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Jeszcze przed końcem 2019 roku 
do Urzędu Miejskiego w Raciążu 

dotarła bardzo pozytywna informacja 
– Wojewoda Mazowiecki przychylił się 
do wniosku Burmistrza Mariusza God-
lewskiego o dofinansowanie remontu 
ulic na terenie miasta. Prace wystartu-
ją wiosną. 

Więcej wewnątrz numeru.

Królowie przywędrowali

Rekord pobity!

Świętowali Złote Gody

Budżet miasta uchwalony

6 stycznia, w święto Objawienia 
Pańskiego, które potocznie nazywane 
jest świętem Trzech Króli, w Raciążu 
już po raz piąty dzięki współpracy 
Urzędu Miejskiego, Parafii pw. św. 
Wojciecha w Raciążu, oraz MCKSiR 
zorganizowano tradycyjny Orszak 
Trzech Króli. 

Więcej na stronie 3.

12 stycznia miał miejsce 28. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Sztab w Raciążu pobił swój zeszło-
roczny rekord, jeśli chodzi o wysokość 
zbiórki. Z naszego miasta na tegorocz-
ny cel, czyli dziecięcą medycynę zabie-
gową trafi 22 517,46 zł! 

Więcej o finale WOŚP w Raciążu 
na stronie 9.

W piątek 10 stycznia 2020 r. na 
Sali Ślubów w budynku Urzędu 
Miejskiego w Raciążu miało miej-
sce wyjątkowe wydarzenie – na-
grodzono jubilatów, obchodzących 
Złote Gody.

 Więcej wewnątrz numeru.

Podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się 30 grudnia 
2019 roku, radni podjęli uchwałę 
Budżetową Gminy Miasto Raciąż 
na 2020 rok. W budżecie miasta 
Raciąż nie zaplanowano podwyżek 
stawek podatków i opłat lokalnych. 

Więcej na stronie 4.

Dofinansowanie pozyskane

źródło: www.pixabay.com

źródło: www.osno.pl
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Podziękowania 

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski oraz Radni 
Rady Miejskiej w Raciążu serdecznie dziękują osobom, 

które włączyły się w akcję szybkiego odbudowania Szopki 
Bożonarodzeniowej, która niestety spłonęła 30 grudnia 
2019 – Państwu Annie i Krzysztofowi Falkiewiczom, 
którzy nieodpłatnie przekazali materiały, Zbigniewowi 
Rutkowskiemu i Andrzejowi Nowickiemu, którzy zajęli 
się odbudową oraz Romanowi Miklaszewskiemu, który 
przekazał nieodpłatnie figury Świętej Rodziny. Cieszymy 
się, że ta inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem 
i dzięki temu, 6 stycznia tradycyjnie mogliśmy wspólnie 
przejść spod naszego kościoła, pod Szopkę, by symbolicznie 
oddać cześć małemu Jezusowi, wspólnie zaśpiewać kolędy 
i pokazać, jak ważna jest dla nasz ta tradycja. 
 

Szanowni Mieszkańcy, 
w nowy, 2020 rok wchodzi-

my z bardzo dobrymi informacjami. 
Jeszcze przed świętami Bożego Naro-
dzenia dostaliśmy informację z Urzę-
du Wojewódzkiego w Warszawie, że 
Wojewoda Mazowiecki przychylił 
się do mojego wniosku o dofinan-
sowanie remontów dróg na terenie 
naszego miasta. Łącznie wyremonto-
wanych będzie niemal 1200 metrów 
nawierzchni, co z pewnością będzie 
korzystane dla wszystkich mieszkań-
ców. Ponad 500 tysięcy złotych jakie 
otrzymamy to 70% wartości wszyst-
kich prac – dzięki pozyskanym 
funduszom w budżecie pozostanie 
więcej środków na inne planowane 
działania. Cieszę się, że po intensyw-
nym pod względem inwestycji 2019 
roku, który przyniósł nam nową sieć 
kanalizacyjną, która z pewnością 
posłuży nam wszystkim przez wiele 
lat, kolejny rok również zaczynamy 
od działań modernizacyjnych, dzię-
ki którym Raciąż będzie poprawiał 
swoją drogową infrastrukturę i roz-
wijał się na kolejnej płaszczyźnie.

Niestety, jeszcze przed powitaniem 
2020 roku miała miejsce niezwykle 
przykra i niezrozumiała sytuacja – 
spłonęła Bożonarodzeniowa Szop-
ka przed Urzędem Miejskim, która 

towarzyszyła nam, Raciążanom w 
okresie świąteczno-noworocznym od 
kilku lat. Ten incydent był wielkim 
szokiem dla każdego z nas, również 
dla mnie. Cały czas trwają czynności 
Policji w związku z tą sprawą i ufam, 
że zostanie ona wyjaśniona. Cieszę 
się, że mimo przeciwności losu, uda-
ło nam się jak co roku wziąć udział 
w tradycyjnym Orszaku Trzech Króli 
i symbolicznie złożyć hołd nowo-
narodzonemu Zbawicielowi. Tego-
roczny Orszak, mimo nie do końca 
sprzyjającej aury, był pod względem 
frekwencji imponujący. Tak liczne 
pojawienie się mieszkańców na-
szego miasta na tej uroczystości to 
świadectwo, że cały czas jesteśmy 
mocno związani z naszymi tradycja-
mi i wartościami wiary, w jakiej nas 
wychowano, oraz pewnego rodzaju 
sprzeciw wobec tego, co się wyda-
rzyło. W tym miejscu chciałbym ser-
decznie podziękować druhom z OSP 
w Raciążu za ich szybką interwencję 
podczas akcji gaśniczej 30 grudnia, 
a także wszystkim osobom, które 
pozytywnie odpowiedziały na moją 
prośbę dotyczącą odbudowy Szop-
ki, tak byśmy 6 stycznia śpiewając 
wspólnie kolędy mogli się pod nią 
zgromadzić. W tym roku podejmę 
działania w kierunku zakupu no-

wych figur Świętej Rodziny, ponie-
waż niestety te zakupione w zeszłym 
roku spłonęły w pożarze. 

Remont Hali Sportowej 
Oficjalnie zakończyły się prace 

przy projekcie „Remont Hali Spor-
towej w Gminie Miasto Raciąż”. 
Dzięki pozyskanym przeze mnie 
środkom finansowym z Wojewódz-
twa Mazowieckiego możliwe było 
wykonanie prac, dzięki którym 
wnętrze budynku zyskało całkowicie 
nowy wygląd. Wymieniono insta-
lację elektryczną, wyremontowano 
instalację wodno-kanalizacyjną oraz 
pomieszczenia socjalno-bytowe, a 
także schody. Ściany zostały obite 
materiałami wykorzystywanymi na 
potrzeby tego typu budynków. Po 

uzyskaniu opinii inspektora nadzoru 
budowlanego okazało się, że wymia-
nie musiał ulec także dach Hali, co 
Gmina Miasto Raciąż sfinansowała 
z własnych środków. Wszystkie dzia-
łania mają sprawić, by hala znów 
spełniała swoje przeznaczenie i była 
miejscem do którego będzie mo-
gła uczęszczać młodzież z naszego 
miasta, a także stała się domem dla 
Błękitnych Raciąż – klubu, który dla 
wszystkich Raciążan jest swego ro-
dzaju spoiwem, niezależnie od wieku 
czy poglądów. 

Wielka Orkiestra znów zagra-
ła 

Jak co roku, również i na początku 
2020 roku w naszym mieście zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy – w tym roku środki zbierane były 
na dziecięcą medycynę zabiegową. 
Od godzin porannych na terenie 
naszego miasta wolontariusze z pusz-
kami zbierali datki w zamian za co 
tradycyjnie odwdzięczali się sercami 
WOŚP. Finał imprezy, który odbył 
się w Sali Widowiskowej Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Raciążu, był pięknym zwieńcze-
niem całego dnia, który upływał pod 
znakiem pomocy potrzebującym. 
Cieszę się, że oprócz spędzenia czasu 

w miłej atmosferze, przy dźwiękach 
różnego rodzaju muzyki i obserwu-
jąc występy artystyczne, każdy z nas 
mógł dać coś od siebie i wesprzeć tę 
jakże szlachetną inicjatywę. Dzięku-
ję organizatorom raciąskiego finału, 
czyli MCKSiR – zarówno dyrekcji 
jak i wszystkim pracownikom, wy-
stępującym artystom i przede wszyst-
kim wolontariuszom, którzy mimo 
chłodu zbierali pieniądze na terenie 
całego Raciąża. To bardzo budujące, 
że co roku potrafimy się jednoczyć 
i działać wspólnie, by pomagać w 
tworzeniu tak pięknego przedsię-
wzięcia, jak Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. 

