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Podatki lokalne
na 2014 rok
Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczno-finansową firm i osób prowadzących
działalność gospodarczą oraz mieszkańców
miasta Raciąża, a także w celu zachęcenia
mieszkańców do inwestowania, burmistrz
Mariusz Godlewski zaproponował Radzie
Miejskiej nie podnoszenie podatków i opłat
lokalnych na rok 2014. Uchwały podatkowe
nie zostały więc zmienione i obowiązują
stawki podatków jak w poprzednim roku.
Na podatki lokalne, na które wpływ ma
miasto składają się: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz
podatek od środków transportowych.

Bezpieczne chodniki zimą
Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości związane z utrzymaniem czystości wokół posesji?
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/185/2013
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca
2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Raciąż, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości udostępnionej do
użytku publicznego poprzez uprzątnię-

cie mechaniczne lub ręczne ewentualnie
usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu
prawnie dopuszczone.
Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest
przejście dla pieszych, na wysokości tego
przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego innych niż opisane wyżej uprzątnięcie
powinno nastąpić: na chodnikach – do
2/3 szerokości, natomiast na pozostałych
terenach – do szerokości min. 1,5 m.

Podatki od osób prawnych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości
prawnej.
Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość
dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych
przez zakłady pracy w 2013 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 1 400 000,00 zł. Wpływy
z tytułu tego podatku na 2014 r. zostały
także częściowo powiększone o istniejące
zaległości. Na drugim miejscu znajdują się
wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7.000,00 zł. Mniejszy udział
w budżecie mają dochody z tytułu podatku
rolnego, zaledwie 800,00 zł.
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Nowa przepompownia
W związku z wyeksploatowaniem się
przepompowni, częstym awariom, podtapianiu kanalizacji w wyniku złej pracy
pompowni, Burmistrz Miasta Raciąż ogłosił przetarg na wykonanie przepompowni
na osiedlu Jana Pawła II. Do 31 lipca 2013
r. napływały oferty, z których komisja
przetargowa wyłoniła zwycięzcę przetargu. Wykonawca złożył ofertę na kwotę
208 361,75 zł brutto. 30 września br. podpisano umowę na wykonanie przepompowni przy ul. Jana Pawła II. Przedmiotem
umowy była dostawa i montaż obudowy
przepompowni ścieków, wykonanie zasilania w energię elektryczną, montaż
i uruchomienie urządzeń przepompowni, rozebranie istniejącego wówczas budynku przepompowni oraz ogrodzenie

i utwardzenie terenu inwestycji. Termin
wykonania zadania został wyznaczony na
30 listopada br. Inwestycja została wykonana w terminie. 29 listopada br. dokonano odbioru przepompowni.
W przyszłym roku planowana jest
przebudowa kolejnej przepompowni
ścieków, tym razem przy ul. Akacjowej.
Inwestycja ta będzie polegać na likwidacji osadnika oraz zostaną zainstalowane pompy o większej mocy. W związku
z mniejszą ilością zadań, koszt przebudowy przepompowni będzie niższy.
Powyższe modernizacje powinny
zapobiec częstym awariom kanalizacji
i zalewaniu nieczystościami piwnic na
osiedlu Jana Pawła II. Taki był główny cel
realizacji inwestycji.

Synagoga

schodowa łącząca obie bryły, jest wpisany do rejestru zabytków ze względu na
wartości historyczne, a zakres adaptacji
wykonanych po 1945 roku, nie doprowadził do zatarcia wartości obiektu, jako
dzieła architektury.
Niestety budynek dawnej synagogi
niszczeje, a teren działki, na której znajdują się budynki, notorycznie jest zaśmiecany, ponieważ nikt inny poza Gminą Żydowską nie ma prawa ingerowania
w budynki i teren, na którym znajdują się
obiekty. Dlatego też, 22 listopada br. Burmistrz wezwał pisemnie Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego do uporządkowania posesji oraz do zabezpieczenia
budynku, a także do udzielenia informacji, jakie są zamierzenia inwestycyjne
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W piśmie tym, nadmieniono również
o złym stanie technicznym budynków, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla
przechodniów z uwagi na usytuowanie
obiektu bezpośrednio przy chodniku.

Na terenie miasta Raciąż znajdują się
budynki, które należą do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 6. Budynki te położone
są przy ul. Kilińskiego 12, działka o nr ew.
1217/6 (pow. 0,0501 ha). W dniu 17 marca 2011 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił (pismo
nr DC-4164-3/11) Urząd Miejski w Raciążu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru
zabytków budynku dawnej synagogi.
Obecnie zespół synagogalny, obejmujący dawną bożnicę, powstałą około
1885 roku, dawny dom kahalny odbudowany w 1934 roku po pożarze oraz klatka

Podatki od osób fizycznych.
Przewidywane wpływy przedstawiają
się następująco: podatek od nieruchomości
– 450.000,00 zł, podatek rolny – 28.000,00
zł, podatek od środków transportowych –
70.000,00 zł, podatek leśny – 80,00 zł.

Wydawca: Urząd Miejski w Raciążu
Redaktor naczelny:
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Nie płaciłeś
za mieszkanie?
Odpracuj dług.
Część mieszkańców mieszkań komunalnych systematycznie, od lat nie płaci
za mieszkanie. Mimo tego, że czynsze wynoszą od kilkudziesięciu złotych miesięcznie, to długi niektórych sięgają kilkunastu
i więcej tysięcy złotych. Przez lata nic się
nie działo w tej sprawie, aby pomóc ludziom wybrnąć z tych długów. Łącznie zadłużenie z tytułu wody i mieszkań wynosi
prawie 600.000 złotych. To ogromne pieniądze. Ktoś je musi płacić. Płaci je miasto,
a co za tym idzie jego obywatele.
Nie można godzić się z taką sytuacją, że
część mieszkańców żyje wyłącznie na koszt innych. Rozumiejąc jednocześnie ich trudną sytuację życiową, burmistrz Mariusz Godlewski
przygotował receptę na wybrnięcie z tej patowej sytuacji. Jeśli nie płaciłeś za mieszkanie,
odpracuj dług. Zarządzenie o możliwości odpracowywania jest też odpowiedzią na interpelacje radnych w tej sprawie, między innymi
przewodniczącego rady Bogusława Jeżaka.
Możliwość spłaty zadłużenia za lokale
komunalne w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Miasto Raciąż, dotyczy
osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
W celu odpracowania długu Najemcy (dłużnicy) oraz osoby bez umowy korzystające z lokalu, powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego
w Raciążu (I piętro, pokój nr 16) na rozmowę
wraz z dokumentami świadczącymi o obecnej
sytuacji materialnej i życiowej. W przypadku
gdy najemca jest zainteresowany powyższym
sposobem spłaty zadłużenia składa wniosek
o spłatę zadłużenia czynszowego w Urzędzie
Miejskim w Raciążu (wzór wniosku można
odebrać w pokoju nr 16). Następnie podpisuje aneks do umowy najmu i porozumienie
o wykonanie świadczenia rzeczowego. Pracownicy PGKiM Spółka z o.o. współdziałają
z dłużnikiem w zakresie niezbędnym do wykonania świadczenia rzeczowego oraz kontrolują, nadzorują i potwierdzają jego wykonanie.
Przykładowe prace, mogące być przedmiotem świadczeń rzeczowych wykonywanych przez najemców (dłużników): prace
porządkowe (zamiatanie chodników, odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników), drobne prace remontowe i konserwatorskie, pomocnicze prace administracyjne,
prace porządkowe przy utrzymaniu zieleni.
Spłacać można wyłącznie zaległe długi.
Nie można w ten sposób płacić bieżących
czynszów. Zarządzenie burmistrza o możliwości odpracowywania daje szansę na,
choćby częściowe, rozwiązanie sprawy zadłużenia mieszkańców.
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Gdzie lądowisko?
Sprawa wyznaczenia budowy lądowiska na
terenie Raciąża dla śmigłowców LPR ciągnie się
już od dłuższego czasu. Realizację zamierzeń
związanych z wyznaczeniem miejsca do startów i lądowań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podjęto na podstawie pisma Starostwa
Powiatowego w Płońsku z dnia 17.06.2009 r.
Po przeprowadzonych konsultacjach z Burmistrzem Miasta Raciąża Panem Sadowskim Januszem ustalono (decyzja Burmistrza), że nie
ma możliwości wyznaczenia takiego miejsca,
które spełniało by wymogi określone przepisami w tym zakresie. W rozmowie telefonicznej
z przedstawicielem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Dział Operacyjny wskazano jako
możliwe miejsce, miejską targowicę. Propozycja ta nie uzyskała akceptacji (fruwające torebki
plastikowe, papiery, naziemna linia energetyczna przebiegająca nad targowicą). Warunków
również nie spełniało miejskie boisko.
W styczniu 2011 roku Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku pismem
z dnia 19.01.2011 r. wystąpiła o przesłanie informacji dotyczącej lokalizacji wyznaczonego
przez władze samorządowe miejsc, które są
przeznaczone do lądowania śmigłowców LPR.
Odpowiedź udzielona została taka jaką przekazano w roku 2009 do Starostwa Powiatowego
w Płońsku. Starostwo Powiatowe w Płońsku
pismem z dnia 17.02.2011 r wystąpiło z prośba
o wytypowanie w gminach miejsc przeznaczonych do lądowań i startów śmigłowców LPR.
Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 25 lutego 2011 r. (taka sama jak z roku 2009). Sprawa
wyznaczenia miejsca przeznaczonego do startów i lądowań śmigłowców LPR była jednym
z tematów obrad Sesji Rady Miejskiej w Raciążu w roku 2012, co spowodowało, że Burmistrz
Miasta Raciąża w końcu podjął się realizacji
tego zadania. Pismem z dnia 7 września 2012 r.
wystąpił do Prezesa Zarządu „CEDROB” S.A.
w Ciechanowie, Pana Andrzeja Goździkowskiego o udostępnienie i użyczenie dla miasta
Raciąża miejsca do organizacji lądowiska dla
śmigłowców LPR na terenie Wytwórni Pasz
w Raciążu. Zarząd Cedrob S.A przychylił się
do tego wniosku. Po opracowaniu zgłoszenia
innego miejsca przystosowanego do startów
i lądowań, o których mowa w art. 93 ust.
l ustawy z dnia 3 lipca 2002r – Prawo lotnicze,
Burmistrz Miasta Raciąż Pan Janusz Sadowski
sam osobiście podjął się dokonania zgłoszenia
w odpowiedniej instytucji. Od tamtej chwili
sprawa „ucichła”.
Na polecenie nowego burmistrza Mariusza Godlewskiego dokonano sprawdzenia,
czy poprzednik dokonał zgłoszenia lądowiska. Okazało się, że wg oświadczenia LPR nie
wpłynęło pismo od burmistrza Sadowskiego
w sprawie wyznaczenia lądowiska na terenie
CEDROBU. Poprzedni burmistrz nie zlecił nikomu w urzędzie zajęcia się tą sprawą. Obecnie
podjęto kroki zmierzające do sprawdzenia warunków technicznych i wyznaczenia takiego lądowiska dla śmigłowców. O wynikach będziemy informować na bieżąco.
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Remonty mieszkań komunalnych
– nowe możliwości
Stan mieszkaniowych zasobów
komunalnych jest w opłakanym
stanie. Przez lata nie było żadnego racjonalnego planu remontowania tych zasobów lub
wskazania jasnej ścieżki wyjścia
z tej sytuacji, poprzez systematyczne i planowe działania.
Miasto posiada udziały w 13 wspólnotach mieszkaniowych: Kilińskiego 48,
56B, 58, 19 Stycznia 7, A, B, C , pl. A.
Mickiewicza 18/22, Zielona 23, 28A,
Mławska 20, Akacjowa 1, pl. A. Mickiewicza 4, Kilińskiego 56 (na terenie szkoły
dawny Dom Nauczyciela). W budynkach
wspólnot miasto dysponuje 54 lokalami
mieszkalnymi o pow. 2.321,56 m kw. oraz
1 lokalem użytkowym o pow. 128 m kw.
Na budynki wspólnot miasto nie posiada
dokumentacji technicznej. Dodatkowo
miasto posiada 33 budynki komunalne,
w których znajduje się 131 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4.359,35 m kw.
Na powyższe nieruchomości miasto
nie posiada również dokumentacji technicznej. Ponad 85% budynków komunalnych jest w złym stanie technicznym.
Większość budynków pobudowano na
początku XX w. Są też i takie z XIX wieku.
Wszystkie wymagają kosztownych nakładów na remonty w celu utrzymania
dotychczasowej substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym. Miasta
nie stać na jednorazowe wyremontowanie tych budynków. W obecnym roku na
remonty miasto wydało kwotę ponad
300.000 złotych.
Jak powiedział w rozmowie z Pulsem
Raciąża burmistrz Mariusz Godlewski,
trzeba się zastanowić i obrać jeden kierunek działań. Nie wszystkie budynki warto remontować, bo część jest dopuszczona do użytkowania czasowo – np. do
2015 roku. Według burmistrza właściwą
drogą jest pozyskanie finansowania do
budowy nowych budynków komunalnych. Stare budynki, które nie nadają się
do remontów powinny być sprzedawane
wraz działkami po opuszczeniu ich przez
najemców przenoszonych do nowych
budynków. Pozyskane z tego pieniądze
inwestowane w budowę kolejnych budynków komunalnych. Wszystko to musi
zostać połączone z polepszeniem płatności czynszów przez mieszkańców.

W celu zwiększenia zaangażowania lokatorów w remontowanie lokali przez nich
posiadanych, burmistrz miasta Mariusz
Godlewski przyjął zarządzenie o możliwości zwrotów części kosztów z tego tytułu
najemcom, którzy sami zainwestują w remonty posiadanych przez siebie lokali.
Poniżej opisujemy postępowanie
w przypadku wymiany urządzeń i elementów wyposażenia w lokalach komunalnych oraz stosowania zwrotu kosztów
w postaci gotówki, za wymianę urządzeń
i elementów wyposażenia lokalu we własnym zakresie przez najemców.
Do ubiegania się o wymianę zużytych
urządzeń i elementów uprawnieni są wyłącznie Najemcy lokali, którzy posiadają
tytuł prawny do zajmowanego lokalu oraz
nie zalegają z opłatami z tytułu najmu.
O refundację poniesionych kosztów Najemca może ubiegać się raz na 10 lat. Za
pisemną zgodą Wynajmującego lub Zarządcy dopuszcza się wymianę urządzeń
i elementów wyposażenia lokalu na koszt
Najemcy, z częściową refundacją tych
kosztów. Najemca w całości ponosi koszty wykonywania usługi. Dowód zapłaty
należności i fakturę Najemca niezwłocznie przedkłada Wynajmującemu, celem
otrzymania refundacji kosztów.
Refundacja kosztów w 2013 roku
obejmuje do 80% poniesionych kosztów
przez Najemcę na wymianę urządzeń
i elementów wyposażenia lokalu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wymiany stolarki
okiennej lub drzwiowej ceny na fakturze
wystawionej przez firmę wykonującą wymianę stolarki, zarówno w zakresie materiałów jak i robocizny, mieszczą się w cenie średniej tych usług na rynku lokalnym.
W przeciwnym wypadku refundacja kosztów nastąpi w oparciu o średnie ceny materiałów i robocizny, przyjęte przez Wynajmującego na dany rok.
Refundacja kosztów będzie dokonywana wg kolejności wpływu wniosków
oraz w miarę posiadanych środków finansowych. Refundacja zostanie uruchomiona po sprawdzeniu faktu wymiany
zużytych urządzeń i elementów wyposażenia lokalu i zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Raciąż. Wymiana urządzeń
i elementów wyposażenia lokalu we
własnym zakresie przez Najemcę, winna
być każdorazowo uzgodniona z zarządcą,
który posiada kompetencje do określenia warunków technicznych obowiązujących przy wymianie.
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Projekt budżetu na 2014 rok
Projektowane dochody:
Głównym dochodem budżetu miasta jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych, drugą pozycją
są dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych,
dzierżawy mienia komunalnego oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Trzecią pozycję stanowią
dotacje celowe z budżetu państwa, które muszą zostać wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Z tego względu przy
konstruowaniu budżetu na rok 2014 przeanalizowano potrzeby
zgłaszane przez mieszkańców, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz radnych. Do stworzenia projektu budżetu, który byłby w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców w większym zakresie zabrakło około 3 miliony złotych.
Dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie środków
budżetowych było zaplanowane zgodnie z zasadami największej
efektywności społecznej
Projekt budżetu miasta na 2014 rok przewiduje osiągnięcie
dochodów w kwocie 16.494.673,00 zł, z czego:
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych oraz zleconych zadań bieżących – 2.258.972,00 zł,
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich – 71.600,00 zł,
• część oświatowa subwencji ogólnej – 5.567.600,00 zł,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.049.300,00 zł,
• część równoważąca subwencji ogólnej – 275.501,00 zł,
• planowane udziały gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa –
2.286.373,00 zł,
• planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – 280.000,00 zł,
• planowane wpływy z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne
pn. „Modernizację i rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Raciążu”
– 1.098.387,00 zł,
• dochody własne pochodzące głównie z podatków i opłat lokalnych, dzierżawy mienia komunalnego – 3.606.940,00 zł.

