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Raciąż z wyróżnieniem
„Lider zmian”
Gmina Miasto Raciąż uzyskała wyróżnienie
w Plebiscycie „Lider Zmian, Samorząd
2019” w kategorii miast poniżej 25 tysięcy.
Nagroda stanowi duże wyróżnienie dla
naszego miasta, szczególnie, że konkurencja
była liczna. Wyróżnienie cieszy tym bardziej
że przyznane zostało po raz drugi – w 2017
roku Gmina Miasto Raciąż zajęła I miejsce
w plebiscycie.
- str. 3

Ulica Kilińskiego remontowana
We wrześniu dostaliśmy bardzo dobre wiadomości! Powiat Płoński pozyskał 8,68 miliona złotych na remont i przebudowę 12 odcinków dróg powiatowych w tym na naszych
terenach: jednego odcinka w Mieście Raciąż
oraz dwóch odcinków w Gminie Raciąż. W
ramach projektu zostanie przeprowadzony
remont ul. Kilińskiego w Raciążu oraz kontynuacja drogi w kierunku Koziebród, a także Unieck – Kocięcin Brodowy. Prace już się
rozpoczęły.
- str. 7

Zmieniamy nasze miasto
na lepsze

Uroczyste zakończenie
Raciąskiego UTW

W ostatnich dniach wiele działo się w
naszym mieście. Naprawiano chodniki
w
centrum,
nasadzano
drzewka,
zamontowano lustro drogowe. Ponadto
dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
zamontowano poręcz dla mieszkańców
na schodach w Dużym Parku. Co więcej,
dokonano naprawy nawierzchni ulicy
Przechodniej.

26 października w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu odbyła się uroczysta
gala zakończenia II edycji Raciąskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie
połączone było z 5 – leciem Stowarzyszenia
Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu,
które jest beneficjentem środków na realizację
projektu pn. Raciąski Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
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Pierwszaki oficjalnie powitane
3 października odbyło się ślubowanie klas
pierwszych. Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
symbolicznie stali się prawdziwymi
uczniami. Nasi najmłodsi uczniowie w
zaprezentowanym programie artystycznym
wykazali się obszerną wiedzą z różnych
dziedzin. W wydarzeniu brał udział
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Jerzy
Godlewski.
- str. 10

Witek Muzyk Ulicy zagrał dla Neli
W niedzielę, 6 października, w Miejskim
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbył się
wspaniały koncert. Witek Muzyk Ulicy zagrał
dla Neli, a całodniowe działania stanowiły
zwieńczenie akcji charytatywnej Raciąż dla
Neli. Tego dnia MCKSiR wypełnił się ludźmi
dobrej woli chętnymi przyłączyć się do tej
cudownej akcji. Koncert zaś był wyjątkowy i
wzbudzał silne emocje.
- str. 6

2

Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta

S

zanowni Mieszkańcy,
październik zaczął się dla nas
od bardzo dobrych wiadomości – na
początku miesiąca na nasze konto
bankowe wpłynęło 1,2 mln złotych
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jest to kolejna dotacja uzyskana do
projektu budowy kanalizacji, przebudowy oczyszczalni oraz modernizacji
stacji uzdatniania wody. Otrzymane
z NFOŚiGW środki oznaczają, że
wspomnianych kosztów nie będziemy musieli pokrywać ze środków z
naszego budżetu. Miasto Raciąż odliczyło również około 3 mln podatku
VAT z tego tytułu. Dzięki temu będziemy mieliśmy więcej pieniędzy i
większe możliwości realizacji innych
inwestycji na terenie Raciąża.
Sieć kanalizacyjna ukończona
Zakończyły się już prace związane
ze wspomnianą kanalizacją miejską.
Nie ukrywam, że ta sprawa spędzała
mi sen z powiek, jako nieliczni nie
mieliśmy skanalizowanych głównych
ulic, a nawet centrum. Na szczęście
to już za nami. Realizacja projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Miasto Raciąż" sprawi, że unikniemy
kar ze strony instytucji Unii Europejskiej. Mamy nowo wybudowaną,
nowoczesną oczyszczalnię ścieków, w
większości sfinansowaną ze środków
zewnętrznych. Ta inwestycja niesie
ze sobą wiele korzyści dla Raciążan
– to przede wszystkim poprawa jakości obsługi wodno-kanalizacyjnej
oraz stopniowa stabilizacja cen wody

Mariusza Godlewskiego

i ścieków, na co wpłyną nowe rozwiązania technologiczne. W krótkim
czasie umożliwiliśmy podłączanie się
do nowo powstałej sieci i zachęcam
wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze tego nie zrobili, by zgłaszali się
do Urzędu Miejskiego w celu ustalenia szczegółów wykonania przyłącza.
Prace remontowe w mieście –
bezpieczeństwo i estetyka
Na terenie miasta systematycznie
wykonywane są prace remontowe,
które mają poprawić bezpieczeństwo
użytkowników ruchu, a także trwają działania, dzięki którym poprawi
się wygląd estetyczny ulic. W kilku
miejscach Raciąża pojawiły się słupki
ochronne, które przede wszystkim
mają zapewnić bezpieczeństwo pieszym korzystającym z chodników
przy ruchliwych odcinkach dróg (jak
np. ulica Płock), ale także zapobiegać niszczeniu krawężników przez
samochody ciężarowe. Naprawiany
był także chodnik na Placu Adama
Mickiewicza oraz Wolności. Systematycznie naprawiane są ubytki w
nawierzchniach na miejskich ulicach, m.in. na ulicach Przechodniej i
Parkowej. Zainstalowaliśmy również
poręcz na schodach prowadzących
do tzw. Dużego Parku od strony ulicy Mławskiej. Na pewno zwiększy
ona bezpieczeństwo mieszkańców
korzystających ze schodów i będzie
pomocna szczególnie dla osób starszych. Aby nieco zmienił się wygląd
otoczenia drzewek rosnących na
chodnikach, zostały obłożone kostką
ozdobną i obsypane kamieniem de-

Szkolenie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym
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koracyjnym. Dzięki wsparciu jakie
pozyskałem z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza” w obu parkach miejskich
pojawiły się nowe drzewa. Nasadziliśmy również drzewa wzdłuż Raciążnicy od strony osiedla Jana Pawła II
oraz wiele drzew na ulicach miasta.
To jednak dopiero początek - nowe
nasadzenia to część szerszego projektu, który obejmie nie tylko raciąskie
parki miejskie, ale inne miejsca w
Raciążu, jak np. rondo. Zależy mi
na tym, aby dzięki tym działaniom
wspomniane miejsca stawały się coraz ładniejsze i stanowiły wizytówkę
naszego miasta.

Społecznej i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie, udział w tym wydarzeniu był
dla uczestników całkowicie bezpłatny. Cieszę się, że kolejna inicjatywa
skierowana do seniorów zakończył
się sukcesem, a ten niedzielny wyjazd był dla wszystkich którzy wzięli
w nim udział pozytywnym zaskoczeniem, chwilą odskoczni od codziennych spraw i zajęć. Szkoda tylko, że
pomimo ogłoszeń na ulicach oraz w
internecie, pozostały jeszcze wolne
miejsca. Zachęcam, żeby na bieżąco zaglądać na strony urzędu oraz
na nasz facebook, znajdą tam Państwo wiele informacji i zaproszeń do
udziału w wydarzeniach organizowanych przez samorząd.

