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Uwaga mieszkańcy!
Od 25 marca zmianie uległy zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim
w Raciążu.
Więcej na stronie 3.

50 lat razem
4 marca 2021 r. w Sali Ślubów
Urzędu Miejskiego w Raciążu
miała miejsce skromna, aczkolwiek wyjątkowa uroczystość.
Burmistrz Mariusz Godlewski
miał przyjemność wręczyć nadane przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę, medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Wiesławie i Witoldowi Bońkowskim.
Więcej na stronie 6.

Gminy Miasta Raciąż

Szczepimy się
Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim cały czas działa infolinia, pod którą można
zgłosić potrzebę transportu
do punktu szczepień. Osoby
potrzebujące takiej pomocy
mogą dzwonić pod numer telefonu 23 679 11 63 lub 23 679
11 83.

Uczennice SP w Raciążu
w ogólnopolskim konkursie
Drużna złożona z uczennic
Szkoły Podstawowej w Raciążu bierze udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym
Dobre Rady na Elektroodpady – Oddaj mnie w dobre ręce
2021.
Więcej wewnątrz numeru.
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Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta

S

zanowni Mieszkańcy,
wiosna to okres wielu prac
porządkowych. Czas sprzątania i
porządkowania miasta, pielęgnacji zieleni miejskiej, rozpoczynania
zaplanowanych prac bieżących i
inwestycyjnych. I robimy to jako
samorząd jak co roku. Niestety na
to wszystko nakłada się trwająca
pandemia. Przewartościowuje ona
niejednokrotnie priorytety i wymusza zmiany w pracy Urzędu oraz
pracowników podmiotów miejskich.
Dlatego zwracam się do Państwa o
stałe monitorowanie komunikatów
pojawiających się na stronach Urzędu Miejskiego w Raciążu, naszych
jednostek podległych oraz na naszym
profilu Facebook.
Plany zmian w organizacji ruchu
W zeszłym roku, wraz z pracami
remontowymi nawierzchni asfaltowych w południowo-zachodniej
części miasta, wiązały się także zmiany organizacji ruchu na niektórych
ulicach bądź ich fragmentach. Chcę
podkreślić, że tego typu działania
nigdy nie są podejmowane jednoosobowo przeze mnie, ale są efektem wniosków zarówno ze strony
mieszkańców, jak i Policji, a także
Powiatowego Zarządu Dróg. W tym
numerze „Pulsu Raciąża” poruszona zostanie kwestia zmodyfikowania organizacji ruchu drogowego w
obrębie Placu Adama Mickiewicza.
Szczegółowy projekt tej zmiany został już przygotowany, a kolejnym
krokiem będzie poddanie go społecznym konsultacjom. Zapewniam,
że każdy głos dotyczący dyskusji w
tej sprawie będzie wysłuchany i będę
dążył do tego, abyśmy wspólnie wypracowali pewien konsensus, który
przełoży się na możliwość wprowadzenia zmian istotnych dla płynności ruchu w centrum Raciąża, a
także poprawy bezpieczeństwa jego
uczestników. Są to główne założenia
planowanych zmian, a wraz z nimi
jesteśmy w stanie uzyskać około 15
nowych miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. małego
parku miejskiego. Zdaję sobie sprawę, że ilość takich miejsc na terenie
naszego miasta jest niewystarczająca,
zaś zwarta zabudowa w wielu przypadkach uniemożliwia wykonanie
jakichkolwiek działań w tej kwestii
i stworzenia nowych miejsc. Więcej
szczegółów dotyczących przygotowanego planu wspomnianych zmian
znajdziecie Państwo wewnątrz tego
numeru „Pulsu”. Kolejnym elementem działań w zakresie poprawy bez-

pieczeństwa i płynności ruchu w Raciążu jest ograniczenie poruszania się
przez centrum miasta samochodów
ciężarowych, czyli tzw. tirów. Oczywiście ich ilość znacznie zmniejszyła się po wybudowaniu obwodnicy
Raciąża, jednak wciąż są one dość
częstym „gościem” na drogach biegnących przez miasto, szczególnie
na ulicach Mławskiej oraz Płockiej.
Na bieżąco zajmujemy się tą kwestią i wraz z pracownikami Urzędu
Miejskiego znającymi całą sprawę,
a także prezesem Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu, Robertem Pniewskim przygotowujemy rozwiązanie,
które będzie najbardziej satysfakcjonujące dla nas wszystkich i wpłynie
na wzrost bezpieczeństwa na terenie
naszego miasta. Niezmiennie trwają
prace na tych ulicach, które po trudnych warunkach pogodowych, jakie
mieliśmy zimą, wymagają napraw.
Już Pod koniec lutego dotarł do nas
transport specjalnej masy mineralno-asfaltowej PATCH, którą na bieżąco usuwamy wszelkie powstałe w
nawierzchniach asfaltowych ubytki.
3 pytania na Dzień Kobiet
8 marca to niezwykle ważna data
dla każdej kobiety – obchodzimy
wówczas Dzień Kobiet. Z okazji tego
wyjątkowego święta jako przygotowaliśmy akcję pod nazwą „3 pytania
do…Wywiady na Dzień Kobiet”,
podczas której przeprowadzono cykl
wywiadów z Paniami pełniącymi różne role społeczne i zawodowe. Każda z Pań otrzymała ten sam zestaw
pytań i odpowiadała na nie, według
własnego uznania. Drogie Panie,
bardzo dziękuję Wam za tak liczny
odzew i za to, że chciałyście wziąć
udział w naszej akcji i odpowiedzieć
na te krótkie, aczkolwiek ważne pytania. To dla mnie niezwykle ważne, że Kobiety związane zarówno z
miastem jak i gminą podzieliły się
ze wszystkimi, swoimi przemyśleniami. Jako Burmistrz Miasta od
wielu lat powierzam Paniom ważne
stanowiska w naszym samorządzie i
są one bardzo istotną częścią zespołu
pracującego w Urzędzie Miejskim w
Raciążu. Bardzo dziękuję Paniom za
systematyczną ciężką pracę na rzecz
naszej lokalnej społeczności, za profesjonalizm, ale także za uśmiech i
spokój jaki wnosicie. Kilka rozmów
będą mogli przeczytać Państwo w
tym numerze „Pulsu Raciąża”. Zachęcam do lektury.
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Mariusza Godlewskiego

Brawa dla druhów z OSP w Raciążu
Jako Burmistrz Miasta zostałem
zobowiązany do zapewnienia przewozu na szczepienia tym mieszkańcom Raciąża, którzy tego potrzebują.
Zamiast wynajmować zewnętrzne
firmy, zdecydowałem się powierzyć
to zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. W zamian za wykonywanie tego zadania nasza jednostka otrzyma pięć tysięcy złotych
dodatkowych środków, a druhowie
ekwiwalenty od samorządu. W styczniu oraz lutym nasi strażacy -ochotnicy dowieźli na szczepienia 6 osób.
Bardzo dziękuję druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu za pomoc mieszkańcom naszego miasta w
dotarciu do punktu szczepień. Cały
czas osoby potrzebujące dowozu
mogą zgłosić taką potrzebę, dzwoniąc na infolinię, którą poleciłem
uruchomić w Urzędzie Miejskim.
Uczennice z naszej Szkoły
Podstawowej w ogólnopolskim
konkursie
Zespół złożony z pięciu uczennic
Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu zakwalifikował się do XII edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego – Dobre

