
15 września podczas XIV Jesiennego Jarmarku: 
,,Od pola do stołu’’ Lokalna Grupa Działania 
Przyjazne Mazowsze przyznała po raz pierwszy 
12 Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze. 
Nagrody zostały wręczone laureatom w 
trzech kategoriach produkt lokalny, usługa, 
inicjatywa lokalna. Nagrodę w kategorii 
inicjatywa lokalna za Jarmark Raciąski dla 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odebrał 
Dyrektor Artur Adamski. 
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Dwuletnia Nela urodziła się z rzadką wadą 
genetyczną Zespołem Grouchego. Jest to 
delecja długiego ramienia chromosomu 18.To 
znaczy, że nie wykształciło jej się prawie 
całe ramię tego chromosomu. Niestety to 
powoduje u Neli poważne opóźnienie w 
rozwoju psychoruchowym. 6 października 
zorganizowany zostanie koncert charytatywny 
„Witek Muzyk Ulicy dla Neli”, który 
rozpocznie się o 19.00 w Miejskim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu. Serdecznie 
zapraszamy. 
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Gmina Miasto Raciąż zrealizowała projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno 
– kanalizacyjnej w Gminie Miasto Raciąż”.  W ostatnim czasie złożyliśmy wniosek 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie 
dofinansowania realizowanego projektu. Udało się! Gmina Miasto Raciąż pozyskała 
dodatkowe 1,2 mln złotych na różnice poprzetargowe oraz prace dodatkowe, które zostały 
przeprowadzone w trakcie realizacji zadania. 
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Burmistrz Raciąża pozyskał 1,2 mln zł

Pielgrzymka po relikwie
 Jana Pawła II

Kolejne słupki w mieście

Raciąż dla Neli

Narodowe Czytanie 2019 
w Raciążu

„Marka Przyjazne Mazowsze” 
dla Jarmarku Raciąskiego

W dniach 18-19 września przedstawiciele 
parafii pw. Św. Wojciech w Raciąż, a także 
władz miejskich, oraz mieszkańcy Raciąża 
udali się na pielgrzymkę po relikwie 
papieża Jana Pawła II. Raciąska delegacja 
odwiedziła m.in. Częstochowę i Kraków. 
Uroczyste wniesienie relikwii Jana Pawła 
II do raciąskiego kościoła odbędzie się w 
niedzielę 13 października o godzinie 10:00. 
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Ze względu na powtarzające się uszkodzenia 
łuków chodnika na skrzyżowaniu ulic 
Zielonej i Słonecznej po decyzji burmistrza 
zostały tam zainstalowane słupki ochronne, 
które będą zapobiegały kolejnym 
uszkodzeniom. Ponadto pojawiły się na 
skrzyżowaniu Płockiej i Placu Adama 
Mickiewicza. W najbliższym czasie słupki 
pojawią się również na łukach chodnika na 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Błonie.
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Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe 
Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do 
czytania Nowele Polskie. Biblioteka Publiczna 
w Raciążu działająca w strukturach MCKSiR 
po raz kolejny przystąpiła do tej pięknej 
akcji. 26 września od godz. 12.00 Nowele 
Polskie czytali uczniowie trzech raciąskich 
szkół. Celem Narodowego Czytania jest 
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi 
na bogactwo polskiej literatury, potrzebę 
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie 
poczucia wspólnej tożsamości. 

- str. 6
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Słowo Burmistrza Miasta                                                Mariusza Godlewskiego
Szanowni Mieszkańcy,

wrzesień jak co roku to czas powrotów 
uczniów do szkół. Latem w naszych 
miejskich placówkach odbyło się 
szereg prac remontowych, dzięki 
którym chcemy poprawiać komfort i 
warunki do pracy i nauki zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli. Objęły 
one głównie wnętrza budynków, 
które zostały odświeżone. Dalej 
trwa proces termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej, 
dzięki któremu zmniejszy się 
zużycie energii, co obniży koszty. 
W roku szkolnym 2019/2020 w 
miejskich placówkach wiedzę będzie 
zdobywać 589 uczniów. Realizujemy 
także projekt „Pakiet Kluczowych 
Kompetencji” , dzięki któremu nasza 
Szkoła Podstawowa szerzej wejdzie 
w świat interaktywny, który otacza 
nas w coraz większym stopniu. 
Zainstalowano tablice interaktywne, 
uczniowie korzystają z bardzo dobrze 
wyposażonej pracowni językowej, 
oraz z pracowni komputerowej 
wyposażonej w 35 nowych laptopów. 
Świat nowych technologii jest bliżej 
uczniów dzięki drukarkom 3D 
czy długopisom do wykonywania 
trójwymiarowych modeli. 

Doposażenie pracowni chemicznej 
pozwala na przeprowadzenie 
ciekawych eksperymentów i 
zaciekawienie młodych ludzi tymi 
zajęciami. Prowadzone jest także 
szereg dodatkowych zajęć, na 
czele z robotyką, które rozwijają 
wiele umiejętności, kreatywność i 
wyobraźnię u młodych Raciążan.
 
17 września – Raciąż pamiętał

W dniu 80. rocznicy agresji 
Związku Radzieckiego na Polskę, 
w budynku Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu 
mieliśmy okazję i niewątpliwą 
przyjemność obejrzeć spektakl 
„Strach” wystawiony przez grupę 
teatralną OHANA, napisany przez 
Raciążankę, Wiktorię Petrykowską. 
Obraz pokazujący losy niepełnej, 
polskiej rodziny w czasie wojny, a 
także traktujący o trudnych wyborach 
i zachowaniach w tym nieludzkim 
czasie, głęboko wzrusza i skłania 
do refleksji nad naszą jakże trudną 
i pełną heroizmu historią. Cieszę 
się, że tak młode osoby pamiętają 
o ważnych dla naszego narodu 
wydarzeniach, pielęgnują pamięć o 
nich i Polskich bohaterach tamtych 

dni, którymi często byli zwykli 
ludzie. Dziękuję wszystkim aktorom, 
którzy wystąpili na scenie podczas 
tego pięknego spektaklu - Wiktorii 
Petrykowskiej, Filipowi Gontarkowi, 
Marcelinie Chyczewskiej, Paulinie 
Kruszewskiej, Magdalenie Gosik, 
Zuzannie Żmijewskiej, Tymonowi 
Obrębskiemu i Wiktorii Rybiałek 
oraz Annie Mika za opiekę 
artystyczną nad całą grupą aktorów. 

Aktywizacja seniorów 
Gmina Miasto Raciąż 

systematycznie włącza się lub 
współorganizuje wydarzenia mające 
na celu walkę z wykluczeniem 
społecznym seniorów. Tym razem 

dzięki programowi Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej i 
Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego skierowanego do 
kierowców-seniorów, wszystkie osoby 
powyżej 55. roku życia posiadające 
prawo jazdy kategorii B, nie tylko z 
Raciąża, ale również z okolic, wezmą 
udział w specjalnym szkoleniu, 
które odbędzie się 6 października 
w Ośrodku Doskonalenia Techniki 
Jazdy – Tor Modlin. Wyjazd 
jest całkowicie bezpłatny i dla 
wszystkich uczestników szkolenie na 
pewno będzie ciekawie i aktywnie 
spędzonym czasem. 