Projektowane wydatki
Wydatki budżetu miasta na 2014 rok zamykają się kwotą
16.966.728,00 zł, i przedstawiają się następująco:
• Wydatki bieżące – 14.131.953,00, z tego: Dotacje dla MCKSiR
i publicznej Biblioteki Miejskiej – 454.000,00 zł.
• Wydatki na oświatę i wychowanie – 6.475.044,00 zł. Z tego:
5.567.600,00 zł pochodzi z części oświatowej subwencji
ogólnej, 347.000,00 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja oraz z tytułu
świadczonych usług przez przedszkole i stołówkę szkolną,
183.816,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 376.628,00 zł ze środków własnych budżetu miasta
• Wydatki na działania w zakresie pomocy społecznej
– 2.968.004,00 zł. Na realizację niektórych zadań z zakresu
pomocy społecznej miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2014 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 2.018.300,00 zł, miasto natomiast
ze swych dochodów przeznacza kwotę 949.704,00 zł.

Wydatki majątkowe
Ze względu na ograniczone środki, jakie można było przeznaczyć
na zadania inwestycyjne nie udało się przyjąć do realizacji wszystkich
zgłaszanych zadań inwestycyjnych, z uwagi na konieczność spłat rat
wcześniej zaciągniętych pożyczek na cele inwestycyjne oraz odsetek,
a także mniejszymi wpływami dochodów własnych, dotacji oraz subwencji. Z chwilą pojawienia się nowych możliwości finansowych budżetu miasta takich jak pozyskanie środków z zewnątrz oraz środków
pochodzących ze sprzedaży mienia komunalnego środki te zostaną
rozdysponowane w pierwszej kolejności na zadania inwestycyjne
zgłoszone, a nie ujęte do realizacji w budżecie. W trakcie roku zostaną
również złożone wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
do Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza oraz
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez w/w instytucje
i przyznaniu środków dokonamy zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.
Na wydatki majątkowe w budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano kwotę 2.843.775,00 zł, z czego na:
• „Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy blokach mieszkalnych przy ulicy Kilińskiego 56b i 58” kwotę 40.000,00 zł,
• „Wykonanie projektów drogowych na ulice: Rzewuskiego,
Rzeźniania, Barańskiego, Bolesława Chrobrego, Jesionowa,
Lipowa, Wnorowskiego” kwotę 55.000,00 zł,
• dotację celową na wydatki majątkowe w kwocie 156.445,00 zł –
przebudowa drogi powiatowej Raciąż-Radzanów.
• „Modernizację i rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Raciążu”
w kwocie 1.640.000,00 zł,
• „Zakup gruntów pod budowę drogi łączącej ulicę Warszawską
z ulicą Konarskiego” w kwocie 50.000,00 zł,
• „Zakup gruntów pod budowę parkingu przy ul. Kilińskiego”
w kwocie 50.000,00 zł.
• „Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Raciąż” planuje się przeznaczyć środki w kwocie 50.000,00 zł.
• „Budowę wodociągu w ul. Kilińskiego” w kwocie 250 000,00 zł,
• „Budowę pompowni ścieków przy ul. Akacjowej” w kwocie
125.000,00 zł,
• „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego” w kwocie
145.000,00 zł,
• „Modernizację oczyszczalni ścieków” w kwocie 100.000,00 zł.
• „Rozbudowę oświetlenia – ul. Wolności” w kwocie 10.000,00 zł.
• dotację celową na „Zakup sceny celem nieodpłatnego udostępniania na imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe”
w kwocie 13.330,00 zł,
• dotację celową w kwocie 150.000,00 zł na zmianę pokrycia
dachowego na budynku MCKSiR.
Przychody – planowany do zaciągnięcia kredyt
Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.112.755,00 zł, który
przeznacza się na planowany deficyt budżetu w roku 2014, który wyniesie 472.055,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach
ubiegłych pożyczek w kwocie 640.700,00 zł.
Rozchody – spłaty rat pożyczek
Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne pożyczek przeznacza się w 2014 roku kwotę 640.700,00 zł.
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Mieszkańcy Raciąża przez długi okres czasu narażeni byli na
niebezpieczeństwo i brak wody – stacja uzdatniania wody.

Rozstrzygnięcie konkursu
plastyczno-technicznego

Poważne zagrożenie

Wygrana
batalia
Od 9 października 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. trwało postępowanie administracyjne dotyczące wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego
w mieście Raciąż, lecz w tym czasie poprzedni burmistrz nie zgłosił uwag i zastrzeżeń do trwającego postępowania.
W związku z tym, Urząd Miejski
w Raciążu, dnia 12 marca 2013 r., otrzymał decyzję nr 176/2013 Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w sprawie wpisania do rejestru zabytków
układu urbanistycznego w mieście Raciąż.
Na decyzję tą przysługiwało stronom prawo odwołania w terminie 14 dni. Dlatego
też, 22 marca 2013 r. burmistrz Mariusz
Jerzy Godlewski wystosował do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie odwołanie od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, ponieważ jakiekolwiek zmiany,
remonty, roboty budowlane na terenie
nieruchomości wpisanych do rejestru
zabytków wymagałby wówczas zgody
konserwatora zabytków. Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 23 października 2013 r. wydał decyzję uchylającą
decyzję w całości i przekazał sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez organ
pierwszej instancji, co skutkuje tym, iż
do tego momentu teren miasta Raciąż
nie jest objęty układem urbanistycznym.
Informacje te zostały podane również do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Raciąż,
tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.
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Dostęp do dobrej i zdrowej wody jest
podstawowym warunkiem do życia człowieka. Tymczasem przez okres kilku lat
zdrowie mieszkańców było potencjalnie
zagrożone. Do stacji uzdatniania wody
mógł wejść każdy. Nie było tam żadnych
zabezpieczeń monitorujących stację.
Co więcej, po remoncie pozbawiono
w praktyce stacji awaryjnego zasilania. Dlatego podczas braku prądu woda
u 8 tysięcy ludzi, mieszkańców miasta
i gminy Raciąż przestaje płynąć.
Cała sprawa zaczęła się od modernizacji stacji uzdatniania wody w Witkowie.
Inwestycję przeprowadził PGKiM Sp. z o.o.
w porozumieniu z poprzednim burmistrzem Januszem Sadowskim. Na modernizację wydano prawie siedemset tysięcy
złotych. Do czasu remontu na stacji zawsze przebywali obsługujący ją pracownicy. Po remoncie przestali być potrzebni.
Stacja została bez żadnej ochrony fizycznej czy monitoringu. Nie zamontowano
na stacji żadnej kamery, alarmu – czegokolwiek co by pozwalało mieć kontrolę
nad tym, kto wchodzi na jej teren. Praktycznie każdy mógł wejść niezauważony
i zrobić co mu się żywnie podoba. Nikt
by o tym nie wiedział, dopóki nie wydarzyłaby się tragedia. Niezrozumiałe jest,
dlaczego nie zadbano o bezpieczeństwo
mieszkańców. To niewielki koszt przy całej
kwocie modernizacji.
Kolejne zaniedbanie wyszło na jaw
w ostatnim czasie. W dniach od 6 do 9
grudnia 2013 r. wszyscy doświadczyliśmy
silnych wiatrów wiejących z prędkością w
porywach nawet do 85 km/h. W rejonie
Raciąża i dużej części północnego Mazow-

sza wystąpiły masowe awarie sieci energetycznej. Nagle woda przestała płynąć
z kranów na wiele godzin. Okazało się, że
nastąpiła awaria obydwu linii zasilających
w energię elektryczną stację uzdatniania
wody. Pierwsza linia, która zasila stację
uzdatniania wody jest linią podstawową,
druga linia jest linią awaryjną. Jednakże
przełączenie na linię awaryjną nie następuje automatycznie, lecz ręcznie. Pracownik
PGKiM dostaje wiadomość tekstową SMS
o awarii zasilania i musi udać się na stację
żeby przełączyć ręcznie zasilanie na drugą
linię. Nie wiadomo, dlaczego nie zastosowano powszechnie używanego rozwiązania – automatyki przełączającej zasilanie
na linię awaryjną. Oprócz zewnętrznego
zasilania stacja miała wcześniej zasilanie
awaryjne z agregatu prądotwórczego. Niestety po modernizacji o to przestało działać. Unowocześnione szafy sterownicze
nie zostały dostosowane do awaryjnego
zasilania przez agregat. Beztrosko nic z tym
nie zrobiono przez wszystkie lata po modernizacji. Skutek mogli odczuć wszyscy
mieszkańcy Raciąża i okolic.
Nowe władze spółki i miasta potraktowały priorytetowo sprawę zabezpieczenia stacji uzdatniania wody, a co
za tym idzie bezpieczeństwa mieszkańców. Teren stacji jest monitorowany
poprzez zastosowanie zabezpieczeń
z natychmiastowym powiadomieniem
ochrony o wejściu kogokolwiek na teren. W porozumieniu z Wójtem Gminy
Raciąż podjęto też prace związane z uruchomieniem awaryjnego zasilania stacji
z agregatów prądotwórczych. Powinno to
w przyszłości zapobiec brakom wody
przez tak długi czas jak ostatnio.

Konkurs fotograficzny
Burmistrz Miasta Raciąż zaprasza mieszkańców Raciąża do udziału w konkursie fotograficznym „W zimowej szacie”.
Celem konkursu jest ukazanie piękna zimy,
atmosfery Świąt Bożego Narodzenia oraz atrakcji związanych z zimowym wypoczynkiem. Konkurs będzie trwał od 13 grudnia 2013 r. do 31
stycznia 2014 r. Czekają atrakcyjne nagrody:
tablet, ramka cyfrowa oraz odtwarzacz mp4.
Regulamin konkursu na stronie internetowej:
www.miastoraciaz.pl oraz w Urzędzie Miejskim
w Raciążu. Zapraszamy do nadsyłania zdjęć.

Stroik na świąteczny stół

Co nowego w Miejskim Przedszkolu
W ostatnich miesiącach w Miejskim
Przedszkolu w Raciążu bardzo wiele się
działo. Ósmego listopada odbyło się pasowanie grupy 3 i 4-latków, której wychowawcą jest pani Joanna Bieńkowska.
Było to ogromne przeżycie dla dzieci, gdyż
wszystkie chciały zostać prawdziwymi
przedszkolakami. Zaprezentowały to, czego nauczyły się do tej pory, śpiewały piosenki i recytowały wiersze.
W raciąskim przedszkolu rozpoczął się
także sezon teatralny. Dwudziestego dziewiątego października 2013 roku dzieci oglądały przedstawienie pt. Złota rybka, dwudziestego piątego listopada spektakl pt. Jak
przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska,
a dziewiątego grudnia miały możliwość miłego spędzenia czasu z Teatrem Duet z Krakowa, który przygotował przedstawienie
o dwóch przyjaciołach – kotku i kogutku.
Przedszkolaki dowiedziały się, że należy być
rozsądnym, ostrożnym, słuchać dobrych
rad starszych i nie oddalać się od opiekunów, gdyż inaczej może się to źle skończyć.
Było dużo śmiechu, zabawy i wszechogarniającej wszystkich radości, a aktorzy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.

Ważnym wydarzeniem były mikołajki. W tym dniu Św. Mikołaj przychodzi do
wszystkich grzecznych dzieci i przynosi im
prezenty. Odwiedza szpitale, przedszkola,
domy dziecka i szkoły. Przybył także do
przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola,
czekających na niego z rodzinami w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu. Zgromadzeni obejrzeli jasełkową inscenizację i występy kolejnych
grup maluchów. Po odśpiewaniu piosenki
zachęcającej Mikołaja do przybycia, ku
ogromnej radości zniecierpliwionego tłumu, gość z Laponii pojawił się. Życzliwy
i zadowolony, ubrany w przepiękny czerwony strój, rozdał upragnione upominki
zachwyconym przedszkolakom oraz zrobił
sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Dzieci
otrzymały również prezenty od burmistrza miasta. Na zakończenie spotkania
dzieci podziękowały Mikołajowi za odwiedziny piosenką, wyrażając swoją miłość do niego i zaprosiły go w goście na
następny rok. W mikołajkowym spotkaniu wzięło udział duże grono rodziców,
którym dzieci i pracownicy przedszkola
serdecznie dziękują.

Lektura w kościele
W dniu 17 listopada 2013 roku po nabożeństwie o godzinie 10.00 w kościele
parafialnym w Raciążu odbyło się pierwsze
czytanie w ramach „Lektury w kościele”.
Na to wydarzenie zaprosili mieszkańców
miasta wspólnie Parafia Św. Wojciecha
oraz Zespół Szkół STO. Patronat objął burmistrz miasta Mariusz Godlewski.
Pani Katarzyna Maludy z Zespołu
Szkół STO przeczytała jedno z opowiadań Erica-Emmanuela Schmitta pt. „Powrót” Opowiadanie pochodzi z tomu
„Trucicielka” nagrodzonego w 2010 roku
nagrodą Goncourtów. Słuchacze mogli
posłuchać jak łatwo jedna myśl może
zatruć życie człowieka, jak rodzi się doj-

rzałe ojcostwo. Schmitt to najpopularniejszy obecnie francuskojęzyczny pisarz
– filozof potrafiący patrzyć na rzeczywistość niezwykle wnikliwie. Często pisze
o przechodzeniu przez trudne doświadczenia, które są, lub kiedyś się staną, udziałem każdego z nas. Utwory zamieszczone
w tym tomie łączy wspólny motyw symbolizowany przez św. Ritę – patronkę rodziny i przebaczenia, a także spraw beznadziejnych. Choć bohater „Powrotu”
znajduje się w bardzo trudnej życiowej
sytuacji, to znajdujemy w tym opowiadaniu iskierkę nadziei, która pozwala
wierzyć, że życie można przeżyć szczęśliwie i nigdy nie jest na to za późno.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w Miejskim Zespole Szkół odbył się
konkurs plastyczno-techniczny ,,Stroik na świąteczny stół”. Zorganizowany został przez wychowawców świetlicy: panią Annę Drozd i Dorotę Wawrzyniak i był adresowany do uczniów
gimnazjum i klas IV-VI szkoły podstawowej.
Celem konkursu było pogłębianie umiejętności
plastyczno-technicznych oraz rozwijanie aktywności, kreatywności i wyobraźni twórczej.
Wpłynęło czternaście prac. Komisja Konkursowa wybrała te najbardziej oryginalne i posiadające największe walory artystyczne. Wszystkie
prace konkursowe nagrodzono dyplomami
i świątecznymi upominkami.
Wyniki konkursu:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce
Marta Szelągiewicz kl. VI c
Wiktoria Wasiak kl. VI a
II miejsce
Damian Pawlak kl. VI a
Piotr Jakubowski kl. VI a
Ewa Sadowska kl. VI a
III miejsce:
Maja Kamińska kl.VI c
Ania Siemiątkowska kl. Va
Eryk Pawlak kl. V b
Publiczne Gimnazjum
I miejsce
Natalia Godlewska kl. III d
Przemysław Sadowski kl. IIc
II miejsce
Maciej Wawrzyniak kl. III b
Aleksandra Sadowska kl. III b
III miejsce
Adrianna Małecka kl. I
Klaudia Kopcińska kl II c

Jedna z nagrodzonych
prac w konkursie
„Stroik na
świąteczny stół”.