Rady na Elektroodpady – Oddaj
mnie w dobre ręce 2021” zorganizowanego przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego S.A. Głównym celem podczas realizacji zadań konkursowych jest propagowanie postawy
proekologicznej oraz zmniejszenie
ilości zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w odpadach komunalnych naszego lokalnego środowiska. W dniach 12-14 kwietnia osoby posiadające elektroodpady będą
mogły dostarczy je do Szkoły Podstawowej w Raciążu, skąd zostaną
odebrane przez profesjonalną firmę.
Należy pamiętać, że wszelkie elektroodpady nie są zwykłymi śmieciami i
nie powinny trafiać do tradycyjnych
koszy na śmieci, ale być utylizowane
w specjalistyczny sposób. Zachęcam
Państwa do udziału w akcji, którą
promują uczennice z naszej szkoły i
przy okazji o zadbanie o nasze naturalne środowisko.
Trwa konkurs fotograficzny
Cały czas mogą Państwo brać
udział w konkursie fotograficznym
„Raciąż w czterech porach roku”.
Serdecznie zachęcam do tego, aby
spojrzeć zarówno na przyrodnicze
krajobrazy jak i architekturę i infrastrukturę naszego miasta przez
obiektyw aparatu, czy ekran telefonu
i podzielenie się efektem tego spojrzenia z nami. Konkurs podzielony
jest na 4 kategorie – wiosna, lato,
jesień i zima. W każdej z nich wyłonimy czterech zwycięzców, a ich
prace zostaną wykorzystane w zakresie szeroko rozumianej promocji
Raciąża – m.in. na widokówkach,
plakatach, magnesach itd. Dodam,

że wspomniani zwycięzcy otrzymają
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Raz
jeszcze zachęcam.
Koronawirus
N iestety pandemia koronawirusa po raz kolejny dała o sobie znać.
Niemal rok po pojawieniu się jej w
naszym kraju znów zmagamy się z
dużą ilością zachorowań i kolejnymi
obostrzeniami. W związku z wydarzeniami z ostatnich dni i decyzjami
rządu, Urząd Miejski w Raciążu od
25 marca funkcjonuje na nowych zasadach. Wszelkie informacje na ten
temat znajdą Państwo wewnątrz tego
numeru „Pulsu Raciąża”. Apeluję do
Państwa o przestrzeganie wszelkich
obostrzeń i zaleceń sanitarnych, bo w
ten sposób chronimy zarówno siebie,
jak i innych. Nowa mutacja koronawirusa atakuje już nie tylko osoby
starsze, ale także młode i w średnim
wieku, dlatego nie można pozwolić
sobie na lekceważenie sytuacji jaka
jest wokół nas. Na bieżąco monitorujmy swój stan zdrowia, używajmy
maseczek, myjmy i dezynfekujmy
ręce. To tylko tyle i aż tyle. Za kilka dni będziemy obchodzić Święta
Wielkanocne i niestety, po raz drugi
będą to święta w okresie pandemii.
Niestety znów będą to święta inne
niż te, które znamy sprzed pandemii.
Zwracam się do wszystkich Państwa
z prośbą - zachowajmy podczas spotkań rodzinnych zdrowy rozsądek każdy z nas powinien być teraz odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale
również za naszych bliskich.
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Wiadomości urzędowe

UWAGA MIESZKAŃCY
Zmiana w sposobie obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim oraz Urzędzie Stanu Cywilnego
Burmistrz Miasta Raciąża informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami
sanitarnymi przyjęto następujące zmiany w sposobie działania Urzędu:

Od czwartku 25 marca 2021 r. do odwołania pracownicy Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz Urzędu Stanu
Cywilnego w Raciążu będą przyjmować interesantów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub
mailowym umówieniu się. W tym celu należy skontaktować się z sekretariatem Urzędu pod numerem
(23) 679 11 63 w godzinach 7:30 – 15:30 lub mailem na adres sekretariat@miastoraciaz.pl i przedstawić
sprawę. Pracownik Urzędu dokona analizy, a następnie zaproponuje sposób załatwienia sprawy.
Przy wejściu do Urzędu zostanie ustawiona skrzynka na korespondencję, w której będzie można zostawić
podania i wnioski. Tak jak do tej pory przyjmowana będzie także korespondencja pocztowa.
Kasa Urzędu będzie nieczynna. Wszelkich wpłat prosimy dokonywać elektronicznie lub korzystając z usług
bankowych. Numery kont są indywidualne dla każdego z Państwa i znajdują się na decyzjach podatkowych,
fakturach oraz na informacjach o wymiarze opłaty za odpady. Ogólne numery kont innych opłat dostępne
są na stronie internetowej Urzędu www.miastoraciaz.pl. Z tej strony dostępna jest także platforma PLIP,
poprzez którą można dokonywać wszelkich płatności urzędowych. Przypominam także, że wpłaty do
Urzędu dokonywane poprzez Bank Spółdzielczy w Raciążu są zwolnione z opłat.

W Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane będą jedynie sprawy najpilniejsze,
w szczególności wydawanie aktów zgonu.
Z usług Urzędu Miejskiego w Raciążu można korzystać bez wychodzenia z domu. 24 godziny na dobę
za pośrednictwem strony internetowej euslugi.miastoraciaz.pl. Za pośrednictwem tego serwisu mogą
Państwo załatwić 27 różnych rodzajów spraw urzędowych. Zachęcam do korzystania z serwisu.

Opisany sposób działania związany jest z uniknięciem gromadzenia się w tym samym czasie
wielu osób w Urzędzie.

Burmistrz Miasta Raciąża
/-/ Mariusz Jerzy Godlewski
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Uwaga Mieszkańcy

Plac Adama Mickiewicza – większe bezpieczeństwo,
więcej miejsc parkingowych
Po wnioskach kierowanych
ze strony Policji, Powiatowego
Zarządu Dróg, a także samych
mieszkańców, Gmina Miasto
Raciąż zleciła firmie Lehmann+Partner Polska Sp. z.o.o.
przygotowanie kompleksowego projektu zmiany organizacji
ruchu drogowego w obrębie
Placu Adama Mickiewicza.
Na ten moment jest to wstępny
pomysł, który zostanie poddany
konsultacjom społecznym i omówiony z mieszkańcami miasta. Podstawowym i zarazem najważniejszym
założeniem nowej organizacji ruchu
jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego po obu stronach tzw.
małego parku miejskiego (grafika na
poniżej). W takim układzie, dla kie-

rowców jadących w kierunku Placu
Adama Mickiewicza od strony ulicy Kilińskiego nic się nie zmienia,
jednak w odwrotnym kierunku będziemy mogli pojechać jedynie okrążając park i skręcając w prawo na
skrzyżowaniu przy budynku Urzędu
Miejskiego w Raciążu – ulica Kilińskiego pozostaje dwukierunkowa.
Zmieniłoby się także pierwszeństwo,
które przed pojazdami jadącymi od
ulicy Kilińskiego, miałyby te jadące od strony Urzędu. W ten sposób
znacznie zwiększy się bezpieczeństwo
kierowców chcących wyjechać z parkingu przy parku miejskim, ponieważ będą musieli przepuścić pojazdy
jadące jedynie z jednej strony. Analogiczna sytuacja miałaby miejsce po
drugiej stronie parku. Kierowcy zjeżdżający z ronda mogliby skręcić w