Walczymy z azbestem 
Cały czas kontynuujemy 

nasza działania mające na celu 
systematyczne usuwanie wyrobów 
azbestowych zarówno z posesji 
prywatnych, jak i komunalnych. 
Pokrycia dachowe wykonane z 
zawierającego ten szkodliwy dla 
zdrowia związek, wciąż znajdują 
się na wielu budynkach. Dlatego 
zachęcam do składania wniosków 
o dofinansowanie na usunięcie 
azbestu, ponieważ wciąż pojawia 
się ich bardzo mało – w 2019 roku 

były to tylko 4 wnioski od osób 
prywatnych. Wyroby tego typu 
muszą zniknąć z naszych posesji do 
końca 2032 i choć wydaje się, że 
czasu pozostało jeszcze dużo, to z 
roku na rok go ubywa. Im szybciej 
azbest zniknie z otoczenia naszego i 
naszych dzieci, tym lepiej. Wspólnie 
dbajmy o otaczające nas środowisko. 

Jarmark Raciąski doceniony 
Podczas odbywającego się 15 

września w Płońsku Jesiennego 
Jarmarku „Od Pola do Stołu” 
doceniono inicjatywę „Jarmarku 
Raciąskiego”, wyróżniając ją 
certyfikatem „Marka Przyjazne 
Mazowsze”, który został przyznany 
na okres 2 lat. Jako burmistrz 
miasta Raciąża, które już od 6 lat 
jest współorganizatorem tego jakże 
ważnego dla promocji naszego 
miasta wydarzenia nawiązującego 
do lokalnych tradycji, cieszę się, że 
„Jarmark Raciąski” jest doceniany 
i stał się ważnym wydarzeniem, nie 
tylko dla społeczności lokalnej, ale 
również tej powiatowej.  

W dniach 18-19 września 
przedstawiciele parafii pw. 
Św. Wojciech w Raciąż, a 
także władz miejskich, oraz 
mieszkańcy Raciąża udali się 
na pielgrzymkę po relikwie 
papieża Jana Pawła II. Raciąska 
delegacja odwiedziła m.in. 
Częstochowę i Kraków. 

Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę 
odwiedzili Bazylikę Matki Bożej 
w Gidlach. W świątyni znajduje 
się maleńka, 9-centymetrowa 
figurka Matki Bożej, którą według 
miejscowej legendy wyorał rolnik 
Czeczek. Figura zasłynęła licznymi 
cudami. W Częstochowie uczestnicy 
pielgrzymki wzięli udział we mszy 
świętej przed cudownym obrazem 

Matki Bożej, a tradycyjnie o 21:00 
odbył się Apel Jasnogórski. 

Drugiego dnia pielgrzymi udali 
się do Krakowa, gdzie w samo 
południe w Sanktuarium Jana Pawła 
II odbyło się spotkanie z kardynałem 
Stanisławem Dziwiszem. Duchowny 
przywitał się z każdym z obecnych 
wręczając pamiątkowy obrazek. 
Była też okazja, by zamienić parę 
słów z osobistym sekretarzem Ojca 

Świętego. W stolicy Małopolski 
odbyło się także przekazanie relikwii 
Papieża Polaka proboszczowi parafii 
pw. Św. Wojciecha w Raciążu, 
księdzu Wiesławowi Kosińskiemu. 
Uczestnicy wyjazdu przed powrotem 
do Raciąża modlili się jeszcze w 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach. 

Uroczyste wniesienie relikwii 
Jana Pawła II do raciąskiego 
kościoła odbędzie się w niedzielę 13 
października o godzinie 10:00. 

Dawid Ziółkowski 

Pielgrzymka po relikwie Jana Pawła II

Relikwie już w Raciążu
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Nela, urodziła się z rzadką 
wadą genetyczną Zespołem 
Grouchego. Jest to delecja dłu-
giego ramienia chromosomu 
18.To znaczy, że nie wykształci-
ło jej się prawie całe ramię tego 
chromosomu. Niestety to powo-
duje u Neli poważne opóźnienie 
w rozwoju psychoruchowym. 
To można powiedzieć taka ty-
kająca bomba, bo nikt nie wie 
czego możemy się w związku z 
tą chorobą spodziewać. Dwu-
letnia dziewczynka, jeszcze nie 
chwyta, nie siada, nie chodzi. 
Nie mówi. Nie nawiązuje peł-
nego kontaktu z otoczeniem. 
Mogą też występować choroby 
towarzyszące, takie jak cukrzy-
ca, choroby serca, padaczka, 
dlatego musimy być czujni. 
Zwracać uwagę na wszelkie ob-
jawy i badać Nele przynajmniej 

co pół roku.
Na tę chorobę nie ma leku. Całe 
Neli życie to jest i będzie cza-
sochłonna rehabilitacja, mam 
nadzieję że też udana nasza 
walka o hormon wzrostu, który 
podobno wspiera przy takich 
schorzeniach rozwój. Chcemy 
też spróbować eksperymental-
nej metody genowej dr. Ban-
kiewicza. Może przeszczepu 
komórek macierzystych. Ale to 
wszystko wiąże się z nakładami 
finansowymi. Zbiórkami. Akcja-
mi taka jak ta. Dzięki ludziom 
dobrej woli my możemy walczyć 
o nasze dziecko. O jej względną 
normalność. Dlatego jesteśmy 
wdzięczni za każdą formę po-
mocy. Teraz już wiem, że sami 
nigdy byśmy nie dali rady.

Rodzice Neli

Dwuletnia Nela urodziła się 
z rzadką wadą genetyczną 
Zespołem Grouchego. Jest 
to delecja długiego ramienia 
chromosomu 18.To znaczy, że 
nie wykształciło jej się prawie 
całe ramię tego chromosomu. 
Niestety to powoduje u Neli 
poważne opóźnienie w rozwoju 
psychoruchowym. 

  W Raciążu powstał Komitet 
Społeczny Zbiórki Publicznej 
„RACIĄŻ DLA NELI”. Komitet 
zawiązał się w celu rejestracji i 
przeprowadzenia zbiórki publicznej 
dla chorej dziewczynki, której mama 
pochodzi z  naszego miasta. Celem 
jest zbiórka pieniędzy na wsparcie 
Neli w codziennej rehabilitacji.

Od początku września w wielu 
publicznych miejscach w Raciążu 
(aptekach, sklepach, bankach, 
ośrodkach zdrowia, MCKSiR oraz 
Urzędzie Miejskim) znaleźć można 
puszki z wizerunkiem Neli i opisem 
akcji. Będzie do nich można wrzucać 
pieniążki na pomoc w walce z 
codziennymi trudnościami. Poza 
tym komitet społeczny organizuje 
kilka miejskich wydarzeń, w trakcie 
których zbierane będą środki 
dla dziewczynki. 6 października 
zorganizowany zostanie koncert 
charytatywny „Witek Muzyk Ulicy 
dla Neli”, który rozpocznie się o 
19.00 w Miejskim Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu. Tego 
dnia będzie prowadzona całodniowa 
akcja w Raciąskim Centrum 
Kultury, będą koncerty zespołów 
oraz przedstawienie teatralne dla 
najmłodszych, ponadto wystąpią 
dzieci uczęszczające na zajęcia 
wokalne w MCKSiR. Ponadto czeka 
nas mnóstwo słodyczy, będą gofry i 
ciasta. A dochód z biletów cegiełek 

oraz za wszystkie działania zostanie 
przeznaczony dla Neli. Ponadto 
prowadzona zostanie licytacja fantów, 
są to m.in. vouchery na zabiegi 
kosmetyczne, kosmetyki, moneta 
GROM, książki z autografami, 
koszulka RAP z autografami, płyta 
Sławomira z autografami, zdjęcia 
skoczków z autografami, 2  płyty 
winylowe z limitowanej serii od 
Andrzeja Krzywego lidera zespołu 
DeMono, koszulka z podpisami 
Lechii Gdańsk, piłka z podpisami 
Błękitnych Raciąż vouchery na pizzę 
i wiele innych. 