Natomiast w dniu 22 grudnia 2013 roku
po mszy o godzinie 14.30 można było posłuchać o tym, jak wyglądała tradycyjna
wigilia w polskim dworze – wspomnień
z dzieciństwa Marii Dąbrowskiej. To jedna z najwybitniejszych pisarek polskich XX
wieku. Urodziła się i wychowała w majątku
Russowo pod Kaliszem, którym zarządzał jej
ojciec Józef Szumski – powstaniec z 1863
roku. Relacja z wigilii w tym dworze pochodzi z autobiograficznego tomu „Uśmiech
dzieciństwa”. Jest to jeden z pierwszych
utworów autorki, ale już widać w nim te cechy, które potem będą głównymi walorami
jej twórczości – doskonałe portrety psychologiczne postaci, obserwacja rytmu ludzkiego życia, dbałość o prawdę zawartą w wielu, pozornie tylko nieistotnych, szczegółach.
Serdecznie zapraszamy na kolejne
„Lektury w kościele”.
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Oświetlenie
w szkole
W wyniku „dziwnego” zaprojektowania budowy łącznika pomiędzy tzw. starą
i nową szkołą musiała zostać zdemontowana linia zasilająca oświetlenie części
terenu szkoły. Nie sprawdzono, iż budowany łącznik wchodzi w kolizję z linią.
Spowodowało to brak oświetlanie dużej
części terenów szkolnych. Ponieważ po
wybudowaniu łącznika nie naprawiono
oświetlenia, sytuacja taka ma miejsce
do dnia dzisiejszego. W związku z tym,
Pani Maria Chyczewska – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół zwróciła się do
Burmistrza z prośbą o rozważenie możliwości przywrócenia oświetlenia terenu wokół szkoły, jak również zmianę
sposobu oświetlenia poprzez zamontowanie lamp oświetleniowych na budynku szkoły oraz zdemontowanie istniejącego oświetlenia słupowego.
W dniu 13 listopada br., Burmistrz
podjął czynności w celu podpisania
umowy z ENERGĄ Oświetlenie Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest odtworzenie
i włączenie oświetlenia na terenie szkoły.
Dodatkowo zostanie ustawiony i podłączony 1 punkt świetlny o mocy 70W do
sieci oświetleniowej wraz z niezbędnym
oprzyrządowaniem i infrastrukturą. Prace mają być wykonane w terminie do
20.12.2013 r. Koszt wykonania oświetlenia wynosi 3 200,00 zł brutto. Ponadto
zlecono wykonanie oświetlenia na ścianie frontowej budynku szkoły poprzez
zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w terminie do 30 grudnia 2013 r.
Koszt montażu lamp wyniesie 738,00 zł
brutto, plus cena dwóch lamp.
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Goście z Ukrainy

Na Ukrainie dzieją się ważne rzeczy. 29
listopada w Wilnie państwo to miało podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią
Europejską. Rząd Ukrainy ogłosił jednak,
że wstrzymuje przygotowania do podpisania tej umowy, gdyż Bruksela nie zaoferowała władzom w Kijowie wystarczającego
wsparcia finansowego. Nie spodziewano
się, że ta decyzja wywoła rewolucję. Już
w dzień rozpoczęcia szczytu w Wilnie na
Majdanie Niepodległości w Kijowie zebrało się kilkanaście tysięcy demonstrantów.
To wszystko żywo obchodzi Polaków
i wielu mieszkańców Raciąża, bo zaledwie
kilka dni przed wybuchem protestów na
Ukrainie z inicjatywy dyrektora Zespołu
Szkół STO w Raciążu Andrzeja Nizielskiego
odwiedziła nasze miasto grupa młodzieży
ze Zdołbunowa. Zdołbunów to ukraińskie
miasto leżące w połowie drogi między Kijowem a Lwowem w obwodzie równieńskim.
Miasto to ma wiele związków z Polską,
a część z jego mieszkańców jest z pochodzenia Polakami. Dlatego uczniowie ze zdołbunowskiej szkoły uczą się także polskiego.
Nie była to pierwszy ich pobyt w Polsce i Raciążu. Współpraca między naszymi szkołami
trwa już od 2008 roku. Pierwszy dzień tej
wizyty poświęcony był zwiedzaniu Warszawy. Kiedy wieczorem 17 listopada zdołbunowianie przyjechali do Raciąża, uczniowie
Zespołu Szkół STO zaprosili gości na pizzę do
kawiarni „Victoria”. Następnego dnia ukraińską młodzież i ich opiekunów przyjmowały nasze szkoły. Przedpołudnie spędzili
w Miejskim Zespole Szkół, gdzie spotkali się
z gimnazjalistami z klasy IIIa i ich wychowawczynią Elżbietą Sadowską. Dyrektor szkoły,
Maria Chyczewska, pokazała im całą szkołę
– pracownię komputerową, salę sportową,
świetlicę. Goście zwiedzili także raciąski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oprowadzani
przez szkolnego pedagoga Ewę Szelągowską
i rusycystkę Jolantę Grzegorzewską.
Na obiad ukraińskich gości zaprosił Zespół Szkół STO, a potem mieli oni

okazję uczestniczyć w lekcjach matematyki (prowadził Damian Szcześniewski)
i geografii (prowadził Łukasz Palmowski),
podczas których wykorzystywane były
najnowsze zdobycze techniki w dziedzinie
edukacji - tablice interaktywne, nowoczesne rzutniki. Resztę dnia uczniowie zdołbunowskiej szkoły spędzili rozrywkowo.
Zostali zaproszeni do gospodarstwa agroturystycznego „Sielanka”, gdzie jeździli na
koniach i próbowali wiejskich przysmaków, potem odwiedzili poznanych podczas wizyty polskich kolegów w domach,
a na zakończenie bawili się na dyskotece
zorganizowanej w szkolnym internacie,
gdzie byli zakwaterowani. Następnego
dnia wyjechali do Warszawy, by stamtąd
wrócić do Zdołbunowa.

W wydarzeniach na kijowskim Majdanie Niepodległości i majdanach w wielu
innych ukraińskich miastach ogromną
rolę odgrywa młodzież – uczniowie i studenci. Ważną rolę odgrywa też Polska.
Mieszkańcy Ukrainy podczas demonstracji wykrzykują, że chcą żyć jak Polacy. Chcą
by Ukraina była jak Polska. Symbolicznym
wyrazem tego była próba utworzenia
„żywego łańcucha” biegnącego z Kijowa,
przez Równe, Lwów, przejście graniczne
z Polską w Medyce do Przemyśla. Nie po
to, by Przemyśl przyłączyć do Ukrainy, ale
by Ukrainę połączyć z Unią Europejską.
Zdołbunów leży niemal na trasie tego
„żywego łańcucha”. A takie wizyty, jak
ta, którą zorganizował Zespół Szkół STO,
mają wpływ na rodzenie się ukraińskich
marzeń o europejskiej ojczyźnie.
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W ostatnim czasie w procesie
kształcenia coraz większą rolę
odgrywają gry dydaktyczne,
uczące twórczego myślenia
i samodzielnego rozwiązywania problemów. Ich celem jest
zdobywanie lub doskonalenie
konkretnych życiowych
umiejętności i sprawności
oraz ćwiczenie pewnych
zachowań społecznych.

Zostań radnym

Zdając sobie sprawę, jak wiele korzyści niesie ze sobą nauka poprzez zabawę,
Burmistrz Miasta Raciąża oraz Dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół zorganizowali
tego typu zajęcia dla gimnazjalistów z naszej szkoły. Nauczyciele z MZS w Raciążu
(p. Elżbieta Sadowska, p. Bernadetta Leszczyńska i p. Krzysztof Langiewicz), czwartego grudnia 2013 roku, udali się wraz
ze swoimi podopiecznymi z III klas gimnazjum do Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji, abytam, wziąć udział
w grze symulacyjnej pt,, Rada”.
Prowadzący spotkanie, pan Andrzej
Rybus Tołłoczko, dostarczył uczniom
wstępnych informacji na temat rodzajów
administracji publicznej oraz przybliżył
kompetencje poszczególnych jej organów. Gimnazjaliści mieli za zadanie wcielić się wczłonków Rady Miasta Raciąża
(burmistrza, zastępcę, sekretarza, skarbnika, przewodniczącego, radnych reprezentujących grupę sprawującą władzę,
opozycję oraz szefów partii) i zagłosować
nad przyjęciem lub odrzuceniem uchwał
dotyczących: modernizacji infrastruktury
szkolnej,remontu Stadionu Sportowego
oraz budowy Centrum Rozrywki.
Po kilkunastominutowej naradzie
doszło do interesującej, emocjonującej
i burzliwej dyskusji.Uczniowie byli bardzo zaangażowani, pomysłowi i zdeterminowani w znajdywaniu argumentów
potwierdzających ich punkt widzenia.
Zwrócili uwagę na wiele istotnych kwestii, takich jak:źródła finansowania planowanych inwestycji, ich koszt oraz korzyści
wynikające z ich realizacji. Wykazali się
dużą znajomością sytuacji w oświacie,

zauważyli ujemny przyrost naturalny,
zmniejszanie się ilości klas, potrzebę utworzenia specjalistycznych pracowni przedmiotowych (biologicznej, chemicznej,
historycznej, fizycznej, matematycznej,
informatycznej) i zastosowania nowoczesnych pomocy naukowych, (tablice interaktywne), dzięki którym zdobywanie wiedzy stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze.
Dyskutując na temat remontu stadionu zwrócili uwagę na konieczność powiększenia trybun (z uwagi na coraz lepsze wyniki naszej drużyny) zainstalowania
ogrzewania w szatniach, budowy nowych
łazienek i prysznicy (większy komfort dla
zawodników) oraz odwodnienia, bez którego utrudnione jest rozgrywanie spotkań w czasie niesprzyjającej pogody.
Ostatnim punktem sesji było głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej budowy Centrum Rozrywki w naszym
mieście, w skład którego miał wejść basen, dyskoteka i restauracja. I w tej sprawie padło bardzo wiele interesujących
pytań ze strony opozycji. Zastanawiano
się, gdzie powstanie taki obiekt, ile będzie kosztować jego utrzymanie, ubezpieczenie, jak zostaną zagospodarowane
powstające odpady, kto weźmie udział
w przetargu na jego budowę oraz, czy
jego istnienie nie będzie stanowić zagrożenia dla miejscowych przedsiębiorców.
Młodzież zauważyła potrzebę utworzenia
miejsca, gdzie mieszkańcy miasta będą
mogli miło spędzić czas, zabawić się, oraz
spożyć posiłek, ale także zwróciła uwagę
na wymóg zatrudnienia, czuwającej nad
bezpieczeństwem, ochrony, której jednym z zadań miało być pilnowanie, aby

nieletni nie spożywali alkoholu. Dyskusję
zakończyła wypowiedź jednego z uczniów,
który stwierdził, że koszty są ważne, ale liczy się przede wszystkim dobro mieszkańców, o czym nie należy zapominać.
Na koniec spotkania gimnazjaliści mieli okazję porozmawiać z zaproszonymi gośćmi (burmistrzem i jego zastępcą) na temat tego, co chcieliby zmienić w Raciążu.
Mariusz Godlewski poinformował ich, ile
wynosi roczny budżet miasta, ile kosztuje
utrzymanie urzędu, szkoły, budowa bloku, czy też wymiana murawy na stadionie.
Zauważył też, że istnieje ogromna dysproporcja między dążeniami mieszkańców,
a tym, co da się zrobić za posiadaną ilość
pieniędzy. Uczniowie stwierdzili, że cieszą się, iż mieszkają w Raciążu, jednakże
brakuje im wielu rzeczy: specjalistycznych
pracowni przedmiotowych, porządnych
piłek do gry, lepiej wyposażonej biblioteki
oraz Orlika, który byłby czynny przez cały
rok. Burmistrz obiecał, że dołoży wszelkich
starań, żeby spełnić tam gdzie jest to możliweżyczenia uczniów, jednakże nie jest to
rzeczą łatwą. Zarządzanie to nie zabawa,
a gra często sprzecznych interesów i nieustanna konieczność decydowania na co
wydać posiadane pieniądze. Burmistrz miasta Raciąża zachęcił gimnazjalistów, żeby
już teraz myśleli o swojej przyszłości i robili
wszystko, aby osiągnąć wymarzony sukces.
Gra symulacyjna, była dla uczniów
ciekawą, sprzyjającą szybszemu przyswajaniu nowych treści metodą nauki.
Zabawa dostarczyła im wiele satysfakcji
i nowych doświadczeń stając się okazją
do rozwijania spostrzegawczości, ćwiczenia koncentracji oraz wyobraźni.
9
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Raciąż i jego Raciążnica

K
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O tym, że Raciąż jest związany
z Raciążnicą każdy wie i słyszy.
Łączy je tak samo silny i czuły
związek jak kierowcę z kierownicą, frytkę z frytkownicą, czy,
za przeproszeniem szanownych
czytelników, wyrażenie
„na łożu” z nałożnicą.

większą z nich był upadek zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego i powstawanie
na jego gruzach nowych państw.
Nasze Mazowsze długo było oazą spokoju. Słowianie dotarli tu późno, przeganiając nie wiadomo gdzie autorów nazw
naszych rzek. Archeolodzy wyodrębniają
u nas przynajmniej cztery grupy osadnicze z VIII-X w.: zachodniomazowiecką,
obejmującą dorzecze Bzury i Neru, staromazowiecką – położoną na północ od
środkowego biegu Wisły (okolice Ciechanowa, Płońska i Raciąża), nadbużańską
oraz chełmińsko-dobrzyńską. Przybyli tu
ludzie musieli zastać puszczę i rozległe
bagna. Osiedlali się i nie czuli potrzeby
nazywania swoich siedzib, czy tej niewielkiej przecież rzeczki. Żyli i umierali
w jednym miejscu. Mieszkali „tutaj”,
a rzeka była jedyną w najbliższej znanej im
okolicy, więc była po prostu „rzeką”. Sytuacja zmieniła się, gdy na Mazowsze wkraczało chrześcijaństwo i władza księcia.
Przez nieprzetrzebione jeszcze lasy przedzierali się posłańcy i wojska, które miały
nas bronić przed wojowniczymi Prusami
czy Jadźwingami. Największą przeszkodą
w tych wędrówkach były bagna. A te na

naszych terenach musiały być szczególnie
trudne do pokonania. Biegła przez nie
droga, która jest jednym z najstarszych
traktów na północnym Mazowszu. Łączy
ona Płock z Ciechanowem. Jest to trakt,
którym wdzierała się na nasze tereny
nowa wiara, ale i trakt, którym przybywali
ze wschodu i północy najeźdźcy. Trzeba go
było pilnie strzec. I dlatego na przesmyku
między bagiennymi topieliskami powstał
gród, który trzeba było nazwać. Nie był
jedynym dla podróżujących tym traktem ludzi. Był punktem orientacyjnym, miejscem
odpoczynku,
albo
schronieniem
przed
niebezpieczeństwem.
I nazwano. Nazwa naszego miasta występuje w średniowieczu
pod różnymi postaciami. Raz pisano Ratcenz, kiedy indziej Raciasz, albo Raczansch.
Według
„Słownika
etymologicznego nazw
geograficznych Polski”
nazwa ta pochodzi od
imienia Raciąg (zakończonego zmiękczającą go półsamogłoską), które jest
zdrobnieniem od bardzo starego złożonego imienia Racimir pochodzącego jeszcze z prasłowiańskich wyrazów ratiti, co
oznaczało „walczyć” i mir – „pokój”. Owa
zmiękczająca półsamogłoska, która zmieniła Raciąga w Raciąż świadczy o tym, że
nazwa naszego miasta należy do najstarszych w Polsce. Kim był człowiek, którego
imię stało się imieniem miasta, pewno nigdy się nie dowiemy. Może jego założycielem? Może kimś, kto jakimś bohaterskim
czynem wrył się w pamięć mieszkańców?
Może pierwszym jego właścicielem?
A Raciążnica? Kogóż mogła obchodzić
w tych zamierzchłych czasach rzeczka płynąca przez bagniska, które i bez niej były
trudne do przebycia. Pewno minęło wiele lat i przybyło na ziemi raciąskiej wielu
ludzi, zanim stała się na tyle istotna, by
nadać jej imię. Taki los małych rzek. Kiedy te wielkie nadają imiona miastom nad
nimi budowanym (i stąd np. małyszowska
Wisełka nad Wisłą, czy Nysa nad Nysą),
te małe muszą się zadowolić imieniem
otrzymanym od leżącego nad nią grodu.
K.M.

D

wudziestego piątego października
2013 roku w Zespole Szkół Zawodowych odbył się kameralny Wieczór Poezji Tuwima przygotowany przez
mgr Janinę Pieczurę, nauczycielkę języka
polskiego z kl. II b i II c. Organizatorka,
tak opisuje to wydarzenie:
W nastrojowy wieczór jesieni wprowadził wszystkich ciekawy wystrój sali
oraz wiersz Juliana Tuwima ,,Wspomnienie” – pięknie wyśpiewany przez Czesława Niemena.
Na program złożyły się: recytacja
wybranych wierszy przez uczennice
i uczniów obu klas i piękny śpiew tekstów poety w wykonaniu Oli Brdak i Joli
Krupińskiej. Podkład muzyczny przygotowali: Piotr Szelągowski, Piotr Petrykowski, Mateusz Domański. Mottem programu były słowa Juliana Tuwima z wiersza
,,Szczęście, potwierdzające, że poeta
kochał ojczyznę, kochał polską przyrodę,
kochał prostego człowieka.”:
Nieciekaw jestem świata,
Ogromnych i pięknych miast:
Nie więcej one powiedzą,
Jak ten przydrożny chwast.
Nieciekaw jestem ludzi,
Co nauk zgłębili sto:
Wystarczy mi pierwszy lepszy,
Wystarczy mi byle kto.
Pierwszą część wieczoru zakończył piękny taniec Dominika Gapińskiego z kl. II b
z Marysią Decker z III kl. gimnazjum. Wykonali oni walca do melodii ,,Czy pamiętasz”.

