krzysztofem Langiewiczem – nauczycielem 
i instruktorem tańca

Taniec to życie
Chętnie więc majstrowali, żeby coś zepsuć. 
Jeśli ktoś nie chce pomagać, to przynajmniej 
niech nie przeszkadza. Teraz ćwiczymy bez 
stresów, a wokół jest przyjazny klimat. 

– Jakich rodzajów tańca uczy Pan obec-
nie?

– Głównie tańca towarzyskiego, czyli tań-
ców standardowych i latynoamerykańskich, 
jest ich dziesięć.

– W jakim wieku powinno się według 
Pana rozpoczynać naukę tańca? Wiek ma 
istotne znaczenie?

– Najlepiej od przedszkola, ale nawet, jeśli 
ktoś ma 40, czy 50 lat, też może. Są kategorie 
senior i można uczestniczyć w takich turnie-
jach. To wspaniała zabawa i przygoda. Może 
taką grupę powołamy od przyszłego roku. 

– Czy aby nauczyć się dobrze tańczyć, wy-
grywać turnieje i zdobywać nagrody trzeba 
mieć wrodzone zdolności, czy wystarczy tylko 
sumiennie pracować?

– Naturalnie, że talent jest ważny. Jednak 
to nie wszystko, żeby diament stał się brylan-
tem, trzeba go oszlifować. Jest to trudny pro-
ces, wymagający z obydwu stron wytężonej 
pracy. Konkurencja jest potężna i poziom tań-
ca z roku na rok wyższy, nie zostaje więc nic 
innego, niż trening. 

– Przygotowanie uczniów do udziału w 
turniejach tanecznych to ciężka praca? 

– To bardzo ciężka praca. Wiedzą o tym 
tancerze, którzy wylewają pot, a czasem też 
i łzy na szkoleniach. Jednak następnego dnia 
są gotowi do treningu. Podczas ostatniego 
obozu treningi trwały z przerwami, od 9 rano, 
do godz. 23. To daje chyba wyobrażenie tego, 
jak wiele trzeba poświęcić. Ogólnie, żeby wy-
startować w turnieju trzeba przynajmniej rok 
potrenować i zrobić choreografię. Początku-
jące pary tańczą w rekreacji, a gdy są gotowe 
przenoszę je do kategorii sportowych. Może 
to trwać nawet 2 lata i jest uzależnione od in-
tensywności zajęć, no i oczywiście talentu. 

– Pańscy uczniowie zdobywają jakieś 
nagrody podczas konkursów? Pamięta pan 
swoich najzdolniejszych uczniów? Jakimi 
osiągnięciami mogą się oni pochwalić? 

– Sukcesów mamy wiele. Zdobywamy 
na turniejach punkty i pudła (miejsca na po-
dium), które potrzebne są, aby przejść do wyż-
szych klas tanecznych. Aktualnie mamy pary 
E, D i B klasowe. Mam nadzieję, że niebawem 
będziemy mieć D, C i A (najwyższa w Polsce), 
a pary z rekreacji zaczną rywalizować w kate-

goriach sportowych. Dominik Sobociński z Ali-
cją Langiewicz w grudniu 2013 roku otrzymali 
w Gdyni klasę B w stylu latynoamerykańskim 
(mieli już B w stylu standardowym), Dominik 
Gapiński i Marysia Decker reprezentowali nas 
w tym roku na Turnieju o Puchar Profesora 
Wieczystego w Hali Wisły w Krakowie, tańcząc 
w finale, mają też na swoim koncie już dwa 
pudła. Dawid Gburczyk i Weronika Kujawa wy-
tańczyli dwa pudła w klasie D, a Eryk Pawlak i 
Ola Szelągowska jedno, też w klasie D. Mam 
również nadzieję, że Michał Markowski i Ju-
lia Ziółkowska pożegnają do wakacji klasę E i 
będą pracować na letnim obozie nad chore-
ografią i techniką klasy D. Jest więc ambitnie. 

– Ktoś z rodziny odziedziczył po Panu pa-
sję do tańca? 

– Mam dwie córki – starsza Lidia posiada 
klasę C i planuje ukończenie kursu instruk-

torskiego w zakresie tańca towarzyskiego. 
Młodsza – Alicja – posiada klasę B w obydwu 
stylach. Wraz z partnerem Dominikiem So-
bocińskim w 2012 roku zdobyli tytuł Wice-
mistrzów Mazowsza. Jest więc kontynuacja 
rodzinnej pasji. 

– Jak Pan łączy pracę nauczyciela i in-
struktora tańca? Nie przytłacza Pana ogrom 
obowiązków?

– Nie jest to łatwe, gdyż powoduje to sy-
tuację ciągłej nieobecności w domu. Praca za-
wodowa w szkole, treningi w klubie, wyjazdy 
na szkolenia lub turnieje. Sam się dziwię, że 
jeszcze znajduję czas na spotkania ze znajomy-
mi. Muszę to jakoś pogodzić. Aktualnie mamy 
dobrego szkoleniowca, widzę pozytywne efek-
ty jego pracy. Przyjeżdża z Warszawy, też jest 
nauczycielem i wymagającym instruktorem 
tańca. Bardzo mi pomaga i jest lubiany przez 

tancerzy. Jest młody, energiczny i to ma swój 
atut. Moje zadanie teraz, to obmyślanie stra-
tegii szkoleń, treningów dla par sportowych i 
przygotowanie par w rekreacji do startów w 
turniejach. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo 
licho nie śpi, a konkurencja razem z nim.

– Kto jest dla Pana autorytetem, jeśli cho-
dzi o taniec?

– Aktualnie Michał Malitowski, wielokrot-
ny Mistrz Świata. Właśnie w tym momencie 
naszego wywiadu, chciałbym bardzo podzię-
kować w imieniu swoim, rodziców oraz na-
szych tancerzy, tym wszystkim, którzy widzą 
ich ciężką pracę, piękno tańca i pomagają naj-
lepiej, jak tylko mogą. 

– Proszę dokończyć zdanie: Taniec to...
– Taniec to życie. Nie przesiedź go pod 

ścianą. 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zaprasza na zajęcia
Taniec Towarzyski (sala widowiskowa) zapisy w sekretariacie MCKSiR 
(Instruktor Krzysztof Langiewicz) (40 zł/miesięcznie)
Poniedziałki, Środy 
Od godz. 16:00 do 19:00 – grupa sportowa
Od godz. 19:00 do 20:00 – grupa rekreacyjna

Zajęcia wokalno-muzyczne (sala muzyczna) – zapisy w sekretariacie 
MCKSiR (Zajęcia grupowe – bezpłatne, indywidualne – 60 zł/miesiąc )
Nauka śpiewu
Nauka gry na poszczególnych instrumentach:

– gitara
– pianino
– keyboard

 
Zajęcia artystyczne (rękodzieło, plastyka, rysunek) – zapisy w sekreta-
riacie MCKSiR (instruktor Ewa Rusin) – Zajęcia bezpłatne 
Czwartki (14:00-16:30) – grupa młodsza w wieku od 7 do 12 lat 
Czwartki (16:30-19:00) – grupa starsza w wieku od 13 

Zajęcia teatralne – zapisy w sekretariacie MCKSiR (Instruktor Piotr Świ-
talski) – Zajęcia bezpłatne. 
Grupa młodsza – środa 16:00-18:00   
Grupa starsza – czwartek 18:00-20:00 

Zumba Party (sala widowiskowa) Cennik zajęć dostępny u instruktora 
– Milena Jankowska
Poniedziałki od godz. 20:00-21:00
Środy od godz. 20:00-21:00
Piątki od godz. 18:00-19:00

Aerobik (sala widowiskowa) Cennik zajęć dostępny u instruktora 
– Milena Jankowska
Wtorki od godz. 19:00-20:00 MIX AEROBIK
Czwartki od godz. 19:00-20:00 STEP-AEROBIK

Zapisy na zajęcia prowadzone są w sekretariacie MCKSiR od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Tel/fax: (23) 679 10 78.
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22 marca – W MCKSiR odbył się etap eliminacji rejonowych 
przeglądu muzyki religijnej pn. „XXIII Sacrosong”. W eliminacjach 
mogły wziąć udział chóry parafialne, zespołów muzycznych i schole. 
Eliminacje odbyły się 22 marca 2014r. o godz. 10.00 na Sali Widowi-
skowej MCKSiR w Raciążu. Odpowiedzialnym za przebieg eliminacji 
w naszym rejonie był Dekanalny Duszpasterz Młodzieży z Raciąża – 
Ks. Sławomir Buńkowski.