 O wszystkich planowanych 
wydarzeniach informować będziemy 
na plakatach oraz na fanpage’u 
Raciąż dla Neli. 

Utworzone zostało również konto 
bankowe o numerze 77 8233 0004 
0022 4540 3000 0010, na które  
można dokonywać przelewów. 

Komitet Społeczny Zbiórki 
Publicznej „RACIĄŻ DLA NELI”

Zbiórka pieniążków już trwa

Raciąż dla Neli

Zbiórka kasztanów

Dary jesieni!
W naszym mieście 

prowadzona jest zbiórka 
kasztanów. Głównymi 
miejscami zbiórki są: Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu oraz 
Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu. 
Pozyskane ze zbiórki kasztanów 
fundusze zostaną przeznaczone 
na pomoc dla Neli. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
uczniów oraz nauczycieli do wzięcia 

udziału w akcji polegającej na zbiórce 
kasztanów. Kasztany przynosimy 
do sali nr 2 i sali nr 9 w szkole 
podstawowej. Organizatorkami i 
koordynatorkami akcji są Joanna 
Traczyk i Aneta Kowalska.

Mieszkańcy zaś mogą składać 
kasztany w Miejskim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Akcja trwa do 31.10.2019r. 
Zachęcamy do udziału. Idzie jesień.. 
a z nią kasztany.. zbieramy i również 
Neli pomagamy!

Redakcja
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Dbamy o bezpieczeństwo

Kolejne słupki w mieście
Gmina Miasto Raciąż 

zrealizowała roboty budowlane 
w ramach projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w 
Gminie Miasto Raciąż”.  W 
ostatnim czasie złożyliśmy 
wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o 
zwiększenie dofinansowania 
realizowanego projektu. 
Udało się! Gmina Miasto 
Raciąż pozyskała dodatkowe 
ponad 1,2 mln złotych na 
różnice poprzetargowe oraz 
prace dodatkowe, które 
zostały przeprowadzone w 
trakcie realizacji zadania. 
To fantastyczna wiadomość, 
ponieważ środki w wysokości 
ponad 1,2 mln zł, które 
Miasto Raciąż musiałoby 
ponieść zostanie w budżecie 
miasta i będzie możliwe 
do wykorzystania na inne 
przedsięwzięcia. 

Sieć kanalizacji była w mieście 
Raciąż sprawą priorytetowa. Jej 
fatalny stan, a rzec można właściwie 
jej brak był sporym kłopotem 
dla miasta, a przede wszystkim 
mieszkańców. Gmina Miasto 
Raciąż pozyskała dofinansowanie 

na budowę kanalizacji sanitarnej, 
rozbudowę miejskiej oczyszczalni 
ścieków i modernizację hydroforni 
w Witkowie. Wykonanie zadania 
sprawi, że gmina uniknie 
kar unijnych. Obecnie, po 
zakończeniu realizacji robót 
budowlanych w ramach projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż” w końcu będzie 
tak jak być powinno już dawno. 
Korzyści dla mieszkańców związane 
z realizacją modernizacji są znaczące. 
W krótkim okresie czasu była to 
możliwość dokonania nowych 
przyłączeń do sieci kanalizacyjnej 
oraz poprawa i podniesienie jakości 
obsługi wodnokanalizacyjnej. W 
dłuższej zaś perspektywie czasu to 
przede wszystkim stabilizacja cen 
wody i ścieków, co będzie efektem 
modernizacji technologicznej oraz 
poprawy funkcjonowania całości 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Spore zmiany dla miasta 
Modernizacja oczyszczalni 

miejskiej i budowa kanalizacji to 
jedne z najważniejszych zadań, z 
jakimi mierzył się już od dawna 
samorząd miasta. Raciąż jako 
jedno z nielicznych miast nie 
posiadało kanalizacji sanitarnej 
na głównych ulicach miasta, 

nawet centrum miasta nie było 
skanalizowane. Realizacja projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Raciążu” 
umożliwiła poprawę warunków 
społecznych, gospodarczych oraz 
przyrodniczych Raciąża. Celem 
projektu była poprawa systemu 
zaopatrzenia w wodę, zwiększenie 
stopnia skanalizowania terenu, 
zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni ścieków zapewniające 
możliwość oczyszczania ścieków z 
całego miasta oraz dostosowanie do 
obowiązujących wymagań w zakresie 
ochrony środowiska. Projekt zakładał 
przede wszystkim rozbudowę i 
modernizację oczyszczalni. Powstał 
drugi bioblok wraz z nową bazą. 
W zakres inwestycji wchodziła 
budowa kanalizacji sanitarnej 
dla części Miasta Raciąż oraz 
utworzenie nowych włączeń do sieci 
kanalizacyjnej. Przeprowadzony 
został audyt, który wskazał, jakie ulice 
nie są jeszcze w pełni skanalizowane. 
Prace realizowane były na ulicach: 
Zawoda, Rzeźniana, Wolności, 
Płocka, 11 listopada, Łąkowa, 
Dworcowa, Zakolejowa, Sportowa 
oraz Warszawska. W ramach 
realizacji projektu wyremontowano 
także stację uzdatniania wody w 
Witkowie na zewnątrz i wewnątrz 
budynku, ponadto dokonano 
renowacji 2 zbiorników naziemnych 
wody pitnej oraz renowacji studni 
głębinowych.

UM Raciąż

W ostatnim czasie pojawiło się 
wiele pytań ze strony mieszkańców 
Raciąża dotyczących  Raciążnicy. 
Burmistrz oraz Rada Miejska 
również są zaniepokojeni jej stanem, 
ale Miasto Raciąż ma ograniczone 
możliwości, ponieważ nie jest 
zarządcą, ani właścicielem rzeki – 
jest nim Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. Decyzja 
wodnoprawna z 2012 roku 
zobowiązuje nas do oczyszczania 
rzeki raz w roku, co zostało już 
wykonane w lipcu i sierpniu. Kolejne 
oczyszczanie leży już po stronie Wód 
Polskich. Na obecny stan Raciążnicy 

wpływa przede wszystkim susza – 
niski stan wody, która nie płynie 
powoduje, że rozwija się tzw. rzęsa 
wodna. Problemem są również 
nielegalne tamy, które powstały 
na rzece na terenie Gminy Raciąż. 
Po raz kolejny zwracamy się też z 
prośbą, o zaprzestanie wyrzucania 
śmieci do Raciążnicy, która jest 
nagminnie zanieczyszczana na 
odcinku przebiegającym przez tzw. 
duży Park Miejski. Apelujemy o 
rozsądek i wspólne dbanie o czystość 
terenów zielonych naszego miasta.

UM Raciąż

Ze względu na powtarzające 
się uszkodzenia łuków 
chodnika na skrzyżowaniu 
ulic Zielonej i Słonecznej po 
decyzji burmistrza zostały tam 
zainstalowane słupki ochronne, 
które będą zapobiegały 

kolejnym uszkodzeniom. 
W najbliższym czasie słupki 
pojawią się również na łukach 
chodnika na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej i Błonie.