Wieczór Poezji
Tuwima w Zespole
Szkół Zawodowych
W drugiej części wieczoru jurorzy
ogłosili wyniki konkursu – „Najciekawszy
wiersz dla Tuwima”. Wiersze o charakterze panegirycznym lub epitafia, pisali
wszyscy uczniowie z obu klas. Pierwsze
miejsce zajął Radosław Rupiński, drugie
– Iwona Szczepińska, a trzecie Damian
Piotrowski. Wyróżnienia otrzymali Ilona
Komorowska, Alicja Romanowska i Mateusz Kopczyński.
Na koniec organizatorzy wieczoru zaprosili wszystkich gości (uczniów, nauczycieli, dyrekcję i rodziców) na poczęstunek

– ciasta, herbatę, kawę. Smaczne ciasta
upiekły uczennice i uczniowie.
Wieczór wszystkim bardzo się podobał, dostarczył wielu emocji i był okazją do
refleksji nad sensem ludzkiej egzystencji.
Możemy być dumni ze zdolnej młodzieży,
wrażliwej na poezję, muzykę i taniec.
Organizator wieczoru dziękuje p. Katarzynie Skierkowskiej za przygotowanie
oprawy muzycznej oraz p. Bożenie Cybulskiej, p. Jerzemu Saniukowi oraz p. Andrzejowi Kociędzie za wsparcie materialne.
J.P.

O szlachetnych zbójcach, niewinnych
dziewicach i wampirach
Nie tak znowu daleko, ale za lasami i za górami leży kraina
zwana Siedmiogrodem albo Transylwanią. Jest to jedno z najciekawszych miejsc w Europie Środkowej otoczone od północy i wschodu Karpatami i owiane pełnymi grozy legendami
o wampirach. W siedmiu najważniejszych miastach Siedmiogrodu snują się one po średniowiecznych murach obronnych,
pohukują z okien baszt, straszą w zamkach.
Roman Polański w swoim filmie „Nieustraszeni pogromcy wampirów” radzi wszystkim podróżnym wybierającym się
w te rejony obwieszać się naszyjnikami z czosnku, choć i ten
sposób nie gwarantuje bezpieczeństwa. Bo jest się czego bać.
Straszy słynny Dracula, czyli Vlad Tepes zwany też Palownikiem, który w XV wieku zasłynął między innymi tym, że dwadzieścia tysięcy jeńców tureckich kazał wbić na pal.
Straszy także Elżbieta Batorówna, bratanica naszego króla Stefana Batorego. Była to kobieta niezwykłej urody, którą
próbowała pielęgnować w sposób drastyczny – kąpiąc się we
krwi dziewic. Jest ona bohaterką powieści „Pani na Czachti-
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ażdy średnio pilny gimnazjalista po
kursie słowotwórstwa na lekcjach
języka polskiego potrafi zrozumieć
istotę tego związku. Otóż jeden z tych
wyrazów jest wyrazem podstawowym
(Raciąż), a drugi pochodnym (Raciążnica)
utworzonym od tego pierwszego przez
dodanie przyrostka – nica. I jest to w języku polskim tak powszechne, że dziwić się
nie ma czemu. A jednak związek Raciąża z Raciążnicą jest pod pewnym względem rzadki, a przez
to niebanalny. Owa
niebanalność polega
na tym, że najwyraźniej nazwa miasta jest
starsza (jako słowotwórczo podstawowa)
niż nazwa rzeki (jako,
że jest wyrazem utworzonym od nazwy miasta). Tymczasem zwykle bywa odwrotnie.
To nazwy rzek, jezior
i gór należą do najstarszych w naszym języku.
Często pochodzą z czasów, kiedy na naszych
terenach
mieszkały
ludy, o których wiemy, jak chowali swoich
zmarłych, czy jakimi ornamentami zdobili
gliniane naczynia, ale nie wiemy, jakimi
językami się posługiwali. Pozostawili po
sobie właśnie nazwy rzek. Większości
z nich nie umiemy dziś wyjaśnić, są dla
nas niezrozumiałe. Nazwy takie jak Wisła,
Narew, Bug, Bzura czy wiele, wiele innych
właśnie dlatego, że pochodzą z innych,
wymarłych dziś języków i kultur, nic nam
nie mówią i z niczym się nie kojarzą. Ludzie, którzy te kultury tworzyli i tych języków używali, przepadli gdzieś bez wieści
w okresie wielkiego tumultu, który zwany
jest w historii „wielką wędrówką ludów”.
Dla nas – Słowian – najistotniejsze
wtedy było to, że gdzieś w głębi Azji za
ciasno zrobiło się plemionom Hunów.
Nie wiadomo, co było tego przyczyną, czy
klęska suszy, czy pożary stepów, ale plemiona te zaczęły gwałtownie szukać sobie
nowego miejsca do życia. Chińczycy właśnie z ich powodu wybudowali sobie swój
wielki mur, a Hunowie, odbiwszy się od
niego, skierowali się na zachód, przeganiając z dotychczasowych siedzib między
innymi i Słowian. Proces ten doprowadził
w całej Europie do wielkich zmian. Naj-
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cach” słowackiego pisarza Jożo Niżnanskiego. Ta potworna
sadystka, żyjąca na przełomie XVI i XVII wieku, była na łamach tej książki na tyle uprzejma, że co prawda mordowała
setkami niewinne dziewczęta, ale oszczędziła wszystkie te,
które, czytając książkę, zdążyliśmy poznać z imienia i nazwiska, a nawet polubić. To samo dotyczy ich ukochanych, którzy ocaleli z pogromu, w jaki zmieniła się walka z okrutnicą.
Dzięki temu otrzymaliśmy całkiem pogodną (o ironio!)
opowieść w stylu janosikowym lub rumcajsowym. Jej autor
nie chce czytelnika straszyć wampirami, nie buduje nastroju
grozy i napięcia, ale bawi się z nim, opowiadając bajkę o potworze w ludzkiej skórze. Więc jeśli ktoś ma ochotę poczytać
o walecznych i szlachetnych zbójcach, czystych i odważnych
dziewicach i zepsutych do cna czarnych charakterach, to biblioteka miejska zaprasza – książka Jożo Niżnanskiego „Pani
na Czachticach” znajduje się w jej zbiorach.
K.M.
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Zespół Szkół STO w Raciążu
Wiedza i zawód w zasięgu ręki

Z

W Nauczycielskim Klubie Seniora
27 listopada w Klubie Victoria odbyło się zebranie członków Nauczycielskiego Klubu Seniora, w którym wzięli także
udział: burmistrz Miasta Raciąż Mariusz
Godlewski, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Chrzanowski i podróżnik
– ksiądz Grzegorz Kubiński.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
goście są byłymi uczniami i wychowankami wielu nauczycieli seniorów, członków
NKS. Było to więc wspaniałe i wzruszające
spotkanie dla wielu obecnych.
Ksiądz Grzegorz Kubiński zaprezentował liczne ciekawe zdjęcia. Opowiadał
również o swoich podróżach i pobycie

w Ziemi Świętej, na której rozegrały się
najważniejsze wydarzenia historii zbawienia Starego i Nowego Testamentu. W kronice klubu napisał: „Pełen wdzięczności
za mile spędzony wieczór oraz radości ze
spotkania z Wami, życząc długich lat życia
w zdrowiu. Z błogosławieństwem …”
Ks. Grzegorz był uczniem Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Raciążu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Łodzi,
a Studia Salezjańskie w Cremisan – Jerusalem w Izraelu.
Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku
życzy
Władzom Samorządowym Miasta Raciąża i Gminy
Raciąż, wszystkim Przyjaciołom, Sponsorom,
Sympatykom oraz Członkom Nauczycielskiego
Klubu Seniora w Raciążu
Zarząd Klubu

Burmistrz Mariusz Godlewski mówił
o Programie Współpracy Gminy Miasto
Raciąż z organizacjami pozarządowymi,
którego celem jest m.in.: stworzenie warunków dla powstania inicjatyw społeczności lokalnej, integrację mieszkańców
Raciąża, budowanie partnerstwa miedzy
administracją samorządową i organizacjami społecznymi.
Zaplanowano spotkanie wigilijne
w grudniu, którego myślą przewodnią
będą słowa Jana Pawła II „Chleb wigilijny,
opłatek jest wezwaniem do braterstwa,
do miłości, do pojednania”.
Stefan Modrzejewski

Mikołajki w Miejskim Zespole Szkół
6 grudnia 2013 r.do Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu przybył wyjątkowy gość. Uczniowie obu szkół mieli
okazję spotkać się z Mikołajem, który jak co roku także i
tym razem przybył z workiem pełnym prezentów. Czekoladami, ufundowanymi przez Radę Rodziców, obdarowani
zostali wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Miejskiego Zespołu Szkół.
Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali przybycia niezwykłego gościa z Laponii – Św. Mikołaja. Z dala słychać było, jak
dumnie kroczy szkolnym korytarzem w towarzystwie swoich
pomocnic, aby spotkać się z podekscytowanymi dziećmi i
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młodzieżą. Każda klasa miała możliwość indywidualnego przywitania strudzonego wędrowca, był czas na chwilę rozmowy,
rozdawanie słodkich upominków i pamiątkowe zdjęcia. O tym,
jak wiele radości sprawił on uczniom szkoły, świadczą ich miłe
spojrzenia i bezcenne uśmiechy na twarzach tych najmłodszych. Po kilkugodzinnej wizycie Mikołaj odleciał, aby rozdawać prezenty innym grzecznym dzieciom z całego świata.
Uczniowie serdecznie podziękowali mu za odwiedziny, mając
nadzieję, że za rok także o nich nie zapomni.
M.C.
Opracowała J. Sendal-Bielecka

espół Szkół Społecznego Towarzystwa
Oświatowego, placówka oświatowa założona w sierpniu 1993 roku, dzięki staraniom dzisiejszego dyrektora mgr Andrzeja
Nizielskiego i grupy współpracujących z nim
pedagogów, już od samego początku prężnie się rozwija. Szkoła umożliwia uczniom
korzystanie z bardzo nowoczesnej pracowni
komputerowej, przystosowanej do multimedialnych zastosowań (przetwarzania obrazu,
dźwięku i grafiki), uczy odpowiedzialności,
uczciwości, otwartości, wspiera inicjatywy
społeczne, rozwija umiejętności komunikacyjne swoich wychowanków, dba o ich
rozwój fizyczny oraz ułatwia im integrację
poprzez organizowanie krajowych i zagranicznych wycieczek.

D

yrekcja i nauczyciele nieustannie podejmują wiele działań zmierzających do aktywizacji zawodowej ludzi w różnym wieku,
zarówno tych młodych, jak i starszych. W
tym celu powstała Publiczna Szkoła Policealna, kształcąca w systemie zaocznym uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. W 2012 roku
w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa
Oświatowego otwarto nowe przyszłościowe
kierunki kształcenia (technik bezpieczeństwa
i higieny pracy, technik informatyk, technik
turystyki wiejskiej), których absolwenci uzyskają uprawnienia i kwalifikacje do pracy w
Polsce i w Unii Europejskiej.

R

osnąca popularność wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych oraz
konieczność nabywania przez młodych rolników kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia gospodarstw rolnych oraz pozyskiwania
dopłat z funduszów Unii Europejskiej jest powodem uruchomienia w Zespole Szkół STO w
Raciążu szerokoprofilowego kierunku: technik turystyki wiejskiej. Absolwenci tego kierunku będą mogli samodzielnie prowadzić
gospodarstwa turystyczne i agroturystyczne,
które dając możliwość ciekawego spędzenia
wolnego czasu cieszą się coraz większą popularnością wśród wczasowiczów. Podczas
nauki słuchacze zapoznają się z zasadami
organizowania usług noclegowych, sposobami wyszukiwania i organizowania atrakcji
turystycznych, nauczą się obsługi klientów w
gospodarstwach agroturystycznych, opracowywania programów imprez turystycznych,
kalkulacji kosztów, właściwej pielęgnacji
gospodarstw wiejskich oraz uzupełnią swoją wiedzę z zakresu ekonomii i marketingu.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w pracowniach szkolnych oraz zakładach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia
absolwentów szkoły. Zainteresowani mają
możliwość kontynuacji nauki na studiach rol-

niczych, przyrodniczych i turystycznych a dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane
na terenie całej Unii Europejskiej.

wią, że absolwenci szkoły z łatwością znajdą
zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach istniejących w kraju i za granicą oraz tych, które
dopiero powstaną w najbliższych latach.

C

W

hłopcy zainteresowani mechanizacją
mogą zdobyć dyplom technika pojazdów
samochodowych i stać się fachowcami w zakresie naprawy i eksploatacji współczesnych
pojazdów samochodowych wyposażonych
w elektronikę i nowoczesne technologie.
Uczniowie nauczą się nie tylko organizacji i
prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych, lecz także diagnozowania i
naprawy wszelkich podzespołów, zespołów
oraz elektronicznych i elektrycznych układów, które się w nich znajdują. Zajęcia specjalistyczne oraz praktyczne będą odbywać
się w Centrum Kształcenia Praktycznego w
Płońsku. Wykwalifikowani absolwenci będą
mogli podejmować pracę w stacjach obsługi
pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu
samochodowego oraz innych instytucjach
doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji. Dyrekcja szkoły wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i studentów proponuje naukę w systemie dziennym (zajęcia
będą odbywać się kilka razy w tygodniu)
oraz zaocznym (zajęcia będą odbywać się
tylko w weekendy). Jest to szansa dla osób
uczęszczających do innej uczelni na zdobycie
dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, co
poprawi ich sytuację na rynku pracy

P

ubliczna Szkoła Policealna daje swoim
uczniom możliwość kształcenia na kierunku: technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
po którego ukończeniu będą oni mogli starać się o zatrudnienie w zakładach poszukujących specjalistów z tej dziedziny. W całym
cyklu kształcenia poznają prawa i obowiązki
pracowników i pracodawców w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczą się
właściwego organizowania stanowisk pracy,
planowania i kierowania pracą zespołową,
przewidywania zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka związanych z wykonywaniem
określonych zadań zawodowych, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, przygotowywania
dokumentacji niezbędnej do uruchomienia
i prowadzenia działalności gospodarczej,
analizowania, interpretowania i tworzenia
krótkich tekstów pisemnych w języku obcym
dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych, obsługiwania urządzeń
biurowych i programów komputerowych
wspomagających prowadzenie działalności
gospodarczej oraz organizowania i prowadzenia szkoleń. Nabyte umiejętności spra-

Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu mogą
pobierać naukę także osoby zainteresowane
informatyką. Dla nich właśnie, już kilka lat
temu, stworzony został przyszłościowy kierunek – technik informatyk. Uczniowie w ciągu dwóch lat nauki posiądą wiedzę i zdobędą
umiejętności, które bez wątpienia przydadzą
im się w dalszym życiu zawodowym, niezależnie od tego, jaki zawód będą wykonywać.
Nauczą się opracowywania, uruchamiania
i obsługiwania własnych programów aplikacyjnych, przystosowywania aplikacji firmowych do potrzeb zakładu pracy, obsługiwania komputerów typu PC, lokalnych sieci
komputerowych, wykonywania baz danych
oraz zarządzania systemami informacji.

I

nteresującym kierunkiem jest także technik
rachunkowości. Osoby, które go ukończą
będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach finansowych, księgowych, podmiotach
gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji
państwowej i samorządowej lub prowadzić
własną działalność gospodarczą. W czasie
dwuletniej edukacji uczniowie dowiedzą
się, w jaki sposób prowadzić rachunkowość
firm, dokonywać rozliczeń finansowych,
przechowywać dokumentację księgową,
nadzorować terminy spłat zobowiązań, ściągać należności, posługiwać się komputerem
z oprogramowaniem do obsługi księgowej,
sporządzać sprawozdania finansowe oraz
przygotowywać ich weryfikację.