Inicjatorem przeglądu jest Kuria Diecezji Płockiej, a organizatorami 
naszego etapu Parafia Świętego Wojciecha w Raciążu , Miejskie Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu 
oraz Zespół Szkół w Raciążu.

Udział w finale w Pułtusku zapewniły sobie:
Chór z parafii św. Wojciecha w Raciążu
Zespół muzyczny z parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku
Schola z parafii św. Wojciecha w Zagrobie
27 marca – Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru odbyły się:
– Dwa spektakle w Domu Kultury pt. „Myszka Miłka sama w domu” 

wystawiona przez Teatr Legendarium. Na spektakle zostały zaproszone 
przedszkolaki oraz nieco później dzieci ze szkoły podstawowej.

– Pokaz powarsztatowy promujący ideę „Teatru” i nowopowstałą 
grupę teatralną „R” działająco przy MCKSiR.

2 kwietnia:
– Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Akcja została przygotowana przez MCKSiR w Raciążu przy współ-

pracy z płońskim Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Roz-
woju „SPADOCHRON” oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Raciążu. Akcja miała na celu popularyzowanie wiedzy na temat au-
tyzmu wśród społeczności raciąskiej. Zaangażowani wolontariusze, 
ubrani na niebiesko rozdawali materiały informacyjne. Niebieskie 
baloniki, wstążki i stroje wolontariatu symbolizowały solidarność  
z osobami chorymi na autyzm oraz z ich rodzinami. Koordynatorem 
akcji była Pani Anna Mika.

– Forum organizacji pozarządowych
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych połączo-

ne z warsztatami z wypełniania ofert realizacji zadania publicznego. Na 
spotkaniu przedstawiono informacje nt. otwartego konkursu ofert na 
organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizatorem spotkania 
był Urząd Miasta Raciąż.

7 kwietnia – w ramach realizowanej przez MCKSiR kampanii pt.: 
„Wychowanie przez kulturę”, odbyły się:

– spotkanie z autorem książek dla dzieci, Panem Arturem Lasotą 
autorem takich pozycji jak: „Pląsaki”, „Moja mała ojczyzna”, „Śmiesz-
ki i Zachwytki”. Odbyły się dwa spotkania dla przedszkolaków oraz dla 
uczniów szkoły podstawowej.

– Happening przygotowany przez grupę Teatralną „R” działająco 
przy MCK w Raciążu. Małe „mole książkowe” na godzinę „zawładnęły” 
centrum miasta, promując wśród mieszkańców idę lokalnej grupy te-
atralnej, a przy tym świetnie się bawiąc.

8 kwietnia – MCKSiR Montaż słowno-muzyczny o charakterze patrio-
tycznym przygotowany przez Uczniów Zespołu Szkół w Raciążu pod opie-
ką i nadzorem Pani Anety Chyczewskiej i Anny Miki. Organizatorzy Zespół 
Szkół w Raciążu, Miejskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Seniorów.

10 kwietnia – Spotkanie Wielkanocne Klubu Seniora
11 kwietnia – Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa 

Komunikacji Elektronicznej w ramach ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej „Ufaj, ale sprawdzaj” Na warsztatach, można było się dowiedzieć 
m.in. jak uniknąć działań nieuczciwych przedstawicieli handlowych oraz 
na co zwracać szczególną uwagę przed podpisaniem umowy.

MCKSiR zaprasza do aktywnego współtworzenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Raciążu poprzez m.in. wspólne ustalanie tematy-
ki wykładów i warsztatów w celu doboru tematów, które zainteresują 
szersze grono odbiorców. Działania skierowane są dla osób, w każdej 
grupie wiekowej.

12 kwietnia: Spotkanie Wielkanocne Klubu Emeryta i rencisty.

Działo się… w MCKSiR

Kwiecień leci, miesiąc 
książki dla dorosłych  

i dla dzieci
Wychowanie przez kulturę 

Dzień Kobiet to niewątpliwie święto pań. 
Symbolizuje przede wszystkim zwycięstwo  
w walce o równouprawnienie i przypomina, że 
kobiety są ważną częścią społeczeństwa. Uwa-
gę na to chciała zwrócić działająca przy MCK 
grupa teatralna Teatr – R.

Dlatego też tegoroczny Dzień Kobiet w Racią-
żu był inny niż zwykle, a to za sprawą Anny Miki 
i happeningu ,,Kobieta”. Artyści grupy teatralnej 
Teatr – R, chcieli nakłonić mieszkańców Raciąża, 

Urodził się i wychował w Olsztynie. Wcze-
śnie stracił ojca i dobrze, że matka była tak-
że osobą energiczną i zmusiła syna do nauki. 
Ona wiedziała, że z kopania piłki nie można się 
utrzymywać przez całe życie. Ze sportu jednak 
nie zrezygnował – dziś jest absolwentem war-
szawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 
Tak na serio zajął się piłką nożną w wieku 12 
lat, kiedy to pewien olsztyński trener odkrył 
drzemiące w nim zdolności. Od tamtej pory 
grał we wszystkich prawie klubach olsztyń-
skich – w drużynach trampkarzy i seniorów 
na poziomie II i III ligi. Kiedy miał dwadzieścia 
jeden lat, Jerzy Arceusz zaproponował mu grę  
w „Błękitnych” Raciąż. Pierwszy kontrakt pod-
pisał na rok. Okazało się, że został w Raciążu na 
całe życie. Tu dostał swoje pierwsze nieduże 
mieszkanie, tu sprowadził żonę, tu rodziły się 
jego dzieci. O „Błękitnych” mówi Andrzej Ni-
zielski, że jest to klub najbliższy jego sercu. Tu 
był piłkarzem, potem trenerem, wreszcie jego 
wice-prezesem i prezesem. Kiedy jako trener 
zdobył mistrzostwo Polski juniorów miał do 

W ramach realizowanej przez Miej-
skie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu 
kampanii pt.: „Wychowanie przez kultu-
rę”, przez cały kwiecień odbywać się będą 
przedsięwzięcia związane z obchodzonym 
w kwietniu Miesiącem Czytelniczym pod 
wspólnym hasłem: „Kwiecień leci, miesiąc 
książki dla dorosłych i dla dzieci”. Będą to 
happeningi artystyczne, lekcje bibliotecz-
ne dla najmłodszych oraz spotkania z au-
torami. Planujemy dwa spotkani. Pierwsze 
z Panem Arturem Lasotą, autorem takich 
pozycji dla dzieci jak: „Pląsaki”, „Moja mała 
ojczyzna”, „Śmieszki i Zachwytki” – Spotka-
nie odbędzie się 7 kwietnia 2014r. o godz. 
8:30 oraz 10:30, na które to spotkanie 
zaproszone zostaną dzieci 5-6 letnie. Dru-
gie z autorem kontynuacji przygód Pana 
Samochodzika, Arkadiuszem Niemirskim,  
23 kwietnia 2014r. godz. 13:00. skierowane 
do starszych dzieci – uczniów podstawó-
wek i gimnazjów. Spotkania te połączone 
będą z happeningami i wystawami książek.

aby zastanowili się, co oznacza słowo ,,kobieta” 
w obecnych czasach, z czym się kojarzy, kim jest 
kobieta, a czym kobiecość. Zaczepiali przechod-
niów, którym zadawali pytania dotyczące kobie-
ty i kobiecości. Skojarzenia raciążan był różne. 
Wszystkie słowa zapisywano na instalacji złożo-
nej z łóżka, napiętych materiałów i leżącej pod 
nimi kobiety. Głównym celem happeningu było 
zwrócenie uwagi na rolę kobiety i jej kobiecość 
oraz to jak się zmienia i ewoluuje.