UM Raciąż

Środowisko ważna sprawa

Walczymy z azbestem

Burmistrz Raciąża pozyskał ponad 1,2 mln zł

Dodatkowe ponad 1,2 mln zł 
na kanalizację
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7 września w sobotę   w 
przepięknym parku przed 
siedzibą Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji   
w Raciążu ponownie 
spotkali się uczestnicy 
Projektu   realizowanego przez 
Stowarzyszenie Nasz Drobin pt 
„ Drobniej ma sens! Program 
aktywizacji obywatelskiej 
środowisk 60+…”. 

Projekt współfinansowany ze 
środków Samorządu   Województwa 
Mazowieckiego. Tym razem za spra-
wą   Pani   Danuty   Kantorowskiej, 

prezesa   Regionalnego Stowarzysze-
nia  Twórców Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Raciążu, partne-
ra w projekcie realizowany był już 
trzeci   mikroprojekt   pt. „KOSZ 
PIKNIKOWY SENIORA”. Na 
imprezę zjechali   goście ze Słubic, 
Łącka, Staroźreb, Koziebród, Biel-
ska, Młodochowa i Drobina.  Do 
wspólnej zabawy dołączyli seniorzy 
z Raciąża:  Klub Seniora, Nauczy-
cielski Klub Seniora, Klub Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również 
burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, przewodniczący Rady 

Miejskiej Paweł Chrzanowski, dy-
rektor MCKSiR Artur Adamski. 
Organizatorzy przygotowali   boga-
te menu m.in. placki ziemniacza-
ne, placuszki z cukinii, grochówka, 
chleb ze smalcem i ogórkiem kiszo-
nym, kiełbasę, kaszankę, ciasta. Nie 
zabrakło konkursów dla seniorów  i 
dobrej muzyki. Piknik miał na celu 
przybliżenie tradycji kulinarnych 
regionu, zawiązywanie nowych zna-
jomości wśród seniorów, integrację 
wewnątrzpokoleniową, dzielenie się 
pomysłami  i dobrą zabawę. 

MCKSiR

Nie od dziś wiadomo, że bez-
pieczeństwo jest bardzo waż-
ne, o czym przypomnieli nam 
strażacy i policjanci podczas 
Pikniku Strażackiego, który 
został zorganizowany w ostat-
nią wakacyjną sobotę, tj. 31 
sierpnia na placu przy MCKSiR. 
Nie zabrakło licznych atrakcji, 
konkursów, quizów i pokazów 
związanych z bezpieczeństwem 
– stymulatory, pierwsza pomoc 
oraz warsztatów plastycznych i 
teatralnych. 

Uczestnicy pikniku mieli możli-
wość skorzystania z licznych atrakcji 
przygotowanych przez strażaków z 
OSP w Raciążu, m.in. tory sprawno-
ściowe, pokazy strażackie związane z 
bezpieczeństwem, prezentacja wypo-
sażenia strażackiego, nabór młodych 
ochotników. Wśród zabaw i konkur-
sów znalazły się: wbijanie klocka, 
strumieniem do celu, znajdź misia w 
zadymionym pomieszczeniu, pierw-
sza pomoc (ratuj misia). Policjan-
ci znakowali rowery, prezentowali 
wyposażenie policyjne oraz tresurę 
i umiejętności policyjnego psa służ-
bowego Za udział w konkurach 

dzieci otrzymały drobne nagrody i 
związane z bezpieczeństwem gadże-
ty. odblaskowe. Oprócz konkursów 
strażackich, można było wziąć udział 
w slalomie rowerowym, skorzystać z 
symulatorów dachowania, zderzenia 
i air bag. Dla najmłodszych dzieci 
przygotowano zjeżdżalnie i zamek 
dmuchany, przejazdy na koniu i ku-
cyku. Nie zabrakło również warszta-
tów plastycznych (wyklejanie, kolo-
rowanie) oraz teatralnych Teatru Jar. 

Partnerem wydarzenia byli: Miej-
skie Centrum Kultury, Sportu i Re-

kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu, Gmina Miasto Raciąż, 
Gmina Raciąż, Komisariat Policji w 
Raciążu oraz Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu.

Strażacki Piknik Rodzinny zreali-
zowano z projektu pn. Inicjatywy 
wspierające podnoszenie świadomo-
ści wśród dzieci i seniorów w zakre-
sie porządku oraz bezpieczeństwa w 
Gminie Miasto Raciąż.

Redakcja

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Strażacki Piknik Rodzinny

Drobniej ma sens!

Kosz Piknikowy Seniora
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23 września w Miejskim Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji 
im. Ryszard Kaczorowskiego w 
Raciążu odbyło się przedstawie-
nie autorstwa Wiktorii Petry-
kowskiej pt. „Psia Kość”. Spek-
takl połączony został ze zbiórką 
na rzecz zwierząt. 

Dzięki przedstawieniu „Psia Kość” 
dzieci dowiedziały się jak ważna jest 

odpowiedzialność i miłość do na-
szych czworonożnych przyjaciół. 
Biletem wstępu był upominek dla 
psiaka, który pomoże wielu psiakom 
z miasta i gminy Raciąż przetrwać 
zimę. Przedstawienie zostało zorga-
nizowane przez Bibliotekę Publiczna 
w Raciążu oraz Lokalne Stowarzysze-
nie dla Bezdomnych Zwierząt „Psi-
jazna Dłoń”. Udział wzięli: Wiktoria 
Petrykowska, Magdalena Gosik, Zu-

zanna Żmijewska, Magdalena Byliń-
ska oraz Małgorzata Stanisławiak.

Dziękujemy uczniom: Szkoły 
Podstawowej w Uniecku, Krajkowie, 
Raciążu oraz przedszkolakom z Nie-
publicznego Przedszkola Akademii 
Myszki Miki, Miejskiego Przedszko-
la w Raciążu oraz Przedszkolakom z 
Krajkowa.

Organizatorzy: Biblioteka Publicz-
na w Raciążu, Lokalne Stowarzysze-
nie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt 
„Psijazna Dłoń”.

Biblioteka Publiczna w Raciążu

Podczas tegorocznej odsłony 
akcji Narodowe Czytanie Para 
Prezydencka zaproponowała 
do czytania Nowele Polskie. 
Biblioteka Publiczna w Raciążu 
działająca w strukturach 
MCKSiR po raz kolejny 
przystąpiła do tej pięknej 
akcji. 26 września od godz. 
12.00 Nowele Polskie czytali 
uczniowie trzech raciąskich 
szkół.

Para Prezydencka dokonała 
wyboru spośród stu propozycji 
tytułów przesłanych do Kancelarii 
Prezydenta. Wybrano 8 nowel: 
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, 
„Dym” Marii Konopnickiej, 
„Katarynkę” Bolesława Prusa, „Mój 
ojciec wstępuje do strażaków” 
(ze zbioru: Sanatorium pod 
Klepsydrą) Bruno Szulza,  „Orkę” 
Władysława Stanisława Reymonta, 
„Rozdziobią nas kruki, wrony” 
Stefana Żeromskiego, „Sachem” 
Henryka Sienkiewicza i „Sawę „ (z 
cyklu: Pamiątki Soplicy) Henryka 
Rzewuskiego. 