O

prócz wymienionych kierunków Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu ogłasza
nabór na administrację i archiwistykę dla słuchaczy zainteresowanych tymi kierunkami
kształcenia. Zespół Szkół STO w Raciążu nie
jest nastawiony na zysk. Nauka w szkole jest
bezpłatna. Jest to wielka szansa dla uczniów
z ubogich rodzin na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, co pomoże im w znalezieniu
ciekawej, satysfakcjonującej i dobrze płatnej
pracy. W szkole panuje atmosfera życzliwości i zrozumienia. Dyrekcja i pracujący w niej
nauczyciele wiedzą, że człowiek to najlepsza
inwestycja, dlatego też starają się zapewnić
swoim uczniom możliwość wszechstronnego
rozwoju.
Absolwent
Publicznej Szkoły Policealnej
Marcin Ciarkowski
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Wieści z Miejskiego Zespołu Szkół
Od początku roku szkolnego 2013/2014 odbyły się
w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum
w Raciążu liczne konkursy, w których chętnie
uczestniczyli uczniowie obu szkół.
Osiągnięcia sportowe – Szkoła Podstawowa
Listopad 2013r. wicemistrzostwo powiatu w sztafetowych
biegach przełajowych:
1. Szałkowska Aleksandra – Vb
2. Dębkowska Natalia – Vc
3. Kujawa Weronika – VIa
4. Bielska Julia – Va
5. Kruszewska Aleksandra – Va
6. Sztęgierska Eryka – Vc
7. Cybulska Dominika – VIc
8. Mazuchowska Patrycja – Vb
9. Peczyńska Natalia Vb
10. Rakowska Zuzanna – VIa

Osiągnięcia sportowe – Publiczne Gimnazjum

6 listopada 2013r. uczennice kl. I-III zdobyły wicemistrzostwo
powiatu w sztafetowych biegach przełajowych i uzyskały awans
na mistrzostwa rejonowe, które odbędą się w kwietniu 2014r.
– skład drużyny:
1. Kownacka Dagmara Ib
2. Kownacka Patrycja Ib
3. Cybulska Weronika Ic
4. Gawrońska Dominika Ia
5. Gierzyńska Kinga Ia
6. Pydyn Paulina IIb
Październik 2013r. awans do rejonowych indywidualnych bie7. Wysińska Natalia IIIc
gów przełajowych:
8. Gołębiowska Natalia IIIc
1. Kruszewska Aleksandra – Va
9. Komorowska Dominika IIIb
2. Bielska Julia – Va
10. Szczuka Paula IIa
3. Kuźniewski Jakub – Vb
11. Olszewska Anna IIId
4. Pawlak Eryk – Vb
12. Decker Maria IIIb
5. Szałkowska Aleksandra – Vb
6. Sztęgierska Eryka – Vc
24 października 2013r. odbyły się rejonowe biegi przełajowe
7. Chądzyńska Natalia
1. Kownacka Patrycja Ib
8. Weresińska Klaudia IV c
2. Kownacka Dagmara Ib
9. Cybulska Dominika VI c
3. Cybulska Weronika Ic
10. Ciski Maciej IV c
4. Olszewska Karolina Id
11. Krysiak Damian VI a
5. Szczuka Paula IIa
6. Wilczyński Jakub Id
Październik 2013r. puchar za awans do Mazowieckich Igrzysk
7. Chądzyński Mateusz Id
Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych.
8. Wawrowski Jakub Ia
1. Bielska Julia Va
9. Gołębiowska Natalia IIIc
2. Kruszewska Aleksandra Va
10. Komorowska Dominika IIIb
11. Morawski Jakub IIId
Uczniów do zawodów przygotowali nauczyciele: Pani A. Kopcińska, Pani A. Wiśniewska, Pan W. Stanowski
5 listopada 2013r. odbył się szkolny turniej piłki koszykowej
dziewcząt klas pierwszych:
I miejsce zdobyła klasa Ic
II miejsce zdobyła klasa Id
III miejsce zdobyła klasa Ib
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18 listopada odbył się szkolny turniej piłki koszykowej dziewcząt klas trzecich:
I miejsce zdobyła klasa IIIb
II miejsce zdobyła klasa IIIc
III miejsce zdobyła klasa IIId
Uczniów do zawodów przygotowali nauczyciele: Pani E. Tobolska, Pan S. Jóźwiak, Pan O. Wszałkowski

XI edycja konkursu o tematyce ekologicznej „Ekologia i ja” dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu województwa mazowieckiego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Szkoła Podstawowa:
– kategoria plastyczna – kolaż
I miejsce – Oliwia Niksa kl. IIIa
wyróżnienie – Wiktoria Michalak kl. IIIa
– kategoria – przedmiot wykonany z surowców wtórnych
wyróżnienie – Szymon Chudzyński kl. IIa
– kategoria – plakat ekologiczny
I miejsce – Adam Kapela kl. Vb
II miejsce Laura Kubińska kl. VIa
III miejsce Natalia Dębkowska kl. Vc, Adam Staniszewski kl. VIa
wyróżnienie – Alicja Ługowska kl. VIb, Piotr Jakubowski kl. VIa

W klasach I-III Szkoły Podstawowej odbyły się
konkursy plastyczne.

Publiczne Gimnazjum:
– kategoria – wiersz
I miejsce – Wiktoria Petrykowska kl. Ib
– kategoria – gra planszowa
I miejsce – Natalia Godlewska kl. IIId
Organizatorzy etapu szkolnego:
Pani A. Kalinowska, Pani J. Wawrowska

Wychowawczynie klas III – Pani M. Sroślak, Pani J. Karwowska,
Pani E. Kisielewska zorganizowały konkurs „Flaga biało-czerwona” – technika dowolna.
I miejsce: Aleksandra Stanowska kl. Ib
Wiktoria Nąć kl. IIIc
II miejsce: Oskar Ognik kl. IIIb
Anna Ossowska kl. IIa
III miejsce: Mateusz Piłat kl. Ia
Wiktoria Cienkuszewska kl. IIc
Wyróżnienia:
Damian Sieradzki kl. IIIa
Justyna Ossowska kl. IIIc

4 listopada 2013r.rozstrzygnięty został konkurs plastyczny przeprowadzony z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
pod hasłem „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”.
Laureaci konkursu:
W kategorii klas I-III SP
I miejsce – Anna Ossowska kl. IIa
Justyna Zabrocka kl. IIa
II miejsce – Oliwia Niksa kl. IIIa
Wiktoria Chorzewskakl. III c
III miejsce – Szymon Chudzyński kl. IIa
Oliwia Staniszewska kl. IIIc

Wychowawczynie klas II-Pani E. Kapela, Pani M. Mierzejewska,
Pani K. Nowaczewska zorganizowały konkurs „Pani Jesień dary
niesie” – technika dowolna.
Wyróżnienia za wykonane prace otrzymali:
1. Mateusz Marciniak kl. Ia
2. Aleksandra Stanowska Ib
3. Patrycja Ossowska kl. Ic
4. Alicja Dalkiewicz kl. IIa
5. Martyna Mazuchowska kl. IIb
6. Kacper Grzonkowski kl. IIc
7. Wiktoria Czajkowska kl. IIIa
8. Maciej Cajc kl. IIIb
9. Wiktoria Chorzewska kl. IIIc

Laureaci konkursów i uczniowie
wyróżnieni otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz drobne upominki.
Wszystkim uczniom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

W kategorii kl. IV-VI SP
I miejsce – Adam Kapela kl.Vb
II miejsce – Natalia Wyszyńska kl.VIb
III miejsce – Klaudia Kawczyńska kl. Va
Wyróżnienia otrzymali:
1. Laura Burczyk kl. IIIc
2. Tomasz Wyszyński kl. IIIc
3. Amelia Olszewska kl. IIa
4. Michał Bojanowski kl. IIIc
Organizatorzy konkursu:
Pani J. Sendal-Bielecka, Pani J. Wawrowska
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Obchody Święta Niepodległości
Życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei,idei wolności!
Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć,
ale żyć jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie
Zdzisław Broński
11 listopada jest symbolem miłości ojczyzny, wiary, zwycięstwa i walki o wolność.
Dziewięćdziesiąt pięć lat temu, nasz kraj po
123 latach niewoli odzyskał upragnioną niepodległość – niezależność od formalnego
wpływu trzech zaborców: Austrii, Prus i Rosji.
Nie było to łatwe. Przez wiele lat, tysiące Polaków zginęło w powstaniach narodowych (listopadowym, styczniowym kościuszkowskim)
i w czasie I wojny światowej. Wielu z nich znalazło się w więzieniach, zostało zesłanych na
Syberię lub musiało udać się na przymusową
emigrację. Także w Raciążu w dniu 11 listopada 2013 roku odbyły się obchody 95 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo
w kościele parafialnym, odprawione przez
księdza proboszcza Stanisława Czyża. W trakcie kazania ksiądz proboszcz przypomniał po
raz kolejny, że prawdziwy patriota jest w stanie oddać życie za ojczyznę, tak jak czynili to
nasi przodkowie. Jednak patriota powinien
też zdawać sobie sprawę z konieczności wyrugowania z polskiej codzienności naszych
wad narodowych – pijaństwa, nieuczciwości
i nietolerancji. Po mszy św. uczestnicy uroczystości w towarzystwie orkiestry dętej, udali się
pod pomnik upamiętniający poległych za wolność ojczyzny, gdzie złożono wieńce i kwiaty.
W tym szczególnym miejscu burmistrz Raciąża
podziękował wszystkim za przybycie i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Powiedział
między innymi:
 95 lat. Tak łatwo się to mówi. A ileż to
rzeczy zdarzyło się przez te 95 lat. Wojna
z bolszewikami, II wojna światowa, komunizm,
upadek totalitaryzmu itd. Znów mamy wolną
Polskę. Kiedy 95 lat temu odzyskiwaliśmy niepodległość, mieszkańcy Raciąża jak i całej Pol-

ski cieszyli się z tego. Znów bez strachu można
było zbierać się pod znakiem biało-czerwonej flagi. Czcić narodowych bohaterów. Nikt
z witających niepodległość w 1918 roku nie
pamiętał wolnej Polski. Co więcej, nie było takiej osoby, która by się urodziła w Polsce innej
niż pod zaborami. Mówię o tym, aby zwrócić
uwagę na to, jak ważne jest, aby dbać o ojczyznę, pracować dla niej… Także dla naszej małej ojczyzny – Raciąża. Nie wolno marnować
szans, bo nigdy nie wiadomo co przyniesie los.
Ci sami ludzie, którzy w 1918 roku cieszyli się
z odzyskania niepodległości, już za dwa lata
musieli walczyć z bolszewikami. Znów było zagrożenie, że zamiast wnosić podziękowanie do
Boga za wolną ojczyznę i prosić dla niej o błogosławieństwo – co przed chwilą czyniliśmy na
Mszy Św. – będą prosić „ojczyznę wolną racz
przywrócić Panie”. Udało się. Nasi przodkowie
obronili niepodległość.
My dziś nie musimy walczyć zbrojnie o wolną ojczyznę. Jednak nie możemy o niej zapominać. Mamy możliwości, o których nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć. Fundusze z Unii
Europejskiej, nowoczesne technologie, programy. Korzystajmy z tego. Pracując, rozwijając firmy, budując własną przyszłość budujemy przyszłość Polski. To jest nasze dziedzictwo i nasze
zadanie. Cieszmy się z 11 listopada, to święto
radości. I tego wszystkim w tym dniu życzę.
Po części oficjalnej raciążanie mogli obejrzeć spektakl słowno-muzyczny Niezwyciężona wystawiony przez Stowarzyszenie Wiecznie
Młodzi w Miejskim Centrum Kultury w Raciążu. W widowisku ukazano Polskę stawiającą
czoło okupantowi, przeciążoną walką, która
do końca nie poddała się. Wiecznie Młodzi
recytowali wiersze, przedstawiali scenki rodzajowe oraz śpiewali piosenki żołnierskie

(O mój rozmarynie, Rozszumiały się wierzby
płaczące, Rozkwitały pęki białych róż, Teraz
jest wojna, Siekiera, motyka, Czerwone maki,
Deszcz jesienny, Marsz Gwardii Ludowej, Piechota, Czerwone Maki na Monte Cassino). Na
zakończenie występu przedstawiono wszystkich biorących w nim udział aktorów. Zmuszał
on do refleksji i był adresowany szczególnie do
młodego pokolenia, które coraz mniej wie na
temat wojen i czasów zaborów.
Uroczysta atmosfera panowała także
w szkołach. Już ósmego listopada, w sali gimnastycznej Miejskiego Zespołu Szkół odbyła się uroczysta akademia będąca okazją do
oddania czci tym, którzy zginęli za wolność
ojczyzny. Uczniowie z klasy III a przypomnieli
dzieje narodu polskiego do 1918 roku, wspominając czasy zaborów i powstania narodowe. Odśpiewano hymn Polski oraz inne pieśni
patriotyczne i legionowe. Młodzież z uwagą
i zainteresowaniem słuchała programu słowno-muzycznego przygotowanego przez panią
Sadowską i Skierkowską, traktując go jako
specyficzną lekcję historii.
Z okazji Święta Niepodległości w Miejskim
Zespole Szkół w Raciążu odbył się także konkurs plastyczny pt Flaga BIAŁO-CZERWONA
dla klas I-III Szkoły Podstawowej. Został zorganizowany przez nauczycielki: p. M. Sroślak,
J. Karwowską i E. Kisielewską, a jego celem
była popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych oraz wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie tematyką flagi i wpłynęło wiele
interesujących prac. Wyniki konkursu ogłosiła
i nagrody wręczyła pani dyrektor – Maria
Chyczewska – podczas uroczystej akademii
z okazji Święta Niepodległości. Pierwsze miejsce zdobyli: Aleksandra Stanowska (kl. I b)
i Wiktoria Nąć (kl III c), drugie: Anna Ossowska
(kl II a) i Oskar Ognik (kl III b), a trzecie: Wiktoria Cienkuszewska (kl II c) i Mateusz Piłat
(kl I a). Komisja Konkursowa wyróżniła pracę
Damiana Sieradzkiego z klasy III a i Justyny
Ossowskiej z klasy III c.
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Dlaczego ta osoba?
Urząd miasta jako organ administracji
publicznej, realizuje swoje zadania poprzez zatrudnionych w nim urzędników.
W zależności od tego, jak postrzegany
jest urzędnik, tak postrzegany jest urząd,
który reprezentuje. Dlatego pracodawcy
zależy, aby w urzędzie i podległych mu
komórkach organizacyjnych, zatrudniać
osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do sumiennego wykonywania
trudnych i odpowiedzialnych obowiązków. Przecież wszystko co czyni urząd,
czyni dla miasta i jego mieszkańców.
W Urzędzie Miejskim w Raciążu, tak
jak w każdym innym urzędzie, nabór
urzędników regulują przepisy ustawowe.
Nabór może być dokonywany jedynie na
wolne stanowiska urzędnicze. Odbywa
się w otwartym i konkurencyjnym postępowaniu konkursowym. Przy ocenie
kandydata na stanowisko urzędnicze liczą
się nie tylko niezbędne wymagania, ale
również umiejętności dodatkowe, predyspozycje oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Ogłoszenie o wolnym
stanowisku urzędniczym umieszcza się

Proszę, nie pal śmieci!
– Czego życzy mieszkańcom Raciąża kominiarz w Nowym Roku 2014?
– Zdrowia.
– Jeśli tylko tego, to mogą być zawiedzeni.
– To jest bardzo dużo, zważywszy, że
sami się trują, co my, kominiarze, czyli
ludzie zawodowo zaglądający do kominów, wiemy najlepiej.
Tak mogłaby wyglądać rozmowa z ko-miniarzem składającym tradycyjne noworoczne życzenia. Bo fakt, choć niezbyt
przyjemny, pozostaje faktem. Zimą, szczególnie wieczorem Raciąż pachnie dziwnie
za sprawą spalanych w piecach centralnego ogrzewania śmieci. Tymczasem jest to
rzecz groźna dla naszego zdrowia. Wydaje
się, że powinni o tym wiedzieć wszyscy,
lecz chyba zbyt wielu z nas uważa, że
ich to nie dotyczy. A tymczasem podczas
spalania odpadów wydzielają się bardzo
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska
substancje takie jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru i fluoru, tlenki
azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie,
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w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
tablicach ogłoszeniowych urzędu miasta.
Termin składania dokumentów dla kandydatów wynosi co najmniej 10 dni od dnia
opublikowania ogłoszenia w BIP. W ogłoszeniu nie mogą znaleźć się żadne kryteria dyskryminujące – nie można np. zapisać, że kandydat musi być z Raciąża. Jest
to nie dopuszczalne. Prawo do zgłoszenia
się do pracy posiada każdy obywatel Unii
Europejskiej. Informacja o wyniku naboru
jest upowszechniana przez umieszczenie
na tablicy informacyjnej urzędu przez co
najmniej 3 miesiące.
W Urzędzie Miejskim w Raciążu rekrutacja ma charakter pisemny. Pierwszym
etapem zakwalifikowania się do konkursu
jest zgłoszenie się i spełnianie wymogów
umieszczonych w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko. Kolejnym jest zdanie pisemnego testu kompetencyjnego
z zakresu wiedzy określonej w ogłoszeniu.
Konkurs wygrywa ten kandydat, który rozwiązując testy uzyskał najwyższą punktację. Jest to również podstawa do zawarcia
z nim umowy o pracę na czas określony.

dioksyny, furany. Zanieczyszczenia te nie
powodują, co prawda,natychmiastowej
śmierci, lecz powolnie, ale skutecznie
uszkadzają wątrobę, płuca, nerki, rdzeń
kręgowy lub korę mózgową. Są też odpowiedzialne za częste występowanie
nowotworów. Szczególnie niebezpieczne
są dioksyny. Niecałe 2 mg tej substancji może zabić dorosłego, ważącego 80
kg człowieka.Nierzadko spalamy starą
odzież lub buty. Tymczasem występuje
w nich często pianka poliuretanowa.
Spalając tylko jeden kilogram tej substancji, produkujemy 50 litrów cyjanowodoru, który w połączeniu z wodą
(a o tej porze roku jest wiele wilgoci
w powietrzu) tworzy jedną z najsilniejszych trucizn – kwas pruski. A spalając
kilogram polichlorku winylu (np. płytki
PCV) wytwarzamy 280 litrów gazowego
chlorowodoru, który z parą wodną tworzy żrącą substancję – kwas solny!
Kominy naszych domów znajdują się
na niedużej wysokości. Toksyczny dym
wydobywający się z nich nie jest więc