Gmina Miasto Raciąż doceniona
Po raz kolejny miałem przyjemność odebrać nagrodę podczas gali
finałowej konkursu „Lider Zmian”.
Nagrodzone zostały te samorządy,
które najskuteczniej pozyskiwały
środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Tym razem otrzymaliśmy
wyróżnienie w kategorii miast poniżej 25 tysięcy mieszkańców. Ta nagroda potwierdza tylko, że idziemy w
dobrym kierunku i będzie motywaUdana wizyta seniorów w Mocją, by dalej ciężko pracować na rzecz
dlinie
naszej lokalnej społeczności. Jest to
6 października kierowcy-seniorzy
też obiektywna ocena pracy mojej i
wzięli udział w skierowanym specjalcałego urzędu.
nie do nich szkoleniu w Ośrodku
Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor
Najbliższe plany i działania
Modlin. Dzięki naszej współpracy
Obecnie pracujemy nad projekz Mazowieckim Centrum Polityki
tem budżetu na 2020 rok. Nie jest to
tymi samochodami po torze. Można
o tym wyjeździe mówić w samych
superlatywach – mówi uczestniczka
szkolenia, Pani Ewa Michalska.
Gmina Miasto Raciąż systematycznie wspiera inicjatywy, które
ciekawych zadań, jak m.in. jazda przeciwdziałają wykluczeniu spopo mokrej nawierzchni, omijanie łecznemu osób starszych i podejmuje
przeszkody, dzięki czemu sprawdza- działania, które mają je aktywizować.
li i doskonalili swoje umiejętności.
Uczestników szkolenia w Modlinie
odwiedził m.in. wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław
Raboszuk.
Muszę powiedzieć, że naprawdę
wszyscy byliśmy zachwyceni tym jak
to zostało zorganizowane. Po prostu
czuliśmy się tak jak VIP-y, zostaliśmy wspaniale przyjęci i to szkolenie
naprawdę dużo nam dało. Większość
tych osób egzamin na prawo jazdy
zdawała 40 lat temu, a był Pan który
zdawał 53 lata temu, więc to się naprawdę przydało. Mieliśmy też bardzo ciekawe zajęcia z psychologiem,
potem ta część praktyczna, jazda

Seniorzy odwiedzili Tor Modlin
6 października kierowcy powyżej 55. roku życia z Raciąża
i okolic wybrali się na tor do
Modlina, gdzie wzięli udział
w skierowanym specjalnie do
nich profilaktycznym szkoleniu.
Uczestnicy nie ponieśli żadnych
kosztów.
Dzięki staraniom burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego
i współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie udało się włączyć
w projekt skierowany do kierowców
seniorów, dzięki któremu mogli oni
wziąć udział w całkowicie bezpłatnym profilaktycznym szkoleniu na
Torze Modlin. Na wyjazd mógł zgło-

sić się każdy, kto ukończył 55 lat i
posiada prawo jazdy kategorii B – informacje o zapisach znajdowały się w
formie plakatów na terenie miasta, a
także w internecie.
Szkolenie składało się z dwóch etapów. W części teoretycznej, uczestnicy poznali zasady zdrowego trybu
życia i odżywiania się, które hamują
procesy starzenia, a także mieli zajęcia z psychologiem i instruktorami
nauki jazdy. Rozwiązywali również
testy dotyczące m.in. działania systemu ABS, właściwego i bezpiecznego
ułożenia rąk na kierownicy, czy prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa.
W części praktycznej kierowcy mogli pojeździć po torze w raz
z instruktorem, wykonując wiele
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zadanie łatwe, bo już dostaliśmy informację, że z budżetu państwa dostaniemy o prawie pół miliona mniej
środków. Wiąże się to ze zmniejszeniem naszego dochodu z podatków
oraz pomniejszeniem subwencji
oświatowej. Na starcie więc od razu
mamy do dyspozycji prawie pół miliona złotych mniej środków. A wydatki będą większe - zwiększy się w
stosunku do obecnego roku kwota
wynagrodzeń dla nauczycieli, zwiększą się płace z tytułu wzrostu pensji
minimalnej oraz wszystkich składek
z tym związanych. Budżet przyszłoroczny nie będzie łatwy. Rada Miejska będzie musiała dokonać wielu
wyborów, co robimy a z czego na
razie rezygnujemy lub przesuwamy
realizację na następne lata. Dla mnie
priorytetem jest przebudowa dróg
lokalnych oraz budowa mieszkań.
W najbliższym czasie powołam zespół do spraw przyjęcia dla naszego
miasta nowej organizacji ruchu drogowego. Nie będzie to łatwe przedsięwzięcie. Będzie ono wymagać
wielu rozmów, gruntownych przemyśleń i uzgodnień z różnymi organami zewnętrznymi.
Na koniec chciałbym serdecznie
pogratulować naszym seniorom zakończenia zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz z okazji 5 lecia Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów w Raciążu.
Szczególne podziękowania składam
całemu Zarządowi Stowarzyszenia
na czele z panem Stefanem Modrzejewskim.
Wyjazd do Modlina był całkowicie
bezpłatny, osoby które zgłosiły się
do wzięcia udziału w szkoleniu miały
zapewniony transport w obie strony
oraz catering w trakcie zajęć.
Dawid Ziółkowski
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Wyróżnienie dla Raciąża w Plebiscycie „Lider Zmian, Samorząd 2019”

Raciąż z wyróżnieniem
Gmina Miasto Raciąż uzyskała wyróżnienie w Plebiscycie
„Lider Zmian, Samorząd 2019”
w kategorii miast poniżej 25
tysięcy. Nagroda stanowi duże
wyróżnienie dla naszego miasta, szczególnie, że konkurencja
była liczna. Wyróżnienie cieszy
tym bardziej że przyznane zostało po raz drugi – w 2017 roku
Gmina Miasto Raciąż zajęła I
miejsce w plebiscycie.

wskaźnik zsumowane zostały dofinansowania pozyskane w ostatnich
15 latach w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Wyróżnienie jest istotne
bo Raciąż konkurował z dużo większymi miastami. 16 października
2019 roku Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych
wskazała liderów w naszym województwie. Wyboru dokonywano do-

Plebiscyt Lider RPO WM „Lider
Zmian, Samorząd 2019" zakończył
się dla naszego miasta miłym akcentem. Otrzymaliśmy wyróżnienie w
kategorii miast poniżej 25 tysięcy. To
bardzo obiektywny ranking, a dotyczy projektów zakończonych. Jako

Zmieniamy nasze miasto na lepsze

konano spośród najaktywniejszych i
najskuteczniejszych samorządach w
poszczególnych subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim,
radomskim, siedleckim, warszaw- go – Miasto Raciąż reprezentował
skim wschodnim i warszawskim Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz
zachodnim. Na uroczystej gali wrę- Godlewski
czenia nagród wśród zebranych gości
pojawili się przedstawiciele ponad
Ciężka praca nagrodzona
50 samorządów, w tym także naszeTo niezwykłe wyróżnienie ukazuje
jak zaszły zmiany w naszym mieście
oraz potwierdza wysiłek i zaangażowanie władz miasta oraz urzędników
miejskich w pozyskiwanie środków
dla rozwoju naszego miasta. To dowód na to, że ciężka praca popłaca.
A małe miasta, jak Raciąż, mogą być
liderami, także przy tak licznej konkurencji.