Ponadczasowość utworów
Wybrane utwory reprezentują 

różne epoki i style – od romantyzmu 
po dwudziestolecie międzywojenne 
– „ale łączy je to, co najważniejsze: 
są na trwałe wpisane w historię 
polskiej literatury”. Wspólnym 
mianownikiem wybranych nowel 
jest polskość w połączeniu z 

treściami uniwersalnymi refleksją 
nad człowiekiem i społeczeństwem. 
Ich zwięzła forma idzie w parze z 
mistrzostwem stylu i plastycznością, 
pozostawiającą niezapomniane 
wrażenia u czytelników. Dziś teksty 
te nic nie straciły ze swej aktualności. 
Uczą, że w życiu powinniśmy 
kierować się szlachetnością i 
solidarnością, że nie wolno nam 
stracić wrażliwości na ludzką krzywdę 
ani zapomnieć naszej historii.

Nowele czytali uczniowie
W tej odsłonie Narodowego 

Czytania w Raciążu uczestniczyli 
uczniowie trzech raciąskich szkół: 
Szkoły Podstawowej im. St. 
Konarskiego w Raciążu, Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mjr 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w 
Raciążu i Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Raciążu. Wyboru 
fragmentów nowel podjęły się 
polonistki - Krystyna Chyczewska 

i Beata Kasicka. Czynny udział 
w koordynacji i przygotowaniu 
akcji Narodowego Czytania w 
Raciążu mieli również pracownicy 
Biblioteki Publicznej w Raciążu. 
Oprawę artystyczną przygotowała 
Anna Mika. Pracownicy MCKSiR 
zapewnili pomoc techniczną. 

Podziękowania
Wręczono podziękowania w formie 

dyplomów, za współpracę i aktywne 
uczestnictwo przy realizowaniu przez 
Bibliotekę Publiczną w Raciążu 
wydarzenia pn. Narodowe Czytanie 
„Nowele Polskie” dla szkół biorących 
udział w tegorocznej odsłonie akcji.

Celem Narodowego Czytania 
jest popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na bogactwo 
polskiej literatury, potrzebę dbałości 
o polszczyznę oraz wzmocnienie 
poczucia wspólnej tożsamości. Akcja 
społeczna zapoczątkowana została w 
2012 roku. 

Organizatorzy: Biblioteka 
Publiczna w Raciążu oraz MCKSiR 
w Raciążu

Redakcja 

Biblioteka Publiczna w Raciążu 
składa serdecznie podziękowania 
wszystkim tym, którzy wcielili 
się w role lektorów Narodowego 
Czytania „Nowele Polskie” w 
Raciążu.

Narodowe Czytanie 2019
„Nowele Polskie” czytali: 

1) Szkoła Podstawowa 
– opiekun Katarzyna Kalińska 
Dym M. Konopnicka 
Anna Ossowska
Martyna Mazuchowska
Katarynka B. Prus
Szymon Chudzyński
Alicja Dalkiewicz
Sachem  H. Sienkiewicz
Julia Podorska
Natalia Pietrzak

2) Zespół Szkół – opiekun Beata 
Kasicka

Rozdziobią nas kruki, wrony… S. 
Żeromski
Piotr Ambrochowicz
Natalia Dębkowska
Orka W.S. Reymont
Tymon Obrębski 
Oliwia Bylińska 
Dobra Pani E. Orzeszkowa
Aleksandra Kruszewska
Wiktoria Podlecka

3) STO – opiekun Bożena 
Wesołowska- Liberadzka i Marta 
Ciesielska 
Sawa H. Rzewuski
Alicja Pawlak
Maja Witkowska 
Mój ojciec wstępuje do strażaków 
B. Schulz
Magdalena Ambroziak
Malwina Moszpańska

Przedstawienie dla dzieci w MCKSiR

„Psia Kość”

Czytanie Narodowe 2019 w Raciążu

8 nowel polskich
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15 września podczas XIV 
Jesiennego Jarmarku: ,,Od 
pola do stołu’’ Lokalna Grupa 
Działania Przyjazne Mazowsze 
przyznała po raz pierwszy 12 
Certyfikatów Marka Przyjazne 
Mazowsze. Nagrody zostały 
wręczone laureatom w trzech 
kategoriach produkt lokalny, 
usługa, inicjatywa lokalna. 

Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu, 
otrzymało certyfikat „Marka 
Przyjazne Mazowsze” dla Jarmarku 
Raciąskiego. Nagrodę w kategorii 
inicjatywa lokalna za Jarmark 
Raciąski dla Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu odebrał 
Dyrektor Artur Adamski. 
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
decyzji kapituły wyróżniającej nasze 

wydarzenie certyfikatem. Jest to 
kolejne potwierdzenie słuszności 
decyzji podjętej kilka lat temu, 
wspólnie z władzami miejskimi, 
o organizacji w Raciążu tego typu 
wydarzenia – nawiązującego do 
tradycji i historii regionu. Dziękujemy 
za przyznane wyróżnienie. Ponadto 
cieszy fakt, że MCKSiR po raz 
kolejny został partnerem Jarmarku 
„Od Pola do Stołu” – powiedział 

Artur Adamski, który tego dnia miał 
okazję wystąpić w podwójnej roli – 
jako Dyrektor MCKSiR odbierając 
statuetkę, zaś w związku z realizacją 
projektu partnerskiego przez LGD 
Przyjazne Mazowsze z tożsamą 
grupą z Hiszpanii złożył, w imieniu 
Powiatu Płońskiego, podziękowania 
przybyłym delegatom oraz życzył 
owocnej współpracy w przyszłości, 
zapewniając jednocześnie, że Powiat 
Płoński jest przyjaznym miejscem 

dla organizacji pozarządowych.
Jarmark to inicjatywa władz miasta, 
która powstała w 2013 roku, w celu 
promowania tradycji, produktów, 
rękodzieła wytwórców i artystów z 
regionu Mazowsza. Wydarzenie na 
stałe wpisało się w kalendarz imprez 
miejskich. Z roku na rok przyciąga 
coraz większą liczbę uczestników.
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski przyznał - Bardzo 
się cieszę, że certyfikat "Marka 
Przyjazne Mazowsze" został 
przyznany organizowanemu przy 
udziale Gminy Miasto Raciąż 
Jarmarkowi Raciąskiemu. To 
wydarzenie organizowane jest już 
od 6 lat i przypadło do gustu jego 
uczestnikom. Pomysł organizacji 
wydarzenia zaproponowałem na 
spotkaniu z przedsiębiorcami w 
2013 roku. Planujemy zmianę 
formuły wydarzenia, na bardziej 
lokalną, w której udział wzięło by 
więcej lokalnych, miejscowych 
przedsiębiorców. Zależy mi by 
mieszkańcy miasta poznali ich 
również w niecodziennej roli, by 
lokalne społeczeństwo zapoznało się z 
ofertą miejscowych przedsiębiorców. 
To właśnie na tym, poza walorem 
kulturalnym i społecznym, 
najbardziej mi zależy.
W kategorii „Produkt Lokalny” 
nagrody otrzymali: 
Marta Łach Polka Raciąż - Ręcznie 
wykonane mydła naturalne, 
Krzysztof Kowalski z Gawłowa - 
Olej rzepakowy tłoczony na zimno, 
Restauracja,, Poświętne” w Płońsku 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie - Roladki 
sienkiewiczowskie, 
Katarzyna Wadas z PAT-KON Marek 
Rozwora Skarboszewo - Wołowina 
Highland Cattle z własnej hodowli, 
Magdalena Lewandowska ze 
Śródmiejskiej Manufaktury Serów 
Śródborze - Sery i jogurty owcze, 
Emilia Ambroziak z KGW ,,W 
kobiecym gronie” Nowe Radzikowo 
- Konfitury według babci receptury: 
,,Truskawkowa Delicja” i ,,Malina z 
pesteczką”

Pan Grzegorz Ślesicki Lubowidz - 
Lubowidzki Strój Zakrzewski.
W kategorii „Usługa” Certyfikat 
otrzymali: 
Hanna Kowalska z Winnik - Zagroda 
Edukacyjna,
Małgorzata Adamczyk z 
gospodarstwa agroturystycznego 
,,Sielanka” Pólka - Raciąż - Ceramika 
Raciąż,
Stanisława Głowacka Załuski - 
Bombki i ozdoby świąteczne oraz 
wyroby okazjonalne.
W kategorii: ,,Inicjatywa lokalna” 

Certyfikat otrzymała (oprócz 
Miejskiego Centrum Kultury i 
Sportu im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu) również Gmina Płońsk 
za Dożynki Płońskie.
Wszystkim Laureatom Konkursu 
„Marka Przyjazne Mazowsze” 
serdecznie gratulujemy !