A jak wyglądała ta praktyka w naszym
mieście? Przy panującym w Raciążu bezrobociu, wydawać by się mogło, że zainteresowanie udziałem w konkursach na stanowiska administracyjne będzie duże, Nic
bardziej mylnego! W ciągu ostatnich sześciu
miesięcy w Urzędzie Miejskim w Raciążu
przeprowadzono trzy nabory. Do konkursu
na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami i nadzoru właścicielskiego oraz
na stanowisko inspektora do spraw wymiaru i księgowości podatków i opłat zgłosiło
się zaledwie po dwóch kandydatów. Natomiast przy naborze na stanowisko podinspektora do spraw kancelaryjno-technicznych czterech (na teście kompetencyjnym
pojawiła się trójka chętnych).
Podsumowując, każdy obywatel ma prawo przystąpić do konkursu na wakujący etat
w urzędzie. Trzeba jednak spełnić warunek
podstawowy – złożyć wymaganą przepisami
ofertę, bo tylko spośród osób, które złożą
podanie burmistrz może wyłonić konkretną
osobę do pracy. Niestety chętnych do pracy brakuje, a przynajmniej tych, którzy chcą
wziąć udział w organizowanych konkursach.
wynoszony na duże wysokości i rozpraszany przez wiatr. Trucizny gromadzą
się wokół naszych domostw. Trujemy
przede wszystkim siebie, swoją rodzinę
i najbliższych sąsiadów. Ściągamy na
własny dom niebezpieczeństwo, bo spalanie w domowych piecach śmieci powoduje osadzanie się w przewodach kominowych tzw. mokrej sadzy, którą bardzo
trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować nawet pożar domu.
Problem zanieczyszczeń powietrza
narasta. Według danych z raportu Komisji
Europejskiej co roku na choroby wywoływane złym stanem powietrza umiera
w Polsce 28 tysięcy osób.Dlatego nie palmy śmieci. A szczególnie nie palmy:
– mebli zawierających substancje
do konserwacji, pozostałości lakierów
i farb;
– opakowań z tworzyw sztucznych;
– opakowań po chemikaliach;
– przepracowanego oleju;
– baterii;
– farb, lakierów, klejów;
– gumy (opon);
– odzieży z tworzyw sztucznych i obuwia;
– styropianu, przewodów, kabli.
O to wszystko prosi Kominiarz.
17
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Przedsiębiorcy o swoich firmach
W dniu 7 X 2013 roku powstało w Raciążu Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż. Skupia ono
26 osób reprezentujących 25 firm z naszego terenu. Statut stowarzyszenia przewiduje cele informacyjne, szkoleniowe i lobbingowe. Obecnie stowarzyszenie zakończyło procedury rejestracyjne i rozpoczyna swoją działalność.
Spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 1730 w budynku Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Raciążu przy ulicy Parkowej 14. Poniżej prezentujemy kilku stowarzyszonych przedsiębiorców
i podmioty przez nich reprezentowane.
Artur Gizler – firma Arkadia
KREDYTY – WPŁATY – UBEZPIECZENIA
09-140 Raciąż, Pl. Adama Mickiewicza,
tel. 516 120 560 / 23 679 20 23
Zapraszamy do odwiedzin naszego punktu. Życzymy naszym Klientom spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
Firma Arkadia – Centrum Kredytowe
Punkt Opłat – powstała w 2004 roku. Zaufało
nam wielu mieszkańców Raciąża i okolic, których staramy się nie zawieść. Pragniemy, aby
nasza firma była rozpoznawana i kojarzona
z rzetelnością, solidnością, miłą obsługą i zaufaniem. Wychodząc naprzeciw potrzebom
klientów oferujemy różnorodne kredyty bankowe, ubezpieczenia (mieszkaniowe, samochodowe, turystyczne) oraz umożliwiamy
szybkie i tanie realizowanie opłat.
Jacek Szelągowski
firma handlowa ,,ABC”
09-140 Raciąż ul. Mławska 1,
tel. 23 679 16 02 lub 23 679 24 13
Od 1990 roku zajmujemy się sprzedażą detaliczną artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz, oświetlenia
i upominków. Jako członek ogólnopolskiej sieci ,,AG-DOM GROUP’’ skupiającej przeszło 100
sklepów tej branży mamy możliwość kształtowania cen na stosunkowo niskim poziomie
i dostarczania absolutnych nowinek rynkowych. W ciągu roku realizujemy blisko 500
całkowicie indywidualnych zamówień. Nasza
oferta to przeszło 5,5 tys. pozycji asortymentowych wybranych i wyszukanych przez nas
z ofert około 80 dostawców w oparciu
o 23-letnie doświadczenie w tej branży.
Uważam, że firma to przede wszystkim
ludzie, ich wiedza i doświadczenie, a te są
niebagatelne. To nas wyróżnia i sprawia, że
nie wprowadzamy klientów w błąd, a dostawcy zabiegają o współpracę z nami, jako
firmą rzetelną i kompetentną. Naszą misją
jest zaspokajanie potrzeb klientów o różnych
możliwościach finansowych, przy szczególnym
zwracaniu uwagi na adekwatność ceny do
jakości i atrakcyjności towaru. Ciągle uczymy
się, aby być coraz lepsi.
Mikołaj Adamczyk
Gospodarstwo Agroturystyczne
Sielanka Raciąż
Kupiłem pierwsze działki w miejscowości
Pólka-Raciąż około 18 lat temu. Na początku
planowałem stworzyć na nich rekreacyjną, prywatną posiadłość. Życie podykto-
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wało inny scenariusz – od 12 lat prowadzę
w tym miejscu Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielanka” Raciąż, pierwsze i na razie jedyne w naszej gminie.
Bliskość Zespołu Przyrodniczego Pólka-Raciąż, zwanego Małą Biebrzą (ze względu na
swoje podobieństwo do Biebrzańskiego Parku
Narodowego) oraz bogata historia Raciąża
sprzyjają rozwojowi turystyki. Od wielu lat
tworzę kameralne i niepowtarzalne miejsce
dla swoich gości. Na powierzchni ponad 20
ha do dyspozycji przyjezdnych są stawy rybne,
prywatny las, stajnia, padoki z krytą lonżownią
oraz budynek turystyczny z pokojami gościnnymi i świetlicą. Dla dzieci i młodzieży w Sielance organizowane są ferie i wakacje w siodle, jeździeckie niedziele, integracje klasowe
i zielone szkoły. W gospodarstwie odbywają się
także spotkania rodzinne, firmowe, edukacyjne
(Przyroda to przygoda), sympozja oraz różnorodne imprezy (np. Hubertusy, Sylwestry).
Dzięki dotacjom unijnym moje gospodarstwo stale się rozwija, oferując swoim gościom
moc atrakcji, do których można zaliczyć multimedialną ścieżkę przyrodniczą, kajaki, rowery,
a już wkrótce także pracownię astronomiczną
i ceramiczną. W sezonie zimowym zostanie
uruchomione SPA, sauna i balia oraz będą organizowane spotkania klubu morsów. Mam
w planach zwiększenie znaczenia rekreacyjnego rzeki Raciążnicy poprzez organizowanie
(od wiosny nadchodzącego roku) cyklicznych
spływów kajakowych i kanu (dla mieszkańców
Miasta i Gminy przewidziane będą rabaty).
W Sielance wiele się dzieje. Tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej zapraszam
na stronę internetową www.sielanka.com.
pl, facebook.com/sielankaraciaz oraz www.
turystycznyraciaz.pl, na której zostało przedstawione bogactwo historyczne i przyrodnicze
naszego miasta i gminy. Zachęcam również do
współpracy wszystkie osoby i stowarzyszenia,
którym nasza piękna okolica oraz jej dorobek
historyczny i materialny nie są obojętne. Kontakt mailowy; sielanka@sielanka.com.pl.
Wiesław Szelągowski
przedsiębiorstwo P.H. SZELPOL,
09-140 Raciąż ul. Wolności 12,
tel. 23 679 14 44.
Oferujemy markowe wyroby pończosznicze firmy Gatta, Fiore, Selico: rajstopy, pończochy, skarpety i podkolanówki. Gwarantujemy niskie ceny i największy wybór w powiecie
płońskim. Zapraszamy codziennie: pn.-pt.
8.30-16.30, sobota 9.00-12.00.

Maria Skonieczna, sklep ODZIEŻ-KOMIS,
założony 18.12.2004r,
09-140 Raciąż ul. Parkowa
obok MCK w Raciążu.
Dysponuję bardzo różnorodnym asortymentem, staram się zaskakiwać swoich
klientów nowościami, gdyż chciałabym, aby
byli oni zadowoleni z zakupów. Miła obsługa.
Zapraszam! Codziennie 9:00-17:00, w sobotę
9:00-13:00.
Katarzyna Wójtewicz
FINANSE I UBEZPIECZENIA
Raciąż ul. Mławska 18a,
tel. 508 011 654
Placówka oferuje:
• kredyty dla osób fizycznych i firm
• współpracę w zakresie sprzedaży ratalnej
• leasing pojazdów, maszyn i urządzeń
rolniczych
• Ubezpieczenia:
obejmują oferty 24 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu
– komunikacyjne (OC, AC, NW)
– majątkowe (domy, mieszkania, budynki
gospodarcze)
– na życie
Zoowet Sp. J. S. Pniewski & R. Pniewski
09-140 Raciąż ul. Parkowa 8,
tel. 23 679 12 39, 23 679 18 83
Firma z ponad dwudziestoletnią tradycją na lokalnym rynku. Świadczy usługi lekarsko-weterynaryjne oraz żywieniowe dla
wszystkich zwierząt gospodarskich i towarzyszących zeszczególnym uwzględnieniem
bydła. W działalności handlowej podstawę
stanowi obrót wyspecjalizowaną paszą dla
bydła i innych zwierząt oraz wybrane artykuły do produkcji rolnej.
OFERTA:
Usługi:
• lekarsko-weterynaryjne – całodobowe
• badania USG
• inseminacje
• interna i chirurgia małych zwierząt
• serwis żywieniowy (bezpłatne silosy)
• kolczyki dla bydła
Handel:
• mieszanki pełnoporcjowe i koncentraty
dla krów firmy DOSSCHE
• kwalifikowany materiał siewny
– zboża ozime, jare, trawy, kukurydza
• środki higieny udoju
• folie kiszonkarskie i na baloty
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Często mówi się w Raciążu, że nic się tutaj nikomu nie udaje. Chcemy pokazać, że tak nie jest. Zaczynamy prezentację
osób, którzy pochodzą z terenu Raciąża lub Gminy Raciąż i które odniosły w życiu sukces. Na różnych polach – biznesu, kariery zawodowej, naukowej i wielu innych dziedzinach życia. Poczytajmy o tym, że jednak można, choć początki
wcale nie bywają łatwe.

Jacek Małecki – tak zaczynałem
Jacek Małecki jest przedsiębiorcą
budowlanym, właścicielem dużej firmy,
która mieszkańcom Raciąża kojarzyć się
może przede wszystkim z najnowszym
blokiem mieszkalnym przy ulicy 19 Stycznia. Trzykrotnie zdobywał tytuł „Master
kontractor” przyznawany przez znaną
amerykańską firmę Firestone. Odniósł
sukces, choć jak mówi, ciągle zmaga się
z przeciwnościami losu i trudnościami.
Ale to jest los każdego, kto pracuje samodzielnie. Jak mu się to udało? Jak zaczynał? Dlaczego nie szukał pracy u kogoś,
tylko postanowił od podstaw stworzyć
własne przedsiębiorstwo?
Nie lubię pracować u kogoś. Nie lubię
mieć szefa, wolę sam być szefem – mówi
Pan Jacek. Wszystko zaczęło się w 1997
roku, kiedy Polskę nawiedziła „powódź tysiąclecia”. Zniszczyła ona południowo-zachodnie tereny naszego kraju. Jacek Małecki nie miał wtedy pracy i szukał jakiegoś
miejsca dla siebie. Przeczytał ogłoszenie
w „Gazecie Wyborczej”, że firma J. W. Construction szuka podwykonawców do budowy domów dla powodzian. Zgłosił się, zebrał kilku ludzi i razem pojechali pociągiem
(nie miał wtedy czym wozić pracowników)
do Brzegu Dolnego, by tam robić więźby
dachowe na nowych domach. To było jego
pierwsze zlecenie i pierwsze zarobione
pieniądze. Wtedy też on, z wykształcenia
specjalista od maszyn rolniczych, postanowił zająć się budownictwem.
Żeby stworzyć firmę trzeba zainwestować. Pierwsze zainwestowane pieniądze pochodziły z jego własnego wesela.

W prezencie ślubnym, wraz z żoną Iwoną, dostali przede wszystkim gotówkę.
Wystarczyło tego na kupno betoniarki
i samochodu - starej dwudziestoletniej
Nysy. Śmieją się teraz oboje z kłopotów,
których im ona przysporzyła. Ale pierwsze zlecenie, to jeszcze nie początek firmy, a tylko pierwsze doświadczenie, które później ma procentować. Po powrocie
z Brzegu miał już kilku ludzi, którzy patrzyli na niego z nadzieją na zarobek. Pojechał
więc w ciemno do Warszawy i tam chodził
od budowy do budowy, od kierownika do
kierownika, oferując swoje usługi. Nawiązał jakieś kontakty. Współpraca z wieloma firmami ciągnęła się potem przez
wiele lat. Chociaż zdarzały się też przerwy
w pracy i frustrujący brak zleceń.
Jeśli człowiek obrał jakiś kierunek,
trzeba iść konsekwentnie i nie przerażać
się trudnościami – zwierza się dalej Jacek
Małecki. O sukcesie, jego zdaniem decyduje kilka rzeczy. Pierwsza z nich to solidność. Jest przekonany, że klient nie pamięta tych, którzy robią coś tanio, tylko tych,
którzy robią coś dobrze. – Trzeba być w jakiejś dziedzinie pierwszym, nie bać się nowości – radzi tym, którzy chcieliby pójść
w jego ślady. Sam nie jest budowlańcem
z wykształcenia, ale bardzo dużo czytał
na ten temat. Szukał nowych rozwiązań,
pierwszy starał się je zastosować, bo to
jego zdaniem buduje renomę firmy. Opo-

wiada o swoich skromnych początkach.
Na remontowanym w jednym z budynków tarasie zastosował innowacyjny sposób izolacji. Okazało się to skuteczniejsze
niż poprzednie rozwiązania. Teraz stosuje tę metodę na znacznie większą skalę.
W 2005 roku jego firma przeżyła istotną
zmianę. Wyczytał w „Polityce” prognozę,
że w najbliższym czasie w Polsce będzie
się budowało dużo hal. Nastawił się na to
i okazało się, że trafił. Bo przedsiębiorca,
to ten, który wiecznie szuka i wiecznie
się dokształca. Mimo że prowadzi firmę
już tyle lat, twierdzi, że ciągle brakuje mu
i teorii, i wiedzy praktycznej, choć sama
wiedza nie uchroni przed wpadkami.
– Niepowodzeniami nie należy się za bardzo przejmować – wyznaje.
Firma najwięcej kłopotów ma z kli-entami, którzy nie płacą za wykonaną
usługę. – Zdarzało się, że spółdzielnia
mieszkaniowa, dla której pracowaliśmy,
upadła i nawet nie ma się u kogo upomnieć
o zapłatę. Za pracę przy budowie Stadionu Narodowego też jeszcze nie otrzymałem pieniędzy – mówi dalej – Trzeba jednak nadal żyć i pracować.
Firma Jacka Małeckiego pracuje
obecnie na wielu budowach w Polsce
i w Austrii.
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Zmieniamy się dla Was
Rozmowa z dyrektorem MCKSiR w Raciążu Arturem Adamskim