Zmiany w Pulsie Raciąża
Od początku stycznia nastąpiły 

zmiany w naszej gazecie. Wydawcą 
Pulsu Raciąża jest w tej chwili Urząd 
Miejski w Raciążu, zaś funkcję re-
daktora naczelnego objął Dawid 
Ziółkowski, który swoje stanowisko 
pracy ma w budynku Urzędu Miej-
skiego, w pokoju 22. Zmianie uległ 
również adres mailowy, pod którym 
można skontaktować się z redakcją 
- aktualny to pulsraciaza@miastora-
ciaz.pl
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29 grudnia w kościele para-
fialnym w Raciążu odbył się 
wyjątkowy mini-koncert. Na 
zaproszenie księdza Łukasza 
Gacha do naszego miasta przy-
jechała zwyciężczyni ostatniej 
edycji „The Voice of Poland” – 
Alicja Szemplińska. 

Wokalistka obdarzona niesamo-
witym głosem zachwyciła nie tylko 
jurorów show telewizyjnej dwójki, 
ale również widzów przez telewizora-
mi. 17-latka z Ciechanowa w „The 
Voice” była w drużynie Tomsona i 
Barona. W finale, który odbył się 30 
listopada, okazała się bezkonkuren-
cyjna i wygrała 10. edycję programu. 

Artystka do Raciąża przyjecha-
ła na zaproszenie wikariusza parafii 
pw. św. Wojciecha – księdza Łukasza 
Gacha. "Alicję znam od 2010 r. Wte-
dy tuż po święceniach rozpocząłem 
pracę w parafii św. Piotra Apostoła 
w Ciechanowie. Do moich obowiąz-
ków należało m. in. nauczanie religii 

w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 
5. Tam właśnie do klasy 2 chodzi-
ła Alicja. Już wtedy była dzieckiem 
obdarzonym wielkim talentem, 
co można było zauważyć podczas 
różnych szkolnych uroczystości." – 
mówi ksiądz Łukasz. Skąd wziął się 
pomysł na organizację takiego wyda-

rzenia? Nie pamiętam kiedy po raz 
pierwszy przyszło mi to do głowy. 
Wcześniej przeszkodą był głównie 
brak czasu. Po zwycięstwie w progra-
mie tv uznałem, że teraz nastał dobry 
- być może ostatni - moment, żeby 
Ala zaśpiewała kilka kolęd w kościele 
i... udało się. Ksiądz proboszcz dał 

zielone światło i stało się. Sądząc 
po frekwencji w kościele i komen-
tarzach na fanpage’u parafii, myślę, 
że występ się podobał – powiedział 
nam wikary z naszej parafii. 

Alicja Szemplińska zaśpiewała 
przy akompaniamencie raciąskich 
muzyków - Roberta Szymborskiego, 
Andrzeja Kowalskiego, Sławomira 
Rumianowskiego i Piotra Grabow-
skiego. Wokalistka wykonała kilka 
kolęd, m.in. Przybieżeli do Betlejem, 
Cicha Noc, a także Kolędę dla Nie-

obecnych. Wspaniały głos nastolatki 
wzruszył wiele osób  - nietrudno było 
zauważyć tych, którzy ocierali łzy.

Po zakończeniu mini-koncertu 
zwyciężczyni „The Voice” otrzymała 
od licznie zgromadzonej w świątyni 
publiczności głośne brawa. Można 
było także chwilkę z nią porozma-
wiać i zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie.

DZ

W piątek 10 stycznia 2020 r. w 
Sali Ślubów w budynku Urzędu 
Miejskiego w Raciążu miało miej-
sce wyjątkowe wydarzenie – nagro-
dzono jubilatów, obchodzących 
Złote Gody.

Cztery pary małżeńskie z Raciąża, 
które w ostatnim czasie obchodziły 
50 lat małżeństwa otrzymały z rąk 
Burmistrza Miasta Mariusza God-
lewskiego Medale za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie, przyznane przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uho-
norowani zostali Ryszard i Honorata 
Włudzik, Karol i Henryka Widec-
cy, Marek i Stanisława Chądzyńscy 
oraz Anatoliusz i Wanda Krzescy. 
Burmistrz przekazał małżonkom ser-
deczne życzenia oraz kwiaty i drob-
ne upominki. Wszystkim jubilatom 
życzymy wiele zdrowia i radości oraz 
kolejnych, szczęśliwych wspólnych 
lat.

Przypomnijmy, że Medal za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie został 
ustanowiony już w 1960 roku – do 
1989 roku był przyznawany przez 
Radę Państwa, a następnie przez Pre-
zydenta RP. Wnioski o nadanie me-
dalu przedstawiają głowie państwa 
wojewodowie. W całym 2019 roku 
prezydent Andrzej Duda przyznał 
81 430 takich medali.  

DZ

Serdecznie dziękujemy za wyrazy 
współczucia, modlitwę różańcową i 
udział w ceremonii pogrzebowej Śp. 
Tadeusza Szcześniewskiego. 

Rodzina zmarłego.

Zwyciężczyni ostatniej edycji „The Voice of Poland” w Raciążu

Alicja Szemplińska 
zaśpiewała w Raciążu!

Nagrodzono jubilatów obchodzących Złote Gody

Świętowali Złote Gody
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Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 30 
grudnia 2019 roku, radni pod-
jęli uchwałę Budżetową Gminy 
Miasto Raciąż na 2020 rok. 

Budżet miasta jest to roczny plan 
finansowy dochodów i wydatków, 
a także przychodów i rozchodów 
oraz dochodów własnych jedno-
stek budżetowych. Budżet Gminy 
Miasto Raciąż na rok 2020 oparto 
na projektach planów finansowych 
przedłożonych przez dyrektorów i 
kierowników jednostek organizacyj-
nych, przyjętych przez Burmistrza. 
Wartości liczbowe zawarte w planie 

budżetu ustalono na podstawie ana-
lizy przewidywanego wykonania do-
chodów i wydatków poniesionych w 
2019 roku oraz informacji zawartych 
w otrzymanych pismach. W budże-
cie miasta Raciąż nie zaplanowano 
podwyżek stawek podatków i opłat 
lokalnych. 

Dochody w roku 2020 zostały 
ustalone w kwocie 27  089  552,94 
zł, na co złożą się dochody bie-
żące w kwocie 22  228  285,56 zł 
oraz dochody majątkowe w kwocie 
4 861 267,38 zł. 

Wydatki w roku 2020 zostały usta-
lone w kwocie 29 404 537,63 zł, na 
co złożą się wydatki bieżące w kwo-

cie 22  205  115,56 zł oraz wydatki 
majątkowe w kwocie 7 199 422,07 
zł. 

Różnica między dochodami a 
wydatkami stanowi deficyt budże-
tu w kwocie 2  314  984,69 zł, któ-
ry zostanie pokryty planowanym 
do zaciągnięcia kredytem w kwocie 
229 000,00 zł oraz drugą transzą po-
życzki w kwocie 2 085 984,69 zł. 

Ustanowiono także rezerwę ogólną 
w wysokości 30 000,00 zł oraz rezer-
wę celową w wysokości 65 000,00 zł 
na zarządzanie kryzysowe. 

DZ

Zmiana przepisów nałożyła 
na Gminę Miasto Raciąż obo-
wiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne (szamb) 
oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków  (art. 3 
ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach). 

W związku z powyższym każdy 
właściciel nieruchomości na terenie 
miasta Raciąża wyposażonej w zbior-
nik bezodpływowy bądź przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków powinien 
złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej 
wymienionej ewidencji.

Zgłoszenia powinien dokonać 
właściciel lub użytkownik nierucho-
mości, na której zlokalizowany jest 
zbiornik bezodpływowy lub przydo-
mowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszenia  dostępne są w 
Urzędzie Miejskim w Raciążu, po-
kój nr 2, a także na stronie interne-
towej  www.umraciaz.pl  w zakładce 
aktualności.

Wypełnione i podpisane zgłosze-
nia należy składać osobiście w Urzę-
dzie Miejskim                            w Ra-
ciążu albo za pośrednictwem poczty 
na adres Urząd Miejski w Raciążu, 
pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 
Raciąż.

W przypadku niedopełnienia wy-
żej wymienionego obowiązku, będą 

prowadzone kontrole w zakresie spo-
sobu postępowania z powstającymi 
ściekami na terenie nieruchomości 
niepodłączonych do sieci kanaliza-
cyjnej, dla których nie zostaną złożo-
ne zgłoszenia.

Zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 
września 1996 r. ustawy  o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach  właściciele nieruchomości, 
którzy pozbywają się z terenu nie-
ruchomości nieczystości ciekłych są 
obowiązani do udokumentowania w 
formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, 
poprzez okazanie takich umów i do-
wodów uiszczania opłat za te usługi. 
Informujemy, iż osoby, które nie 
mają jeszcze podpisanych umów na 
opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych powinny to uczynić nie-
zwłocznie.