Naprawy w centrum

W ostatnich dniach zgodnie z decyzją Burmistrza wykonywane były
naprawy na chodniku przy Placu
Adama Mickiewicza (obok budynku dawnej szkoły), a dla poprawy
estetyki drzewka rosnące na chodnikach obłożono kostką ozdobną i
obsypano kamieniem dekoracyjnym.
Wymieniona została także kostka na
drodze wjazdowej do posesji przy
ulicy Wolności (obok kwiaciarni), a
dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu na skrzyżowaniu
ulic Wolności i Kościuszki zamonto-

wano lustro drogowe.
Ponadto ze względu na liczne
uszkodzenia, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu naprawy
nawierzchni na ulicy Przechodniej
w Raciążu. Powstałe w jezdni ubytki zostały uzupełnione gorącą masą
asfaltową. Naprawy zostały ze strony
wykonawcy objęte dwuletnią gwarancją.
UM Raciąż

Wyróżnienie cieszy tym bardziej,
że zostało przyznane po raz drugi.
W 2017 roku Gmina Miasto Raciąż
pozyskaliśmy tytuł lidera. To ważne,
że wciąż udaje nam się utrzymać nasze działania na wysokim poziomie i
zostajemy wyróżnieni na tle innych.
W imieniu Redakcji i zapewne
wszystkich mieszkańców gratulujemy sukcesu oraz życzymy naszym
władzom samorządowym sprawnej
realizacji wszystkich projektów oraz
pozyskiwania nowych.
Redakcja

Nagrody dla raciąskich krwiodawców

Nagrodzeni
za dar krwi
Podczas uroczystej gali 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, która 10 października
odbyła się w Płońsku, nagrody za
wieloletnią aktywną działalność na
rzecz rozwoju PCK otrzymali członkowie Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi w Raciążu – Andrzej
Otowski, Krzysztof Grabarek, Janusz
Łukaszewski i Kazimierz Hajn. Wyróżnienie dla Gminy Miasto Raciąż
odebrał Burmistrz Mariusz Godlewski. Miasto blisko współpracuje

z przedstawicielami HDK od wielu lat. Dofinansowuje konkretne
działania realizowane przez dawców
oraz przekazuje paczki na święta.
Krwiodawcy przekazują nam cenny
dar, którego nie da się niczym zastąpić. Nagrodzone zostały także osoby
wspierające raciąskie Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi.
UM Raciąż
(fot. Radio Płońsk)
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Bezpieczniej na schodach w parku
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Legia MTB Maraton za nami

Poręcz już jest
Po rozmowach z mieszkańcami
naszego i radnymi, na ich wniosek
Burmistrz zadecydował o zainstalowaniu poręczy na schodach znajdujących się w tzw. dużym parku
miejskim od strony ulicy Mławskiej.
Poręcz zwiększy bezpieczeństwo korzystających ze schodów mieszkańców i będzie bardzo pomocna zimą,
kiedy ze względu na warunki atmosferyczne na schodach jest szczególnie
niebezpiecznie. Jest to kolejne udogodnienie wprowadzone w Raciążu po przebudowie przejść dla pieszych,
które ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
UM Raciąż

Kolarskie zmagania
W sobotę 28 września w Raciążu
odbyła się kolejna edycja wyścigu
Legia MTB Maraton. Trasa przebiegała przez Raciąż, oraz miejscowości
na terenie Gminy Raciąż. Liczyła
11,5 km i została podzielona na trzy
kategorie względem dystansów i kategorii wiekowych – MINI, MEGA
i GIGA. Podczas zawodów swoich
sił po wcześniejszej rejestracji mógł
spróbować niemal każdy – jechały
dzieci, młodzież szkolna, dorośli oraz
seniorzy, a dobra pogoda sprzyjała do

aktywnego spędzenia czasu. Pamiątkowe medale oraz puchary uczestnikom z najlepszymi czasami wręczali
m.in. burmistrz Mariusz Godlewski,
wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk i posłowe na sejm RP Andrzej Halicki i
Marcin Kierwiński. Miasto Raciąż,
wraz z Gminą Raciąż i Miejskim
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu było współorganizatorem
wydarzenia.
Redakcja

Sprzątajmy po pupilu

Czystość jest ważna
Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim
czasie na terenie dużego parku miejskiego pojawiły się kolejne 2 kosze
do usuwania psich odchodów. Ich
zainstalowanie to przede wszystkim
inwestycja w czystość terenów zielonych na terenie miasta, tak by nasze
dzieci mogły bawić się choćby na
Nowe drzewka już są
trawie, bez przykrych niespodzianek.
Niestety w minionych dniach z obu środków publicznych. Apelujemy zakoszy zostały wyciągnięte i zniszczo- tem o szanowanie mienia publicznene znajdujące się w nich torebki. go, które ma służyć nam wszystkim.
UM Raciąż
Zakupy koszy finansowane były ze

i 18 dębów szypułkowych. To jednak
dopiero początek działań, przez które
chcemy poprawić wygląd estetyczny
naszego miasta. Nowe drzewka posadzone zostały także na chodnikach
wzdłuż placu Adama Mickiewicza
burmistrza Mariusza Godlewskie- i na rondzie. Jedno z drzew zostało
go z „Mazowieckiego Instrumentu symbolicznie posadzone przez właWsparcia Ochrony Powietrza” posa- dze miasta.
dzonych zostało aż 45 nowych drzew
UM Raciąż
- 12 świerków serbskich, 15 klonów

Raciąż się zazieleni

W październiku rozpoczęły się
prace związane z projektem rewitalizacji parków miejskich i terenów
zielonych w naszym mieście. Dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu przez

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Debatowali o bezpieczeństwie
Na początku października w Starostwie Powiatowym w Płońsku
odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rada jest organem
doradczym Starosty w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ruchem na
drogach gminnych i powiatowych.
Do udziału w pracach Powiatowej
Rady BRD, z prawem głosu, został
zaproszony Burmistrz Mariusz God-

lewski. Do zadań Rady będą należały
m.in. analiza stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego na terenie powiatu, czy pozyskiwanie środków na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Działanie wpisuje się w
nasze dążenia - opracowanie nowych
zasad ruchu w naszym mieście.
UM Raciąż
(fot. powiatplonski.pl)
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Produkt regionalny i tradycyjny Mazowsza na Jarmarku Raciąskim

Spotkanie z produktem tradycyjnym
Regionalne Stowarzyszenie
Twórców Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Raciążu przygotowało akcję promocyjną
polegającą na wystawieniu
produktów wpisanych na listę
produktów tradycyjnych i regionalnych Mazowsza podczas
dużego wydarzenia plenerowego mającego na celu podkreślić
istotę tradycji i zwyczajów regionu – VI Jarmarku Raciąskiego. Wydarzenie to stanowiło
doskonałą okazję do prezentacji produktów tradycyjnych
podczas wydarzenia, które właśnie do tradycji i historii regionu nawiązuje.
Jarmark Raciąski organizowany
jest corocznie od sześciu już lat w
centrum miasta Raciąża i skupia
znaczną liczbę uczestników, ale także
blisko 80wystawców, którzy corocznie prezentują swe wyroby i produkty. Podczas wydarzenia Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu przeprowadziło prezentację 7
wystawców produktu tradycyjnego

gionalnych Mazowsza wśród mieszkańców gminy i miasta Raciąż, którzy stanowili głównych odbiorców
realizowanego wydarzenia. Ponadto
wiedzę na ten temat zgłębili również
mieszkańcy innych gmin a nawet powiatów, którzy wzięli udział VI Jarmarku Raciąskim. Zaprezentowane i
poddane degustacji zostały produkty
tradycyjne, a uczestnicy wydarzenia
zapoznali się z produktami oraz specyfiką wpisu ich na Listę Produktów
Tradycyjnych i Regionalnych Mazowsza.