Happening „KOBIETA”

Tak zaczynałem – Andrzej Nizielski

Wieści 
z Miejskiego 
Przedszkola w Raciążu

Konkurs matematyczny  
w Społecznym Liceum  

Ogólnokształcącym  
w Raciążu

wyboru albo być trenerem drużyn na szczeblu 
centralnym, albo zostać  i mieć dobrą, szczę-
śliwą i kochaną rodzinę. Wybrał to drugie. Ale 
do dziś nie wyobraża sobie życia bez sportu. 
„Sport kształtuje człowieka – mówi – jest mo-
torem kariery, także zawodowej. Piłka nożna 
zapewniła mi sukces”. 

W 1982 roku zaczął pracę jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół  
w Raciążu. Jednocześnie pracował jako trener. 
Pracował z chłopakami takimi samymi jak on – 
wiążącymi z piłką nożną całą swoją przyszłość. 
Ale on był już dojrzalszy i mądrzejszy. Wie-
dział, że dopiero wykształcenie otwiera przed 
ludźmi świat. A większość jego podopiecznych 
miała ukończoną tylko szkołę zawodową.  
I stąd pojawił się pomysł utworzenia szkoły, 
która umożliwiłaby im dalszy rozwój, godny 
start w życie. Założona w 1993 roku szkoła po-
czątkowo miała tylko jedną klasę i mieściła się 
w Zespole Szkół. Dziś w szkole Andrzeja Niziel-
skiego, mającą już własną, dobrze wyposażo-
ną siedzibę, można zdobyć bardzo różnorod-
ne kwalifikacje na różnych poziomach. Szkoła 
jest jego dziełem, z którego jest dumny. Jed-
nocześnie rozwijała się jego kariera działacza 
sportowego. Przeszedł wszystkie szczeble od 
działacza klubowego do działacza na szczeblu 
centralnym Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
„Człowiek powinien być aktywny, nieustannie 
poszukiwać nowych wyzwań. Powinien praco-
wać nie pytając się, co za to będzie miał. Pie-

Jedenastego marca 2014 roku do Miej-
skiego Przedszkola przybyli aktorzy z Teatru 
LEGENDARIUM z Raciąża z przedstawieniem 
pt Nie chce mi się być misiem. Była to ilustro-
wana piosenkami, zabawna opowieść o mi-
siu, który będąc bardzo samotny, postanowił 
zmienić swoje życie i zostać kimś zupełnie in-
nym. Miał nadzieję, że w ten sposób, zdobę-
dzie wielu przyjaciół, odzyska wiarę w siebie,  
a inni nie będą uważać go za leniucha i śpio-
cha. W kryzysowej sytuacji okazało się jednak, 
że tylko on jest w stanie pomóc innym miesz-
kańcom lasu. Spektakl był bardzo pouczający. 
Dzieci dowiedziały się, że zawsze trzeba być 
sobą, gdyż każdy z nas jest komuś potrzebny 
i ma jakieś ukryte talenty, które musi odkryć. 

Radosnym wydarzeniem był dla wszyst-
kich przedszkolaków pierwszy dzień kalenda-

Społeczne Liceum Ogólnokształcące  
w Raciążu ogłasza konkurs matematyczny 
skierowany do uczniów klas II i III gimnazjum. 
Konkurs będzie rozgrywany w sposób nowo-
czesny (na komputerach) z wykorzystaniem 
platformy edukacyjnej SLO w Raciążu. Celem 
konkursu jest  rozbudzanie zainteresowań 
matematycznych uczniów, zachęcanie ich do 
zdrowej rywalizacji i pobudzanie motywacji 
do nauki tego przedmiotu. Pierwszy etap kon-
kursu odbędzie się piątego maja 2014 roku 
w macierzystych szkołach. Dwie osoby, któ-
re osiągną  najwyższy wynik w szkole, będą 
zaproszone  do finału, który odbędzie się 16 
maja 2014 roku w budynku Społecznego Li-
ceum Ogólnokształcącego w Raciążu. Zapisy 
do konkursu trwają do 25 kwietnia 2014 roku, 
pod numerem telefonu (23) 679 10 71 lub pod 
adresem mailowym: damianszczesniewski@
gmail.com. Należy podać liczbę uczestników  
i ich dane: imię, nazwisko, klasę. Dla finalistów 
konkursu przewidziane są certyfikaty, a dla 
najlepszej „trójki” – cenne nagrody. 

niądze przyjdą same” – mówi i uważa się za 
człowieka w życiu spełnionego, cieszącego się 
rodziną, pracą i swoją działalnością społeczną. 
Dziś lubi dobrą książkę historyczną, filmy o tej 
samej tematyce, muzykę bałkańską i zupę ryb-
ną. Dobrym humorem i optymizmem zaraża 
swoje otoczenie. I w tym chyba należy doszu-
kiwać się źródeł jego życiowego sukcesu.

Andrzej Nizielski jest znany  
raciążanom jako dyrektor Zespołu 
Szkół STO. Kiedy wspomina  
o początkach swojej kariery,  
zawsze mówi: „byłem niesamowi-
cie żywym chłopakiem, któremu 
była w głowie tylko piłka nożna”. 

rzowej wiosny (21 marca). Wesołym, barw-
nym korowodem przeszły one do parku, by 
pożegnać zimę i wraz z ,,Marzanną’’ powitać 
długo oczekiwaną wiosnę. Dzieci świetnie się 
bawiły, o czym świadczył uśmiech goszczący 
na ich twarzach. 

Dwudziestego siódmego marca 2014 roku 
przedszkolaki zostały zaproszone do Miejskie-
go Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ra-
ciążu na przedstawienie pt Myszka Miłka sama 
w domu, w wykonaniu Teatru LEGENDARIUM 
z Raciąża. Główna bohaterka spektaklu po raz 
pierwszy została sama w domu, który okazał 
się miejscem pełnym niespodzianek, zamiesz-
kałym przez ciekawych, ale czasami trochę 
niebezpiecznych lokatorów. Dzieci nauczyły 
się, jak roztropnie postępować z nieznajomy-
mi i znakomicie się przy tym bawiły. 
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Media współpracujące: Płońszczak, Płońsk Extra, Tygodnik Ciechanowski

Osoby współpracujące w ramach wolontariatu lub współorganizato-
rzy: Katarzyna Maludy, Bernadeta Leszczyńska, Aneta Chyczewska

Dodatkowo dziękujemy za współpracę nauczycielem z Miejskiego 
Zespołu Szkół w Raciążu oraz opiekunom ze świetlicy środowiskowej 
za pomoc w realizacji wypoczynku zimowego dla dzieci. 

Wolontariusze stale współpracujący z MCK: 
Agata Kordalska, Aleksandra Komor, Aleksandra Rybacka, Aleksandra 
Wiejska, Alicja Langiewicz, Angelika Seweryn, Anna Karwowska, Anna 
Kordalska, Beata Kobuszewska, Jakub Nowakowski, Jarosław Makow-
ski, Katarzyna Zglinicka, Klaudia Żmijewska, Krzysztof Kotermański, 
Magdalena Lewandowska, Patrycja Łukaszewska
Wszyscy wolontariusze stale współpracujący z MCK mają możliwość 
darmowego uczestnictwa w koncertach organizowanych przez MCK  
w 2014 roku.

Wolontariusze WOŚP – zebrano – 11 011,12 zł!
Adam Kordalski, Agata Białecka, Agata Gawin, Agnieszka Marszał, 
Aleksandra Krysiewicz, Aleksandra Łazarska, Aleksandra Olszewska, 
Aleksandra Sadowska, Aleksandra Szałkowska, Angelika Seweryn, An-
gelika Sękowska, Ania Karwowska, Anna Kordalska, Anna Markiewicz, 
Dominika Pałyga, Dominika Skierkowska, Dominika Widecka, Ewa Sa-
dowska, Jakub Małecki, Jakub Morawski, Jarosław Morawski, Kamila 
Pawlak, Katarzyna Piwowarska, Katarzyna Zglinicka, Klaudia Osińska, 
Klaudia Romanowska, Klaudia Sieradzka, Madga Dobrosielska, Maja 
Kamińska, Maja Witkowska, Maria Grabowsla, Martyna Kamińska, 
Martyna Kamińska, Michał Dworakowski, Natalia Dąbkowska, Oliwia 
Rzeczkowska, Patrycja Łukaszewska, Patrycja Mazuchowska, Tomasz 
Obrębski, Wiktoria Kowalska, Wiktoria Ratkowska, Zofia Decker

Podziękowania za pomoc w sztabie dla: Aleksandry Rybackiej, Klaudii 
Żmijewskiej 

Szlachetna Paczka: Aleksandra Rybacka – Liderka regionu, Joanna 
Wesołowska, Beata Kobuszewska, Justyna Łukasiak, Klaudia Żmijew-
ska, Katarzyna Zglinicka, Anna Kordalska, Dawid Lewandowski, Filip 
Sawicki, Jarosław Makowski

Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę, 
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w trwających projektach, 
a także osoby, które chciałby z pomocą MCK zrealizować swoje pomysły!