Jednocześnie zachęcamy miesz-

kańców, do podłączania swoich nie-
ruchomości do kanalizacji miejskiej. 
Istnieją dwie możliwości – pierwsza 
obejmuje zlecenie PGKiM w Racią-
żu kompleksowej realizacji podłącze-
nia się do sieci – od momentu zło-
żenia wniosku o wydanie warunków 
technicznych do momentu odbioru 
technicznego przyłącza i w konse-
kwencji podpisania umowy na od-
biór ścieków z posesji. Drugą, samo-
dzielną, opisujemy poniżej:

W pierwszej kolejności należy po-
brać wniosek o wydanie warunków 
technicznych ze strony www.bip-
-pgkimraciaz.lo.pl lub sekretariatu 
PGKiM Sp. z.o.o. w Raciążu. Wy-
pełniony wniosek wraz z załączoną 
mapą zasadniczą musi zostać złożony 
w sekretariacie PGKiM  Po otrzyma-
niu warunków technicznych podłą-
czenia do sieci kanalizacji sanitarnej, 
należy wykonać plan sytuacyjny 
przyłącza. W przypadku opracowa-
nia planu przez firmę zewnętrzną, a 
nie Spółkę, musi być uzgodniony z 
PGKiM. 

Następnym krokiem jest zlece-
nie budowy przyłącza Spółce lub 
innej firmie instalatorskiej, uzgad-
niając warunki prowadzenia nad-
zoru i robót z Przedsiębiorstwem. 
Po wybudowaniu przyłącza trzeba 
zgłosić jego wykonanie do odbioru 
technicznego. Odbiór odbywa się w 
stanie odkrytym w obecności pra-
cownika PGKiM. Pozytywny odbiór 
jest warunkiem zawarcia umowy na 
odbiór ścieków. 

Podłączenie nieruchomości do ka-
nalizacji oznacza koniec uciążliwo-
ści wynikających z przepełnionego 
szamba i nieprzyjemnego zapachu 
w trakcie opróżniania zbiornika. 
Ponadto nie trzeba już pamiętać o 
konieczności wywozu nieczystości, 
ani martwić się o stan techniczny 
zbiornika. Ponadto ważną informa-
cją jest fakt, że dla przykładu wywóz 
10 m3 nieczystości kosztuje 162,32 
zł brutto natomiast koszt odprowa-
dzania ścieków do kanalizacji jest na 
poziomie 86,00 zł brutto. 

UM Raciąż, PGKiM, DZ

Jeszcze przed końcem 2019 
roku do Urzędu Miejskiego w 
Raciążu dotarła bardzo pozy-
tywna informacja – Wojewoda 
Mazowiecki przychylił się do 
wniosku Burmistrza Mariusza 
Godlewskiego o dofinansowa-
nie remontu ulic na terenie mia-
sta. Prace wystartują wiosną. 

24 grudnia Burmistrz Mariusz 
Godlewski wraz z Panią Skarbnik 
Marią Karwowską podpisali stosow-
ną umowę w sprawie przekazania do-
finansowania. Modernizacja obejmie 
nie tylko nawierzchnie asfaltowe, ale 
również chodniki. Prace obejmą na-
stępujące ulice:

- Hankiewicza (339 metrów)
- Zielona (493 metry)
- Słoneczna (65 metrów)
- Piłsudskiego (147 metrów)
- Ogrodowa (151 metrów)

Kwota dofinansowania ze strony 
Województwa Mazowieckiego wy-
niesie 502 787 zł, co będzie stano-
wić 70% całej wartości przewidy-
wanych prac. Pozostałe 30%, czyli 
232 482,28 zł Gmina Miasto Raciąż 
pokryje z własnego budżetu. Łącz-
nie naprawionych zostanie 1 195 
metrów nawierzchni, zaś cały koszt 
inwestycji to kwota 735 269,28 zł. 

2019 rok upłynął pod znakiem 
największej w historii miasta inwe-
stycji, jaką było zbudowanie sieci 
kanalizacyjnej, natomiast nowy rok 
rozpoczyna się od kolejnych projek-
tów. Modernizacja i poprawa stanu 
dróg na terenie Raciąża to kwestia 
niezwykle ważna dla bezpieczeństwa 
i komfortu życia mieszkańców, dla-
tego niezbędne w tym zakresie prace 
będą systematycznie wykonywane. 

DZ 

Dofinansowanie pozyskane dla miasta

Burmistrz pozyskał dotację – będą remonty dróg na terenie miasta

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Raciąż

Budżet na 2020 rok uchwalony

Zmiana przepisów dotycząca kanalizacji

Obowiązkowa ewidencja zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków
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Podziękowanie

W imieniu Oskarka, jego rodziców Arkadiusza i 
Estery Szewczyk oraz własnym, z całego serca chcia-
łabym podziękować za okazaną pomoc z przeznacze-
niem na jego leczenie. Dziękujemy wszystkim ofia-
rodawcom, ludziom wielkiego serca, którzy udzielili 
nam wsparcia. Osobom prywatnym, firmom, zakła-
dom pracy, znanym nam i nieznanym. Wszystkim, 
którzy go wsparli życzymy dużo zdrowia, oraz aby na 
swojej drodze spotkali ludzi o tak wielkim sercu, jak 
Oni sami. Niech podejmowany trud przynosi satys-
fakcję i społeczne uznanie. 

Z poważaniem
Małgorzata Karwowska 

Święto Trzech Króli w Raciążu

Orszak przeszedł ulicami Raciąża
6 stycznia, w święto Objawie-

nia Pańskiego, które potocznie 
nazywane jest świętem Trzech 
Króli, w Raciążu już po raz piąty 
dzięki współpracy Urzędu Miej-
skiego, Parafii pw. św. Wojcie-
cha w Raciążu, oraz MCKSiR zor-
ganizowano tradycyjny Orszak 
Trzech Króli. 

Zwyczaj orszaku wywodzi się z 
polskiej tradycji jasełkowej i kolędni-
czej, jednak jest w swoim charakterze 
podobny do parad organizowanych 
w miastach Hiszpanii czy Meksyku, 
gdzie podczas orszaku Trzej Kró-
lowie jadąc ulicami miasta rozdają 
dzieciom słodkości. W Warszawie 
taki orszak po raz pierwszy odbył się 

w 2009 roku, a orszaki organizowa-
ne w naszym kraju są uznawane za 
jedne z największych w Europie.

6 stycznia o 11:30 w raciąskim 
kościele parafialnym odbyła się msza 
święta, podczas której dzieci i mło-
dzież rozdawały wiernym specjalne 
naklejki, oraz papierowe korony. 
Wszyscy zgromadzeni w kościele 
mogli również obejrzeć jasełka, przy-
gotowane i odegrane przez szkolną 
młodzież, którą wspomagał ksiądz 
Grzegorz Sieczka. Występ tradycyj-
nie przypomniał wydarzenia z Be-
tlejem sprzed ponad 2000 tysięcy 
lat, kiedy to Jezus przychodził na 
świat. Po wyjściu z kościoła wierni 
śpiewając kolędy, mimo padającego 
deszczu i śniegu, w miłej i radosnej 

atmosferze przeszli pod ustawioną 
obok budynku Urzędu Miejskiego 
nową Bożonarodzeniową Szopkę, by 
oddać symboliczny hołd nowonaro-
dzonemu Jezusowi. Tam uczestnicy 
orszaku wspólnie z chórem parafial-
nym zaśpiewali kilka kolęd. 

Burmistrz Mariusz Godlewski 
wręczył również nagrody dla dzieci 
za trzy najlepsze przebrania. Otrzy-
mali je Dorota Chyczewska, Adam 
Kłosiński i Maciej Nidzgorski. Po-
zostali najmłodsi uczestnicy orszaku 
dostali słodkie nagrody pocieszenia. 

DZ
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Ma 21 lat, jest Raciążanką, stu-
dentką logopedii, a w wolnych 
chwilach pisze scenariusze do 
spektakli, w których sama wy-
stępuje. O niecodziennym po-
łączeniu swoich zainteresowań 
i pasji, inspiracjach i planach na 
przyszłość porozmawialiśmy z 
Wiktorią Petrykowską. 

Możesz powiedzieć o sobie, że 
jesteś artystyczną duszą?

Wydaje mi się że tak, ponieważ od 
najmłodszych lat lubiłam przelewać 
swoje myśli, odczucia  a nawet prze-
życia na papier w formie wierszy lub 
opowiadań. Z biegiem czasu zaczę-

łam pisać scenariusze przedstawień 
oraz spektakli.

Pewnie większość osób z naszego 
miasta nie wie, że piszesz spekta-
kle. Jak to się w ogóle zaczęło?

Kiedy miałam 17 lat zaczęłam 
uczęszczać do grupy teatralnej w 
MCKSiR w Raciążu pod kierun-
kiem pani Anny Miki, która zapro-

ponowała mi napisanie autorskiego 
przedstawienia. I tak to się właśnie 
zaczęło – w ciągu trzech dni powstał 
mój pierwszy spektakl pt. „Strach”. 
Tematyka przedstawienia nawiązuje 
do okresu II Wojny Światowej, który 
zawsze mnie fascynował i fascynuje 
nadal.

Tworzysz zarówno wesołe wido-
wiska dla dzieci, jak i te o nieco 
poważniejszej tematyce. Co przy-
chodzi Ci łatwiej?