ulicę Piłsudskiego, pojechać prosto
w kierunku ulicy Warszawskiej, bądź
skręcić w lewo w kierunku Urzędu
Miejskiego. Użytkownicy ruchu jadący od strony ulicy Warszawskiej
nie mogliby pojechać prosto, a znak
nakazu obligowałby ich do skrętu w
prawo, w kierunku budynku Urzędu
Miejskiego. Taka zmiana umożliwiłaby również przygotowanie około
15 nowych miejsc parkingowych w
sąsiedztwie tzw. małego parku miejskiego od strony ulicy Piłsudskiego,
na których kierowcy mogliby parkować prostopadle, a nie jak dotychczas równolegle.
Tak jak w przypadku zmiany organizacji ruchu na ulicy Błonie,
czy innych ulicach, również w tym
przypadku to nie jest decyzja jednoosobowa, podejmowana przez Bur-

mistrza, ale efekt rozmów z przedstawicielami Policji i odpowiednich
organów samorządowych oraz ich
wniosków. Tradycyjny ruch dwukierunkowy stwarza pewnego rodzaju
niebezpieczeństwo, szczególnie na
tej części Placu Adama Mickiewicza
od strony ulicy Parkowej. Z pewnością nie mamy zamiaru wprowadzać
zmian bez wysłuchania opinii naszych Mieszkańców, bo przecież to
dla ich bezpieczeństwa chcemy zaproponować nową organizację ruchu
– mówi Burmistrz Mariusz Godlewski. Ze względu na wciąż panującą
pandemię COVID-19, niemożliwe
jest zorganizowanie tradycyjnego
spotkania z Mieszkańcami, dlatego
rozważane są różne opcje, jak np.
spotkanie online, podczas którego
raciążanie będą mogli przedstawić

swój punkt widzenia. O ewentualnych działaniach w tym kierunku
będziemy informowali za pośrednictwem kanałów informacyjnych
Urzędu Miejskiego w Raciążu.
Jednocześnie przypominamy, że
od 6 października 2020 roku obowiązuje zmiana organizacji ruchu
na odcinku ulicy Nadrzecznej, od
Banku Spółdzielczego do budynku
Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu. Stał się
on odcinkiem jednokierunkowym i
można wjechać w niego jedynie od
strony ulicy Mławskiej. Prosimy o
przestrzeganie obowiązujących zasad
ruchu drogowego i zwracanie uwagi
na znaki pionowe.
UM Raciąż, RED
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Projekt zakończony

Razem Bezpieczniej
- podsumowanie
W listopadzie 2020 r. ukończono prace przy tworzeniu
„inteligentnych” przejść dla
pieszych na terenie Raciąża. Na
początku września Burmistrz
pozyskał na ten cel dotację ze
środków Województwa Mazowieckiego.
Na projekt pn. „Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża”, w
ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka Miasto Raciąż otrzymało niemal 100 tysięcy złotych dofinansowania. Raciąż
znalazł się w gronie ośmiu jednostek
samorządowych z całego Mazowsza,
których projekty zostały ocenione
najwyżej.
Nowe przejścia dla pieszych są w
biało-czerwonym kolorze. Zamontowano także żółte światła pulsujące
zasilane panelem słonecznym, wyposażone dodatkowo w czujnik ruchu.
Farba użyta do malowania przejść
także nie jest zwyczajna – to specjalna emulsja z żywicą, w której znajdują się drobinki tłuczonego szkła. To
z kolei powoduje, że pasy są bardzo
dobrze widoczne po zmroku w momencie, kiedy oświetlają je światła
samochodu. Na zakończenie działań
w asfalt zostały wtopione biało-czerwone elementy odblaskowe.

Wykonane prace powodują, że
przejścia są zdecydowanie bardziej
widoczne dla kierowców zarówno
po zmroku, jak i w deszczowe czy
mgliste dni. Podjęte działania mają
przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, poruszających się
po naszym mieście.
W ramach projektu, podczas inauguracji III edycji Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, st. aspirant Robert
Kędzierski wygłosił wykład inauguracyjny „Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na
terenie miasta Raciąża”. Seniorzy
otrzymali również kamizelki odblaskowe z herbem Raciąża oraz logo
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Program ten wspiera działania
na rzecz bezpieczeństwa społeczności
lokalnych.
Całkowity koszt projektu to
109 096,55 zł, z czego pozyskane
przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego dofinansowanie wyniosło
99 853,63 zł, zaś 9 342,92 zł stanowił wkład własny.

Zadanie pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża” dofinansowane jest ze środków otrzymanych z rządowego
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018-2020

Materiał płatny

Szanowni Państwo,

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
chciałbym życzyć Państwu zdrowia i spokoju ducha.
Niech te święta, choć tak odmienne od tradycji,
będą pełne nadziei oraz przyniosą dużo sił,
które pomogą nam zmierzyć się z zaistniałą sytuacją.
Życzy

Artur Adamski

Radny Powiatu Płońskiego

RED
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Wywiad z Andrzejem Otowskim

Andrzej Otowski: Dopóki będę mógł oddawać krew, będę to robił
Po raz pierwszy krew oddał 37
lat temu, a od 32 jest regularnym krwiodawcą. O tym jak to
się stało, że nim został, ile litrów
krwi dotychczas oddał i co powiedziałby osobom, które boją
się zostać dawcą tego życiodajnego płynu porozmawialiśmy z
mieszkańcem Raciąża – Andrzejem Otowskim.
Kiedy po raz pierwszy oddał
Pan krew?
To było w 1984 roku. Odbywałem
wtedy służbę wojskową w Ciechanowie i poszliśmy oddać krew z kilkoma kolegami. Nie będę ukrywał, że
wtedy za oddanie krwi należały się 2
dni urlopu, więc to była spora motywacja. Pamiętam, że oddałem 400
ml. Oddawałem krew do końca służby wojskowej. Potem miałem przerwę do 1989 roku, kiedy to moja
mama zachorowała i potrzebna była
krew. Pojechaliśmy wtedy z kolegami do Ciechanowa i tam znów oddaliśmy. Wtedy też zapisałem się do
klubu Honorowych Dawców Krwi
w Raciążu, który założył Pan Edward
Pniewski.

Jak często oddaje Pan krew?
Krew oddaję raz na dwa miesiące,
po 450 ml. Oczywiście, jeśli mogę.
Krwi nie można oddawać, jeśli przyjmuje się jakieś leki, jest się chorym,
czy ma się podwyższoną temperaturę. Tak jak wspomniałem, to się zaczęło w 1989 roku, kiedy oddałem
krew mamie. Powiedziałem sobie
wtedy, że dopóki będę mógł w ten
sposób pomagać, to będę to robił.

honorowego krwiodawstwa. Nie odczuwa się żadnego bólu, poza ukłuciem. Często słyszałem, że kiedy raz
odda się krew, to trzeba już to robić
całe życie, ale w moim przypadku nic
takiego nie było. Z powodów zdrowotnych miałem półroczną przerwę
od oddawania krwi i nie wpłynęło to
na mnie w żaden sposób. Ludzie muszą sami zdecydować, że chcą tę krew
oddać. Nie można nikogo zmusić.

Ile litrów krwi dotychczas Pan
oddał?
Do końca lutego 2021 roku zebrały się już ponad 62 litry. W 2019
roku za wieloletnie wspomaganie
krwiodawstwa razem z dwoma innymi członkami Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu
– Kazimierzem Hajnem oraz Krzysztofem Grabarkiem zostaliśmy odznaczeni kryształowym sercem PCK.