Sponsorzy:
Bank Spółdzielczy – Prezes Piotr Pniewski
POLMLEK – Marcin Witulski i Bogdan Wieczorek 
MIK – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE – Jan Miklewski
DOMAX – Paweł Chrzanowski
Delikatesy u Cybulskich – Rodzina Cybulskich
Hurtownia Spożywcza – Alina i Daniel Cywińscy
MAJSTER PLUS – Jacek Sendal 
Rolbud – Joanna Karpińska
PSB Mini Mrówka – Michalina Pająk i Joanna Głowacka
Agrol – Janusz i Rafał Bieńkowscy
PUNKT OPŁAT CENTRUM KREDYTOWE – Artur Gizler
Ready Stand – Stanisław i Mariola Kocięda
Stacja Paliw Alicja – Alicja i Krzysztof Rybaccy
Tartak – Anna i Krzysztof Falkiewicz
Piekarnia Wiejscy – Państwo Wiejscy
Catering & Dekoracje – Jurek i Ilona Lawendowscy
PUB Grajdołek – Lidia Wychódzka i Sebastian Kosiński
Sielanka gospodarstwo agro-turystyczne – Mikołaj Adamczyk
Księgarnia Dafne – Andrzej Kocięda
Zoowet – Sławomir i Robert Pniewscy
Jurtad – Jerzy Saniuk i Jan Maliszewski
Państwo Mieszawscy 
Szelpol – Wiesław Szelągowski
ABC – Iwona i Jacek Szelągowscy
Art. Rolnicze – Ziółkowska Urszula
PRODOM – Marcin Obrębski
Kwiaciarnia – Wanda i Jerzy Adamscy 
PUB Victoria – Łukasz Kołobuz
DREWBUD Firma budowlana 
Drogeria Eveline
BM MOTO – Marcin Bieńkowski
Oraz Kluby działające przy MCK
Dziękujmy za pomoc w realizacji wydarzeń i imprez kulturalnych 
naszym stałym sponsorom oraz wszystkim nowym, którzy zdecydowali 
się udzielić nam pomocy szczególnie podczas organizacji I Wigilii Miej-
skiej, do realizacji, której przyczyniło się blisko 30 firm prowadzących 
działalność w Raciążu i okolicach. 
Serdecznie zapraszamy do kontynuowania współpracy i zapraszamy 
nowe podmioty do pomocy w realizacji nachodzących wydarzeń. 

Kluby, Stowarzyszenia i fundacje współpracujące:
Klub Emeryta, Rencistów i Inwalidów w Raciążu – Danuta Giżyńska 
Klub Seniora - Alicja Jeżak/ Maria Elżbieta Kwiatkowska 
Nauczycielski Klub Seniora – Stefan Modrzejewski 
Fundacja Ludzi I Miejsc Ziemi Płońskiej – Michał i Małgorzata Adamczyk
Fundacja Radość Dzieciom – Ireneusz Leszek Brdak i Antoni Mariusz 
Karólkowski 

Partnerzy instytucjonalni:
Urząd Miasta Raciąż
Parafia Św Wojciecha w Raciążu 
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu 
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Zespół Szkół w Raciążu 
Miejskie Przedszkole w Raciążu 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
Zespół Szkół w Raciążu – Dyrektor Alicja Mazurowska 
Gminy Ośrodek Kultury w Glinojecku
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 

Patroni Medialni: Puls Raciąża, Tygodnik Płocki 

MCKSiR dziękuje

Ferie w Miejskim Centrum Kultury

Imperium w Raciążu

Ferie zimowe dobiegły już końca, lecz dzieci i młodzież z Raciąża będą miło wspomi-
nać czas wolny spędzony w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Tegorocz-
na oferta przygotowana przez dyrektora wspomnianej placówki cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie i miło spędzić czas.

Przez dwa tygodnie ferii uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum nie mogli narze-
kać na nudę. To z myślą o nich przygotowano 
wiele atrakcji. Uczestnicy ferii zorganizowa-
nych w Miejskim Centrum Kultury mogli liczyć 
także na ciepły posiłek wydawany raz dzien-
nie. Codziennie od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 10.00 do 15.00, odbywały się 
zajęcia taneczno-ruchowe (Zumba Junior), ar-
tystyczne, muzyczne, teatralne, multimedial-
ne, sportowe, biblioteczne oraz gry i zabawy 
edukacyjne. Uczestnicy zajęć mogli zagrać  
w gry planszowe, szachy, warcaby, karty, teni-
sa  stołowego, korzystać z gier elektronicznych 
typu XBOX 360 + kinect (gry ruchowe promu-
jące zdrowy tryb życia) oraz Playstation.  Wiele 
radości sprawił uczniom wyjazd do Gospodar-
stwa Agroturystycznego Sielanka. Mogli oni 
pojeździć konno, przejechać się bryczką oraz 
wziąć udział w zajęciach z ceramiki. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się także za-
jęcia z cyklu Przyroda to przygoda podczas 
których młodzież brała udział w różnych kon-
kursach z nagrodami (w rozpoznawaniu pta-
ków, tropów zwierząt).

Dwudziestego pierwszego i dwudzieste-
go ósmego lutego zaproszeni goście mogli 
obejrzeć spektakle przygotowane przez dzieci  
i młodzież z młodszej i starszej grupy, które były 

uwieńczeniem kilkudniowej pracy uczniów 
z grup teatralnej i muzycznej.  Warsztaty ar-
tystyczne zakończyły się wystawą prac przy-
gotowaną przez dzieci, które podczas zajęć 
plastycznych wykonywały najróżniejsze rzeczy 
(kolczyki, napisy na koszulkach, podkładki pod 
kubki, pluszaki, bransoletki), idealnie nadające 
się na prezent dla kogoś bliskiego.

Uczniowie zgodnie twierdzą, że podczas 
zajęć zorganizowanych w Miejskim Centrum 
Kultury wiele się nauczyli i był to dla nich „faj-
nie” spędzony czas.  Zauważyli również, że 
oferta feryjna przygotowana w tym roku była 
znacznie ciekawsza niż w latach ubiegłych. 
Dyrekcja i opiekunowie stanęli na wysokości 
zadania, a ich życzliwy stosunek do młodzieży 
sprawił, że była ona zadowolona, że spędziła 
swój wolny czas w gronie przyjaciół, zamiast  
w domu przed telewizorem.

Podziękowania dla Dyrekcji Miejskiego Ze-
społu Szkół w Raciążu, Miejskiego Przedszko-
la  oraz dla Kierownictwa Internatu za pomoc 
organizacyjną, a także dla nauczycieli oraz wy-
chowawców  pracujących w świetlicy środowi-
skowej w MZS, którzy w ramach wolontariatu 
pomagali opiekować się naszymi podopiecz-
nymi podczas Ferii Zimowych 2014 r.

Obecna trasa koncertowa po Polsce ze-
społu HUNTER nie ominęła Raciąża. Muzycy 
w ramach promocji swojego szóstego już al-
bumu ,,Imperium” (wydanego w 2013 roku) 
zagrali siódmego marca w raciąskim MCK-u. 

Tym razem widowisko obejrzało blisko 
150 fanów zespołu. Grupie supportowały 
dwa zespoły. O godzinie 18 zagrała lokalna 
grupa Exchibicja, która zastąpiła ALOUD. 
Następnie publiczność usłyszeć mogła HIRO-
SHIMĘ. O godzinie 20 rozpoczął się koncert 
zespołu Hunter-a. Wszystkie występy trwały 
około trzech i pół godziny. 