i regionalnego Mazowsza, były to:
sery, wędliny, chleby, nalewki, oleje.
Ponadto w ramach realizowanego
działania przeprowadzona została
prezentacja z wykładem, która wpisała się istotnie w charakterystykę
wydarzenia, co więcej dała szansę na
zaprezentowanie produktów znacznemu gronu odbiorców. Celem prezentacji było upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych
z listy produktów tradycyjnych i re-

jakie warunki trzeba spełnić. Dzięki
temu, może w przyszłości ktoś z naszej okolic będzie mógł pochwalić
się takim produktem tradycyjnym.
Co więcej podczas wydarzenia informowano i edukowano uczestników
czym jest Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza. Samo wydarzenie
dało niepowtarzalną możliwość zapoznania się z ideą Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza oraz
pozyskania nowych członków wśród

Informacja najważniejsza
Zorganizowany został system informacji o produktach wpisanych
na Listę Produktów Tradycyjnych,
ponieważ zaproszony został ekspert
– Pani Zenona Szostak, która opowiedziała o produktach wpisanych
na Listę oraz przekazała informacje
zaciekawionym uzyskaniem wpisu
mieszkańcom Raciąża i okolic, w jaki
sposób można się starać o wpisanie
produktu na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz

wystawców, którymi byli w znacznej
części producenci i wytwórcy żywności oraz pszczelarze. Zatem wydarzenie stanowiło doskonałą okazję
by wśród uczestników upowszechnić
wiedzę dotyczącą Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsza. Podczas imprezy promowane było dzielenie się
wiedzą, przepływ informacji z każdej
grup, działania informacyjne, doradcze oraz wymiana dobrych praktyk
między uczestnikami. Grupę odbiorców stanowili mieszkańcy Raciąża
oraz okolicznych wsi, a także okolicznych gmin, powiatów, a nawet
z terenu całego województwa. Co
więcej, w wydarzeniu wzięli udział
członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, którzy
prezentowali rękodzieło i wyroby,
które na co dzień powstają zgodnie
z tradycjami i zwyczajami regionu co
przy okazji przyczyniło się również
do promocji działalności Stowarzyszenia.
RSTKiD
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Witek Muzyk Ulicy zagrał dla Neli

Emocjonujący koncert
W niedzielę, 6 października,
w Miejskim Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu odbył się wspaniały koncert. Witek
Muzyk Ulicy zagrał dla Neli, a
całodniowe działania stanowiły
zwieńczenie akcji charytatywnej Raciąż dla Neli. Tego dnia
MCKSiR wypełnił się ludźmi dobrej woli chętnymi przyłączyć
się do tej cudownej akcji. Koncert zaś był wyjątkowy i wzbudzał silne emocje.

chromosomu. Niestety powoduje to
u dziewczynki poważne opóźnienie w
rozwoju psychoruchowym. Choroba
jest niestety nieuleczalna, a jedyny
sposób pomocy to rehabilitacja,
która jest jednak kosztowna. Ponadto
zbiórka do puszek prowadzona była
również pod kościołem po Mszy Św.,
a uczniowie szkół zaangażowali się
w zbiórkę kasztanów. Wszystkie te
działania jednoczyły mieszkańców w
jednym celu – by pomóc Neli.

Od września w różnych miejscach
publicznych w naszym mieście
znaleźć można było puszki ze zbiórki
publicznej dla Neli. Dwuletnia
Nela urodziła się z rzadką chorobą
genetyczną – zespołem Grouchego.
To delecja długiego ramienia
chromosomu 18., co oznacza, że nie
wykształciło się prawie całe ramię tego

Finał zbiórki
Na 6 października Komitet
Społeczny
Zbiórki
Publicznej
„Raciąż dla Neli” zaplanował główne
działania zbiórki a zarazem jej finał.
Tego dnia odbył się wspaniały
koncert Witka Muzyka Ulicy. Muzyk
wykonał na raciąskiej scenie kilka
najbardziej znanych utworów, m.in.

„Dziewczyna lepsza niż kokaina”,
„Hop słoiczku”, „Botoks”, „Mamo,
mamo” czy „Głowa spuszczona w
dół”. Największą niespodzianką
tego wieczora, jaką przygotował
Witek Muzyk Ulicy dla uczestników
koncertu był specjalnie przygotowany
utwór dla bohaterki wieczoru pt.
„Dla Neli” – przy jego wykonaniu
niejednej osobie łezka zakręciła się
w oku. Jednakże nie była to jedyna
atrakcja tego dnia. Mieliśmy również
szansę posłuchać fantastycznych
koncertów zespołów: Jasno – Czarni
oraz Balonnowy, a także występów
wokalnych dzieci uczęszczających
na zajęcia muzyczne w MCKSiR.
Ponadto wydarzenie stanowiło
okazję do obejrzenia fantastycznego
przedstawienia
w
wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu
pt. „Kaczka Dziwaczka”. Ponadto
przeprowadzona została licytacja,
wiele cennych przedmiotów trafiło
również na aukcję internetową były
to m.in. płyta winylowa zespół
De Mono, płyta z autografem
Sławomira, vouchery na zabiegi
kosmetyczne i fryzjerskie, vouchery
na pizzę, kosmetyki, koszulka
reprezentacji Polski Artystów, książka
Jerzego Chromika „On. Strejlau”,
piłka z podpisami zawodników
„Błękitni Raciąż”, koszulki Lechii
Gdańsk i Wisły Płock z autografami
zawodników,
autobiografia
Kuby Wojewódzkiego, zdjęcia z
autografami polskich skoczków czy
pobyt w Hotelu Skansen Conference
& Spa w Sierpcu i wiele innych
Podczas dnia pełnego wrażeń
posilić można się było ciastami i
goframi oraz grochówką. Wszystkie
zgromadzone tego dnia środki
przeznaczone zostały na rehabilitację
Neli.
Redakcja

Podziękowania

„ W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć do samego końca”
Paulo Coelho
Serdecznie dziękujemy Komitetowi Społecznemu Zbiórki Publicznej „Raciąż dla Neli”: pomysłodawczyni Magdalenie Bylińskiej wraz z Pauliną Adamiak, Magdaleną Chudzyńską, Anetą Kowalską, Anną Wichowską – Szcześniewską i Arturem Adamskim za bezinteresowną pomoc, wsparcie, za poświęcony czas dla naszej chorej wnusi
Neli. Pomoc jaką zorganizowaliście i organizujecie jest dla nas bezcenna, a dla Neli szansą na lepsze życie.
Za okazaną życzliwość i ofiarność dziękujemy też bardzo Paniom z KGW Kraśniewo, Martynie Gierczak, Iwonie
Trzcińskiej, Jerzemu Lawendowskiemu, Aldonie Tomczak, Elżbiecie Smolińskiej, Alicji Rybackiej, Krzysztofowi
Łuniewskiemu, Zofii i Dariuszowi Kalińskim, Ewie Konarzewskiej, Andrzejowi Nizielskiemu, Pawłowi Chrzanowskiemu, Iwonie Sujkowskiej, Arturowi Kopcińskiemu, Tomaszowi Wawrowskiemu, Andrzejowi Kocięda,
Krzysztofowi Pawełek, Annie Sikorskiej, Zbigniewowi Bońkowi, a także Parafii Raciąż, Drogerii Jawa, Aptece
Zalewscy, Aptece pod Cisem, Atelier Izabela Krynicka, „Brodziasty Barber” Tomasz Krynicki, Pubowi Grajdołek, The Best Kebab, Delikatesom u Cybulskich, Bankowi Spółdzielczemu, Hotelowi Skansen Spa Sierpc, Stacji
Paliw Cedrob, Zespołowi Jasno – Czarni, Zespołowi Balonnowy, Urzędowi Miejskiemu, Urzędowi Gminy, Miejskiemu Przedszkolu, Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego, Zespołowi Szkół, Zespołowi Szkół STO,
nauczycielom, pracownikom i wolontariuszom z MCKSiR oraz Witkowi Muzykowi Ulicy.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, ludziom wielkiego serca, którzy udzielają nam wsparcia, osobom prywatnym, firmom, zakładom pracy, znanym nam i nieznanym. Wszystkim, którzy nas wspierają i wspomagają życzymy dużo zdrowia oraz aby na swej drodze spotykali ludzi o tak wielkim sercu, jak Oni sami. Niech podejmowany
trud przynosi satysfakcję i społeczne uznanie.
Dziadkowie Neli
G. L. Kowalscy