– Jakie zmiany zamierza pan przeprowadzić w Miejskim Centrum Kultury?
Skąd pan pozyska fundusze na realizację
swoich planów?
– Pierwszą zmianą jaką dokonałem to
wydłużenie godzin pracy centrum, które
teraz czynne jest do 21.Dodatkowo dom
kultury czynny jest także w miarę potrzeb
także w weekendy. Odbywają się próby
zespołów, także inne wydarzenia kulturalne i społeczne. Wszyscy zdajemy sobie
sprawę, że największe zapotrzebowanie
mieszkańców na nasze usługi jest od poniedziałku do piątku po godzinie 16. oraz
weekendy. Wtedy większość osób kończy pracę, a dzieci i młodzież wychodzi
ze szkół i jest gotowa do dodatkowych
zajęć i atrakcji. Więc zamykanie centrum
o godzenie 19. mija się z celem naszej
działalności. Oczywiście sekretariat musi
być czynny od wczesnych godzin porannych tak jak i inne instytucje i firmy.
Kolejną zmianą jaką chciałbym wprowadzić to sposób komunikacji z mieszkańcami. Przygotowujemy już ankiety, które
dostarczymy do dzieci i rodziców poprzez
szkoły i przedszkola. Chciałbym, aby rodzice wspólnie z dziećmi wypełnili je
i przekazali do nas. Ankiety będą zawierały
kluczowe dla nas informacje o potrzebach
mieszkańców z zakresu dodatkowych zajęć, wydarzeń kulturalnych ewentualnych
propozycji co do dalszego działania czy
uwag odnośnie działalności dotychczasowej. Chciałby, aby ten sposób komunikacji
stał się dobrą praktyką, zwyczajem, który
usprawni działalność Miejskiego Centrum
Kultury. Pomoże to nam stworzyć ofertę
„szytą” na miarę potrzeb mieszkańców.
Bez zbędnego wydawania i tak już ograniczonych środków, a zaoszczędzone w ten
sposób pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na inne potrzeby.
Chciałbym aby mieszkańcy czuli, że
nasza oferta jest skierowana do nich i to
oni mają realny wpływ na to co będzie się
działo, że mogą tutaj przyjść, spędzić miło
czas, w ramach organizowanych przez
nas zajęć czy wydarzeń, ale także wspólnie ze znajomymi, korzystać we własnym
zakresie z naszej specjalnie do tego zaadaptowanej sali, która ma służyć wspólnej integracji, spotkań towarzyskich. Ma
być alternatywą dla siedzenia w domu
przed telewizorem. Szczególnie ważne
jest to zimą kiedy to dzieciaki, młodzież,
ale także osoby dorosłe, mają problem ze
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znalezieniem odpowiedniego miejsca do
wspólnych spotkań. Chcę aby mieszkańcy
zrozumieli, że dom kultury jest dla nich
i mogę z niego korzystać w miarę swoich
potrzeb, kształtować go razem z nami
w kierunku wytyczonym przez nas wspólnie.
Powyższe zmiany nie generują, aż tak
dużych kosztów. Poprzez zmianę organizacji pracy oraz racjonalizację zatrudnienia
uda się wdrożyć je bez ponoszenia znacząco dużych kosztów dodatkowych. Istotną
sprawą jest efektywność w wykorzystaniu
posiadanych zasobów. Jeżeli chodzi o fundusze na realizację planów generujących
większe koszty takich jak organizacja dodatkowych zajęć czy wydarzeń miejskich
to priorytetem będzie dla mnie pozyskanie
na nie jak największej ilości środków zewnętrznych czy to unijnych, czy też z programów ministerialnych przeznaczonych
na rozwój kultury oraz do poprawy warunków w jakich mieszkańcy z nią obcują.
– W jaki sposób zamierza pan rozszerzyć obecną działalność kulturalną MCKSiR? Czy będą zorganizowane nowe zajęcia dla młodzieży i dorosłych?
– Chciałbym oczywiście zachować
i rozwijać dotychczasowe zajęcia. Aktualnie staram się pozyskać sponsora dla
naszego klubu tanecznego AKCENT prowadzonego od wielu lat z niemałymi sukcesami przez Pana Krzysztofa Langiewicza.
Zajęcia taneczne osiągnęły już taki poziom,
że ich niektórzy uczestnicy bez problemu
rywalizują na turniejach ogólnopolskich.
Według mnie dla niektórych firm mogłaby
być to dobra reklama, relatywnie niedrogi
sposób promocji poprzez sponsoring np.
zakup strojów dla zespołu z logiem swojej
firmy. Ostatnio dużym sukcesem było zorganizowania XII Ogólnopolskiego turnieju
tańca towarzyskiego „ABBACADABRA”
w Płońsku pod honorowym patronatem
Burmistrza Płońska i Raciąża.
Aktualnie w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji prowadzone są także zajęcia plastyczne, muzyczne – śpiew
i gra na instrumentach. Odbywają się także zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym aerobik, a także niebawem bardzo
popularna w ostatnim czasie ZUMBA.
Pierwsze bezpłatne zajęcia promujące odbędą się trzeciego stycznia o godzinie 18.
w siedzibie MCKSiR. Chciałbym w miarę
możliwości i zainteresowania rozwijać dotychczasowe zajęcia.

Wprowadzimy dodatkowe zajęcia
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jednak
chcę, aby podjęte przeze mnie decyzje
były gruntownie przemyślane i były odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców.
Na chwilę obecną wiemy, że stosunkowo dużym zainteresowaniem cieszy się
pomysł organizacji zajęć teatralnych,
dziennikarskich, fotograficznych, tańca
nowoczesnego oraz stworzenie klubu kinomana. Na część z nich prowadzone są
już nabory. Poszukujemy trenera do nauki
tańca nowoczesnego, planujemy „ruszyć”
z zajęciami w I kwartale nowego roku.
Do tej pory zgłosiło się już blisko 40 chętnych osób. Zajęcia teatralne wymagają
głębszego zastanowienia gdyż powołanie
koła teatralnego wiąże się z dosyć dużymi
kosztami. Jeżeli chodzi o klub kinomana to
złożyłem adekwatny dla naszych potrzeb
projekt finansowany z dotacji UE o nazwie
„Kino za rogiem”. Jeżeli wszystko ułoży się
pomyślnie to na początku roku powstanie
u nas wysokiej jakości kino HD dla 20-30
osób zgodnie z założeniami zawartymi
w projekcie. Ważne jest w nim to, że to
widz ma wpływ na to co i kiedy będzie wyświetlane. Część seansów będzie bezpłatna, a odpłatność pozostałych będzie kształtowała się na poziomie od 3 do 5 złotych.
Wspieramy lokalną twórczość, poprzez udostępnienie miejsca oraz zaplecza
technicznego dla nowo powstałego, będącego pod naszym patronatem zespołu
Telekineza, jak również innym zespołom.
Ponadto zorganizujemy dla naszych lokalnych artystów wystawę ich prac oraz „wieczorki literackie”, na których będą mogli
prezentować swoją twórczość. Pierwsze
takie przedsięwzięcie będziemy organizowali na przełomie stycznia i lutego 2014 r.,
będzie to wystawa fotografii.
W niedługim czasie powróci do nas
i będzie działać przy MCKSiR drużyna
Harcerska.
W tym roku będziemy organizować
I Wigilię Miejską w Raciążu. Odbędzie
się ona 22,XII na Pl. Adama Mickiewicza
w centrum miasta. Będzie to wydarzenie
familijne, występy zespołów, wspólne kolędowanie, zabawy dla dzieci, spotkania
z Mikołajem, drobne upominki, rozgrzewające wigilijne posiłki dla wszystkich
uczestników, uroczyste ubranie choinki
i jej iluminacja. Dzień wcześniej będziemy
wyświetlali na dużym ekranie filmy i bajki
świąteczne dla dzieci.
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W przyszłym roku pod koniec stycznia
planujemy także przy współpracy Urzędem
Miejskim oraz Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zorganizować cykl imprez promujących ideę Uniwersytetu III wieku. Pierwszą z nich będzie
„Wieczór poezji francuskiej”. Występy połączone z dyskusją między gośćmi, a zaproszonymi wykładowcami oraz aktorami.
Wszystkie obecne jak i nowe zajęcie
skierowane są dla wszystkich, dzieci, młodzieży, ale także dorosłych, Każde z zajęć
prowadzone jest w podziale na grupy.
W miarę potrzeb mieszkańców jesteśmy
w stanie utworzyć dodatkowe grupy tak,
aby każdy zainteresowany mógł skorzystać z naszej oferty.
– Na czym będzie polegała współpraca MCKSiR w Raciążu z innymi lokalnymi
ośrodkami kultury?
– Współpraca między lokalnymi, ale
nie tylko, ośrodkami kultury będzie polegała na wymianie doświadczeń, pomysłów, organizowanie wspólnych wydarzeń, imprez czy też zapraszanie zespołów
i artystów działających przy określonych
instytucjach kultury.
Pierwsze efekty tej współpracy są już
widoczne. 27 listopada przy współpracy
z MCK Płońsk i działającą tam grupą teatralną KARTON” wystawiliśmy w MCKSiR
w Raciążu inscenizację II cz „Dziadów”
Adma Mickiewicz. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem.
Na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy wystąpią także zespoły z innych
ośrodkach kultury m.in. w Pokis Płock
i Mgok Glinojeck.
W planach w niedalekiej przyszłości
jest podpisanie porozumień – formalnych
umów partnerskich z lokalnymi ośrodkami kultury, ułatwiającymi i określającymi
warunki współpracy.
– O realizację jakich projektów się
pan starał i z jakim skutkiem?
– Złożyłem wnioski o dotację na cztery projekty: Remont i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury – projekt został
już zaakceptowany czekamy na podpisanie umowy. Organizacja I Jarmarku Raciąskiego – projekt także zaakceptowany
czekamy na podpisanie umowy. Doposażenie Biblioteki Miejskiej w sprzęt komputerowy i biurowy – Kwota dotacji ze środków zewnętrznych – Program Kraszewski
2013 ogłoszony przez Instytutu Książki to
11986,74 przy wkładzie własnym rzędu
500 zł. Dotacja została już przekazana na
nasze konto, czekamy na dostawę sprzętu. Ostatnim projektem jaki złożyłem jest
stworzenie MKS – małego kina społeczno-

ściowego „Kino za rogiem” przeszliśmy już
pierwszą weryfikację czekamy na ogłoszenie wyników konkursu. Kwota projektu to
ok. 20.000,00 złotych – 80% z niej będzie
pochodziło ze środków zewnętrznych.
– Czym będzie I Raciąski Jarmark?
Jak pan zamierza go zorganizować? Skąd
będą pochodziły środki na ten cel?
– Koncepcja organizacji I Raciąskiego Jarmarku powstała na bazie obserwacji podobnych wydarzeń oraz chęci
promocji naszych lokalnego regionu.
Przy porozumieniu i współpracy Urzędu Miejskiego w Raciążu, Gminy Raciąż
i Miejskiego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu, zorganizujemy wydarzenie,
który będzie promowało lokalnych twórców, artystów, a także przedsiębiorców
czy wytwórców. Będzie to wydarzenie
kulturalne połączone z promocją Miasta
i Gminy Raciąż, prawdopodobnie będzie
to impreza dwudniowa. Koszt organizacji to 61.018,60, kwota refundowana to
42.374,47. Projekt został zaakceptowany.
Czekamy na podpisanie umowy. Projekt
finansowany jest ze środków unijnych
pozyskanych po ogłoszeniu naborów
przez jednostkę pośredniczącą Lokalną
Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze
z zakresu „małych projektów”.

– Z jakich środków zmierza pan wyremontować MCKSiR? Co będzie remontowane? Jaki będzie koszt remontu?
– Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na remont i modernizację placówki. Są to w znakomitej większości środki unijne z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Odnowa i rozwój wsi. Projekty były ogłoszone przez instytucje pośredniczącą Lokalną
Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze.
Remont będzie właściwie całościowy: wymiana poszycia dachu, instalacji
elektrycznej, remont wnętrza placówki
wraz z poprawieniem wentylacji i montażem klimatyzacji na sali widowiskowej.
Pomieszczenia zostaną przystosowane
wg potrzeb, np. zostanie stworzona z zastosowaniem odpowiednich materiałów
profesjonalna sala prób dla zespołów
działających przy domu kultury. Sala widowiskowa nabierze nowego „blasku”,
balkon nad nią zostanie rewitalizowany
i przystosowany do potrzeb pomieszczenia
multimedialnego. Wszystkie pomieszczenia zostaną odnowione i dostosowane do
wymogów narzucanych takim obiektom.
Całkowity koszt tej inwestycji to
376.218,49 zł, kwota refinansowana to
246.516,00 zł. Projekt został zaakceptowany. Czekamy na podpisanie umowy. Na
początku nowego roku będziemy ogłaszali
przetargi na wyłonienie wykonawców.
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Darując krew
– darujesz życie

Szlachetna paczka
Wywiadz Aleksandrą Rybacką liderem Szlachetnej Paczki z rejonu Raciąża
– Czym jest ogólnopolski projekt
Szlachetna Paczka i co ma na celu?
– Szlachetna Paczka to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna
księdza Jacka Stryczka, którego ogólnopolskim koordynatorem jest Łukasz
Miszon. Jego celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, które
z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, Najważniejsze
jest aby zachęcić je do walki z problemami, co w konsekwencji może doprowadzić do ich pokonania.
– W jaki sposób wybiera się osoby do
projektu?
– Wolontariusze wcześniej spotykają
się z konkretnymi rodzinami, przebywają z nimi, poznają ich sytuację, problemy, zmartwienia. To oni decydują, która
rodzina zostanie włączona do projektu,
a która nie. To bardzo trudna decyzja.
Muszą być oni przekonani, że dana rodzina nie wykazuje postawy roszczeniowej,
że jest szansa na poprawę jej sytuacji
w przyszłości. Ważne jest by osoby obdarowywane zyskały pewność siebie,
poczuły, że mogą zmienić własne życie
i zaczęły do tego dążyć.
– Czy jest coś co różni Szlachetną
paczkę od innych projektów tego rodzaju?
– Tak. Projekt wyróżnia się tym, że
darczyńcy znają sytuację oraz potrzeby
rodziny, której pomagają. Dostarczane
towary (żywność, środki czystości, odzież)
docierają tam, gdzie są niezbędne. Nie
ma tu miejsca na przypadek. Chodzi
o mądrą pomoc, a wszystkie produkty są
najwyższej jakości.
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– Czy łatwo jest zostać, tak jak Pani,
liderem rejonu?
– Nie jest to rzeczą łatwą. Zarówno
liderzy rejonu, jak i inni wolontariusze
muszą przejść specjalne szkolenia, w czasie których uczą się, na jakich zasadach
działa projekt Szlachetna Paczka i z jakich
etapów się składa. Dowiadujemy się, jak
powinno wyglądać spotkanie z rodzinami, uczymy się jak mądrze pomagać
i poznajemy wartości, którymi kieruje się
Stowarzyszenie Wiosna. Po szkoleniach
odbywają się testy sprawdzające wiedzę,
do których należy się solidnie przygotować. Zdaje je osoba mająca co najmniej
80% poprawnych odpowiedzi. Ważne jest
właściwe przygotowanie wolontariuszy
do wykonywanej pracy, gdyż często spotykają się oni z sytuacjami problemowymi, z których rozwiązaniem muszą sobie
poradzić. Niezwykle istotne jest nieustanne doskonalenie się, aby móc wykonywać
swoje obowiązki jak najlepiej.
– Czy zna pani ludzi, którzy dzięki
otrzymanej pomocy, zmienili swoje
życie?
– Tak, znam takie przypadki. Wielu
z nich znalazło pracę, założyło działalność gospodarczą, zostało wolontariuszami lub liderami rejonu. Dzielą się teraz swoimi doświadczeniami życiowymi,
pomagają innym i są żywym świadectwem tego, że każdy jest kowalem własnego losu i jeżeli się bardzo postara, to
może zmienić własne życie.
– Jakie uczucia towarzyszą pani, gdy
widzi pani szczęście obdarowanych?
– Odczuwam ogromną radość, a w moich oczach pojawiają się łzy wzruszenia.

Największą nagrodą jest świadomość, że
moja praca ma sens i cel.
– Czy uważa pani, że praca wolontariusza jest ciężka?
– Tak. Pojawiają się różne problemy,
często brakuje darczyńców, lub nie ma jak
przewieść darów. Przeszkodą mogą być
także niekorzystne warunki atmosferyczne, gdyż wielki finał Szlachetnej Paczki ma
miejsce przed Bożym Narodzeniem.
– Kto może być darczyńcą?
– Darczyńcą może być każda osoba fizyczna lub instytucja. Jedną paczkę
może przygotowywać nawet siedemnaście osób. Zależy to od tego, jak wielkie
potrzeby ma dana rodzina. W tym roku
patronem Szlachetnej Paczki byli aktorzy,
blogerzy, olimpijczycy, prezydent z żoną,
PZU oraz Kurier 7.
– Kiedy miał miejsce finał Szlachetnej Paczki, jak przebiegał i komu udało
się pomóc?
– Ogólnopolski finał akcji miał miejsce
7 i 8 grudnia. Udało się pomóc 22 rodzinom z Raciąża i okolic. Nie było to, rzeczą
łatwą, gdyż pogoda było wyjątkowo niesprzyjająca. W dotarciu do potrzebujących
z okolicznych wsi(Gralewa, Kocięcina, Wępił, Uniecka) pomogło wiele życzliwych
osób, którzy okazali bezinteresowną pomoc. Do powodzenia całego przedsięwzięcia przyczynili się lokalni przedsiębiorcy,
pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych
w Raciążu, MOPS-u, GOPS-u, Świetlicy
profilaktyczno-wychowawczej działającej
przy Miejskim Zespole Szkół oraz Miejskiego Centrum Kultury. Wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękuję.