W trakcie koncertu wraz z całym zespo-
łem jeden utwór zagrał Maciej Jańczyk. Zwy-
cięzca konkursu zorganizowanego przez Hun-
ter. Polegał on na wykonaniu najlepszego 
coveru utworu z repertuaru grupy. 
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Zespół Szkół w Raciążu
zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną

na rok szkolny 2014/2015
 

Nasza placówka wyróżnia się:
wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych

bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD

znaczącymi osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach

realizacją programów unijnych i atrakcyjnych warsztatów dla uczniów

profesjonalną kadrą pedagogiczną

nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową

certyfikatem „Wiarygodnej szkoły”

 
Oferujemy kontynuację nauki
 

w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym
(od klasy drugiej możliwe rozszerzenia z każdego przedmiotu)

w 4-letnim Technikum
(technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych)

w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej
(kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów
samochodowych, rzeźnik-wędliniarz i inne)

w 3-letnim, bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla
Dorosłych

- 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

- 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

 

Adres szkoły
Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64
tel./fax.: (23) 679-10-31

www.raciaz.edu.pl

•

•

•

•

•

•

•

!

!

!!

!!

Liceum ogólnokształcące im. 
Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” zo-
stało wyróżnione Certyfikatem Wia-
rygodności w Ogólnopolskim Pro-
gramie Wiarygodna Szkoła. Swoje 
205 punktów i cztery gwiazdki ,,Hu-
bal” uzyskał dzięki wysokim wyni-
kom maturalnym i osiągnięciom  
w ogólnym nauczaniu , które li-
czone są metodą Edukacyjnej 
Wartości Dodanej (EWD) opra-
cowanej przez Instytut Badań 
Edukacyjnych. Certyfikat za-
pewnił szkole jedno z czoło-
wych miejsc w powiecie.

EWD jest miarą postępu poczynionego 
przez uczniów podczas nauki w danej szko-
le. Inaczej mówiąc – mierzy wkład szkoły we 
wzrost kompetencji uczniów. Danych do tego 
pomiaru dostarczają wyniki egzaminu gim-
nazjalnego mierzące osiągnięcia uczniów na 
początku nauki w liceum oraz wyniki egzami-
nu maturalnego mierzące osiągnięcia tych sa-
mych uczniów na zakończenie nauki w liceum.

Właśnie zbliżały się wakacje. Wydawa-
łoby się, że czas beztroski i spokoju. Jednak 
w naszym przypadku było zupełnie ina-
czej. Nadchodził właśnie dla nas moment,  
w którym musiałyśmy podjąć jedną  
z pierwszych ważnych decyzji w naszym ży-
ciu i to właśnie tę, która miała mieć wpływ 
na nasze przyszłe życie. Wbrew pozorom 
nie było to takie łatwe…

Dosyć dobre połączenia autobusowe  
z sąsiednimi, większymi miastami dawały mi 
możliwość uczenia się w nich bez większych 
problemów. Jednak po złożeniu dokumen-
tów i w końcu po dostaniu się do dwóch 
różnych szkół, w dwóch różnych miastach, 
jedną z nich musiałam wybrać. Po przeana-
lizowaniu różnych czynników postanowiłam 
oryginalne świadectwo zostawić w racią-
skim sekretariacie. Długo nie wiedziałam 
czy postąpiłam słusznie, dzisiaj już wiem, że 
była to dobra decyzja, której nie muszę żało-
wać, a utwierdzają mnie w tym:

– wyniki z egzaminów maturalnych na-
szych uczniów. Są one wyższe niż średnie 
powiatowe i ogólnopolskie. Niejednokrot-
nie zdarzają się też prace stuprocentowe. 
Oprócz ciężkiej pracy uczniów, decyduje tak-
że o tym wysoki poziom kwalifikacji naszych 
nauczycieli i ich podejście do uczniów. Jeżeli 

Cztery gwiazdki dla ,,Hubala”

Przyjazna szkoła

z uczniami. Miłym zaskoczeniem 
było jednak to, że takich analiz 
dokonują również instytucje ze-
wnętrzne, potwierdzające speł-
nienie kryteriów wynikających  
z bazy, zarządzania placówką oraz 
aspiracji nauczycieli i uczniów. 
Mówi się czasem ironicznie, że 
„sukces ma wielu ojców”, lecz 
w tym przypadku naprawdę 
tak jest. Bez zaangażowania 
nauczycieli, ciągłego moty-
wowania uczniów, logicznego 
zarządzania i dbałości o bazę 
nie może być mowy o utrzy-
maniu szkoły na właściwym 

poziomie. Czynnikami, które dodatkowo 
wpływają na osiągnięcia naszych uczniów są 
niewątpliwie: szeroka oferta zajęć dodatko-
wych, realizacja programów unijnych, udział 
w różnego rodzaju warsztatach i konkursach, 
współpraca z uczelniami wyższymi i in. Tego 
typu sukcesy cieszą, podnoszą prestiż szkoły 
w środowisku i zdecydowanie motywują do 
dalszej pracy.” 

Pani dyrektor Alicja Mazurowska udzieliła 
krótkiego komentarza:

„Dobre wyniki naszych licealistów na 
egzaminach maturalnych oraz dobry wynik 
pomiaru metodą EWD nie może być niespo-
dzianką dla dyrektora szkoły i nauczycieli  
w niej pracujących. Jest to podstawowy ma-
teriał do corocznych analiz i formułowania 
wniosków doskonalących codzienną pracę  

ktoś ma problem z przyswojeniem materia-
łu zawsze znajdzie się chętny pedagog, który 
wytłumaczy to, co potrzeba. 

– koleżanki i koledzy spoza Raciąża, którzy 
mogą spać spokojnie w naszym internacie, nie 
martwiąc się o to jak dojadą do szkoły na za-
jęcia. Mają oni możliwość korzystania z pokoi  
w wyremontowanym niedawno budynku, 
świetlicy, ale także stołówki, która zapew-
nia im całodzienne wyżywienie. Dodatkowo 
uczniowie mają dostęp do komputera, inter-
netu i drukarki. W internacie są obecne wy-
chowawczynie i kierowniczka internatu, które, 
by zagospodarować swoim wychowankom 
wolny czas, prowadzą ciekawe zajęcia czy też 
organizują edukacyjne wyjazdy, a w razie po-
trzeby, zawsze służą pomocą.

– pracownie, które bardzo ułatwiają pracę 
na zajęciach. Pracownie językowe pozwalają 
na aktywną naukę języków obcych. Pracownia 
gastronomiczna umożliwia odbywanie praktyk 
uczniom Technikum Żywienia, a także Szkoły 
Zawodowej. Pracownia chemiczna, fizyczna 
i biologiczna pozwalają na wykonywanie do-
świadczeń, dzięki którym lepiej rozumiemy 
różne zjawiska przedstawiane na lekcjach.

– pracownie komputerowe. One zaś służą 
pracy naszych informatyków, którzy są pomoc-
ni zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy. Sale 
ułatwiają im naukę podstawowych zagadnień, 

które najprawdopodobniej będą towarzyszy-
ły im przez długi czas, już jako absolwentom 
Technikum Informatycznego. Wiele z 67. sta-
nowisk komputerowych podłączonych do sieci 
lokalnej i internetu o prędkości 8 Mb/s służy 
także uczniom kształcącym się w kierunku 
Technika Ekonomisty. 

– centrum multimedialne, w którego skład 
wchodzi biblioteka z wielkim księgozbiorem, 
czytelnia, do której w każdej chwili mogę się 
wybrać poczytać różne publikacje, a także sta-
nowiska komputerowe, na których mogę pra-
cować na swoim koncie, nie będąc w pracowni 
informatycznej.

– kompleks sportowy, który składa się  
z hali i boiska „Orlik”. Daje on możliwość orga-
nizowania na dużą skalę imprez sportowych, 
na które zapraszani są przedstawiciele różnych 
placówek, przez co raciąskie drużyny mobilizu-
ją się nie tylko do wygrywania na boisku, ale 
także w życiu. Obiekty te umożliwiają także 
uczniom spędzanie wolnego czasu aktywnie.