Wiadomości lokalne

„Puls Raciąża” nr 9 (102) 2019

7

Remont dróg powiatowych już trwa

Ulica Kilińskiego remontowana ze środków

pozyskanych przez powiat płoński

We wrześniu dostaliśmy bardzo dobre wiadomości! Powiat
Płoński pozyskał 8,68 miliona
złotych na remont i przebudowę
12 odcinków dróg powiatowych
w tym na naszych terenach: jednego odcinka w Mieście Raciąż
oraz dwóch odcinków w Gminie
Raciąż. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont
ul. Kilińskiego w Raciążu oraz
kontynuacja drogi w kierunku
Koziebród, a także Unieck – Kocięcin Brodowy. Prace już się
rozpoczęły.

Złożone przez Powiat Płoński
wnioski w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych uzyskały dofinansowanie. Poziom dofinansowania to
80 %, co przekłada się na pozyskane
środki w kwocie 8,68 mln złotych na
12 odcinków dróg. Umowa na realizację remontów i przebudowy dróg
powiatowych została podpisana. W
związku z krótkim okresem realizacji, wykonawca bezzwłocznie przystąpił do realizacji zadania. Trwają
już prace na ulicy Kilińskiego w Raciążu prowadzącej do szkoły, drodze
Unieck – Kocięcin Brodowy oraz
dalszy etap prac na drodze w kierunku Koziebród.
Redakcja

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąż

Zarząd Powiatu Płońskiego wraz z Radną Gminy Raciąż podczas
wizytacji inwestycji

Artur Adamski
Członek Zarządu
Powiatu Płońskiego

Jako mieszkaniec miasta i powiatu jestem bardzo zadowolony
z uzyskanego dofinansowania.
Pozyskane środki pozwolą nam
wyremontować oraz poprawić
stan i bezpieczeństwo wielu dróg.
Wyremontujemy oraz przebudujemy ponad 16 km dróg powiatowych, w tym jeden odcinek
w mieście oraz dwa odcinki w
gminie Raciąż. Są to następujące odcinki: droga nr 3024W (ul.
Kilińskiego) droga nr 3743W
(Raciąż – Koziebrody), droga nr
3017W (Unieck - Kocięcin Brodowy).
Drogi są dla nas, mieszkańców
i codziennych użytkowników
tych dróg istotną kwestią. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele
pozostało do zrobienia. Jednak
staramy się, korzystając z możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania oraz przy
wsparciu samorządów gminnych, zrealizować jak najwięcej
działań.
Złożyliśmy już kolejne wnioski.
Zakres prac uzależniony jest od
stanu dokumentacji, warunków konkursu, które określają
co, kiedy, gdzie i w jakiej długości możemy zrobić. Staramy
się maksymalizować efekty poprzez pozyskiwanie środków
zewnętrznych, tak by udało się
zrealizować więcej działań minimalizując wkład własny w tych
inwestycjach, co przełoży się na
możliwość wykonania kolejnych.

Roboty na drodze powiatowej - ulicy Kilińskiego w Raciążu

Cieszę się, że rozpoczęły się prace
na powiatowej ulicy Kilińskiego,
jest to bowiem droga do Szkoły
Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego oraz do Zespołu
Szkół w Raciążu. Jest ona licznie
uczęszczana przez pieszych oraz
samochody i autobusy. Wspólnie wyremontowaliśmy już ulicę
Mławską, niedawno odbył się remont ulicy 11 listopada. W Raciążu mamy jeszcze kilka dróg
powiatowych, między innymi 19
stycznia, Warszawską, Zakolejową. Cieszę się, że Powiatowi
Płońskiemu udało się pozyskać
dotację w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. My również jako miasto czekamy na pieniądze z Funduszu, zostaliśmy
zakwalifikowani oraz wpisani
na listę rezerwową do dotacji.
Mam nadzieję na dalsze remonty ulic powiatowych, szczególnie
chodników na ulicy Warszawskiej. Jako Gmina Miasto Raciąż ze swej strony pokrywamy
koszty oświetlenia na drogach
powiatowych, rozmawiamy też
o sfinansowaniu przez miasto
oświetlenia na ulicy Zakolejowej. Przyszły rok przyniesie również kolejne remonty na drogach
miejskich finansowane przez
samorząd miejski oraz z dotacji
zewnętrznych. Na dobrej współpracy pomiędzy Miastem Raciąż
i Powiatem Płońskim najbardziej zyskują mieszkańcy.
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Niezwykle ciekawa jesień życia

Aktywny senior
Październik i listopad to miesiące, w których obchodzone
są dni poświęcone seniorom:
1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
ustanowiony w 1990 roku przez
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych,
20 października - Europejski
Dzień Osób Starszych nazywany też Europejskim Dniem
Seniora, 14 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora.
Z tej okazji 1 października br.
uczestniczyłem w V Sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów inaugurującej
III kadencję. Oprócz delegatów
w sesji wzięli udział przedstawiciele polskiego parlamentu,
rządu, samorządu województwa mazowieckiego, innych województw, władz Warszawy oraz
instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych.
Parlament Seniorów jest ogólnopolskim organem reprezentacji i
rzecznictwa interesów polskich seniorów, inspirowania kierunków polityki senioralnej, platformą dialogu
i współpracy z władzami publicznymi oraz jednostkami samorządu
terytorialnego dla wspólnego rozwiązywania problemów i tworzenia
godnych warunków życia osób starszych.
24 października wziąłem udział w
ważnym wydarzeniu, które odbyło
się w Pałacu Staszica w Warszawie.
Było to uroczyste podpisanie po-

rozumienia zawartego pomiędzy
Województwem Mazowieckim a
Polską Akademią Nauk. Dokument
podpisali: Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, Członek Zarządu Elżbieta Lanc, Prezes
Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy
Duszyński i Kanclerz PAN Zbigniew
Latała w obecności Posła na Sejm RP,
przedstawicieli Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, Ogólnopolskiego
Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, instytucji
i organizacji pozarządowych.
Porozumienie określa zasady
współpracy w zakresie podejmowania działań na rzecz seniorów
mieszkających w województwie mazowieckim. Przed mazowieckimi seniorami pojawia się ciekawa oferta
zajęć m.in. w ramach uniwersytetów
trzeciego wieku. Podjęte inicjatywy
będą miały na celu promocję idei
nauki przez całe życie, co ma duże
znaczenie w profilaktyce zdrowotnej,
poprawie jakości życia w wymiarze
intelektualnym i społecznym osób w
wieku starszym.
Odbywają się także lokalne obchody świąt senioralnych. W Raciążu uroczystość miała miejsce 26
października br. Seniorzy świętowali
podczas gali w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego, a następnie
w sali bankietowej „Marszałkówka”.
Uroczystość poświęcona była podsumowaniu II edycji Raciąskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, obchodom święta seniorów i 5-lecia

Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów w Raciążu.
Organizatorem przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie Seniorów w ramach realizacji zadania publicznego
Zarządu Województwa Mazowieckiego przy wsparciu Zarządu Powiatu Płońskiego, Burmistrza Miasta
Raciąża, Rady Miejskiej i Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu. Tytuł zadania: „Polityka
senioralna - działania na rzecz osób
starszych. Raciąski Uniwersytet
Trzeciego Wieku”.
W realizacji
projektów pomagały też szkoły i stowarzyszenia partnerskie. Wszystkim
serdecznie dziękujemy.
W imieniu Parlamentu Seniorów
oraz Zarządu Stowarzyszenia, życzę
wszystkim seniorom długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, szacunku, satysfakcji
i
aktywności oraz spełnienia wszystkich marzeń. Niech jesień życia
będzie czasem do spełnienia rzeczy
niespełnionych a każdy dzień niech
dostarcza Państwu wielu radości.
		