Właściwie nie ma dla mnie znacze-
nia dla jakiej grupy wiekowej piszę 
scenariusz. W moim przypadku dzia-
ła to tak – wymyślam temat, siadam, 

piszę i już… W przedstawieniach dla 
dzieci uwielbiam zabawę na scenie, 
śmiech oraz radość, którą widzę na 
twarzach moich małych odbiorców. 
Jeśli chodzi o spektakle o poważniej-
szej tematyce to z kolei niesamowity 
jest fakt iż mogę dotrzeć do widza, 
wzruszyć go, przeżywać razem z nim 
to co przekazuję i pozostawić nieza-
pomniane wspomnienia.

We wrześniu mogliśmy obejrzeć 
napisany przez Ciebie spektakl 
„Strach”, poruszający tematykę II 
wojny światowej. Skąd czerpałaś 
inspirację do stworzenia tego dzie-
ła?

Inspiracją do napisania spektaklu 
były moje zainteresowania związane 
z czasami II wojny światowej. Wo-
jenny klimat zawsze mnie w pewien 
sposób pociągał, kusił aby napisać 
o ludziach, którzy żyli w tamtych 
czasach, o ich odwadze, miłości do 
ojczyzny a zarazem ich codziennym 
życiu. Zawsze lubiłam też czytać 
książki o tematyce wojennej ale naj-
bardziej ciekawiły mnie opowiadania 
ludzi, którzy przeżyli wojnę – mogła-
bym ich słuchać całymi dniami.   

Jesteś nie tylko autorką scena-
riuszy, ale również aktorką. Co jest 
łatwiejsze - napisanie poszczegól-
nych scen, czy ich wykonanie?

Zarówno pisanie jak i granie jest 
dla mnie ogromną przyjemnością i 
nie sprawia mi kłopotu.  Uwielbiam 
wcielać w życie poszczególne role, 
tworzyć sceniczny świat i żyć przez 
chwilę w innej rzeczywistości.

Możesz zdradzić, co w tej chwi-
li się tworzy? Kiedy wyjdzie spod 
Twojego pióra kolejny scenariusz?

Na dzień dzisiejszy niestety z bra-
ku czasu nie tworzę nic nowego ale 
mam jeszcze wiele teatralnych pla-
nów oraz wizji które koniecznie mu-
szę zrealizować!

Oprócz teatru Twoją pasją jest 
również pomaganie. Ostatnio wy-
startowała inicjatywa „Psijazna 
Dłoń”. Możesz powiedzieć o niej 
trochę więcej?

Jeśli chodzi o pomoc dla stowa-
rzyszenia „Psijazna dłoń”, robię to z 
wielką pasją, chęcią oraz zaangażo-
waniem. Podziwiam członków sto-
warzyszenia za ich wielkie serca oraz 
poświęcenie. Pierwszym pomysłem 
było napisanie przedstawienia „Psia 

kość” dla najmłodszych widzów pod-
czas którego zorganizowano zbiórkę 
karmy, kocy i innych rzeczy potrzeb-
nych bezdomnym psiakom na zimę. 
Kiedy tylko jestem w Raciążu to 
razem ze swoimi przyjaciółmi – od-
danymi,  pomocnymi i też bardzo 
kreatywnymi - wyprowadzamy na 
spacer psy, które są pod opieką sto-
warzyszenia. To właśnie ze swoimi 
przyjaciółmi nakręciliśmy film do-
tyczący bezdomnych zwierząt na te-
renie Raciąża, do którego obejrzenia 
oczywiście zachęcam.

Jakie są Twoje plany na przy-
szłość? Zawód scenarzysty jest 
Twoim marzeniem?

Przyszłość? Mam wiele planów 
i marzeń. Myślę, że pisanie scena-
riuszy to bardziej moje hobby niż 
zawód w którym chciałabym pra-

cować. Obecnie studiuję logopedię, 
staram się pisać, tworzyć, grać i dzia-
łać. Kocham występować na scenie, 
uwielbiam przebywać z ludźmi z 
którymi pracuję, mam ogromną sa-
tysfakcję, że robię coś dobrego nie 
tylko na scenie ale również poza nią. 
Moje podejście do życia idealnie ob-
razuje cytat ulubionej autorki: „Ży-
cie w przeciętności jest stratą czasu”, 
tak więc gwarantuję, że jeszcze nieraz 
o mnie usłyszycie!

Rozmawiał Dawid Ziółkowski

Rozmowa z utalentowaną Raciążanką

       Życie w przeciętności jest stratą czasu 
– wywiad z Wiktorią Petrykowską

Problem porzuconych na tere-
nie Raciąża psów czy kotów jest 
niestety każdemu dobrze znany. 
Gmina Miasto Raciąż systema-
tycznie stara się, aby to zjawisko 
zanikało. W związku z tym, ru-
szamy z kolejnym pomysłem!

Chcąc przeciwdziałać zjawisku 
bezdomności psów i kotów w naszym 

mieście, z inicjatywy Burmistrza Ma-
riusza Godlewskiego, Urząd Miejski 
podjął współpracę ze stowarzysze-
niem „Psijazna Dłoń”. Na facebo-
okowym profilu Urzędu Miejskiego 
w Raciążu, a także na łamach „Pulsu 
Raciąża” będziemy publikować zdję-
cia i informacje o znalezionych zwie-
rzętach, które po przeprowadzeniu 
badań profilaktycznych, będą prze-

znaczone do adopcji. 
Liczymy na to, że znajdą się przy-

słowiowi ludzie dobrej woli, którzy 
będą chcieli przygarnąć bezdomnego 
psa czy kota i zapewnić mu odpo-
wiednią opiekę, a także schronienie, 
którego do tej pory nie miał. 

UM Raciąż, DZ 

Przeciwdziałania zjawisku bezdomności psów i kotów

Walczymy z bezdomnością zwierząt
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Gmina Miasto Raciąż realizuje 
projekt pn. „Pakiet kluczowych 
kompetencji” skierowany do 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu, którego celem jest po-
prawa jakości kształcenia oraz 
rozwój kompetencji kluczo-
wych, niezbędnych na rynku 
pracy. 

W 2019 roku w ramach projektu 
przygotowano i wyposażono pracow-
nie na potrzeby zajęć z przedmiotów 
ścisłych, takich jak matematyka, bio-
logia, chemia czy fizyka, oraz roboty-
ki i języków obcych. Miało to przede 
wszystkim zachęcić uczniów do ak-
tywniejszego udziału w zajęciach, a 
także spowodować, że bardziej za-
interesują się tymi przedmiotami. 
Dzieci bardzo często wykonują róż-
nego rodzaju projekty czy doświad-
czenia. W ostatnim czasie w ramach 
zajęć wyrównujących z biologii 
uczennice z klasy VI zajmują się pro-
jektem „Ile jest cukru w…?”. Ma on 
pokazać, ile cukru znajduje się w ich 
ulubionych napojach, które zazwy-
czaj piją. Finalnie butelki oraz pusz-
ki po takich napojach znajdą się na 
specjalnej tablicy, wraz z woreczkami 
z cukrem – każdy przy swoim opako-
waniu. Ma to uświadomić, jak pro-

ducenci przesadzają z ilością cukru w 
swoich produktach oraz skłonić do 
dyskusji na temat jego szkodliwości, 
jeśli spożywamy go w nadmiernych 
ilościach. 

Uczniowie biorący udział w zaję-
ciach z biologii w ramach projektu 
wezmą także udział w VI edycji kon-
kursu „Mistrz Recyklingu”, na po-
trzeby którego z surowców wtórnych 
mają przygotować model sprzętu 
AGD (w tym przypadku będzie to 
pralka automatyczna), a następnie 
stworzyć film z jego demontażu i 
umieszczenia odpadów w odpowied-
nich pojemnikach. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się zajęcia z chemii 
oraz zajęcia matematyczno-przyrod-
nicze, na których wykonywane są 
doświadczenia przy pomocy szkła 
laboratoryjnego i odczynników, two-
rzone są również modele anatomicz-
ne, szkielety brył przestrzennych czy 
też przedmiotów codziennego użyt-
ku. Na fizyce uczniowie dokonują 
różnego rodzaju pomiarów, jak np. 
wilgotność czy siła dźwięku, czy ba-
dają zjawiska fizyczne zachodzące w 
ich otoczeniu. 

Uczniowie bardzo chętnie biorą 
udział w zajęciach informatycznych 
z drukarką 3D, podczas których pro-
jektują i wykonują breloki do kluczy, 
zajmują się również konstruowaniem 

i programowaniem robotów wy-
konanych z elementów z zestawów 
LEGO. Popularne są także zajęcia 
szybkiego czytania ze zrozumieniem, 
technik zapamiętywania informacji 
czy nietypowego sporządzania nota-

tek. Zmiany objęły także naukę języ-
ków obcych, która jest prowadzona 
metodą direct, czyli bezpośrednią. 
Zajęcia są nastawione na praktyczną 
stronę nauki, np. kwestie porozu-
miewania się, najważniejszych zwro-
tów itd. 

Zakupiony w ramach projektu 
sprzęt i wyposażenie pozwalają na 
naukę poprzez doświadczenia i prze-
prowadzanie różnego rodzaju ćwi-
czeń, co sprawia że uczniowie zaczy-

nają bardziej interesować się danym 
przedmiotem i poświęcać mu więcej 
uwagi, co przekłada się na lepsze wy-
niki. 