– praca w gazetce szkolnej Bez Tytułu – Re-
aktywacja, w samorządzie, radiowęźle, a także 
współpraca z miejskim Pulsem Raciąża pozwala 
nam nabywać nowe umiejętności, zdobywać 
znajomości, a także umożliwia wpisanie kolej-
nego, jakże ważnego, podpunktu w moim przy-
szłym CV… Dzięki tym działalnościom nasza 
szkoła jest o wiele ciekawsza, niż inne…, a przy 
okazji zalety szkoły można by było jeszcze długo 
wymieniać. Może przekonacie się o tym sami, 
przychodząc na dni otwarte Zespołu Szkół, któ-
re odbędą się 29 kwietnia. Zapraszamy.

Klaudia Żmijewska
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Zamiana 
ról

Dzień języka ojczystego 
w Zespole Szkół w Raciążu

Pierwsza myśl: „czemu by nie spróbo-
wać?” Jako szkolna gazetka „Bez Tytułu – 
Reaktywacja” długo nie wahaliśmy się nad 
wysłaniem zgłoszenia, chociaż zrobiliśmy to 
w ostatniej chwili. Okazało się, że mieliśmy 
ogromne szczęście, nasza redakcja została wy-
brana spośród wielu innych kandydatów. Wte-
dy pojawiły się wątpliwości. Każdy z nas bał 
się, czy podołamy zadaniu i będziemy umieli 
odpowiednio przekazać zdobytą wiedzę na-
szej grupie docelowej czyli Nauczycielskiemu 
Klubowi Seniora. 

Wszystko zaczęło się od spotkania z pa-
nem Krzysztofem Boczkiem, który przekazał 
nam wiedzę na temat narzędzi dostępnych na 
platformie Google. Redakcja nie boi się wy-
zwań, a wszystko co robimy, robimy z pasją. 
Tak też wykonywaliśmy kolejne zadania, które 
wyznaczał nam pan Boczek. Spotkania umożli-
wiły nam posługiwanie się takimi narzędziami 
jak dysk, czy kalendarz w usługach Google. 
Pomimo tego, że to tak dostępne usługi więk-
szość z nas nie miała pojęcia o ich istnieniu.  
W końcu, po tylu godzinach nauki, byliśmy go-
towi na przekazanie tego wszystkiego innym. 
Tak doszło do zamiany ról.

Bycie nauczycielem i przekazywanie wie-
dzy ludziom, którzy niedawno wykonywali, 
lub wciąż wykonują zawód nauczyciela nie 
było tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. 
Jednak członkowie Nauczycielskiego Klubu 
Seniora zdecydowanie ułatwili nam to zada-

nie. Obsługa komputera, dla każdego młode-
go człowieka nie jest czymś trudnym, jednak 
starsi nie zawsze chętnie sięgają po nowinki 
technologiczne. Dlatego myśleliśmy, że nasze 
spotkania będą polegały na ciągłym powtarza-
niu się i zwalnianiu tempa przy każdej czynno-
ści. Jakie było nasze zdziwienie, gdy seniorzy 
nadążali za wszystkim co robiliśmy, dopytywali 
się o najmniejsze szczegóły i próbowali jak naj-
więcej wynieść z tych zajęć. Takiej pasji nie da 
się zobaczyć u wielu uczniów! Nie uczyliśmy 
się tylko obsługi usług Google, chociaż oczy-
wiście był to nasz główny cel. W pewien spo-
sób wymienialiśmy się poglądami, mogliśmy 
zaobserwować różnice w postrzeganiu świata. 
Wielopokoleniowa różnica pomiędzy nami 
zniknęła, co umożliwiło nam dostrzeżenie 
cudownych ludzi, którzy nie chcą zatrzymy-
wać się w miejscu, a całą zdobytą wiedzę po-
chłaniają z „młodzieńczym” błyskiem w oku. 
Owocem tej wspólnej pracy jest gazetka, któ-
rą można przeczytać pod tym linkiem: http://
redakcja.mam.media.pl/paper/preview/bez-
-tytu%C5%82u-reaktywacja/14/3/24/ 

W gazetce znajduje się również film pod-
sumowujący naszą misję.

Gdyby nie ten projekt, nie poznalibyśmy tylu 
wspaniałych ludzi, pełnych pasji, miłości do ży-
cia, chcących czerpać z niego jak najwięcej.

Gdyby nie Ci ludzie nasza gazetka nie zosta-
łaby wybrana jako jedna z trzech najlepszych 
prac konkursowych. Zwycięstwo w tym projek-

cie zawdzięczamy głównie Nauczycielskiemu 
Klubowi Seniora i właśnie za to chcieliśmy po-
dziękować jego członkom. DZIĘKUJEMY :-* 

Nasza współpraca nie zakończyła się jed-
nak na tym jednym projekcie i już 4 kwietnia 
do naszej szkoły zawitał pan Stefan Modrze-
jewski, prezes Klubu, który przybliżył uczniom 
klas Ia i Ib kulturę japońską. Pan Stefan umoż-
liwił nam spojrzenie na Japonię (a dokładniej 
Tokio i jego mieszkańców) z bliższej perspek-
tywy. Poznaliśmy tradycje związane z tą, jak-
że interesującą, kulturą zobaczyliśmy m.in. 
jak wygląda prawdziwa japońska restauracja, 
co trzeba zrobić przed wejściem do świątyni, 
czy jak zachowują się Japończycy na ulicach 
Tokio. Na własnej skórze przekonałam się jak 
wygląda poruszanie się w kimono codziennym 
(jednej z odmian tego stroju). Spotkanie było 
pewnego rodzaju podróżą w głąb Japonii i za 
tą podróż dziękujemy jeszcze raz naszemu 
przewodnikowi, panu Stefanowi.

Tego typu projekty wzbogacają nas sa-
mych w doświadczenia i wiedzę, której nie 
zdobylibyśmy w żadnym innym wypadku. Na-
sze spotkania są dowodem na to, że nie istnie-
ją żadne bariery pokoleniowe…

Małgorzata Zabrocka
Tu można przeczytać o naszej wygranej:
http://www.fundacjanowemedia.org/

aktualnosci/66-znamy-juz-najlepsze-prace- 
w-projekcie-poznawaj-i-dziel-sie

12 marca w Zespole Szkół w Raciążu zor-
ganizowany został z tej okazji Dzień Języka 
Polskiego. Jego celem było zwrócenie uwagi 
uczniów na konieczność dbania o poprawność 
polszczyzny, która coraz częściej zaśmiecana 
jest przez zbędne zapożyczenia czy wulgary-
zmy. W organizację tego dnia zaangażowali 
się wszyscy nauczyciele poloniści pracujący 
w Zespole Szkół w Raciążu, a pomysłodawcą  
i głównym koordynatorem Dnia Języka Pol-
skiego była pani Joanna Sendal-Bielecka. 

W ramach obchodów tego dnia uczniowie 
mieli okazję wysłuchać cyklu audycji promu-
jących czystą polszczyznę i etykę mówienia, 
które pod kierunkiem pani Edyty Obrębskiej 
poprowadzili uczniowie klasy II b: Aleksan-
dra Brdak oraz Paweł Petrykowski. Uczniowie 
klasy IV Ti: Renata Naguszewska, Dawid No-
wakowski i Michał Skierkowski przygotowali 
wystawę tematyczną, przedstawiającą m.in. 
piętnastoletnią historię Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego oraz sylwetki wybit-
nych polskich językoznawców. 

Szczególnie dużym zainteresowaniem 
młodzieży cieszyły się zaplanowane na ten 
dzień konkursy. Grupa uczniów z klasy III b 
pod kierunkiem pana Andrzeja Łopaty zorga-
nizowała i przeprowadziła quiz z języka pol-
skiego dotyczący znajomości treści i proble-

Informację o projekcie „Poznawaj 
i dziel się z Google” znaleźliśmy na 
stronie Fundacji Mam Media. Isto-

tą projektu było zdobycie i prze-
kazanie wiedzy na temat narzędzi 

i usług pakietu Google wcześniej 
wybranej grupie docelowej. 
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Pośród drewnianych pali, samotny pal.
Pośród tak wielu dusz, samotna dusza.
Ostry krzyk przecina ciszę niczym stal,
Która cięciem wiarę w ludziach wymusza.

Za pierwszym głosem inne podążają,
Zaślepione ogniem nadgorliwości.
Skazawszy na niego, wiedźmę pętają
Na dowód swej bezgranicznej wierności.