Stefan Modrzejewski
Delegat do Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów
Prezes Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów w Raciążu
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Wiadomości lokalne
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Uroczyste zakończenie Raciąskiego UTW

Seniorzy świętowali
26 października w Miejskim
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbyła się
uroczysta gala zakończenia II
edycji Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie połączone było z 5 – leciem
Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu,
które jest beneficjentem środków na realizację projektu pn.
Raciąski Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
W ramach prowadzonego przez
stowarzyszenie projektu zrealizowana została II edycja Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Oferta programowa UTW obejmuje
organizację zajęć o różnej tematyce,
odpowiadającej potrzebom i zainteresowaniom seniorów – pozwalają-

cych realizować pasje. W tegorocznej
edycji prowadzone były warsztaty
teatralne, kulinarne – połączonych
z warsztatami o zdrowym żywieniu, instrumentalno - muzyczne,
artystyczne, rekreacyjno-ruchowe,
fotograficzne, kosmetyczne oraz
projekcje kina ambitnego w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
Ponadto beneficjenci projektu – raciąscy seniorzy wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych. Projekt
realizowany był przy wsparciu partnerów: Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego, Gminy Miasto
Raciąż, Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu
oraz Zespołu Szkół STO w Raciążu.
Celem głównym projektu była poprawa jakości i poziomu życia osób
starszych dla godnego starzenia się
oraz zagospodarowanie ich potencja-

Stefan Modrzejewski

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów
w Raciążu

Obchodzimy święto seniorów, dokonujemy podsumowania realizacji
zadań w ramach II edycji Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
którego organizatorem jest Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów świętujące 5-lecie istnienia. Organizacja zintegrowała istniejące wcześniej kluby emerytów i dała możliwość szerokiej aktywności
i pozyskiwania środków.
Celem przedsięwzięć podejmowanych przez nasze Stowarzyszenie
jest poprawa jakości życia seniorów, wykorzystanie ich potencjału,
wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego.
Podejmowane działania służą miłemu spędzaniu czasu, integracji
i kształceniu naszych członków.
Zrealizowaliśmy wiele zadań. Seniorzy uczestniczyli w różnych formach działalności i aktywności wynikających z realizowanego projektu
„Raciąski Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Były to: wyjazdy edukacyjno
- krajoznawcze, zajęcia teatralne, wokalne, kulinarne, fotograficzne,
komputerowe, fitness i inne. Seniorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu widoczni są także w przestrzeni życia społecznego w naszym mieście. Bierzemy czynny udział w organizowanych przez władze samorządowe
uroczystościach i różnych przedsięwzięciach.
Zarząd stowarzyszenia mógł wiele uczynić dzięki pomocy naszych
Przyjaciół, w szczególności: Zarządu Województwa Mazowieckiego,
Zarządu Powiatu Płońskiego, Burmistrza Miasta Raciąża, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, dyrekcji szkół, partnerskich
stowarzyszeń pozarządowych, pracowników Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury i innych. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję.
Wspólne działanie pozwala realizować różne plany ludzi starszych,
pomaga w spełnianiu wielu ich marzeń, daje radość i często odrobinę
szczęścia w jesieni ich życia.
Przyjaciołom wspierających nas, bardzo dziękuję za tworzenie dobrego klimatu dla działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
aktywną i skuteczną politykę senioralną, danie możliwości korzystania z projektów, za życzliwość, pomoc i wsparcie. Życzę Państwu dużo
zdrowia sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, osobistym i społecznym. Niech każdy dzień darzy Was szczęściem i radością.

łu poprzez aktywność społeczną tych
osób i ich rozwój osobisty. Dodatkowym założeniem była współpraca
z młodszym pokoleniem, wymiana
wiedzy i doświadczeń.
Czas podsumowań
Zwieńczeniem edukacji seniorów
była uroczysta gala, która odbyła się
w raciąskim Centrum Kultury. W
wydarzeniu wzięli udział słuchacze,
władze stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się
hymnem studentów – Gaudeamus
igitur w wykonaniu uczestników
zajęć wokalnych. Ponadto podczas
wydarzenia, przez Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów Stefana Modrzejewskiego oraz Wiceprezes Eugenię
Giżyńską, uhonorowane zostały
osoby współpracujące i wspierające
Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów
i Rencistów przez 5 lat jego istnienia.
Głos zabrali oraz podziękowania za
wkład seniorów w rozwój lokalnej
społeczności złożyli Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski, Starosta Powiatu Płońskiego Elżbieta
Wiśniewska, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Raciążu Paweł Chrzanowski oraz Dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w
Raciążu Artur Adamski. W ramach
uroczystości mieliśmy okazję podziwiać efekty zajęć prowadzonych w
ramach UTW – seniorzy wykonali
przedstawienie teatralne „Kopciuszek” oraz zaprezentowali swój talent
wokalny w utworach „Zimny drań”
oraz „Hymn optymistów”. Następnie odbył się uroczysty bal związany
z obchodami Międzynarodowego
Dnia Seniora.
Paulina Adamiak
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Edukacja i Oświata

Z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły
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Hołd dla Jana Pawła II

Dzień papieski

Święto Edukacji Narodowej

W niedzielę 13 października
2019r. uczniowie naszej szkoły pod
opieką katechetów aktywnie włączyli się w obchody XIX Dnia Papieskiego. Dzieci samodzielnie wykonały chorągiewki papieskie, którymi
przywitały relikwie Świętego Jana
Pawła II w kościele parafialnym. Natomiast harcerze pod opieką P. Marty Bielskiej i P. Bożeny Wychódzkiej

Dnia 22 października 2019 r. z
okazji Dnia Edukacji Narodowej
odbyła się w naszej szkole uroczysta
akademia dla uczniów klas I-IV oraz
nauczycieli i pracowników szkoły.
Dzieci z kl. II i III, pod kierunkiem
P. Ewy Kapeli przygotowały przedstawienie, podczas którego słowem,
tańcem i piosenką podziękowały za
trud włożony w ich naukę i wychowanie. Dekorację do przedstawienia
wykonały P. Dorota Wawrzyniak i
P. Joanna Wawrowska, natomiast o
oprawę muzyczną zadbał P. Robert
Szymborski.
SP Raciąż

Pierwszaki oficjalnie powitane

Wiadomości z Przedszkola Miejskiego

Ślubowanie
pierwszoklasistów
3 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Nasi
najmłodsi uczniowie w zaprezentowanym programie artystycznym wykazali się obszerną wiedzą z różnych dziedzin.
Dzieci udowodniły, że znają
literki, potrafią liczyć do dziesięciu, lubią śpiewać zarówno
w języku polskim, jak i angielskim, recytować wiersze, znają
symbole narodowe, wiedzą jak
bezpiecznie poruszać się po
drodze.

proszonych gości. Swoją obecnością
zaszczycili nas: Pan Dariusz Mosakowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu, Pani Elżbieta
Tobolska Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu, Pan Mariusz
Godlewski Burmistrz Miasta Raciąż,
Pan Paweł Chrzanowski Przewodniczący Rady Miasta, Pani Anna Smolińska Kierownik Wydziału i Szkolenia BRD Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Ciechanowie
Pani Anna Falkiewicz przewodnicząca Rady rodziców.