Jak wygląda Pana działalność
dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu?
Tak jak wspomniałem, wstąpiłem wtedy jeszcze do klubu HDK
w 1989 roku. Klub został założony
w 1982 roku przez Pana Edwarda
Pniewskiego, który przez wiele lat
był prezesem. W 2008 roku zostałem prezesem klubu i wtedy został
on przekształcony w Miejsko-Gminny Klub HDK. Zapoczątkowałem
ideę organizacji wycieczek, aby
podziękować krwiodawcom za ich
bezinteresowną pomoc drugiemu
człowiekowi. W 2014 zrezygnowałem z funkcji, a w następnych wyborach wszedłem do zarządu, mimo
to nadal pomagałem nowemu prezesowi i zarządowi naszego HDK

Wiele osób z różnych powodów boi się oddać krew. Co
chciałby im Pan powiedzieć?
Mogę powiedzieć, że naprawę nie
ma się czego bać. Wszystko jest sterylne, nie ma możliwości, że zostanie się czymś zakażonym. Jeśli każdy
myślałby w ten sposób, nie byłoby

50 lat razem

W imieniu zarządu składam podziękowania Burmistrzowi Miasta
Raciąża Mariuszowi Godlewskiemu, Wójtowi Gminy Raciąż Zbigniewowi Sadowskiemu, Dyrektorowi MCKSiR w Raciążu Arturowi
Adamskiemu, dyrektorowi PolMlek
Raciąż Piotrowi Sypiańskiemu oraz
wszystkim osobom, które wspierają
działalność Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu.

Wieści ze Szkoły Podstawowej

Nagrodzeni za długoletnie pożycie
4 marca 2021 r. w Sali Ślubów
Urzędu Miejskiego w Raciążu miała
miejsce skromna, aczkolwiek wyjątkowa uroczystość. Burmistrz Mariusz Godlewski miał przyjemność
wręczyć nadane przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę, medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu
Wiesławie i Witoldowi Bońkowskim. Jubilaci otrzymali także specjalne legitymacje oraz upominki od
władz miejskich. Burmistrz pogratulował małżonkom wspólnych 50 lat,
składając serdeczne życzenia zdrowia,
pomyślności, radości oraz kolejnych
szczęśliwych lat razem. My również

i pomagam do dziś. W 2018 klub
został przekształcony w Stowarzyszenie i w tej formie działa do dziś.
Należy podkreślić, że jako władze
stowarzyszenia bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi lokalnymi
władzami – Burmistrzem Mariuszem
Godlewskim i Wójtem Zbigniewem
Sadowskim. Możemy także liczyć na
wsparcie dyrektora Miejskiego Cen-

trum Kultury Sportu i Rekreacji w
Raciążu, Artura Adamskiego.
Rozmawiali Dawid Ziółkowski i
Mariusz Godlewski

dołączamy się do tych życzeń i gratulujemy Państwu Bońkowskim tego
niezwykłego jubileuszu.
Przypomnijmy, że Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został
ustanowiony już w 1960 roku – do
1989 roku był przyznawany przez
Radę Państwa, a następnie przez Prezydenta RP. Wnioski o nadanie medalu przedstawiają głowie państwa
wojewodowie. W całym 2020 roku
prezydent Andrzej Duda przyznał 71
342 takie medale.

Ekomaniacy ze Szkoły Podstawowej w Raciążu
Drużna złożona z uczennic
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
bierze udział w ogólnopolskim
konkursie ekologicznym Dobre
Rady na Elektroodpady – Oddaj
mnie w dobre ręce 2021.

W skład drużyny wchodzą Kinga,
Magda, Martyna, Zuzia, Julka, Pani
Joanna Traczyk, zaś opiekunem jest
Pani Aneta Kowalska. Zespół zakwalifikował się do XII edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
RED – „Dobre Rady na Elektroodpady
– Oddaj mnie w dobre ręce 2021”

zorganizowanego przez AURAEKO
- Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Głównym celem podczas realizacji
zadań konkursowych jest propagowanie postawy proekologicznej oraz
zmniejszenie ilości zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w
odpadach komunalnych środowiska lokalnego. Należy pamiętać, że
elektrośmieci nie są zwyczajnymi
odpadami, dlatego powinny być
przekazywane odpowiednim organizacjom, które zutylizują je w sposób profesjonalny. W dniach 12-14
kwietnia osoby posiadające elektro-

odpady będą mogły dostarczy je do
Szkoły Podstawowej w Raciążu, skąd
następnie zostaną one zabrane przez
firmę AURAEKO.
Dziewczynkom tworzącym zespół
„ekomaniaków” oraz ich nauczycielkom serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do konkursu i życzymy
dalszych sukcesów w tego typu projektach!
RED
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Projekt zakończony

Termomodernizacja – podsumowanie
31 grudnia 2020 roku zakończony został projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa
efektywności
energetycznej
budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
W jego ramach modernizacji poddano siedem budynków miejskich,
znajdujących się na terenie miasta
– Urząd Miejski, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Miejskie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Halę Sportową przy Stadionie
Miejskim, Szkołę Podstawową im.
Stanisława Konarskiego, Miejskie
Przedszkole oraz budynek, w którym
znajduje się Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej/Biblioteka (budynek
po byłej poczcie). W zakresie działań
znalazły się:
• Docieplanie ścian i zabezpieczanie fundamentów,
• Wymiana okien i drzwi,
• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
• Montaż paneli fotowoltaicznych,
• Wymiana dotychczasowych źródeł światła na energooszczędne.
Realizacja projektu umożliwiła poprawę stanu technicznego siedmiu
obiektów użytku publicznego w mieście, które z jednej strony świadczą
niezwykle istotne usługi dla lokalnej
społeczności, a z drugiej wymagały
pilnej i kompleksowej modernizacji,
ze względu na ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, a także z uwagi na wysokie koszty
ich eksploatacji. Realizacja projektu
w sposób bezpośredni przełożyła się
na poprawę środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych,
zmniejszenie zapotrzebowania na

energię oraz zdolność do wytwarzania czystej energii z Odnawialnych
Źródeł Energii. Dzięki zrealizowaniu
projektu generowane są – związane
ze znacznym zmniejszeniem zużywania energii elektrycznej i energii
cieplnej – kilkudziesięciotysięczne
oszczędności w skali roku na wszystkich budynkach. Ponadto widoczne
są także efekty wizualne. Projekt
obejmował również usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którą
świadczyło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z
o.o. z Ciechanowa, a także promocję
projektu. Całkowity koszt projektu wyniósł 8 671 827,78 zł, w tym