Stos
Niemiłosiernie wloką czarownicę
I wywyższają na męczennej górze.
Sól zalewa jej zakrwawione lice,
Gdy liniska orzą dogłębnie w skórze.

Pędzą już ku sobie głodne płomienie,
Mnożą się, aby spełnić rolę kata.
Tego, który przyniesie ukojenie –
Strąci niewinną z plugawego świata.

On wpierw jednak tańczy w rytm kakofonii,
Jak wąż wokół swej ofiary się wije.
Dym zaś, zakrywając scenę agonii,
Zakłada powoli pętlę na szyję.

Okładana piekielnymi biczami
Wnet zrywa więzy, skrzydła rozpościera.
I wznosi się feniks nad popiołami,
Leci prędko w górę, do gwiazd dociera.

A księża, biskupi i zakonnice
Z ciemięzców pokrzywdzonymi się staną.
Za życia budując czarcie kaplice,
Po śmierci do nich wrzuceni zostaną.

Konieczność pielęgnowania naszego rodzimego języka ze względu na jego bogactwo, 
różnorodność i piękno to obowiązek każdego Polaka. Przypominać ma o tym  
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który corocznie obchodzony jest 21 lutego. 

matyki lektur szkolnych. Uczestniczyło w nim 
30 uczniów. W gronie siedmiu uczniów po-
siadających największą wiedzę z zakresu lek-
tur szkolnych znaleźli się: Aleksandra Brdak, 
Iwona Matuszewska, Hanna Lewandowska, 
Joanna Wesołowska, Arleta Liberadzka, Mile-
na Gajewska i Patrycja Ambrochowicz, która 
uzyskując najwyższą liczbę punktów zajęła 
pierwsze miejsce.

Tego samego dnia w Zespole Szkół w Ra-
ciążu odbył się również Konkurs Poprawności 
Językowej pod hasłem Z poprawną polszczy-
zną na co dzień. Konkurs zorganizowany został 
przez panią Beatę Kasicką i panią Joannę Sen-
dal-Bielecką. Odbył się on w dwóch katego-

riach: dla klas I-III Liceum Ogólnokształcącego 
oraz dla klas I-IV Technikum.

Spośród licznej grupy uczniów, którzy 
wzięli udział w konkursie wyłoniono trzy naj-
lepsze prace w każdej z powyższych kategorii. 
Najwyższą liczbę punktów w Liceum Ogólno-
kształcącym zdobyła Magdalena Prątnicka  
z klasy III b (1. miejsce). Kolejne miejsca zdo-
były: Aleksandra Brdak z klasy II b, Martyna 
Deroszewska z klasy II b (obie uzyskały taką 
samą liczbę punktów i zajęły 2.miejsce) oraz 
Małgorzata Zabrocka z klasy I a (3.miejsce). 
W Technikum 1.miejsce zdobyła Iwona Ma-
tuszewska z klasy IV Te, 2. miejsce – Anna 
Głoszewska z klasy I Te, a 3. miejsce – Justyna 
Podlecka z klasy I Te.

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki w obu konkursach otrzymali dyplomy  
i nagrody książkowe. 

Pomimo że tegoroczny Dzień Języka Pol-
skiego należy już do historii, to mam nadzieję, 
że hasło tego dnia: Granice mojego języka, wy-
znaczają granice mojego świata (L. Wittgen-
stein) pozostanie w nas na dłużej. Warto być 
świadomym użytkownikiem języka ojczystego, 
pielęgnując i szanując go nie tylko od święta, 
ale i na co dzień.

Iwona Matuszewska (uczennica kl IV Te) 
pod kierunkiem pani J. Sendal-Bieleckiej
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Zielone Świątki przypadły w 1404 roku na 
osiemnasty dzień maja. I były to święta 
w naszym mieście wyjątkowe, chociaż 

obchodzono je przecież od niepamiętnych, 
jeszcze przedchrześcijańskich, pogańskich 
czasów. Zwykle odprawiano wtedy magiczne 
obrzędy mające oczyścić ziemię z demonów, 
których całe mnóstwo napleniło się podczas 
długich zimowych nocy. Trzeba było to zro-
bić, by zapewnić sobie obfite plony. Dlatego 
palono ogniska, domy strojono zielonymi 
gałązkami, tatarakiem, kwiatami. Niektórzy 
wycinali młode brzózki i stawiali je w obej-
ściach.  Powietrze w naszym mieście musiało 
być tego dnia przesiąknięte zapachem tata-
raku (bo jego pociętymi liśćmi wysypywano 
klepiska w domostwach) i wonnym dymem 
ze spalonych  święconych ziół, którym oka-
dzano bydło dla ochrony przed chorobami.   
W innych latach tego dnia mieszkańcy Raciąża 
tłumnie przybywali do kościoła, by wysłuchać 
opowieści o tym, jak to w pięćdziesiąt dni po 
zmartwychwstaniu Chrystusa na wieczerniku  
zstąpił na apostołów Duch Święty. Zaczęli oni 
wtedy przemawiać różnymi językami, a każdy 
z nich otrzymał też inne dary duchowe – cha-
ryzmaty. Sam Jezus zapowiedział to wydarze-
nie przed swoim wniebowstąpieniem. Kiedy 
indziej może ludzie szykowaliby się do proce-
sji, wyjmowali chorągwie i obrazy święte, by  
z nimi obejść świeżo zasiane pola.  

W roku 1404 jednak uwaga mieszkań-
ców naszego miasta skupiona była 
jednak na czym innym, bowiem 

przybyli do Raciąża osobiście sam król Polski 
Władysław Jagiełło ze swoim kuzynem wiel-
kim księciem litewskim Witoldem i ze swoimi 
doradcami polskimi i litewskimi, a także  wiel-
ki mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen ze 
swoimi komturami. Sytuacja między Polską 
a Zakonem Krzyżackim była bardzo napięta. 
Krzyżacy właśnie zajęli litewską Żmudź i pol-
ską ziemię dobrzyńską. Trzeba było załagodzić 
nieporozumienia, ustanowić pokój. Wybrano 
więc miejsce neutralne – nie należące ani do 
Polski, ani do Zakonu. Wybrano Raciąż, bo ten 
należał do niezależnego od nikogo Księstwa 
Płockiego, a jego książę Ziemowit IV utrzymy-
wał dobre stosunki zarówno z Krzyżakami, jak  
i z Jagiełłą, z którego siostrą, Aleksandrą  
Olgierdówną, żył w szczęśliwym małżeństwie. 

Miasto nasze wyglądało wtedy zu-
pełnie inaczej niż dziś. Nie było już 
starego grodu, który od czasów po-

czątków państwa polskiego, a może jeszcze 
dawniejszych, strzegł przeprawy przez Raciąż-
nicę na prastarym trakcie wiodącym od Płocka 
do Ciechanowa. Na jego miejscu na Wodnej 
Górce wznosił się drewniany zamek kaszte-
lański. Tu najprawdopodobniej mieszkali przez 
parę dni znakomici goście. Raciąż najprawdo-

Jak Jagiełło z Wielkim Mistrzem 
Krzyżackim pokój w Raciążu zawierał

podobniej zachował jeszcze chaotyczną zabu-
dowę charakterystyczną dla miast powstałych 
z typowego podgrodzia. Drewniane domy 
kryte strzechą ustawione były między krętymi 
uliczkami i zaułkami i otoczone kleciami (ko-
mórkami, których ściany były uplecione z wi-
kliny, służącymi za spichrze, obórki, chlewiki). 
Obecny ład przestrzenny zawdzięcza Raciąż 
wspomnianemu już Ziemowitowi IV, który, 
nadając naszemu miastu prawa miejskie, wy-
tyczył rynek, główne ulice i działki pod zabu-
dowę. Wyobrażam sobie, że z tak wyjątkowej 
okazji uliczki były świeżo wysypane żwirem, 
albo, jeśli maj tego roku był mokry, wyłożone 
faszyną, czyli wiotkimi, najczęściej wierzbo-
wymi gałęziami. Pewno surowo nakazano, by 
żadne zwierzęta nie wałęsały się jak zwykle po 
mieście, by na drogach nie bawiły się groma-
dy dzieci, bo mogłoby to przeszkodzić w prze-
jeździe dostojnych gości. Mieszkańcy pewnie 
wylegli na ulice, by zobaczyć króla, wielkiego 
mistrza i innych wielmożów. 