Wśród licznie przybyłej publiczności nie zabrakło rodziców i za-

SP Raciąż

Powitaliśmy jesień
W październiku w naszym
przedszkolu odbyło się uroczyste powitanie jesieni. Świętowanie dzieci zaczęły od spaceru
ulicami miasta. Nie zabrakło
wspólnych zabaw, tańców oraz
pysznego poczęstunku.
Ponadto były zajęcia z rodzicami
i obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Zaś dzień 14 października to ważna data w przedszkolnym kalendarzu, tego dnia swoje święto obchodzą
nauczyciele i wszyscy pracownicy
przedszkola. Z tej okazji odbyła się
uroczystość, podczas której dzieci
zaprezentowały wiersze i piosenki,

a pani dyrektor złożyła wszystkim
życzenia. Następnie udaliśmy się
do Pań, które kiedyś pracowały w
przedszkolach na terenie miasta, aby

przeprowadzili zbiórkę pieniędzy dla
stypendystów Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz włączyli się w
rozpowszechnianie nauczania Jana
Pawła II poprzez rozdawanie karteczek z popularnymi cytatami Świętego Papieża.
SP Raciąż

twórczej. Zaś, w piątek 11 października odbyły się warsztaty jesienne
dzieci z grupy ,,Sówki’’ pod hasłem ,,
Warzywne cudaki’’. Dzieci wraz z rodzicami przemieniali warzywa w różne zwierzątka, stworki i cudaki. Rodzice mogli przez chwilę poczuć się
jak prawdziwi przedszkolacy, zasiąść
przy dziecięcych stolikach i oddać się
pasji tworzenia i wymyślania śmiesz-

złożyć życzenia i wręczyć okoliczno- nych postaci. Rodzicom i dzieciom
zajęcia bardzo się podobały, a spościowe laurki.
tkanie zaowocowało fantastycznymi
postaciami. Prace „małych artystów”
Zajęcia z rodzicami
Jesień to czas, kiedy w ogrodach i ich rodziców można było podzidojrzewają warzywa. Są one nie tyl- wiać na wystawie w przedszkolnym
ko smaczne i zdrowe, ale posiadają holu. Swoją pomysłowością i orygiinteresujące kształty i przepiękne nalnością zachwyciły więc nie tylko
barwy. Dlatego właśnie 07 paździer- kolegów i koleżanki, ale wszystkich
nika w grupie 3,4 latków odbyły się odwiedzających nasz przedszkole!
warsztaty dla dzieci i rodziców pt. „ Zobaczcie jakie powstały cudeńka!!
Warzywne cudaki”. Dzieci według Wszystkim dzieciom i ich rodzicom
własnego pomysłu tworzyły różne gorąco gratulujemy kreatywności. A
cudaki, które swoim wyglądem oraz dzień później grupa „Motylki” goprecyzyjnym wykonaniem budzi- ściła rodziców na warsztatach „Przeły ogromny zachwyt. Wśród nich twory z warzyw”. Dzieci poznały tajbyły zwierzątka oraz ludziki. Celem niki kwaszenia kapusty oraz kiszenia
warsztatów było zachęcenie dzieci ogórków.
do częstego spożywania warzyw oraz
rozwijanie kreatywności i inwencji

Przedszkole w Raciążu
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Ciekawostki historyczne

Ważna akcja w ZS w Raciążu

już było cieplej. Nad ranem podjechały samochody ciężarowe, na które
zaczęto nas pakować. Każda rodzina przeważnie miała dzieci, więc te
dzieci chciały być wraz z rodzicami.
Niemcy nie patrzyli na to, tylko popędzali wszystkich bijąc po głowie
i po buzi. Pamiętam to bardzo dobrze, ponieważ dużo krwi widziałam. Miałam tylko 4 lata ale zarejestrowałam te tragiczne chwile.
Ruszyliśmy z wielką niewiedzą, z
wielkim strachem, nie zdając sobie
sprawy gdzie nas w ogóle wiozą. Zawieźli nas do Działdowa i tam znów
usłyszałam ogromny wrzask i krzyki,
żeby szybko wysiadać. W Działdowie stłoczono nas w bardzo dużej
sali. Bardzo się bałam, bo było ciemno i czułam ogromny swąd. Tam nie
było żadnych prycz, tylko troszkę
rozrzuconej słomy. Okazało się, że w
tym miejscu był poprzedni transport
z małymi dziećmi, które na tę słomę
się załatwiały.
Pamiętam również wyprowadzenia do latryn, czyli ubikacji. Tak
naprawdę były to doły wykopane na
placu i deska, ma którą trzeba było
wejść. Bałam się, że tam wpadnę,
więc nie chciałam wejść. Wówczas
esesmani dobiegali i nas bili. Zdarzyło się, że kopnęli dziecko, które
wpadło do tego dołu, a matka, która nachyliła się za swoim dzieckiem,
została zepchnięta i tak właśnie oboje
zginęli.
Bardzo źle traktowano księży.
Wydawano im rozkazy „Padnij! Powstań!” i również bito. Byli tak katowali, że ich twarze całe były pokryte
krwią.
Posiłki składały się z kubka kawy
czarnej – trudno to nazwać kawą,
raczej była to woda zabarwiona na
czarno oraz kromki ciemnego chleba
wielkości dłoni. Księża dostawali połowę tego, czyli pół kromeczki chleba i połowę tej, nazwijmy to kawy.
Natomiast jeżeli któryś z rodziców
prosił Niemców, którzy wpadali
do naszych sal, o troszkę wody dla
mniejszych dzieci, to dawali wodę,
ale kawy już nie. Po dzień dzisiejszy pamiętam, że byliśmy cały czas
bardzo głodni. Było również bardzo zimno. Pomieszczenie nie było
ogrzewane, także grzaliśmy się przytulając do siebie. Byliśmy bardzo
ściśnięci. Było bardzo dużo rodzin w
tym pomieszczeniu.

Szkoła pamięta
Zespół Szkół w Raciążu włączył się w akcję Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Szkoła
pamięta”. Celem tej inicjatywy
było zorganizowanie działań
upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.
„12 października brałam udział w
Forum ruchów i wspólnot organizowanym przez Wydział Duszpasterski
Diecezji Płockiej w siedzibie Szkół
Katolickich w Płocku. W spotkaniu
tym uczestniczyli też członkowie
Stowarzyszenia „Rodzina Działdowska”, do którego należy Pani Teresa
Krowicka. Bardzo poruszyło mnie
wzruszające świadectwo Pani Teresy
o jej zaangażowaniu w upamiętnienie miejsca kaźni naszych błogosławionych płockich męczenników,
ponieważ sama jako dziecko doświadczyła okrucieństwa tego miejsca. Przeżyła i czuje obowiązek zaszczepiania młodym pamięci o tym
miejscu. Postanowiłam zaprosić ją
do naszej szkoły.” – mówi Agnieszka
Bojanowska
Uczniowie Zespołu Szkół byli
25.10.2019r. świadkami opowieści
Żywej Historii – pani Teresy Krowickiej z Płocka, która w czasie II
wojny światowej była w obozie w
Działdowie.
„Nazywam się Teresa Krowicka.