Projekt ukończony

Projekt „Pakiet kluczowych kompetencji”
– podsumowanie

31 grudnia 2020 roku Gmina Miasto Raciąż zakończyła
realizację projektu pn. „Pakiet
kluczowych kompetencji” skierowanego do uczniów Szkoły
Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu, którego celem była poprawa jakości
kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych, niezbędnych
na rynku pracy.
Umowa na realizację projektu
została podpisana w grudniu 2019
roku, a od lutego młodzież brała
udział w dodatkowych zajęciach
matematyczno-przyrodniczych oraz
językowych, dodatkowo rozwijając swoje kompetencje kluczowe
m.in. cyfrowe. W tym samym roku
w ramach projektu przygotowano i
wyposażono pracownie na potrzeby

zajęć z przedmiotów ścisłych, takich
jak matematyka, biologia, chemia
czy fizyka, oraz robotyki i języków
obcych. Miało to przede wszystkim
zachęcić uczniów do aktywniejszego
udziału w zajęciach, a także spowodować, że bardziej zainteresują się
tymi przedmiotami. Dzieci bardzo
często wykonywały różnego rodzaju
projekty czy doświadczenia. W ramach zajęć wyrównujących z biologii uczennice z klasy VI zajmowały
się projektem „Ile jest cukru w…?”.
Miał on pokazać, ile cukru znajduje
się w ich ulubionych napojach, które zazwyczaj piją. Uświadomiło to,
jak producenci przesadzają z ilością
cukru w swoich produktach oraz
skłoniło do dyskusji na temat jego
szkodliwości, jeśli spożywamy go w
nadmiernych ilościach.
Uczniowie biorący udział w zaję-

5 324 761,31 zł stanowiło bezzwrotne dofinansowania ze środków UE, pozyskane przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego oraz
3 347 066,47 zł wkładu własnego,
którego większą część stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
UM Raciąż, RED

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną"
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

ciach z biologii w ramach projektu
wzięli udział w VI edycji konkursu
„Mistrz Recyklingu”, na potrzeby
którego z surowców wtórnych przygotowali model sprzętu AGD (w
tym przypadku była to pralka automatyczna), a następnie stworzyli film
z jego demontażu i umieszczenia
odpadów w odpowiednich pojemnikach. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia z chemii oraz zajęcia matematyczno-przyrodnicze, na
których wykonywane były doświadczenia przy pomocy szkła laboratoryjnego i odczynników, tworzone
były również modele anatomiczne,
szkielety brył przestrzennych czy też
przedmioty codziennego użytku. Na
fizyce uczniowie dokonywali różnego rodzaju pomiarów, jak np. wilgotności czy siły dźwięku, czy badali

zjawiska fizyczne zachodzące w ich
otoczeniu.
Uczniowie bardzo chętnie brali
udział w zajęciach informatycznych
z drukarką 3D, podczas których projektowali i wykonywali m.in. breloki do kluczy, zajmowali się również
konstruowaniem i programowaniem
robotów wykonanych z elementów
z zestawów LEGO. Popularne były
także zajęcia szybkiego czytania ze
zrozumieniem, technik zapamiętywania informacji czy nietypowego
sporządzania notatek. Zmiany objęły także naukę języków obcych, która była prowadzona metodą direct,
czyli bezpośrednią. Zajęcia zostały
nastawione na praktyczną stronę nauki, np. kwestie porozumiewania się,
najważniejszych zwrotów itp. Zakupiony w ramach projektu sprzęt

i wyposażenie pozwalały na naukę
poprzez doświadczenia i przeprowadzanie różnego rodzaju ćwiczeń,
co sprawiło, że uczniowie zaczęli bardziej interesować się danymi
przedmiotami i poświęcać im więcej
uwagi, co przekładało się na lepsze
wyniki. Wiosną 2020 roku, z powodu wybuchu pandemii COVID-19 i
zamknięcia szkół, realizacja projektu
została zawieszona. Wznowiono go
14 września 2020 roku.
Całkowity koszt projektu to 1 171
773,34 zł, z czego 1 118 191,84 zł
stanowiło bezzwrotne dofinansowanie ze środków UE pozyskane przez
Burmistrza Mariusza Godlewskiego,
zaś 53 581,50 zł wkład własny.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Sport

Remis na początek rundy
16 marca seniorski zespół
Błękitnych Raciąż wrócił do gry,
rozpoczynając rundę wiosenną
wyjazdowym meczem z Kryształem Glinojeck.

Jesienią raciążanie odnieśli 4 zwycięstwa, 4 razy zremisowali i ponieśli
7 porażek, spędzając zimową przerwę
na 12. miejscu w ligowej tabeli. Zimą
doszło do zmian w składzie – do ze-

Wiadomości z Przedszkola

ski. Dla czwórki z nich to powrót
na Sportową 1, ponieważ w trackie
swojej kariery reprezentowali już błękitne barwy. Najistotniejsza zmiana
zaszła jednak na ławce trenerskiej.
Bo odejściu Mariusza Mikłowskiego,
„stery” nad seniorską drużyną objął
Paweł Szpojankowski. Jestem bardzo
zadowolony, że mogłem wrócić do
trenowania pierwszego zespołu. Za
to, że taka propozycja się pojawiła
chcę podziękować całemu zarządowi na czele z Wojtkiem Stanowskim, który był bardzo konkretny
w rozmowach. Moje przemyślenia
po powrocie są takie, że zmieniło
się dużo, zarówno szatnia, chodzi
mi o zespół, ale też samo zaangażowanie ludzi działających w klubie. Oczywiście na duży plus. Cel
na tę rundę jest jeden zająć - jak
najwyższe miejsce w tabeli i wprowadzić kilku zawodników z drużyny juniorów do pierwszego zespołu
– mówi szkoleniowiec.
Pierwszy wiosenny mecz ligowy
nie należał do najłatwiejszych. Zawodnicy Kryształu Glinojeck trzykrotnie wychodzili na prowadzenie,
ale za każdy razem Błękitni wyrównywali stan rywalizacji. Gospodarze
objęli prowadzenie w 18. minucie,
ale już 2 minuty później do siatki trafił Mariusz Borzykowski. Niestety w
doliczonym czasie gry pierwszej połowy znów padła bramka dla rywali.
W drugiej odsłonie raciążanie znów
odpowiedzieli – bramkę zdobył Łukasz Szelągiewicz. 20 minut przed

końcem Kryształ prowadził 3:2 i
kiedy wydawało się, że 3 punkty zostaną w Glinojecku, w 85. Minucie
do remisu 3:3 doprowadził Mariusz
Borzykowski. Więcej bramek nie
padło, a Błękitni zapisali na swoim
koncie cenny, zdobyty po walce 1
punkt. Na pewno wróciliśmy 3 razy
z „dalekiej podróży”. Cieszę się, że
zespół tak zareagował, bo na pewno nie jest łatwo 3 razy przygrywając, doprowadzać do remisu. Trochę szkoda, bo końcówka należała
do nas i można było postawić taką
kropkę nad i. Brakowało trochę
spokoju pod bramką przeciwnika,
ale wielkie gratulacje dla zespołu –
powiedział trener Szpojankowski po
meczu. Niestety, rywalizację przedwcześnie zakończył napastnik Patryk
Piasecki, który doznał złamania kości śródstopia. Remis w Glinojecku
pozwolił Błękitnym awansować na
11. Miejsce w tabeli Ligi Okręgowej.
Niestety, już po jednej ligowej kolejce, w związku z wprowadzonymi
przez rząd obostrzeniami koronawirusowymi, rozgrywki zostały zawieszone do 9 kwietnia.
DZ

Sport

Rekrutacja do Miejskiego
Przedszkola w Raciążu
Od 22 marca 2021 roku trwa rekrutacja do Miejskiego Przedszkola
na rok szkolny 2021/2022. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do
Przedszkola będzie trwało do dnia 9
kwietnia 2021 roku, w godzinach od
8:00 do 16:00.
Zainteresowani rodzice:
• Wypełniają w systemie informatycznym (adres raciaz.przedszkola.
vnabor.pl) wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po
jego podpisaniu składają go w Przedszkolu;
lub
• Pobierają go w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w Przedszkolu.
Miejskie Przedszkole w Raciążu
to placówka zatrudniająca wykwalifikowanych nauczycieli i opieku-

społu dołączyło siedmiu nowych
zawodników: Mariusz Ezman, Dominik Pikalski, Jarosław Brzemiński,
Adrian Janiszewski, Nazar Litun,
Patryk Piasecki i Mateusz Jakubow-
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nów. Dzieci podzielone są na 6 grup
- Biedroneczki (3– latki), Pszczółki
(3,4- latki), Jagódki (4– latki), Koniczynki (5– latki), Motylki (6– latki)
i Sówki (6– latki). W ubiegłym roku
budynek przeszedł proces termomodernizacji i został przystosowany do
wymaganych standardów.
Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz formularz uzyskają Państwo
w Miejskim Przedszkolu w Raciążu,
ul. Nadrzeczna 3, pokój nr 1/sekretariat.
Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej placówki –
www.mpraciaz.przedszkolowo.pl.