Całkowita wartość projektu pn.: 
„Pakiet kluczowych kompetencji” 
to 1  300  560,00 zł, z czego do-
finansowanie ze środków UE to 
1 235 040,00 zł. 

UM Raciąż, DZ 

Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”

Nowa jakość zajęć w Szkole Podstawowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja 

ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020. 

źródło: www.pixabay.com

Od sierpnia 2018 roku Gmi-
na Miasto Raciąż dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Unii 
Europejskiej realizuje projekt 
„Placówka Wsparcia Dzien-
nego – Świetlica Arka”. Dzięki 
utworzeniu świetlicy, z pomocy 
pracujących tam wychowaw-
ców korzystają dzieci z rodzin 
objętych wsparciem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Aby świetlica mogła powstać, 
Gmina Miasto Raciąż przekazała na 
ten cel lokal przy ulicy Kilińskiego, 
który po przeprowadzeniu niezbęd-
nych prac remontowych został przy-
stosowany na potrzeby projektu. Z 
budżetu projektu zakupione zostało 
wyposażenie świetlicy, materiały pi-
śmiennicze, gry, puzzle i inne pomo-
ce dydaktyczne, a także sfinansowa-
no zatrudnienie personelu. Gmina 
Miasto Raciąż w całości finansuje 
koszty utrzymania placówki. 

Dobra opieka zapewniona 
W tej chwili do świetlicy uczęsz-

cza 24 uczniów. Placówka obejmuje 
pomocą uczniów klas I – VI, którzy 
mogą przebywać w świetlicy od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
14:00 - 18:00. Opiekę na uczniami 
sprawuje troje wychowawców, a trzy 

razy w tygodniu obecny jest psycho-
log. Uczniowie mogą korzystać z po-
mocy w nauce oraz rozwiązywaniu 
problemów szkolnych, rodzinnych 
i osobistych (rozmowy z psycholo-
giem i pedagogiem). Dzieci biorą 
udział w zajęcia m.in. z matematyki 
czy przedsiębiorczości, które są pro-
wadzone w grupach zróżnicowanych 
pod względem wieku, temperamen-
tu i zasobu doświadczeń. Dzieci 
mają także zapewniony ciepły posi-
łek. Aby świetlica wsparcia dzienne-
go przynosiła skutki, niezbędna jest 
współpraca z rodzicami.

Współfinansowanie ze środ-
ków UE 

Projekt „Placówka Wsparcia 
Dziennego – Świetlica Arka” jest 
realizowany w okresie 27.08.2018 
– 29.02.2020 i współfinansowany 
ze środków UE w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. War-
tość projektu wynosi 303  137,30 
zł, z czego wkład Unii Europejskiej 
wynosi 242 510,00 zł, zaś ten wnie-
siony przez Gminę Miasto Raciąż 
21 200,00 zł. 

UM Raciąż, DZ

Placówka Wsparcia Dziennego

Świetlica Arka

Projekt pn.: „Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Arka”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem  Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi 

opieki zdrowotnej, 
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Wieści ze Szkoły Podstawowej

Wieści z przedszkola

Turniej Świąteczny
17 grudnia 2019 r. odbył się II Turniej Świąteczno - Rodzinny przygotowany przez uczniów klasy sportowej. 

W Turnieju uczestniczyli uczniowie i ich rodzice rywalizując w rozgrywkach piłkarskich oraz zabawach z piłką. 
Podczas Turnieju wszystkim kibicowała Pani Dyrektor Elżbieta Tobolska, która przywitała obecnych i życzyła 
udanej zabawy. Po sportowej rywalizacji i zabawach uczniowie otrzymali prezenty: pakiet zimowy - czapka, 
komin i rękawiczki.

Wizyta pań z Biblioteki Miejskiej
08 stycznia 2020 r. sześciolatki z grupy "Słoneczka" miały spotkanie z paniami z Biblioteki Miejskiej w 

Raciążu – Moniką Wasiak i Danutą Kantorowską. Temat spotkania było hasło "W krainie bajki".

I Przedszkolny Przegląd Pastorałek i Bajek
10 stycznia 2020 r. odbył się I przedszkolny przegląd kolęd i pastorałek. W konkursie brały udział 

dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Na zwycięzców czekały nagrody w postaci książeczek, ale wszystkie 
przedszkolaki otrzymały słodką niespodziankę

Wycieczka grup "Sówki", "Motylki" do księgarni i biblioteki
W poniedziałek 13 stycznia 2020 r. dzieci z grup „Sówki” i grupy „Motylki” uczestniczyły w wycieczce 

do księgarni i biblioteki. Celem wycieczki było zachęcenie dzieci do sięgania po ciekawe książki, zapo-
znanie z praca księgarza i wyposażeniem księgarni. Przedszkolaki oglądały różne pozycje książkowe. W 
drodze powrotnej dzieci odwiedziły bibliotekę, w której miały okazję obejrzeć księgozbiór przeznaczony 
specjalnie dla najmłodszych, a także zapoznać się ze sposobem wypożyczania książek.

Zajęcia otwarte rodziców w grupie "Koniczynki"
15 stycznia 2020 r. w grupie „Koniczynki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Ptaki w kar-

mniku - zabawy matematyczne”. Celem zajęć było rozwijanie u dzieci umiejętności dodawania i odej-
mowania w zakresie 4, wypowiedzi na temat dokarmiania ptaków zimą, a także nazywanie ptaków i ich 
pożywienia.

Teatrzyk "Jak szlachetność i praca w szczęście się obraca"
W środę 17 stycznia 2020 r. nasi przedszkolacy obejrzeli przedstawienie Teatru Magik pt: „Jak szlachet-

ność i praca w szczęście się obraca”. Bohaterami spektaklu są dwaj bracia – książęta, którzy są potencjalny-
mi spadkobiercami tronu. Jednak różnią się charakterem; młodszy jest dobroduszny i pracowity. Starszy 
natomiast jest leniwy i wyniosły. Młodzieńcy przeżywali różne przygody w swoim życiu, stawali przed 
wyborami i dylematami. Jednak zawsze ten młodszy kierował się sercem i wybierał właściwą drogę, dla-
tego on został nowym królem. Dzieci z zapartym tchem śledziły losy bohaterów, ponieważ bajka uczyła, 
iż warto być dobrym człowiekiem, gdyż dobro powraca.

Podziękowania za udział w zbiórce
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w świątecznej zbiórce dla dzieci z 

Kraszewa Czubaki. Jesteśmy przekonani, że zebrane dary sprawiły radość dzie-
ciom. Cieszymy się, że dzięki Państwu udało nam się wywołać uśmiech na niejed-
nej dziecięcej twarzy, a tym samym sprawić, że święta były weselsze. Dziękujemy 
rodzicom przedszkolaków, którzy okazali wielkie serce dla dzieci najbardziej po-
krzywdzonych przez los i włączyli się do zbiórki darów.

Międzynarodowy Dzień 
Kubusia Puchatka

Dnia 18 stycznia 2020 r. Międzynarodo-
wy Dzień Kubusia Puchatka. Z tej okazji 
przedszkolaki przyniosły ulubioną przy-
tulankę i miło spędziły ten dzień.  Dzieci 
brały udział w zabawach i aktywnościach 
muzyczno-ruchowych. Maluszki chętnie 
zapoznały się z historią powstania książki 
o Kubusiu Puchatku. Następnie dzieci po-
słuchały opowiadania o Kubusiu Puchat-
ku.

Biblioteka – moich marzeń
20 grudnia 2019 r.  p. Izabela Sadowska i p. Joanna Wawrowska zorganizowały konkurs plastyczny „Bibliote-

ka – moich marzeń”. Celem konkursu było: popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; uczczenie 
szkolnych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych; promocja biblioteki; wspieranie rozwo-
ju talentów dziecięcych i młodzieżowych. Zwycięzców wyłoniło jury konkursowe: I miejsce Roksana Bańka kl. 
III b; II miejsce Maria Wychódzka kl. III a; III miejsce Sandra Bańka kl. I a; Wyróżnienia: Lena Pietrzak kl. III 
b;  Adam Bucior kl. III b; Gabriela Koszela kl. III a. Dyplomy i nagrody zostały wręczone w/w uczniom dn. 20. 
12.2019 r. przez pana dyrektora Dariusza Mosakowskiego i Izabelę Sadowską.

„Sercodajnia - smakołyki za serce”
10 stycznia 2020 - W ramach 28. Finału WOŚP uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły przygotowa-

li stoisko „Sercodajnia - smakołyki za serce”. Wolontariusze zebrali do puszki 1044,04 zł. Serdecznie dziękujemy 
p. Magdalenie Kołodziejskiej, p. Dorocie Cieślińskiej, p. Ilonie Cieślińskiej, p. Monice Kłosińskiej, p. Annie 
Falkiewicz oraz wszystkim zaangażowanym osobom.