23 listopada w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu
z okazji tygodnia honorowego krwiodawstwa odbyło się spotkanie integracyjne miejsko-gminnego stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.
W spotkaniu wzięli udział min. burmistrz Miasta Raciąż – Mariusz Godlewski, prezes zarządu rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża – Marek Gołębiowski,
prezes zarządu miejsko-gminnego stowarzyszenia HDK w Raciążu – Wojciech
Otowski, a także Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi – Edward Pniewski, który był
założycielem koła HDK w Raciążu i przez
25 lat jego prezesem.
Miejsko-gminne stowarzyszenie HDK
w Raciążu liczy 140 członków Do wyróżniających, pod względem ilości oddanej
krwi należą: Janusz Łukaszewski, Wojciech Otowski – prezes zarządu, Irena
Kisielewska i Kazimierz Hajn. Każdy z nich
oddał w sumie powyżej 50 litrów krwi.
Oczywiście, to tylko nieliczni z tych, których należałoby wymienić, bowiem każdy
dawca, nawet ten początkujący, wniósł
nieoceniony wkład w ratowanie zdrowia
i życia innych ludzi.
Podczas spotkania, na którym wymieniono poglądy na temat rozwoju
ruchu honorowego dawstwa krwi, głos

zabrał miedzy innymi burmistrz Mariusz
Godlewski. W krótkim wystąpieniu podkreślił wagę tego, co robią krwiodawcy.
Podziękował za dobrowolne dzielenie
się najcenniejszym darem, jaki jeden
człowiek może dać drugiemu człowiekowi tj. własną krwią. Wyraził także
swoje uznanie dla zaangażowania władz
stowarzyszenia, które w bezinteresowny sposób przyczyniają się do propagowania i rozwijania działalności w kierunku pozyskiwania tak niezbędnego
dla zdrowia, a często i przeżycia leku,
jakim jest krew.
Honorowe dawstwo krwi ma w Polsce
blisko 80-letnią tradycję. Honorowym dawcą
krwi staje się człowiek, który przynajmniej
raz oddał swoją krew. Często ten jeden raz
wystarczy aby uratować czyjeś życie. Zwykle życiodajny płyn otrzymują nieznani nam
ludzie, jak ofiary wypadków, krwotoków
czy osoby poddawane skomplikowanym
operacjom. Jednak nigdy nie wiadomo,
kiedy ofiarowana krew może uratować życie komuś z naszych bliskich, a nawet nam
samym. Krew to „lek”, którego dotychczas
nie można zastąpić żadnym innym sztucznie
wyprodukowanym płynem, dlatego władze
stowarzyszenia zachęcają: „wstąp w szeregi
Honorowych Dawców Krwi, bo darując krew,
darujesz życie.”
Oprócz dawców zrzeszonych w stowarzyszeniu krew oddaje również młodzież.
Od 2005 roku krwiobusy dwa razy w roku
odwiedzają Zespół Szkół w Raciążu. Corocznie raciąska młodzież oddaje około
50 litrów krwi. Jedynym warunkiem, który musi spełniać młody dawca jest ukończenie 18 roku życia. Takie wyniki udaje
się uzyskać dzięki dobrze układającej się
współpracy pomiędzy Płońskim Punktem
Krwiodawstwa reprezentowanym przez
panią Marię Modlińską, a szkolnym pedagogiem – panią Ewą Szelągowską.
W nagrodę za udzielanie się w Stowarzyszeniu oraz oddawanie krwi na potrzeby szpitali, honorowi dawcy otrzymali
paczki żywnościowe.

Dom Kultury – miejsce
spotkań mieszkańców
W ostatnim czasie MCKSiR bezpłatnie
udostępniło jedną ze swoich sal dla wszystkich mieszkańców którzy mają ochotę
w zimowe wieczoru spotykać i integrować
się w miłej atmosferze przy kubku kawy
czy herbaty. Sala została odpowiednio wyposażona m.in. w duży telewizor plazmowy z dostępem do kilkunastu kanałów, na
którym też można oglądać przyniesione
przez użytkowników materiały, komputer
z dostępem do internetu, który także może
być podłączony do dużego ekranu, aktualną i archiwalną prasę, szachy, karty oraz
inne gry umilające spędzanie czasu.
Nasza oferta na zimowe dni i wieczory
skierowana jest do wszystkich mieszkańców. Każdy znajdzie coś dla siebie. Istnieje
możliwość dostosowania naszej oferty do
potrzeb oczywiście w miarę możliwości.
Nastąpiła zmiana godzin pracy domu kultury. Placówka czynna jest do godziny 21.
Zapraszamy do korzystania oraz dzielenia się pomysłami.

Wigilia miejska na rynku
22 XII 2013 r na Placu Adama Mickiewicza (przy Urzędzie Miasta) odbędzie
się I Wigilia Miejska. Wydarzenie ogólnodostępne dla wszystkich o charakterze
rodzinnym z dużą ilością zajęć, zabaw dla
dzieci oraz konkursów. Ponadto wspólne
kolędowanie, dzielenie się chlebem, Wigilijne życzenia, posiłek Wigilijny. Spotkania
z Mikołajem oraz wspólne ubranie choinki
i jej iluminacja. Dodatkowo w trakcie imprezy będą odbywały się występy muzyczne m.in. „Moja Rodzina”, pokaz gry na Ligawkach, występy chóru kościelnego oraz
miejskiego działającego przy domu kultury, występ orkiestry OSP Raciąż.
Z założenie wydarzenie to ma być
zorganizowane wspólnym wysiłkiem. Do
jego organizacji przystąpiły trzy jednostki: Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Miejskie Centrum Kultury.
Pomoc w organizacji zaoferowało także
wiele firm działających na terenie Miasta Raciąż, kluby działające przy Miejskim
Centrum Kultury, a także osoby prywatne.
Relacja w następnym Pulsie Raciąża
23
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Przełom listopada i grudnia to bardzo ożywiony okres w raciąskim
MCKSiR. Wiele się działo, ale to dopiero początek rewolucji kulturalnej
w naszym mieście. Przedstawiamy krótką relację z wybranych wydarzeń, które niewątpliwie zapadły w pamięci Raciążaków.

Działo się... w MCKSiR

U

rząd Miejski w Raciążu informuje, iż w poniżej wymienionych aptekach, mieszkańcy miasta Raciąż mogą bezpłatnie oddać przeterminowane leki:
• Elżbieta Zalewska Sp. J., Pl. Adama Mickiewicza 17.
• Apteka Marta Kuźniewska, Pl. Adama Mickiewicza 10.
• Apteka „POD CISEM”, ul. Błonie 22.

B

24

urmistrz Miasta uprzejmie informuje mieszkańców Raciąża, że od
dnia 16 października 2013 roku zmieniły się zasady obsługi numeru alarmowego 112. Wszystkie połączenia na numer 112 z terenu
powiatu płońskiego są odbierane przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Dotyczy to wszystkich wywołań
numeru 112, zarówno telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej.

który miał zawitać do domu kultury w Raciążu. W oczekiwaniu na Św. Mikołaja maluchy pięknie śpiewały, tańczyły oraz przedstawiały swoje talenty aktorskie na oczach
swoich rodziców i zaproszonych gości.
W dniach 7 i 8 grudnia MCKSiR
w Raciążu zmieniło się w bazę lokalową
Szlachetnej Paczki. Ogólnopolski projekt
Szlachetna Paczka odbywa się już po raz
trzynasty, a w Raciążu po raz trzeci. Co
roku w przemyślany sposób łączy bogatych i biednych, potrzebujących, wolontariuszy oraz darczyńców przygotowujących
pomoc materialną i dobroczyńców finansujących organizację projektu.
9 grudnia – spektakl zwariowany komisariat został przeniesiony na styczeń 2014
ze względu na chorobę części aktorów
11 grudnia, 12 grudnia oraz 18 grudnia – Wigilia Klubu Emeryta i Rencisty,
Klubu Seniora oraz Nauczycielskiego Klubu Seniora. Coroczna tradycja klubów
działających przy MCKSiR w Raciążu.
Oprawę artystyczną spotkania zapewnił
chór miejski działający przy MCKSiR.

U

rząd Miejski w Raciążu uprzejmie informuje, iż w pokoju
nr 15 (I piętro) można w razie potrzeby odebrać bezpłatne
worki do selektywnej zbiórki odpadów.

M

iejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat
na zajęcia plastyczne w poniedziałki w godzinach: 14.00-15.30.
Dzieci podczas zajęć realizują własne marzenia i aspiracje, rozwijają talent, poznają świat sztuki. W pracowni powstają rysunki,
rzeźby, prace malarskie oraz inne wykonane rozmaitymi technikami. Instruktor prowadzący kładzie nacisk na rozwój wyobraźni
i twórczej ekspresji u dziecka oraz swobodę w wyrażaniu siebie.
Instruktor: Marta Ott

Koniec rundy
jesiennej
– V miejsce
Błękitnych
Raciąż
W drugi weekend listopada Błękitni
Raciąż rozegrali ostatni mecz rundy jesiennej z Błękitnymi Gąbin.Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych
(ciągle padającego deszczu) nie było to
spotkanie ekscytujące, jednakże ciekawe
i co najważniejsze, zakończone zwycięstwem naszego zespołu. Raciążanie, już
na samym początku, pokazali klasę. W
szóstej minucie padł gol w wykonaniu
Marcina Kowalskiego, jak się później okazało, jedyny w całym spotkaniu. Zdziwieni
tym faktem gospodarze kilkukrotnie zagrażali naszej bramce, jednak dzięki udanym interwencjom Kamila Kalinowskiego
i Jarosława Żebrowskiego, nie udało im
się nic zdziałać. Okazji, która nadarzyła
się pod koniec pierwszej połowy, nie wykorzystał także piłkarz Błękitnych Raciąż
– Marcin Kowalski, który w korzystnej sytuacji nie trafił w bramkę.
Druga część meczu nie była zbyt ciekawa i nie przyniosła żadnych zmian, jeśli
chodzi o jego wynik. Podopieczni trenera
Marka Brakowieckiego wykazali się rozwagą i determinacją w obronie dostępu
do własnej bramki. Udało im się pokonać
rywali, co nie było łatwe z uwagi na warunki, w jakich przyszło im grać. Błękitni
Raciąż zakończyli rundę jesienną na wy-

sokim piątym miejscu. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Rok 2013 to bardzo ważny i dobry
rok dla naszego klubu sportowego. To
pierwszy rok walki i dobrych wyników w
III lidze, zmiana nazwy klubu oraz uroczy-

M

iasto Raciąż uchwałą nr 73/2013 Zarządu Związku Miast
Polskich z 16 września 2013r. zostało przyjęte w poczet
członków Związku Miast Polskich. Zarząd przyjął Raciąż w poczet
członków Związku Miast Polskich na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Raciążu nr XXXIV/227/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.

S

erdecznie dziękuję p. Monice i Sławomirowi Tyskom za przekazanie przyborów szkolnych dla przedszkolaków. Traktuję to
jako wyraz Państwa wrażliwości i dobroci.
Z wyrazami wdzięczności
Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Raciążu
Iwona Karpińska

stości 90-lecia. Przypomnijmy, że w dniu
12 sierpnia 2013 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu LKS Błękitni Raciąż uchwalono
nowy statut klubu, który zmienił nazwę
na: Klub Sportowy Błękitni Raciąż.

U

czniowska grupa projektowa zwraca się z prośbą do mieszkańców Raciąża i okolic o podzielenie się z nami swoimi
wspomnieniami z czasów drugiej wojny światowej. Celem naszych działań jest zebranie cennego materiału historycznego
(Państwa wspomnień, informacji o rodzinnych pamiątkach)
i opublikowanie go. Liczymy na Państwa współpracę.
Klaudiusz Warda, Przemysław Sadowski, Dagmara Ziembińska,
Szymon Milewski, Aleksandra Skarbowska, Zofia Decker, Mateusz Szatkowski, Agata Kowalska
Opiekun grupy: Bernadeta Leszczyńska tel. 501 134 170.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

16 listopada – Koncert zespołu Czesław Śpiewa. Występ Czesława Mozila
w Raciążu, który odbył się w MCKSiR wzbudził duże zainteresowanie wśród zgromadzonych gości. Sprzedano ok 240 biletów.
Po koncercie artysta kilkanaście minut
rozmawiał z publicznością, rozdawał autografy po czym udzielił wywiadu dla gazetki
szkolnej „Bez tytułu Reaktywacja”.
17 listopada – o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
przy ul. Parkowej 14 w Raciążu odbył się
występ Kabaretu pod Wyrwigroszem. Artyści zostali ciepło przywitani przez zgromadzoną publiczność, czego efektem były
kilkunastominutowy bis. Występ cieszył
się dużym zainteresowaniem. Sprzedano
ok 170 biletów.
20 listopada – zawitało do nas objazdowe Kino Orange. W swoim repertuarze znajdowały się bajki – „Klopsiki kontratakują”
w technologii 3d oraz takie filmy jak „Wałęsa
człowiek z nadziei” oraz „Mój Biegun”.
– Inscenizacja dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” cz. II odbyła się w Raciążu
przy współpracy z płońską grupą teatralną
„KARTON” działającą przy MCK w Płońsku.
30 listopada – Pod hasłem „Święty
Andrzeju daj nam znać co się z nami będzie dziać!” w domu kultury w Raciążu
odbyły się Andrzejki. Dzieci poprzez gry
i zabawę zaznały prawdziwej mocy wróżb.
Podczas spotkania uśmiechnięci uczestni-

cy zobaczyli swoją przyszłość oraz poznali
tradycyjne lanie wosku.
4 grudnia w MCKSiR w Raciążu odbyła się gra symulacyjna. Uczniowie szkół
gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach
tematycznych. Każdy z uczestników został
wcielony w inną, odmienną role m.in. prezydenta, przewodniczącego rady itp. Dzięki grze uczniowie mogli w pewien sposób
doświadczyć realnego sprawowania władzy. Wszystko powiązane było ze świetną
zabawą. Uczniowie mogli poprowadzić
sesję i wnieść dwa projekty uchwał. Na
koniec każdy z uczestników mógł zapytać
i podać swój pomysł – tym razem już do
prawdziwego Burmistrza Mariusza Godlewskiego – co chciałby zmienić w Raciążu. W ten sposób uczniowie mieli okazję
zapoznać się z pojęciem interesu społecznego, przekonać się jak trudno jest zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców.
6 grudnia przedszkole w Raciążu, przy
współpracy z MCKSiR, zorganizowało Mikołajki dla dzieci. Dzieciaki z przedszkola
czekały z niecierpliwością na Św. Mikołaja,

nr 9 (37) 2013

25

nr 9 (37) 2013

nr 9 (37) 2013

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę
REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na terenie Miasta Raciąż.

Terminy wywozu obowiązujące
od 01.01.2014 do 30.06.2014:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Jednorodzine + niezamieszkałe – odpady zmieszane
Dworcowa, Mławska, Piłsudskiego,
Plac Mickiewicza, Płocka,Rzeźniana,
Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza,
Zakolejowa

7, 17

4, 14

4

1

6

3

Akacjowa, Basztowa, Chrobrego,
Działkowa, Jagiełły, Juranda,
Kasztelańska, Kościuszki, Krótka, Ks.
Rzewuskiego, Mieszka I, Wolności,
Zawoda, Ziemowita, Szwedzka

14, 17

11, 14

11

8

13

10

19-go Stycznia, 550-lecia, Kilińskiego,
Młodzieżowa, Nadrzeczna, Parkowa,
Wnorowskiego, 11-go Listopada,
Łąkowa, Polna, Błonie

21, 31

18, 28

18

15

20

17

Barańskiego, Cicha, Hankiewicza,
Jesionowa, Kwiatowa, Lipowa,
Ogrodowa, Przechodnia, Reymonta,
Warszawska, Zielona

28, 31

25, 28

25

22

27

24

8

12

12

9

14

11

30

28

25

3, 10, 17, 24

2, 8, 15, 22,
29

5, 12, 18, 26

30

28

25

1, 3, 8, 10,
15, 17, 22,
24, 29

6, 8, 13, 15,
20, 22, 27,
29

3, 5, 10, 12,
17, 18, 24,
26

Odpady selektywne – II środa
miesiąca
Odpady zielone – ostatnia środa
miesiąca
Wielorodzinne
Odpady zmieszane i selektywne

2, 9, 16, 23,
30

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

Odpady zielone
7, 9, 14, 16,
21, 23, 28,
30

Kosze uliczne

4, 6, 11, 13,
18, 20, 25,
27

4, 6, 11, 13,
18, 20, 25,
27

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), który został utworzony na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Raciążu, ul. Wolności 34.
W powyższym punkcie można oddać następujące frakcje odpadów:
1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Odpady wielkogabarytowe.
3. Metal.
4. Folie PE-HD, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki.
5. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (rozpuszczalniki, resztki farb, klejów, żywic).
6. Baterie, akumulatory i świetlówki.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe.

Wyrazy głębokiego współczucia

Bogusławowi Jeżakowi

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Raciążu

z powodu śmierci Ojca
składają:

Burmistrz Miasta Raciąż
i pracownicy Urzędu Miejskiego
26

Wszystkim, który wzięli udział
w uroczystościach pogrzebowych mojego ojca,
składam serdeczne podziękowania.
Bogusław Jeżak

27
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