Redakcja (źr. Starostwo Powiatowe 
w Płońsku)

„Marka Przyjazne Mazowsze” dla Jarmarku Raciąskiego

Certyfikat dla Jarmarku Raciąskiego

W ramach projektu „Pakiet Klu-
czowych Kompetencji” Szkoła Pod-
stawowa im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu szerzej wchodzi w świat 
interaktywny. Pojawiły się trzy inte-
raktywne tablice, a uczniowie korzy-
stają też z bardzo dobrze wyposażo-
nej pracowni językowej. Na potrzeby 
zajęć informatycznych sala kompu-
terowa zyskała 35 nowych laptopów. 
Świat nowych technologii zawitał 
do szkoły również dzięki drukar-
kom 3D, długopisom do tworzenia 
trójwymiarowych modeli, czy zesta-

wom LEGO Education, które będą 
używane podczas zajęć z robotyki. 
Dzięki doposażeniu pracowni che-
micznej, uczniowie będą mogli zoba-
czyć ciekawe eksperymenty, co zmo-
tywuje ich do aktywnego udziału w 
zajęciach. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w naborze uzupełniającym 
na dodatkowe zajęcia, który trwa do 
6 września. Projekt „Pakiet Kluczo-
wych Kompetencji” skierowany jest 
do uczniów klas 4-8.

UM Raciąż 

Rozwój uczniów najważniejszy

Nowe sprzęty w szkole
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Wraz z początkiem września 
rozpoczął się rok szkolny 
2019/2020 w raciąskim 
Przedszkolu Miejskim. Był 
to miesiąc pełen emocji 
związanych z powitaniem 
nowych przedszkolaków oraz 
ich adaptacją. Starsze dzieci 
wróciły do swych aktywności i 
zabaw.

Dnia 2 września dzieci 5-cio i 6-cio 
letnie upamiętniły 80-tą rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. 
Wspólnie z panią Stanisławą 
Gocalińską, która mieszka w naszym 
mieście i wywodzi się z pokolenia 
Dzieci Wojny rozpoczęliśmy rok 
szkolny 2019/2020. Przekroczenie 
progu przedszkola przedstawicielki 
wojennego pokolenia w sposób 
symboliczny dokończy jej przerwaną 

przed osiemdziesięciu laty edukację.
Dnia 6 września 2019 r. z 

okazji Jubileuszu 90 - lecia Banku 
Spółdzielczego w Raciążu złożyliśmy 
gratulacje oraz życzenia dalszych 
sukcesów.

Pierwszy spacer trzylatków
Dzieci 3-letnie z grupy „Jagódki” 

w poniedziałek 09.09.2019r., 
wybrały się na spacer. Trzymając za 
rączki węża spacerowały dumnie 
w pobliżu przedszkola. Wąż okazał 
się przyjacielem dzieci, a ich 
uśmiechnięte buzie świadczą o tym, 
że polubiły grupowe spacerki.

W dniu 17.09.2019 r. nasze 
przedszkole odwiedził Teatr 
Profilaktyczny Edukacja i Animacja 
„MAGIK” z przedstawieniem 
pt. „Rodzinka jak malinka”, 
które poruszało temat zdrowego 
odżywiania oraz aktywności 

ruchowej.

Sprzątanie świata
Tradycyjnie co roku włączamy się 

do akcji „Sprzątania Świata”, by od 
najmłodszych lat uczyć dzieci zasad 
dbania o środowisko. Przedszkolaki 
z chęcią i radością przyłączyły się 
do akcji, by posprzątać „naszą 
Ziemię”. Dzieci dzielnie zbierały 
papierki, worki foliowe, kartoniki. 
Widząc, jak dużo jest śmieci 
wokół nas i jak trudno to wszystko 
posprzątać, przedszkolaki nauczyły 
się, że czystość otoczenia, w którym 
przebywamy, zależy tylko od nas.

Dnia 20 września obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Z tej okazji dzieci przemaszerowały 
ulicami miasta śpiewając znane im z 
przedszkola piosenki.

MP Raciąż

Piłkarskie pożegnanie wakacji

Wieści z Przedszkola Miejskiego
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Tegoroczna inauguracja no-
wego roku szkolnego w Zespole 
Szkół w Raciążu miała szczegól-
ny wyraz. Nasza szkoła włączy-
ła się w projekt pt. „Przerwany 
Marsz”, który został zainspiro-
wany przez parlamentarny Ze-
spół ds. wspierania środowisk 
Polskich Dzieci Wojny.

Polskie Dzieci Wojny to nasze 
Babcie i nasi Dziadkowie, osoby 
urodzone przed zakończeniem II 
wojny światowej - ostatni świadko-
wie tamtych tragicznych dni. Nie 
pozwólmy im odejść bez należytego 
oddania hołdu i czci za to co zrobili 
dla Polski.

Intencją tego projektu jest to, żeby 
dziś, w 80-tą rocznicę wybuchu II 
wojny światowej, młode pokolenie 
Polaków razem z Polskimi Dziećmi 
Wojny, udali się do szkół na uro-
czystość rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego.

Przekroczenie progów szkół przed-
stawicieli wojennego pokolenia w 
sposób symboliczny dokończy ich 
przerwaną przed osiemdziesięciu laty 
edukację. Pięć lat okupacji zabrało 
ich beztroskie dzieciństwo przyspa-
rzając dni pełnych cierpień i smutku, 
niejednokrotnie odbierając im życie. 
Wchodząc do szkoły razem z nami 
pokazują, że ich poświęcenie, ich 
dramatyczny i trudny los nie poszedł 

na marne. Dzięki temu co oni prze-
żyli, dzięki temu, że wytrwali, młode 
pokolenie może spokojnie rozpocząć 
edukację pod okiem swoich nauczy-
cieli, wychowawców i opiekunów.

I dlatego też w uroczystym roz-
poczęciu nowego roku szkolnego w 
naszej szkole uczestniczyli przedsta-
wiciele pokolenia wojny: p. Jadwiga 
Sobieska, p. Irena Wiśniewska, p. 
Ewa Kaźmierkiewicz, p. Krystyna 
Okrzes, p. Irena Dzięgielewska, p. 
Norbert Szelągowski, p. Stanisław 
Mączewski, p. Jan Mączewski, p. 
Wacław Markowski, p. Czesław 
Drozdowski, p. Marian Stępiński.