Mistrzynie Powiatu
10 stycznia 2020 r. odbył się finał Mistrzostw Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt - kategoria młodzież. Do rozgrywek przystąpiły trzy najlepsze drużyny z powiatu płońskiego. Reprezen-

tacja SP w Raciążu  po dwóch wygranych meczach zajęła I miejsce. Skład drużyny: Patrycja Dziemian, Roksana Lewandowska, Alicja Dalkiewicz, Natalia Nidzgorska, Ewelina Kwiatkowska, 
Natalia Gizler, Karolina Mieszkowska, Zuzanna Wiejska, Aleksandra Stanowska, Alicja Cybulska, Anna Benkie. Opiekun Agnieszka Jóźwiak. 

28 Finał WOŚP
12 stycznia 2020 r. wolontariusze i harcerze Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Konarskiego w Raciążu kolejny raz włączyli się w zbiórkę na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Uczniowie naszej szko-
ły zebrali łącznie 6789,6 zł.  Poza tym podczas 28. Finału WOŚP w 
MCKSiR szkołę reprezentowali: Martyna Pawłowska śpiewając pastorał-
kę „Maleńka miłość”, Gabrysia Koszela  prezentując „Piosenkę o muzyce” 
oraz Dawid Piotrowicz, który recytował wiersz Jana Brzechwy, pt.: „Leń”. 
Opiekę nad uczniami sprawowała p. Ewa Kapela.  Wszystkim zaangażo-
wanym osobom serdecznie dziękujemy.

Pomoc Oskarkowi
20 grudnia 2019 r. w MCKSiR w Raciążu pracownicy oraz rodzice podopiecznych Niepublicznego Przed-

szkola Akademia Myszki Miki zaprezentowali Jasełka na wesoło. Przedstawienie było połączone z kiermaszem 
mającym na celu zebranie funduszy potrzebnych na leczenie pięcioletniego Oskarka. Przedstawiciele społecz-
ności szkolnej pomagali przy obsłudze stoiska z chlebem ze smalcem i ogóreczkiem oraz z domowymi ciastami 
przygotowanymi przez uczniów Zespołu Szkół w Raciążu. Mama uczennicy naszej szkoły, pani Martyna Gier-
czak, wypiekała przepyszne gofry. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na początku grudnia członkowie Szkolnej 
Rady Wolontariatu przeprowadzili zbiórkę pieniężną wśród uczniów i nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom 
zwiększyły się szanse małego Oskarka na dalsze leczenie. Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc Oskarko-
wi, serdecznie dziękujemy.
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Tradycyjnie jak co roku w Ra-
ciążu odbywała się zbiórka na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Po raz kolejny 
ci, którzy wrzucali datki do pu-
szek okazali wielkie serca. Po 

raz kolejny udało się bowiem 
pobić rekord w wysokości ze-
branej kwoty. 

Wolontariusze na terenie miasta 
byli działali od samego rana i choć 

pogoda dawała się we znaki jak za-
wsze poświęcili swój czas, by pomóc 
w tak szlachetnej sprawie. Główny 
sztab miał swoją siedzibę w Raciążu, 
zaś w Uniecku z pomocą strzelców 
z JS 1863 zorganizowano podsztab. 
Kulminacyjnym momentem był fi-
nał tegorocznej edycji, który punk-
tualnie o 16:00 rozpoczął się na Sali 
Widowiskowej budynku Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. 
Pół godziny później rozpoczęły się li-
cytacje, podczas których można było 
wylicytować np. kalendarze przekaza-
ne przez Burmistrza Miasta Mariusza 
Godlewskiego. W międzyczasie licz-
nie zgromadzona publiczność mogła 
pobawić się w rytm muzyki tanecz-
nej wraz z DJ Piotrkiem, posłuchać 
autorskich utworów formacji Jasno-
-Czarni, oraz dziewczynek z Ogniska 
Muzycznego Amabile. Nadii Cy-
bulskiej, Natalii Pawłowskiej, Ame-
lii Marciniak oraz Weroniki Hajn. 
Swoje umiejętności taneczne zapre-
zentowała grupa Skorp, a na scenie 
po raz pierwszy wystąpili strzelcy z 
Uniecka śpiewając utwór „Horda”. 
Ostatnim akcentem artystycznym 
był występ formacji „Corpus D”. 
Podczas licytacji najwyższą kwotę 
uzyskano za karmnik-niespodziankę, 
który przekazali Państwo Wiśniew-
scy z Gralewa – 180 zł. Licytował 
także Burmistrz Mariusz Godlewski, 
który był bardzo zadowolony z hoj-
ności mieszkańców. Przy zbiórce na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Raciążu pomagało 30 
wolontariuszy, którzy zebrali kwotę 
14 204,02 zł. Serdecznie dziękuje-
my za ich pomoc i zaangażowanie. 
Łącznie sztab w Raciążu zebrał re-
kordową kwotę 22 517,46 zł, która 
zostanie przeznaczona na dziecięcą 
medycynę zabiegową. "Dziękuję 
wszystkim osobom i podmiotom 
zaangażowanym w organizację  28. 

finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy oraz wszystkim wolon-
tariuszom kwestującym na terenie 
naszego sztabu. Po raz kolejny udało 
nam się pobić ubiegłoroczny rekord i 
zasilić konto WOŚP o 22 517,47 zł. 
Udało się to dzięki otwartym sercom 
oraz zaangażowaniu wielu osób i in-

stytucji. Szczególnie podziękowania 
dla osób bezpośrednio zaangażowa-
nych w przygotowania i przeprowa-
dzenie tegorocznej zbiórki" – mówi 
szef sztabu WOŚP w Raciążu Artur 
Adamski. 

UM Raciąż, DZ 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Rekordowy finał WOŚP 
w Raciążu

Po ponad dwóch miesiącach 
przerwy Błękitni Raciąż rozpo-
częli przygotowania do wiosen-
nej części rozgrywek. Treningi 
wznowił nie tylko zespół senior-
ski, ale również drużyny mło-
dzieżowe. 

Za pierwszym zespołem Błękit-
nych bardzo udana runda jesienna 
pod wodzą nowego trenera Mariu-
sza Mikłowskiego, którego wiele 
osób kojarzyło z gry w barwach ra-
ciąskiego klubu. Po ósmym miej-
scu na koniec sezonu 2018/2019, 
cel na kolejny był jasny – awans do 
Ligi Okręgowej. 13 spotkań w run-
dzie jesiennej znacząco przybliżyło 
drużynę do tego założenia. Błękitni 
odnieśli 10 zwycięstw i 3 razy zremi-
sowali i rundę zakończyli bez poraż-
ki (tak jak Konopianka Konopki). O 
pierwszym miejscu na koniec 2019 
roku zadecydował znakomity bilans 
bramkowy – 41 bramek strzelonych 

(średnia 3,15 bramki na mecz) i za-
ledwie 6 straconych (0,46 bramki na 
mecz). 21 stycznia zawodnicy wró-
cili do treningów i przygotowują się 
do wznowienia rozgrywek Klasy A. 
Pierwsze spotkanie o punkty w 2020 
roku Błękitni rozegrają 21 marca, 
a ich rywalem będzie Wkra Radza-
nów (w 1. kolejce sezonu 2019/2020 
między zespołami padł remis 1:1). 

Młodzi również w grze 
13 stycznia do zajęć wrócili zawod-

nicy z drużyny Juniorów Młodszych, 
którzy jesienią dzięki swojej determi-
nacji i walce do samego końca, jako 
pierwsi w historii Klubu utrzymali 
się w Lidze Wojewódzkiej. Choć 
początek sezonu 2019/2020 nie był 
łatwy, to z biegiem czasu młodzi Błę-
kitni zaczęli gromadzić niezbędne 

punkty, co przełożyło się na końco-
wy niezły rezultat. Za podopieczny-
mi Pawła Szpojankowskiego pierw-
szy, zwycięski sparing – 4:3 z APN 
Olimp Ciechanów. Zespół zmierzy 
się jeszcze w grach kontrolnych z 
Wisłą Płock, Mławianką Mława, 
Świtem Nowy Dwór Mazowiecki i 
Polonią Warszawa. Rozgrywki ligo-
we zostaną wznowione 22 marca. 

W treningu są także drużyny Ol-
gerda Wszałkowskiego, Sławomira 
Jóźwiaka i Wojciecha Stanowskiego. 
Podopieczni trenera Wszałkowskie-
go 25.01 wzięli udział w turnieju w 
Radzanowie, zajmując w nim trzecie 
miejsce (startowało 10 zespołów). 
Dzieci grające w pod opieką tych 
trenerów odbywają swoje zajęcia na 
Hali Sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Raciążu. W tej chwili nie 
ma jeszcze dokładnej daty wznowie-
nia rozgrywek, ale najprawdopodob-
niej nastąpi to około 20 marca. 