A oglądać było kogo, bo Jagiełło i Witold 
przybyli do Raciąża w doborowej asy-
ście. Był więc Mikołaj z Kurowa herbu 

Śreniawa – arcybiskup gnieźnieński, człowiek 
już wtedy prawie sześćdziesięcioletni, ale jesz-
cze bardzo energiczny. Wsławił się potem jako 
ten, który w 1409 roku posłował do Malborka 
i tam, zgodnie z ustalonym z królem planem, 
sprowokował Ulricha von Jungingena do wy-
powiedzenia Polsce wojny.  Był Piotr Wysz 
herbu Leszczyc, wykonawca testamentu kró-
lowej Jadwigi Andegaweńskiej, dobroczyńca 
i pierwszy kanclerz Akademii Krakowskiej. Był 
też Wojciech Jastrzębiec biskup poznański, 
a późniejszy arcybiskup gnieźnieński, który 
w imieniu papieża Bonifacego IX trzymał do 
chrztu córkę Władysława Jagiełły i Jadwigi – 
Elżbietę Bonifację (zmarłą zresztą we wcze-
snym niemowlęctwie). Powszechną ciekawość 

wzbudzać musiał też Jaśko z Tęczyna herbu 
Topór wojewoda krakowski, najpotężniejszy 
możnowładca tamtych czasów w Polsce. Byli 
też Jan z Tarnowa kasztelan krakowski, któ-
rego synowie Jan i Spytko wsławili się dziel-
nością podczas bitwy grunwaldzkiej, Michał 
z Bogumiłowic – kasztelan lubelski, Klemens 
z Moskorzewa współorganizujący Akademię 
Krakowską i wielu innych.   

Ze strony krzyżackiej też było na kogo po-
patrzeć, bo przybył między innymi wielki 
komtur Kuno (Konrad) von Lichtenstein. 

Sienkiewicz w „Krzyżakach” przedstawił go jako 
rycerza pełnego pychy, zarozumiałego, który 
nie chciał wybaczyć Zbyszkowi z Bogdańca jego 
młodzieńczego błędu, mimo że prosiła go o to 
sama Aleksandra Olgierdówna. Poniósł za to 
zasłużoną karę – zginął w bitwie pod Grunwal-
dem. Według Sienkiewicza zabił go stryj Zbysz-
ka, Maćko z Bogdańca, co prawdą historycz-
ną oczywiście nie jest, bo Maćko i Zbyszko to 
postacie fikcyjne. Z czyich rąk zginął Kuno von 
Lichtenstein nie wiadomo, a szkoda, bo wyczyn 
był to wielki, jako że rycerz ten był uznawany 
za jednego z najlepszych szermierzy Europy. Był 
też Gotfryd Reber burmistrz Torunia, dokąd Ja-
giełło ze swoją świtą udał się prosto z Raciąża 
po podpisaniu pokoju 22 maja 1404 roku.  

Pokój w Raciążu nie był specjalnie dla Pol-
ski korzystny. Jagiełło i wielki książę litew-
ski Witold musieli zgodzić się, by Żmudź 

pozostała pod panowaniem krzyżackim i zgo-
dzili się także wykupić ziemię dobrzyńską za 
40 tysięcy florenów. Zastanawiali się, czy nie 
odbić tej ziemi zbrojnie, ale jak pisze Jan Dłu-
gosz „woleli jednak wykupić ją z hańbą i krzyw-
dą Królestwa Polskiego, niż stworzyć okazję 
do wojny”. Pokój też nie okazał się trwały, bo 
już w pięć lat później wybuchła wielka wojna  
z Krzyżakami. Ale Polska i Litwa były już do niej 
przygotowane.  

Istneje druga hipoteza, że pokój zawarty po-
między Polską, Litwą, a zakonem krzyżackim 
został podpisany w Raciążku. Miejscowości 

położonej obecnie w  województwie kujawsko-
pomorskim. W roku 1404 przynależał do wo-
jewództwa włocławskiego. Pierwsze zmianki 
o tym pokoju zawarte były w materiałach nie-
mieckiego archiwisty Ericha Weisego w pierw-
szym tomie znanego wydawnictwa Die Staat-
sverträge des Deutschen Ordens in Preußen im 
15. Jahrhundert. Pisał on on o pokoju zawartym 
na ziemiach  należących do biskupów włocław-
skich w Raciążku (Raciążu) w 1404 r. Dlatego też 
chodzić może o Raciążek, a nie Raciąż. 

Bibliografia: 
„Polska Jana Długosza” – wybór kronik pod re-
dakcją Henryka Samsonowicza.
J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański „Władysław  
II Jagiełło”

Nowy sezon 
15 marca rozpoczął się nowy sezon pił-

karski dla Błękitnych. Pokonali Narew Ostro-
łękę 5:2, a  dwudziestego drugiego marca 
zwyciężyli MKS Przasnysz 5:1. Pokazali tym 
samym kibicom, że nie stracili formy z ubie-
głego roku, który zakończyli zdobywając wy-
sokie V miejsce w III lidze.

W pierwszym spotkaniu, podopieczni 
Marka Brakowieckiego, od samego począt-
ku mieli przewagę. Już w czwartej minucie 
padła bramka w wykonaniu Kamila Boniew-
skiego. Błękitni Raciąż kontrolowali przebieg 
meczu, stwarzali okazje bramkowe. Emocji  
w tym meczu nie brakowało do samego koń-
ca. Najpierw w osiemdziesiątej dziewiątej mi-
nucie goście zdobyli gola na 4:2, a następnie 
w dziewięćdziesiątej minucie bramkę strzelił 
Mariusz Kopecki ustalając wynik spotkania 
Błękitni-Narew 5:2. 

22 marca 2014 roku Błękitni Raciąż ro-
zegrali kolejne spotkanie. Tym razem  MKS 
Przasnysz. Mecz  zapowiadał się bardzo cie-
kawie, gdyż tydzień wcześniej, obie ekipy 
pokonały rywali, strzelając dużo bramek. 

Przypuszczenia okazały się słuszne i kibice 
mieli okazję obejrzeć wspaniałe widowisko. 
Podopieczni Brakowieckiego od początku 
przejęli inicjatywę, częściej byli przy pił-
ce i kierowali grą. Na drugą cześć meczu, 
trener Marek Brakowiecki przygotował zu-
pełnie inną taktykę. Błękitni oddali inicja-

tywę gospodarzom, zagęścili środek boiska  
i czekali na swoje okazje. Taktyka ta okaza-
ła się skuteczna. Przasnyszanie nie potrafili 
zagrozić naszej bramce przeprowadzanymi 
akcjami, rzadko przedostając się pod pole 
karne. Ostatecznie wynik meczu zakończył 
się 5:1 dla Błękitnych. 
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Organizatorzy: 

Partnerzy medialni:

02.05.2014 r – Dzień Flagi, Strefa Kibica, Piknik Majowy
„Dzień Flagi” – cały dzień ! 

„Strefa Kibica” –  „Mały” Park” – 11:30-16:00
Działania animacyjne stanowiące oprawę Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego „XV Jubileuszowy Memoriał Siemińskiego”, który rozpocznie 
i zakończy się w Raciążu. Linia START-METY zlokalizowana będzie przy 
Urzędzie Miasta.
– Uroczyste rozwinięcie Flagi Narodowej
– Występy muzyczne
– Konkursy/Quizy
– Namiot z grami elektronicznymi 
– Miasteczko rowerowe
– Rowerowy tor przeszkód 
– Kursy pierwszej pomocy
– i wiele więcej…

„Piknik Majowy” –  „Duży” Park – plac przy MCKSiR – 16:00-12:00 
– Występy dzieci i młodzieży 
– Występ chórów  Miejski i Kościelny
– Pokaz taneczny ZUMBY
– Występ zespołu SEZAM
– Występ zespołu Abba Family 
– Występ zespołu SKALAR

     W programie dużo atrakcji dla każdego: 
              konkursy z nagrodami, 
                    dmuchane zabawki dla dzieci 
                             i wiele więcej.

PULS