rodzicami byliśmy w czasie wojny
wysiedleni z Płocka. Było to w połowie lutego 1941 roku. Była wtedy
bardzo sroga zima. Były godziny popołudniowe kiedy do naszych drzwi
zapukał Niemiec. W zasadzie nie pukał tylko walił w drzwi. Drugi Niemiec czekał na korytarzu u wejścia,
prawdopodobnie po to, żeby nikt nie
uciekł, a pewnie wiecie, że jeżeli Polak uciekał, to było natychmiastowe
rozstrzelanie… strzał w plecy. Rodzice otworzyli drzwi, wszedł jeden
z Niemców i powiedział, że jesteśmy
wysiedleni i mamy 15 minut na to
żeby się spakować. Proszę sobie wyobrazić: czworo dzieci, mróz ogromny, nie było czasu żeby spakować co
potrzebne w jakieś walizki. Mamusia
w pierwszej chwili dosłownie zaczęła
się w kółko kręcić, straciła - tak opowiadała - na chwilę myślenie. Złapała
jakąś tam poszwę na pościel i zaczęła
tam pakować co mogła. Była okupacja więc nie mieliśmy za wiele ubrań.
Mama bardzo płakała. Ja wówczas
leżałam w łóżeczku i zostałam wyrwana ze snu krzykiem tego Niemca.
No więc jak zobaczyłam, że rodzice
płaczą, płacze rodzeństwo, również
zaczęłam bardzo płakać. Bardzo się
bałam. Wówczas ten jeden Niemiec,
który wszedł do mieszkania trochę
przycichł, chyba wzruszyła go troszkę ta sytuacja płaczu czworga dzieci

Mam 82 lata. Chciałam wam, kochana młodzieży, przybliżyć tragedię
tamtych czasów i życzyć obyście nigdy, ale to nigdy nie przeżyli takich
chwil. Mnie tamte czasy zabrały zupełnie dzieciństwo, uśmiech, radość
zabawy, możliwość chodzenia do
szkoły - ja tego nie znałam”. – tak
zaczęła pani Teresa swoją opowieść.
„ Ja wraz z trojgiem rodzeństwa i

i rodziców. Powiedział do ojca, żeby
zabrał trochę jedzenia, bo nie wiadomo kiedy dostaniemy jeść.
Mieszkaliśmy na ulicy Kolegialnej. Była to jedna z głównych ulic
Płocka. Wyprowadzono nas na mróz
i przepędzono na plac. Cały czas
nie wiedzieliśmy, co z nami zrobią.
Gdzieś o północy przeprowadzono
nas do szpitala Świętej Trójcy. Tam

Nie mieliśmy tam ani talerzy, ani
łyżek. Były metalowe miski i tych
misek przypadało 100 na 1000 osób,
więc przechodziły z rąk do rąk. Baliśmy się, każdy się bał, żeby dla niego
nie zabrakło jedzenia ,więc dosłownie odbywało się wyrywanie tych
misek z rąk.
Utkwiło mi szczególnie takie jedno wydarzenie. Był dzień, byłam
bardzo głodna, płakałam, wołam jeść
i wtedy wnieśli jakieś duże wiadra,
w których była zupa. Te same wiadra były wykorzystywane do mycia
schodów. Wówczas, jak przynieśli te
wiadra, moi rodzice i niektórzy inni
nie podeszli i nie wzięli zupy, więc ja
zaczęłam tak głośno płakać i krzyczeć
do mamusi, że ją nienawidzę za to, że
nie dała mi jedzenia. Mamusia mnie
przytuliła i powiedziała: „dziecko
przyjdzie czas, będziesz większa, zrozumiesz dlaczego, ale nie dam ci tej
zupy, bodaj byśmy zmarli z głodu”.
Mój żal do mojej mamusi trwał bardzo długo i dopiero jak byłam starsza, mam wyjaśniła mi, dlaczego nie
dała mi jeść. „Dlaczego Ci nie dałam? Ponieważ ta zupa - doszły takie
wieści z kuchni, gdzie też pracowali
Polacy - to była zupa gotowana na
ciałach maleńkich dzieci, które matki urodziły. Nie mogłam ci dać tej
zupy pomimo, że byłaś bardzo głodna”. Wtedy zrozumiałam…
Każdy dzień w obozie wydawał się
jakby trwał wieki. Nie wiadomo co
mogło nagle nastąpić. Co jakiś czas
wpadali Niemcy, niejednokrotnie pijani i nie wiedzieliśmy czy zabierają
nas na rozstrzelanie do lasu, gdzie
wykopane były doły. Strzelano do
ludzi z tyłu, ludzie padali do dołów
i zakopywano ich niejednokrotnie
jeszcze półżywych. Pamiętam te
krzyki, ten strach, bo już zaczęłam
rozumieć, że przywieziono nas po
to, żeby nas zamordować. Dziecko
w tragicznych chwilach dorośleje i ja,
choć miałam tylko 4 lata, już wtedy
rozumiałam, że jak nas wyczytają, to
będzie to koniec naszego życia i tego
właśnie bardzo się bałam.
Nadszedł dzień, w którym nas wyczytano. Mamusia przytuliła wszystkich do siebie, bo były słuchy, że zabierają dzieci i je rozdzielają. No, ale
dzięki Bogu nas akurat nie rozdzielili
i zostaliśmy wywiezieni do Piotrkowa Trybunalskiego. Z Piotrkowa
Trybunalskiego wywieziono na do
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Longinówki i tam przydzielono do
pracy. Moja rodzina musiała pracować w gospodarstwie u Niemca. Ja
nie pracowałam bo byłam za mała,
ale brat mój, który miał 8 lat oraz
starsze rodzeństwo już tak. Tam było
troszeczkę lepiej ze względu na to, że
posiłki były ciut większe i głód już
był troszeczkę mniejszy. Doszły nas
kolejne słuchy, że następny transport
już jest wieziony i że nas zabierają z
powrotem na rozstrzelanie. Wówczas moi rodzice postanowili, że
uciekną.
No i tak żeśmy udali się na ucieczkę. Było to wiosną. Niejednokrotnie
trzeba było spędzić noc leżąc w redlinach kartoflisk i być bardzo cicho.
Cały czas groziło nam złapania i rozstrzelanie. Uciekając przybyliśmy do
Płocka dopiero w październiku.
Tak wyglądają moje wspomnienia z dzieciństwa. Do dzisiaj mam
taki symptom głodu. Jak zamawiam
chleb, to ja się boję, że jego zabraknie. Któregoś dnia nawet pani w
sklepie, bo on jest blisko mojego
miejsca zamieszkania, powiedziała,
że ja nie muszę zamawiać tego chleba, bo przecież jest w ciągłej sprzedaży, ale ja mówię: „Niech ja pani
lepiej wpłacę pieniądze i zamówię”.
Jak wracam to biorę ten chlebek i tak
sobie uzmysłowiłam, ze że ja właściwie całe życie tak robiłam, bo bałam
się, że chleba może zabraknąć.
Dzisiaj, moi drodzy opowiadam
wam o tym, bo obóz w Działdowie
po wojnie był zapomniany. Spotkałam na swej drodze księdza, który
zorganizował pielgrzymkę do Działdowa. Pojechaliśmy do Działdowa
i gdy uklękłam przed tym walącym
się budynkiem przeleciał mi przed
oczami film z pobytu w tym obozie i
wtedy ujrzałam, w tym swoim filmie,
naszych błogosławionych męczenników, arcybiskupa Nowowiejskiego i
biskupa Wetmańskiego. To wszystko
jest trudne do opowiedzenia, ale widzę potrzebę uczczenia pamięci tych
księży i wszystkich innych świeckich,
którzy tam zginęli. Ja przeżyłam,
jednak moje sumienie nie może
pozwolić żebyśmy zapomnieli i w
związku z tym właśnie postanowiłam
o tym opowiadać.”
Opracowali: Edyta Obrębska i Andrzej Kowalski