ZS w Raciążu

 Nowy Rok Szkolny

Powroty do szkoły i przedszkola

 Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

ZS przywitał nowy rok szkolny

2 września, tak jak w całej 
Polsce, również w Raciążu roz-
począł się nowy rok szkolny 
2019/2020. Po zasłużonym 
dwumiesięcznym odpoczyn-
ku uczniowie wrócili do swoich 
placówek, by kontynuować na-
ukę w kolejnych klasach. 

Do Przedszkola Miejskiego bę-
dzie uczęszczać 124 dzieci, w tym 
43 sześciolatków, podzielonych na 6 
oddziałów przedszkolnych – Jagódki 
(3-latki), Koniczynki (3 i 4 latki), 
Sówki (5-latki), Motylki (5-latki), 
Słoneczka i Króliczki (obie grupy z 

6-latkami). Latem wewnątrz budyn-
ku trwały prace remontowe, tak by 
najmłodsi Raciążanie mogli przeby-
wać w komfortowych warunkach. 

W Szkole Podstawowej im. Sta-
nisława Konarskiego utworzono 23 
klasy, w których łączne będzie uczyć 
się 465 uczniów. W pierwszej klasie 
naukę rozpoczęło 53 uczniów, po-
dzielonych na trzy oddziały. Latem 
we wnętrzu budynku odbywały się 
liczne prace remontowe, trwają rów-

nież działania w związku z termomo-
dernizacją placówki. 

Uczniom, oraz pracującym z nimi 
nauczycielom, na starcie kolejnego 
roku nauki życzymy zapału do cięż-
kiej pracy i cierpliwości, by w czerw-
cu móc pochwalić się osiągniętymi 
sukcesami.

UM Raciąż
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17 września w MCKSiR w 80. 
rocznicę sowieckiej napaści na 
Polskę przygotowano spektakl 
teatralny „Strach” i wystawę 
„Miasto Pamięci”. Pokazane 
zostały wstrząsające przeżycia 
tamtych wydarzeń, które nie 
tylko skłaniały do refleksji, ale i 
poruszyły.

Na obchodach rocznicy wybuchu 
II wojny światowej obecni byli 
burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, sekretarz Miasta Renata 
Kujawa, seniorzy z raciąskiego 
stowarzyszenia, uczniowie ZS w 
Raciążu. Spektakl „Strach” grupy 
teatralnej OHANA, działającej 
przy Miejskim Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu wywołał 
wiele emocji. Scenariusz został 
napisany w 2017 roku przez Wiktorię 
Petrykowską - wówczas uczennicę 
klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół w Raciążu. Jest to 
studium niepełnej rodziny polskiej w 
czasach okupacji oraz wpływie wojny 
na postawy i zachowania ludzkie. 
Spektakl opowiada o rozterkach, 
wyborach, odpowiedzialności i 
stracie. Występują: Maria Stasiak 
– Wiktoria Petrykowska, Władek 
Stasiak – Filip Gontarek, Irenka 
Stasiak – Marcelina Chyczewska, 
Halszka Stasiak– Paulina Kruszewska, 
Miriam Hirsz – Magda Gosik, 
Józia Hirsz – Zuzanna Żmijewska, 
Staszek Pokorski – Tymon Obrębski, 
Zenia Kowal – Wiktoria Rybiałek, 
Opieka artystyczna – Anna Mika. 
Spektaklowi towarzyszy wystawa 
„Miasto Pamięci” udostępniona 
przez Zespół Szkół w Raciążu, w 
ramach projektu zainicjowanego 
przez Towarzystwo Projektów 
Edukacyjnych, pod patronatem 
Wojewody Mazowieckiego. 

MCKSiR

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej

„Strach” i „Miasto Pamięci”

W niedzielę, 1 września br. 
mieszkańcy miasta upamiętnili 
ten szczególny i zarazem 
tragiczny w skutkach dla 
naszego kraju dzień. 

Przedstawiciele władz wyruszyli 
spod Urzędu Miejskiego na 
przemarsz pocztów sztandarowych 
ulicami miasta, by następnie 
wraz z pozostałymi uczestnikami 
obchodów wziąć udział w Mszy 
św. w intencji wszystkich poległych 
i zabitych podczas II wojny 
światowej. Wśród uczestników 
obchodów upamiętniających napad 
hitlerowskich Niemiec na Polskę 
znaleźli się m.in. przedstawiciele 
władz miasta i gminy Raciąż, 
kombatanci, służby mundurowe, 
seniorzy, dyrektorzy placówek 
oświatowych, uczniowie Raciąskich 
szkół, mieszkańcy miasta. Delegacje 
pocztów sztandarowych złożyły 
kwiaty i wieńce pod pomnikiem 
żołnierzy poległych w 1939 roku. 
Uroczystość, jak co roku, swą grą 
uświetniła orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raciążu. Po 
mszy św. w Kościele Parafialnym 
wyruszono na Cmentarz Parafialny, 
gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem 
Pamięci Narodowej.

Redakcja

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Uroczyste obchody w Raciążu
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Hejt, hejter, hejtować. Słowa 
te są ostatnio bardzo popularne 
w Internecie. Jednak nie każdy 
wie, czym tak naprawdę jest 
hejt i skąd wzięło się to pojęcie. 
Wiadomo za to, że internauci 
lubią hejtować  celebrytów, 
dziennikarzy, a najbardziej 
-polityków! Pojawiają się nawet 
oskarżenia, że jedne partie 
nasyłają na inne hejterów, by ci 
obrażali przeciwników w sieci. 
Co to jest hejt?

To spolszczona wersja słowa hate, 
czyli nienawidzić.  Hejtem  określa 
się działanie w Internecie, które 
jest przejawem złości, agresji i 
nienawiści. To wszelkie formy 
uderzenia w kogoś, nie tylko słowem 
(chociaż głównie nim), ale i grafiką 
czy filmem. Wielu internautów 
czuje się w sieci bezkarnych, 
dlatego chętnie obrażają innych 
użytkowników w czasie dyskusji, 
ale nie tylko ich. Celem hejterów są 
też znani z pierwszych stron gazet, 
czy raczej z głównych stron portali. 
Fala hejtu zalewa szczególnie fora 
dyskusyjne i komentarze w serwisach 
plotkarskich. Jednak nie tylko. 
Często pod ostrzałem hejterów są 
politycy nie tylko znani z telewizji, ale 
również lokalni działacze z miast i wsi. 
Przykładem fali hejtu były ostatnie 
wybory samorządowe. Zwolennicy 
jednego kandydata na Burmistrza 
atakowali kontrkandydata, który 
im się nie podobał i na odwrót. 
Zachowania takie można jeszcze 
zrozumieć dopóki jest to tylko 
krytyka, gorzej jeśli przeradza się w 
ubliżanie, lżenie, poniżanie, a nawet 
w groźby  karalne. Niedopuszczalne 
także jest to, że jeden z kandydatów 
„podgrzewa atmosferę”, a nawet 
osobiście w hejt się angażuje.    
Podawanie fałszywych informacji i 
zwykłe kłamstwa. Dyskusje o życiu 
prywatnym kandydatów.  Insynuacje.  
Oskarżania.  Wszechobecna 
niechęć, wręcz nienawiść. Ale to nie 
wszystko z informacji prasowych 
dowiadujemy się, że dochodzi 
nawet do nachodzenia domów ( 

kandydatek, kandydatów), sąsiadów, 
miejsc pracy. Wypytywanie, nękanie. 
Straszenie pracowników miejskich 
urzędów i spółek zwolnieniami w 
przypadku wygranej kandydatki 
lub kandydata.   Do tego jeszcze 
próby niedopuszczenia do 
przekazów medialnych kandydatów, 
np. poprzez blokowanie studia 
radiowego.    Niszczenie plakatów i 
banerów nikogo już nie dziwi.