Juniorzy zadebiutowali w Ekstralidze
Wprowadzone przez rząd
obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowały zawieszenie
rozgrywek seniorskich, jednak
młodzież może rozgrywać swoje spotkania normalnie. 21 marca Juniorzy Błękitnych Raciąża
zadebiutowali w rozgrywkach
Ekstraligi.

Przypomnijmy, że jesienią 2020
roku raciąscy Juniorzy zaprezentowali znakomitą formę w Lidze Mazowieckiej, zajmując drugie miejsce
w tabeli, zapewniając sobie tym samym promocję do prestiżowej Ekstraligi.
Pierwszym rywalem Błękitnych w
nowych rozgrywkach był Ursus WarMP Raciąż, RED
szawa. Niestety, goście nie pozwolili
na zbyt wiele, kontrolując przebieg
gry przez większość czasu. Do przerwy było 0:2, po golach w 23. i 43.
minucie. 10 minut po wznowieniu
gry padła trzecia bramka dla rywali,
która jak się potem okazało, ustaliła
wynik.
Na pewno widać było po niektórych zawodnikach lekką tremę.
Wiadomo, pierwszy mecz w nowej
lidze, jakiś dreszcz emocji wystąpił
u każdego z nas, u mnie również.
Co do samego meczu, właściwie do
straconej pierwszej bramki grali-

śmy bardzo dobre zawody i szkoda,
że w momencie, gdzie ewidentnie
nam nie szło straciliśmy bramkę
i trzeba sprawiedliwie przyznać,
że od tego momentu Ursus zaczął
mocniej kontrolować przebieg meczu. Na pewno było widać brak
dwóch naszych podstawowych zawodników, którzy musieli pauzować za kartki, ale nie zmienia to
postaci rzeczy, że momentami „nie

dojechaliśmy” na mecz. Uczymy
się tej ligi i na pewno nie schylamy
głów w dół tylko w kolejnych meczach będziemy chcieli wygrywać
– powiedział trener Paweł Szpojankowski.
DZ

Źródło: Graj z Krystianem
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Zapisz się już dziś!

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu szkołą XXI wieku
Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu wchodzi w
skład Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Raciążu. To szkoła inna niż
wszystkie. Już od kilkunastu lat
z sukcesami funkcjonuje w środowisku edukacyjnym Raciąża
i całego powiatu płońskiego i
przez miniony czas wypracowała sobie godne miejsce w świadomości osób dorosłych, które
chcą zdobyć wykształcenie –
atrakcyjny zawód i rozpocząć
pracę lub przekwalifikować się
zmieniając miejsce zatrudnienia.
Z wyzwaniami radzimy sobie
świetnie. Nie boimy się ich, a wręcz
przeciwnie motywują nas one do
dalszych, jeszcze bardziej efektywnych działań.

edukacyjną i zawodową osób dorosłych – słuchaczy.
Publiczna Szkoła Policealna STO
w Raciążu jest placówką, która daje
szerokie możliwości kształcenia się,
bez wyjątku, wszystkim – dorosłym,
sprawnym i niepełnosprawnym, a
także mieszkającym w najbardziej
oddalonych od Raciąża zakątkach
naszego powiatu, województwa,
wreszcie kraju.
Dyrekcja szkoły nieustannie podejmują wiele działań zmierzających
do aktywizacji zawodowej ludzi w
różnym wieku, zarówno tych młodych, jak i starszych. W tym celu
organizowane są szkolenia dla osób
bezrobotnych ze środków unijnych,
za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie, a po ich zakończeniu
mogą rozpocząć staż, również za wynagrodzeniem. Z tej szansy skorzystało wiele osób z Raciąża i okolic.
Wśród nich są także absolwenci Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, którzy już rozpoczęli staż w zawodzie pracownika
biurowego i opiekuna medycznego.

Oferta edukacyjna i szkolenia
dla osób bezrobotnych
Oferta edukacyjna proponowana
przez szkołę była i jest do dziś odpowiedzią na potrzeby rynku pracy,
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAmiasta Raciąż, powiatu i województwa i wynika z troski o przyszłość WODOWE

W trosce o osoby dorosłe, które z
różnych powodów zatrzymały się na
wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym, a chciałyby obecnie uzupełnić je, by sprostać czasom współczesnym – czasom
ludzi wykształconych prowadzimy
także kwalifikacyjne kursy zawodowe. Aktualnie w naszej szkole kształcą się kursanci w zawodzie technik
turystyki wiejskiej. W miesiącach
wakacyjnych planujemy otworzyć
kwalifikacyjny kurs zawodowy w
zawodzie technik turystyki na ob-

-Technik turystyki na obszarach
szarach wiejskich oraz kwalifikacyjny
kurs zawodowy technik usług ko- wiejskich
-Technik usług kosmetycznych
smetycznych.
Aktualnie prowadzimy nabór
na kursy kwalifikacyjne oraz do
szkoły policealnej w zawodach:
-Florysta
-Technik bhp
-Technik masażysta
-Terapeuta zajęciowy
-Opiekun medyczny
-Opiekunka środowiskowa
-Opiekun osoby starszej

Już od kwietnia 2021 roku rozpoczynamy kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: opiekun medyczny i florysta.
Rekrutacja on-line: http://www.
publicznastoraciaz.pl/rekrutacja-online/
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Uwaga Rodzice
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Raciążu prowadzi zapisy uczniów na rok szkolny 2021/2022. Do klasy I Szkoły
Podstawowej obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2014 roku. Decyzją rodziców dzieci urodzone w roku 2015 również mogą rozpocząć naukę w klasie I. Rekrutacja do klasy I odbywa się drogą elektroniczną – poprzez stronę internetową
naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raciaz do dnia 16.04.2021 r. Tam też znajdą Państwo wymagane załączniki. Po zarejestrowaniu dziecka należy wydrukować wniosek, podpisać go i po zakończeniu zawieszenia funkcjonowania szkoły, złożyć w sekretariacie. Podstawą do rekrutacji jest rejestracja elektroniczna dziecka. Zapisu dziecka można dokonać również poprzez stronę
internetową euslugi.miastoraciaz.pl - zakładka „Oświata”.
Serdecznie zapraszamy

Wywiady
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CO SĄDZI PANI O STEREOTYPOWYM OKREŚLENIU, ŻE KOBIETY TO SŁABA PŁEĆ?
Nie wiem kto powiedział, że kobiety to słaba płeć. Na pewno jesteśmy słabsze fizycznie natomiast jesteśmy silniejsze psychicznie, jesteśmy
głowami i szyjami naszych rodzin i
biznesów. jesteśmy wojowniczkami,
bo przecież same wywalczyłyśmy
sobie prawa, które mamy. jesteśmy
bardziej pracowite, systematyczne,
wytrwałe w tym co robimy a przede
wszystkim mamy coś czego nie mają
mężczyźni, czyli kobiecą intuicję,
która uratowała niejedną rodzinę i
niejedną trudną sytuację życiową i to
jest właśnie siła kobiet.