DZ

Przygotowania do wiosennej części rozgrywek

Błękitni przygotowują się do rundy wiosennej

Wolontariusze: 

1.Oliwia Adamonis
2.Katarzyna Ciska
3.Aleksandra Stępińska
4.Maja Bylińska
5.Borys Zybała
6.Julia Krysiak
7.Julita Wiśniewska
8.Jakub Małecki
9.Zuzanna Wąsiewska
10.Marcelina Mysiakowska
11.Filip Gawroński
12.Aleksandra Podgórska
13.Julia Chrustowska
14.Maja Jasińska
15.Zuzanna Kalinowska
16.Julia Trzpil
17.Marzena Rybiałek
18.Wiktoria Rybiałek
19.Mateusz Nierychlewski
20.Wiktoria Wasiak
21.Artur Zybała
22.Maja Żabowska
23.Maja Staniszewska
24.Wiktoria Cienkuszewska
25.Anna Ossowska
26.Aleksandra Derbin
27.Magdalena Jabłońska
28.Julia Ceremańska
29.Oliwia Zalewska
30.Oliwia Trzpil

Podmioty zaangażo-
wane w organizację 
28 finału WOŚP:

1.Miasto Raciąż
2.Gmina Raciąż
3.Miejskie Centrum Kul-

tury Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu
4.Jednostka Strzelecka 
1863 Unieck
5.Pluton Strzelecki w 
Raciążu
6.Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Konarskiego 
w Raciążu
7.Szkoła Podstawowa 
Unieck 
8.Szkoła Podstawowa im 
Władysława Stanisława 
Reymonta w Koziebro-
dach
9.Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Chojnackiego 
w Krajkowie
10.Zespół Szkół w 
Raciążu
11.Koło Gospodyń 
Wiejskich w Szczepkowie
12.Koło Gospodyń 
Wiejskich w Uniecku
13.Regionalne Stowarzy-
szenie Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowe-
go Raciąż

Wsparcie artystyczne:

1.Grupa taneczna Skorp 
2.Dzieciaki z ogniska 
muzycznego Amabile 
3.Uczniowie oraz na-
uczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej w Raciążu
4.Uczniowie oraz na-
uczyciele z Zespół Szkół 
w Raciążu 

5.Zespół Jasno-Czarni
6.Zespół Corpus  D
7.Dj Piotrek

Darczyńcy:

1.Mariusz Godlewski
2.Stefan Modrzejewski
3.Grzegorz Domański
4.Dariusz Mosakowski
5.Państwo Wiśniewscy z 
Gralewa
6.Dj Piotrek
7.Lidia Wychódzka
8.Regionalne Stowarzy-
szenie Twórców Kultury 
i Dziedzictwa Narodo-
wego 
9.JS 1863 w Uniecku
10.Akademia Nauki 

Zespół liczący:

1.Małgorzata Karwow-
ska, 
2.Danuta Kantorowska, 
3.Aleksandra Gladka
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Przemoc psychiczna w mał-
żeństwie jest trudna do udo-
wodnienia, gdyż nie widać 
bezpośrednio jej śladów. Si-
niaki, złamania, podbite oko 
widać od razu. Można pójść do 
lekarza, sporządzić obdukcję i 
zgłosić się na policję. Przemo-
cy psychicznej nie widać, ale 
ma równie tragiczne skutki jak 
przemoc fizyczna. Długotrwała 
przemoc emocjonalna niszczy 
relacje międzyludzkie, izoluje 
kobiety, pozbawia je poczucia 
własnej wartości i może prowa-
dzić do depresji. 

Zwykle celem sprawcy jest cał-
kowite uzależnienie od siebie mał-
żonki, tak aby nawet nie śmiała 
pomyśleć o czymś bez zgody męża, 
nie mówiąc już o zrobieniu czego-
kolwiek. Przemoc rani i niszczy nie 
tylko małżonków i małżeństwo, ale 
także dzieci. Przemoc psychiczna jest 
łatwa do zdiagnozowania w swojej 
klasycznej formie, kiedy w związku 
pojawiają się agresja słowna, wrzaski, 
przedrzeźnianie, wyzwiska, obelgi, 
inwektywy i wulgaryzmy. Jest także 
inna forma przemocy psychicznej 
zwanej przemocą emocjonalną. Nikt 
nie wie tak dobrze jak małżonek, w 
co należy uderzać i jak manipulować 
małżonką, żeby ją psychicznie stłam-
sić i  ubezwłasnowolnić. Proces ten 
przybiera formę przemocy emocjo-
nalnej. W takim małżeństwie najczę-
ściej nie ma krzyków i agresji fizycz-
nej, ale dzień po dniu, tydzień po 
tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok 
po roku pojawiają się takie zacho-
wania jak bezustanna krytyka, nie-
słuszne oskarżenia, czy uszczypliwe 
aluzje. Toksyczny małżonek mówi o 
miłości, a tak naprawdę okazuje po-
gardę i brak szacunku, nie pozwala-
jąc małżonce rozwijać się zawodowo 
czy też realizować własnych aspiracji 
i pasji. Lekceważy partnerkę i jej 
osiągnięcia, poniża przy ludziach, 
przerywa lub kontroluje wyjścia z 
domu, rozmowy telefoniczne, nie 
szanuje jej wysiłku, pracy ani opinii. 

Techniki manipulowania  
Można zaobserwować różne tech-

niki wywierania presji na małżonkę 
– rozpowiadanie plotek na temat 
partnerki lub opowiadanie jej, co to 
„ludzie mówią”, jak to koledzy się z 
„niego” śmieją z powodu zachowań 
partnerki itp. Na porządku dzien-
nym są ciągłe kazania i posądzanie 
o różne wyimaginowane czyny, szy-
kanowanie, wieczne sceny zazdrości 
tłumaczone własną miłością, ma-
nipulowanie partnerem. Zarzuca-
nie zdrad lub potencjalnych zdrad, 
doszukiwanie się ich we wszelkich 
zachowaniach małżonka – pójściu 
do pracy, wyjazdach lub wyjściach 
z domu. Domowy tyran chce mieć 
kontrolę nad małżonką, dlatego sku-
tecznie izoluje ją od otoczenia – nie 
pozwala swobodnie rozmawiać z 
innymi, czyta smsy i maile, narzu-
ca swoją wolę, utrudnia kontakty z 
rodziną i znajomymi, wymusza po-
zostawanie w domu, inwigiluje to, z 
kim spotyka się partnerka. Powstaje 
de facto atmosfera terroru, która 
okraszana jest słowami o „miłości”. 
Często pojawia się śledzenie, otwie-
ranie prywatnej korespondencji, 
kontrola rozmów telefonicznych. 
Wszystko to w duchu miłości i tro-
ski o partnerkę i związek. Docho-
dzi do zawstydzania małżonki przy 
znajomych, przyjaciołach lub w sy-
tuacjach publicznych. Często wręcz 
małżonka jest ośmieszana przy in-
nych. Na spotkaniach i imprezach 
towarzyskich dochodzi do poka-
zywania wyższości nad małżonką, 
wskazywania, kto rządzi w związku i 
kto jest czyją własnością. Dochodzi 
do narzucania swojego zdania odno-
śnie miejsca gdzie i osób z którymi 
może spotykać się partnerka. 

Zasłony dymne 
Toksyczni partnerzy zaprzeczają 

często swoim zachowaniom, wma-
wiając ofiarom, że to one są wszyst-
kiemu winne, oskarżają partnerkę o 
brak zrozumienia. Grają przed rodzi-
ną i bliskimi troskliwych, opiekuń-
czych, delikatnych i szarmanckich, 
by zyskać zaufane i uśpić czujność 
otoczenia. Czasami płaczą i błagają 

o przebaczenie, apelując o litość i 
powołując się na uczucie łączące ich 
z partnerem. Arsenał środków prze-
mocy psychicznej obejmuje także za-
woalowane formy manipulacji, emo-
cjonalne uzależnianie partnerki od 
siebie, ograniczanie jej swobody, blo-
kowanie podejmowania samodziel-
nych decyzji życiowych itp. Emo-
cjonalny sadysta traci panowanie 
nad sobą z błahych powodów, jest 
nadpobudliwy, impulsywny, czasem 
płaczliwy, ma sztywne poglądy na 
to, co przystoi kobiecie. Podejrzewa 
partnerkę o niewierność małżeńską. 
Czasem wręcz dochodzi do gróźb 
popełnienia samobójstwa i zwalania 
za to winy na małżonkę. 

Huśtawka nastrojów 
Zachowanie toksycznego partne-

ra zależy od jego nastroju – raz jest 
miły i czuły, by zaraz czynić wyrzuty. 
Domowy tyran dobiera towarzystwo 
partnerce, nie toleruje, gdy partnerka 
ma własne zdanie – to na warunkach 
toksycznego partnera ma się toczyć 
życie rodziny. Psychiczny sadysta nie 
znosi sprzeciwu. Bezustannie trze-
ba wzmagać wysiłki, by odgadywać 
jego zachcianki i pragnienia oraz 
podporządkować mu się we wszyst-
kim dla „świętego spokoju”. Często, 
gdy tak się dzieje, ofiara przemocy 
psychicznej sama nie jest świado-
ma, że zachowanie takie przekracza 
granice dozwolone w nawet najbar-
dziej burzliwych związkach. Sytuację 
pogłębia fakt, że w okresie między 
kolejnymi wybuchami, mężczyzna 
pokazuje swoją lepszą – czułą, tro-
skliwą i ujmującą – stronę. Z drugiej 
strony pojawiają się tendencje prze-
śladowcze, czyli nieustanne spraw-
dzanie prawdomówności partnerki, 
kontrolowanie otrzymywanej przez 
nią korespondencji, śledzenie, czy 
ośmieszanie kobiety przy obcych lu-
dziach. Klasyczne jest zaprzeczenie, 
poprzez zrzucenie winy za spowo-
dowanie przemocy na kobietę, przy 
jednoczesnym udawaniu osoby przy-
jaznej, miłej i dobrze wychowanej w 
miejscach publicznych, a także pró-
by wzbudzenia litości wobec własnej 
osoby poprzez płacz i prośby. 