Błotem jest łatwo rzucić. 
Anonimowość sieci stwarza idealne 
warunki. Daje szansę wylać frustracje, 
rozładować emocje. Dlatego tak 
ważne jest by, Społeczeństwo 
nie tylko Raciąża zrozumiało, że 
język ma niewyobrażalną moc – 
rozumiemy świat w  taki sposób, 
w  jaki o  nim opowiadamy.  Słowa, 
których  używamy w  tych 
opowieściach, wyznaczają sposób 
naszego myślenia, a w konsekwencji 
wpływają na  to, jak postępujemy 
wobec opisywanego świata. 
To  oczywiste, że  nie doszłoby 
do  wielu pogromów, ludobójstw 
czy Holokaustu, gdyby  nie siła 
propagandy. Dobrym przykładem 
są wydarzenia, jakie miały miejsce 
w Rwandzie w 1994 roku. W wyniku 
nieustannego powtarzania, 
że  stanowiący mniejszość Tutsi są 
nie ludźmi, lecz pasożytami lub 
chorobą, którą trzeba zwalczać, 
udało się stworzyć w  myśleniu 
większości Hutu przekonanie, 
że  ludzie dzielą się na  takich, 
których  życie jest cenne, i  takich, 
których  jest bezwartościowe. W  tak 
zaprojektowanym obrazie świata 
członkowie bojówek Hutu nie stawiali 
sobie pytań na  temat uczestnictwa 
w  ludobójstwie, a  większość 
rwandyjskiego społeczeństwa nie 
odczuwała potrzeby reagowania 
na rozgrywającą się dookoła przemoc. 
 Przypadek Rwandy jest drastycznym 
przykładem tego, dokąd może 
prowadzić nieskrępowane 
ubieranie powszechnie używanego 
języka w  strój nienawiści. Takich 
przykładów jest niestety znacznie 
więcej. Brian Muller i Joshua Smith 
przeprowadzili szeroko zakrojone   

badania, z których wynika, że wśród 
grup amerykańskich imigrantów 
napiętnowanych nienawistnym 
językiem o wiele częściej dochodziło 
do  samobójstw niż w  przypadku 
hejtującej większości. Jednym z wielu 
polskich przykładów jest z  kolei 
propaganda antysemicka rozpętana 
przez władze PRL w  odpowiedzi 
na  protesty studentów w  marcu 
1968 roku. Atmosfera szykan 
i  rękoczynów, w  jakiej musieli żyć 
przez następne miesiące członkowie 
społeczności żydowskiej w  Polsce, 
doprowadziła do  ich masowej 
ucieczki z naszego kraju. Uchodźstwo 
wybrała wtedy ponad połowa Żydów 
pozostałych w  Polsce po  wojnie. 
    Hejterze! Kim jesteś i po co to 
robisz?

Typowy hejter jest odważny i 
silny, ale tylko w Internecie. Prawda 
jest taka, że twarzą w twarz nigdy 
nie odważyłby się na szczerość i 
agresywne zwroty. To też typowy 
„ Smerf Maruda”. Na wszystko 
narzeka, ze wszystkim się nie 
zgadza, każdy temat jest w stanie 
wykorzystać do tego, aby wyrazić 
swoje frustracje i złość. Gdy wchodzi 
w interakcję, broni swojej racji 
niezależnie od logiki, opinii innych 
oraz argumentacji.  Jego aktywność 
to typowa mowa nienawiści: 
inwektywy, przekleństwa, epitety, 
chamskie zwroty i pełne nienawiści 
zdania.  W swojej aktywności 
wykazuje się egoizmem. Nie szanuje 
zdania innych. Za nic ma sobie 
czyjeś dobre imię. Hejter uwielbia 
też gorące newsy. Przegląda serwisy 
plotkarskie i... krytykuje celebrytów 
– a to za blichtr, a to za bogactwo 
i życie ponad stan. Jest zazdrosny i 
zaczepny. Uwielbia aktywizować 
innych użytkowników. Wchodzi w 
chore dyskusje, podjudza, zaczepia – 
tylko po to, aby z kimś się pokłócić! 
Gdy ktoś wytyka mu jego gafy 
lub krytykuje brak cyberkultury, 
nie jest w stanie przyznać się do 
błędu, a już na pewno przeprosić. 
W zamian za to, gdy tylko czuje 
zagrożenie, usuwa niewygodne 
posty, wpisy, komentarze. Najgorszą 
formą jego agresji jest zaś gnębienie 
ludzi, którzy wykazują słabość 
psychiczną.  Dlaczego hejtuje?  Bo 
czuje się bezkarny. Czasami jest 
to niedowartościowany osobnik 
z wybujałym ego. Ale są i tacy, 

którzy w realu nie mają śmiałości na 
szczerość. W sieci czują możliwość 
pokazania swojej prawdziwej twarzy: 
chamskiej i niewdzięcznej. Jest 
też trzecia grupa –  niezrozumiani, 
nielubiani, osamotnieni. W sieci 
próbują zrewanżować się za swoje 
życiowe niepowodzenia. Czemu 
tylko kosztem innych?

Jeśli sądzicie, że w Sieci możecie 
bezkarnie powiedzieć wszystko, to 
się mylicie. Polskie prawodawstwo 
poradziło sobie z  tym problemem 
poprzez wprowadzenie rozróżnienia 
między faktem a  opinią. Gdy  ktoś 
podaje nieprawdziwe informacje 

na  czyjś temat, mamy do  czynienia 
ze  zniesławieniem. Sytuacja 
staje się jeszcze prostsza, jeżeli 
w  nienawistnym komentarzu ktoś 
wprost znieważa lub nawołuje 
publicznie do  nienawiści na  tle 
narodowościowym, rasowym, 
etnicznym lub wyznaniowym – 
w Polsce jest to zabronione i karalne 
na podstawie art. 256 i 257 Kodeksu 
karnego.

„Leszja”

Hejt, hejter, hejtować

Hejterzy

RACIĄSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Posiedzenie się odbyło
26 września w budynku Urzędu 

Miejskiego w Raciążu odbyło 
się posiedzenie Raciąskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, 
z udziałem przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, Rady 
Miejskiej i burmistrza. Podczas 
jego trwania dyskutowano m.in. 
na temat działalności organizacji 
pozarządowych zarejestrowanych 
na terenie miasta, w tym o 
nowo powstałym stowarzyszeniu 
„Psijazna Dłoń”, które będzie 
zajmować się pomocą bezdomnym 
zwierzętom, zanim uda się znaleźć 
im prawdziwy dom. W najbliższym 

czasie zostanie podjęta decyzja o 
lokalizacji specjalnych boksów dla 
zwierząt. Zaproponowano także, 
aby na kolejne posiedzenia RRDPP 
zapraszać przedstawicieli w mieście 
stowarzyszeń, w celu zacieśniania 
współpracy i konsultowania 
propozycji podjęcia różnych 
inicjatyw. Współprzewodniczący 
Artur Adamski podsumował także 
akcję lato, która jak co roku była 
skierowana głównie do dzieci i 
młodzieży.

UM Raciąż 