CO SĄDZI PANI O STEREOTYPOWYM OKREŚLENIU, ŻE KOBIETY TO SŁABA PŁEĆ?
Słaba płeć? Zależy o jaką słabość
chodzi. Słaba w znaczeniu, że kiepska i o niskiej wartości? Czy może
słaba, a więc pozbawiona siły mięśni? Zgodzę się z tym, że fizycznie
jesteśmy słabsze od mężczyzn, choć
i wśród nas są osobniczki potężne i
pełne krzepy. Pod każdym innym
względem określanie kobiet mianem
słabej płci jest niesprawiedliwym
nadużyciem.

ROLA KOBIET W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA ZNACZĄCO
WZROSŁA. JAK PANI SĄDZI,
DLACZEGO?
To, że kobiety osiągają sukcesy w
wielu dziedzinach życia publicznego i naukowego jest skutkiem długotrwałego procesu. Potrzeba było
społecznej akceptacji na zerwanie
ze stereotypem postrzegania kobiety jedynie przez pryzmat strażniczki ogniska domowego. Wzrost roli
kobiet w wielu dziedzinach jest też
zasługą mężczyzn, którzy pozbyli
się kompleksów i bez problemu akceptują kobiety w roli przełożonych
i równorzędnych koleżanek z pracy.

ROLA KOBIET W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA ZNACZĄCO
WZROSŁA. JAK PANI SĄDZI,
DLACZEGO?
Obieramy sobie cele w życiu i do
nich dążymy. Gdy w swojej pracy
często rozmawiam z kobietami, każda z nich jest wyjątkowa z głową
pełną pomysłow na swój sukces.
Spełniamy się w całym procesie tworzenia.

ROLA KOBIET W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA ZNACZĄCO
WZROSŁA. JAK PANI SĄDZI,
DLACZEGO?
Dlatego, że kobiety udowodniły,
że potrafią lepiej zarządzać czasem,
lepiej dogadują się z pracownikami,
bo są bardziej empatyczne, dokładniejsze, wielozadaniowe. To życie nas
nauczyło, bo to my musiałyśmy pracować, rodzić dzieci, prać, sprzątać,
gotować. To nas nauczyło właśnie
wielozadaniowości, to dlatego jesteśmy lepszymi prezeskami, dyrektorkami, właścicielkami firm.

DZIEŃ KOBIET - JAKIE JEST
PANI PIERWSZE SKOJARZENIE Z
TYM ŚWIĘTEM?
Pochodzę z pokolenia, które urodziło się w czasach tzw. Komuny
więc święto kobiet zawsze kojarzy
mi się z akademiami z tej okazji oraz
z wręczaniem goździków, a czasami
rajstop, ponieważ był to towar na
owe czasy deficytowy .nie lubiłam
tych jednodniowych zachwytów nad
nami kobietami.

ROLA KOBIET W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA ZNACZĄCO
WZROSŁA. JAK PANI SĄDZI,
DLACZEGO?
Nawiązując do odpowiedzi na
pierwsze pytanie, jesteśmy nie tylko
super strażniczkami ogniska domowego, zajmujemy się domem, rodziną, obiadem, psem, kotem, a żeby
atmosfera była miła, wychodzimy
do pracy i jesteśmy 100% wydajnym
pracownikiem!
Twardo stąpamy po ziemi i nie
marnujemy czasu. Jesteśmy do tego
świetnym organizatorem czasu pracy, a przede wszystkim żadna praca
nam nie straszna.. Może dlatego żaden facet nam nierówny

DZIEŃ KOBIET - JAKIE JEST
PANI PIERWSZE SKOJARZENIE Z
TYM ŚWIĘTEM?
Od razu robi mi się cieplej na sercu. Na szczęście i dziś nie brakuje
miłych gestów od Naszych kochanych Panów.. Święto Kobiet kojarzy
mi się z miłymi życzeniami, bukietem pięknych kwiatów i milionem
buziaków.
P.S. Z tego miejsca pozdrawiam
moich Kochanych Panów.
Buziaki dla Kacpra i Rafała .

DZIEŃ KOBIET - JAKIE JEST
PANI PIERWSZE SKOJARZENIE Z
TYM ŚWIĘTEM?
Pierwsze skojarzenie – komuna i
przymus świętowania tego dnia, tak
jak świętowaliśmy np. Dzień Hutnika i inne święta branżowe. Teraz, gdy
bunt związany z nakazem świętowania już minął, odbieram ten dzień
jako kolejną okazję do wymieniania
uprzejmości i celebrowania wspólnie
spędzonych chwil.

CO SĄDZI PANI O STEREOTYPOWYM OKREŚLENIU, ŻE KOBIETY TO SŁABA PŁEĆ?
Właśnie... to tylko stereotyp jakich wiele.. nie możemy nadmiernie
uogólniać i wszystkie Panie za przeproszeniem "wrzucać do jednego
wora".
Dziś Kobieta to przede wszystkim
samodzielna, niezależna finansowo,
zadbana i z silnym charakterem płeć
Nie oszukujmy się jesteśmy stworzone do robienia rzeczy teoretycznie
niemożliwych!

CO SĄDZI PANI O STEREOTYPOWYM OKREŚLENIU, ŻE KOBIETY TO SŁABA PŁEĆ?
Siła jest kobietą, a o stereotypowym określeniu moje pokolenie
zupełnie zapomina. Nasze mamy i
babcie już nas zahartowały. Jesteśmy
dużo pewniejsze siebie. Potrafimy
zadbać o ognisko domowe oraz przecieramy ścieżki do karier życiowych.
Współczesne kobiety głośno mówią
o swoich potrzebach, nie boją się wygłaszać swoich opinii na dane tematy.
Wnioskuję to rozmawiając codziennie z moimi cudownymi klientkami,
które spełniają się jako mamy czy też
pracują, zakładając własny biznes.
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DZIEŃ KOBIET – JAKIE JEST
PANI PIERWSZE SKOJARZENIE
Z TYM ŚWIĘTEM?
Osobiście dzień kobiet jest dla
mnie wyjątkową datą, od najmłodszych lat tego dnia dostawałam tulipany,które w moim życiu budziły
wiosnę. Zza witryny salonu mojej
mamy obserwowałam dumnie kroczące kobiety "z głowami w chmurach" obdarowane kwiatami.
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Wywiady
CO SĄDZI PANI O STEREOTYPOWYM OKREŚLENIU, ŻE KOBIETY TO SŁABA PŁEĆ?
Sądzę, że określenie kobieta to
słaba płeć jest zwyczajnie określeniem przestarzałym i nieaktualnym.
Ciężko zestawić to określenie, mając
przed oczami nasze matki i babki.
Ilość kobiecych obowiązków rosła
latami, a nasza płeć przeszła w tej
mierze swoistą ewolucję. Kobieca
delikatność i wątłość odeszła w zapomnienie. Nasze życie przypomina
pole walki o szacunek, a przy tym
wciąż napotykamy na stereotypy,
określające nas jako słabsze i zależne
od mężczyzn. To stereotypowe określenie kłóci się z rolą kobiety w obecnym społeczeństwie. Jeżeli kobiecość
równa się słabość, to czas zmienić to
pojęcie. Pamiętajmy, że jesteśmy sil-

CO SĄDZI PANI O STEREOTYPOWYM OKREŚLENIU, ŻE KOBIETA TO SŁABA PŁEĆ.
Całkowicie się z tym nie zgadzam.
Wizerunek kobiety cały czas ulega
zmianie. Dzisiaj można przypisać
wiele cech kobietom XXI wieku.
Współczesna kobieta dzisiaj jest
często niezależna, wykształcona,
pracowita, zabiegana ale i przy tym
wszystkim zadbana. Siła kobiet jest
dzisiaj bardzo widoczna w naszym
codziennym życiu.