Nie lekceważ sygnałów terroru 
psychicznego, jeśli widzisz, że part-
ner: 

• wpada w szał, złość lub często 
czyni Ci wymówki z byle powodu, 

• stale podejrzewa cię o chęć zdra-
dy lub jej dokonanie, 

• posiada utartą, niemożliwą do 
zmiany opinię na temat tego, co 
można, a co nie przystoi kobiecie, 

• wykazuje zmienne nastroje i wła-
śnie nim podporządkowane jest wa-
sze codzienne życie, a ty starasz się 
wciąż domyślać się, czego od ciebie 
oczekuje,

 • ogranicza lub zabrania ci kon-
taktów towarzyskich bez własnego w 
nich uczestnictwa, 

• mówi ci, jak masz się ubierać i 
z kim masz przestać się przyjaźnić, 
kontroluje każde twoje poczynanie, 

• wzbudza w tobie lęk, a ty zrobisz 
wiele, a właściwie wszystko, byle tyl-
ko się nie denerwował, • złości się i 
grozi ci, wskutek czego z wielu rzeczy 
zrezygnowałaś, aby nie wszczynać 
kłótni, • stosuje groźby psychiczne 
lub zupełnie się nie odzywa, 

• straszy, że się zabije, gdy go zo-
stawisz. 

Jakie skutki daje długotrwałe 
stosowanie przemocy psychicz-
nej przez małżonka? 

Przemoc psychiczna w małżeństwie 
polega na przemyślnym manipulo-
waniu drugą osobą. Psychologiczny 
sadysta w ten sposób uzależnia od 
siebie własną ofiarę i coraz bardziej 
gnębi. Słowa często bolą bardziej niż 
ciosy. Kobieta, nad którą mąż znęca 
się psychicznie, ma ogromne poczu-
cie winy za akty przemocy emocjo-
nalnej, jakie miały miejsce w domu. 
Ciągle dostosowuje się do zdania 
partnera, idzie na ustępstwa, by nie-
potrzebnie nie „prowokować” złości 
i u męża. Mówi to, co on chce usły-
szeć, robi to, co on każe, nawet to, 
co urąga jej godności, ubiera tylko te 
ubrania, które on uznaje za stosow-
ne. Hamuje się przed wyrażeniem 
własnego zdania i unika ludzi. Naj-
częściej psychicznie zmaltretowane 
osoby zaprzeczają problemowi i nie 
chcą rozmawiać na ten temat. Żyją w 
ciągłym poczuciu braku bezpieczeń-
stwa i z obawy przed reakcję partnera 
milczą. 

Ofiary przemocy psychicznej wy-
pracowują bierne mechanizmy ra-
dzenia sobie,  takie jak  niepodejmo-

wanie działań, które mogą prowadzić 
do kolejnych ekscesów słownych ze 
strony małżonka. Pojawia się wyso-
ka zależność od partnerów, czyli po-
czucie, że  kobieta nie poradzi sobie 
bez sprawcy. Rodzi się stałe poczucie 
zdenerwowania, co czasem przecho-
dzi w psychosomatyczny niepokój i 
obniżony nastrój. Kobiety przewidu-
jąc przyszłość i nie chcąc słuchać wy-
rzutów partnera same izolują się od 
ludzi, mają poczucie winy, czasem 
wręcz wewnętrzne poczucie, że zasłu-
żyło się na przemoc. Kobiety wyra-
biają w sobie ambiwalentne poczucie 
lojalności – żyją w rozstrojeniu mię-
dzy chęcią zmiany a poczuciem, że 
muszą trwać przy sprawcy przemocy. 
Kobiety, wobec których stosowana 
jest przemoc psychiczna, z reguły 
winą za akty przemocy obarczają sie-
bie i powoli poddają się woli tyrana. 
Dostosowują swoje zachowanie do 
jego wymogów. Starają się zachowy-
wać zgodnie z jego oczekiwaniami 
– mówią to, co chce usłyszeć, przyj-
mują poglądy toksycznego partnera, 
nie pozwalają sobie na głośne wyra-
żanie własnych opinii. Bardzo często 
ofiary przemocy psychicznej unikają 
kontaktu z przyjaciółmi i rodziną. 
Niechętnie spotykają się z innymi 
lub notorycznie odwołują spotkania 
w ostatniej chwili. Ofiary przemocy 
psychicznej cierpią na stany lękowe 
i depresję, która może objawiać się 
bólami psychosomatycznymi głowy 
lub innych części ciała. Bardzo często 
podejmują próby samobójcze. 

Nie pozostawajmy obojętni 
Przemoc psychiczna i fizyczna w 

każdej formie może prowadzić do 
tragicznych następstw. Nie może-
my pozwalać na to, aby trwała ona 
i niszczyła życie ludzi. Pamiętajmy, 
że ofiary każdego rodzaju przemo-
cy mogą otrzymać fachową pomoc.  
Nie można pozostać obojętnym na 
cierpienie innych – próbujmy roz-
mawiać, słuchać, dyskretnie pytać, 
wspierać na duchu, zachęcać do ra-
cjonalnej oceny relacji i motywować 
do ich zmiany. Mogą Państwo infor-
mować o każdej formie przemocy 
Policję, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej lub Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. To instytucje, 
które mogą pomóc ofiarom oraz 
prowadzić działania wyprzedzające. 
Zachęcamy do kontaktu.  

 Nie lekceważ sygnałów terroru psychicznego!

Przemoc psychiczna w małżeństwie
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Spektakl w rocznicę wyzwolenia Auschwitz
27 stycznia w 75. rocznicę wy-

zwolenia nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-
-Birkenau w budynku Miejskie-
go Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji odbył się spektakl te-
atralny „Trudniej Zapomnieć”.  

Publiczność szczelnie wypełni-
ła salę widowiskową w budynku 
MCKSiR, by obejrzeć spektakl te-
atralny napisany na podstawie wspo-
mnień Heleny Bodek – Żydówki, 

która w czasie wojny mieszkała w 
Raciążu, a temat miasta się w nich 
przewija. Temat Żydów ściśle wiąże 
się z historią Raciąża, ze względu na 
liczną mniejszość, która tu miesz-
kała. Wspomnienia Heleny Bodek 
znalazły się w książce „Jak tropione 
zwierzęta”, gdzie możemy przeczytać 
o losie mieszkańców Żychlina, Płoc-
ka, Strzegowa czy Raciąża podczas 
II wojny światowej. W spektaklu 
wystąpili Sylwia Krawiec i Szymon 
Cempura, zaś za akompaniament 

odpowiadali Krzysztof Jaszczak i 
Mirosław Romejko. Obecni w sali 
widzowie mogli również zapoznać 
się z wystawą zdjęć ze zbiorów Jana 
Chądzyńskiego, pod tytułem „Żydzi 
Raciąscy”. Dzięki fotografiom moż-
na było nieco bliżej poznać historię 
żydowskiej społeczności Raciąża, 
która w pewnej chwili stanowiła 1/3 
ogólnej liczby mieszkańców. 

DZ

28 stycznia w sali widowisko-
wej Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu od-
była się uroczystość związana z 
rocznicą potyczki powstańców 
styczniowych w Uniecku oraz 
wybuchu całego powstania. 
Organizatorem była Jednostka 
Strzelecka 1863 z Uniecka. 

Na wydarzenie zostali zaproszeni 
przedstawiciele Centrum Weterana 
Działań Poza Granicami Państwa. 
Widzowie na początek obejrzeli 
krótki film z wypowiedziami żołnie-
rzy Wojska Polskiego, którzy byli na 
misjach zagranicznych. Jego hasło 

przewodnie to „Szacunek i Wspar-
cie”. Prowadzący spotkanie młodszy 
chorąży w stanie spoczynku Andrzej 
Korus wyjaśniał znaczenie słowa 
„weteran” i nawiązywał do szacun-
ku, jakim żołnierze-weterani byli 
traktowani w II Rzeczpospolitej. W 
trakcie wydarzenia odbyło się kilka 
konkursów z nagrodami, a obecni na 
Sali weterani misji zagranicznych za-
prezentowali zdjęcia z okresu służby 
poza granicami Polski. Ważnym mo-
mentem było nawiązanie połączenia 
z bazą w Ghazni na terenie Afgani-
stanu, gdzie obecnie służą Polscy 
żołnierze.

DZ

Centrum Weterana w Raciążu
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