ROLA KOBIET W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA ZNACZĄCO
WZROSŁA. JAK PANI SĄDZI
DLACZEGO?
Kobiety to silna płeć, zdeterminowana w dążeniu do celu. Cenimy
sobie coraz bardziej niezależność i z
tego powinnyśmy być dumne jeśli
chodzi o polskie kobiety. Mimo tego,
że rola kobiet ciągle wzrasta, to ciągle 75% Polaków uważa, że miejsce
kobiety jest w domu, przy kuchni i
przy dzieciach. Zgadzam się, to nasza
rola społeczna, która jest nam przypisana ale można w tym wszystkim
znaleźć szansę na rozwój i osiąganie
swoich sukcesów zawodowych. I to
właśnie pokazują współczesne Polki,

ROLA KOBIET W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA ZNACZĄCO
WZROSŁA. JAK PANIE SĄDZĄ,
DLACZEGO?
Współczesna Polka to niezależna kobieta. Często godzi obowiązki rodzinne, opiekę nad dziećmi ze
światem zawodowym. To doskonałe
organizowanie porządku dziennego
z wrodzoną intuicją i empatią pozwala często osiągnąć sukces w wielu
aspektach życia.

Młode pokolenia dziewczynek są coraz częściej wychowywane i uczone,
że mają wybór - mogą być kim chcą
nawet astronautą. Współczesna kobieta, to pewna siebie indywidualistka, która nie poddaje się codziennej
ROLA KOBIET W WIELU DZIE- rutynie i z odwagą podejmuje kolejDZINACH ŻYCIA ZNACZĄCO ne wyzwania.
WZROSŁA. JAK PANI SĄDZI,
DLACZEGO?
DZIEŃ KOBIET - JAKIE JEST
My kobiety znamy swoją wartość PANI PIERWSZE SKOJARZENIE Z
i wiemy, na co nas stać. Odważnie TYM ŚWIĘTEM?
Przede wszystkim wielowymiasięgamy po to, czego pragniemy i nie
cofamy się przed realizacją własnych rowość kobieca. Mam na myśli komarzeń. Nie zapominamy o swoich biety, które spełniają się zawodowo i
pasjach, a przy tym wszystkim potra- prywatnie, które odważnie zabierają
fimy trzymać się ustalonego planu i głos w społecznych dyskusjach.
działamy strategicznie. Posiadamy
umiejętność efektywnego wykonywania kilku czynności jednocześnie.
Wychodzimy poza utarte schematy.
ne, mądre, kompetentne, niezależne
i wyjątkowe, zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym i tylko od
nas zależy jaki wzór kobiecości przyjmiemy.

które są żonami, partnerkami, matkami, pracownikami i coraz częściej
cenionymi menedżerami. Uważam,
że w tej niezależności powinien nam
bardziej pomagać rząd, które mógłby
bardziej wspierać kobiety na urlopie
macierzyńskim lub powracające po
nim na rynek pracy.
DZIEŃ KOBIET – JAKIE MA
PANI PIERWSZE SKOJARZENIE
Z TYM ŚWIĘTEM.
Dla mnie dzień jak co dzień.
Uważam, że szacunek, uśmiech i
dobre słowo należy się wszystkim
bez względu na płeć i obchodzone
święto.
CO SĄDZI PANI O STEREOTYPOWYM OKREŚLENIU, ŻE KOBIETY TO SŁABA PŁEĆ?
Stwierdzenie-stereotyp i moim
zdaniem już nie istnieje. W ostatnim
czasie obserwujemy zmianę w postrzeganiu roli kobiety, a co za tym
idzie w kreowaniu jej wizerunku. I
choć nadal Kobiety to „płeć piękna”,
to zdecydowanie już nie "słaba”. W
XXI wieku – partnerka, matka, istota niezwykle subtelna, ale jednocześnie silna.

CO SĄDZĄ PANIE O STEREOTYPOWYM OKREŚLENIU, ŻE KOBIETY TO SŁABA PŁEĆ?
Kobiety w ostatnich dekadach
wkraczają odważnie w sfery, które
dotąd były postrzegane, jako typowo męskie. Przykładem może być
praca zawodowa gdzie kobiety pilotują myśliwce, służą w marynarce
wojennej, jeżdżą ciężarówkami. To
wszystko nie ujmuje im delikatności
i wrażliwości. Czy te Panie to słaba
płeć ? Oczywiście, że nie, więc obalamy ten mit.
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DZIEŃ KOBIET - JAKIE JEST
PAŃ PIERWSZE SKOJARZENIE Z
TYM ŚWIĘTEM?
Zapewne dla wielu z nas pierwszym skojarzeniem związanym z
tym świętem będą goździki i rajstopy, którymi Panie co roku były
obdarowywane, ale mimo wszystko
wspominają to z uśmiechem. I skoro
mamy taki dzień to celebrujmy go z
radością bo czyż nie zasłużyłyśmy sobie na to święto…
Drogie Panie…
Jesteście mistrzyniami w życiu rodzinnym i zawodowym, mogących
służyć za wzór, inspirację dla wchodzących w dorosłość młodych kobiet. Wszystkiego najlepszego!
Pozdrawiamy!

ROLA KOBIET W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA ZNACZĄCO
WZROSŁA. JAK PANI SĄDZI,
DLACZEGO?
Kobieta współczesna stoi przed
szeregiem wyzwań – kariera, życie
rodzinne, pasje, marzenia. Współczesna kobieta jest niezależna, zmotywowana, potrafi walczyć o swoje.
Ma silny charakter , zmaga się z codziennymi wyzwaniami a przy tym
potrafi zadbać o dom , przyjazną
rodzinną atmosferę a jednocześnie
realizuje własne plany i potrafi mądrze wykorzystać każdy dzień. Rola
kobiet bardzo się zmieniła można
zobaczyć je wszędzie w wojsku, w
policji, lotnictwie, transporcie , w

rządzie, na wielu ważnych stanowiskach i nie tylko.
DZIEŃ KOBIET - JAKIE JEST
PANI PIERWSZE SKOJARZENIE Z
TYM ŚWIĘTEM?
Dzień Kobiet kojarzy mi się z
kwiatami, z czekoladkami, kinem,
teatrem, okazaniem szacunku kobietom, przejęciem roli kobiety w
domu przez mężczyzn, kolacja z
lampką wina.

