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Walka
z bezrobociem
Kryzys finansowy sprawia, że sytuacja
na rynku pracy staje się coraz trudniejsza,
a osoby bezrobotne miesiącami poszukują
zatrudnienia, aby móc utrzymać swoje rodziny. Widoczne jest to szczególnie w małych
miasteczkach (takich jak Raciąż), gdzie brakuje zakładów pracy, a te, które istnieją nie są
w stanie zaspokoić potrzeb miejscowej ludności w zakresie miejsc pracy.
Szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotnych,
niepełnosprawnych, uchodźców, bezdomnych,
chorych psychicznie, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, opuszczających zakłady karne)
jest możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej
– przedsiębiorstwa zrzeszającego od 5 do 50
członków, zatrudnionych na umowę o pracę,
pracujących wspólnie na rzecz lokalnego środowiska. Spółdzielcy muszą przygotować statut swojej firmy, zarejestrować ją w Krajowym
Rejestrze Sądowym, Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych, Urzędzie Skarbowym, wystąpić
z wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP
oraz założyć konto bankowe.
Spółdzielnie socjalne mogą zajmować
się wytwarzaniem produktów (ozdób choinkowych, koszulek itp) lub też świadczeniem
usług (budowlanych, remontowych, konserwatorskich, opiekuńczych). Działają one jak
normalne firmy. Mogą stawać do przetargów
i rywalizować z innymi istniejącymi już na rynku zakładami pracy. Wybierając rodzaj działalności, przyszli spółdzielcy powinni się dobrze
zastanowić, gdyż ich decyzja będzie miała
wpływ na powodzenie planowanego przez
nich przedsięwzięcia. Ci, którym się uda będą
mogli z optymizmem patrzeć w przyszłość i
stworzyć godne warunki życia dla siebie i swoich najbliższych.
W sprawie założenia spółdzielni socjalnych
należy zgłaszać się do Biura Projektu w Ciechanowie ul. 17 stycznia 7 pokój 220. Formularz
rekrutacyjny jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.srcp.radom.pl. Osoby zainteresowane mogą uzyskać dofinansowanie z:
– funduszy unijnych z programu Kapitał
Ludzki w wysokości do 20 tys. na członka – osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym,
– Funduszu Pracy (poprzez Urząd Pracy) dla
osoby bezrobotnej w wysokości dwukrotnego
przeciętnego wynagrodzenia,
– PEFRON-u dla osoby niepełnosprawnej
w wysokości do piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Mimo że zakładanie spółdzielni socjalnych
jest szansą dla mieszkańców Raciąża na pozyskanie nowych miejsc pracy i źródeł dochodu,
niewielu z nich z niej korzysta. A szkoda, bo naprawdę warto.

Wydawca: Urząd Miejski w Raciążu
Redaktor naczelny: Sławomir Tyska

Remonty dróg powiatowych
prowadzących do Raciąża
Przez Raciąż przebiega szereg dróg
powiatowych. Najczęściej używaną przez
naszych mieszkańców jest szosa powiatowa z Raciąża do Płońska. Użytkownicy często narzekają na jakość tej drogi,
a w szczególności na brak oznaczeń poziomych, co bardzo utrudnia jazdę wieczorem i w złych warunkach pogodowych.
Rada Miejska wielokrotnie zwracała
się z tym problemem do Starosty oraz do
Rady Powiatu. Bezskutecznie. Pojawiła się
jednak szansa na poprawę jakości drogi.
W październiku 2013 roku odbyła się w Starostwie Powiatowym w Płońsku konferencja na temat bezpieczeństwa na drogach
powiatu płońskiego. Wziął w niej udział
burmistrz Mariusz Godlewski, który kolejny raz mówił o problemie bezpieczeństwa
na tej drodze. Inni uczestniczy konferencji
również podzielali pogląd burmistrza w tej
sprawie. Na drodze dochodziło do wypadków śmiertelnych. Burmistrz Godlewski
uzyskał zapewnienie Starostwa, iż wiosną
2014 roku droga zostanie poprawiona,
a na jej nawierzchni pojawią się znaki poziome (pasy).

Adres redakcji:
09-140 Raciąż, Pl. Mickiewicza 17
e-mail: pulsraciaza@gazeta.pl

Miasto Raciąż, Gmina Raciąż oraz Powiat Płoński wystąpili również ze wspólnym projektem przebudowy i remontu
drogi powiatowej z Raciąża do Żuromina
w części należącej do naszego powiatu.
Doszło w tej sprawie do porozumienia
pomiędzy burmistrzem Mariuszem Godlewskim, starostą Janem Mączewskim
oraz wójtem Ryszardem Giszczakiem. Do
projektu finansowo przyłączyła się także
firma CEDROB. Projekt został skierowany
do programu dofinansowania w ramach
tzw. schetynówek, czyli centralnego dofinansowania do inwestycji.
W ramach zadania wyremontowano by ulicę Mławską od skrzyżowania
z ulicą Zawoda. Projekt zakłada budowę
nowych chodników, ścieżki rowerowej
oraz remont i wymianę nawierzchni asfaltowej drogi. Miasto sfinansowałoby
¼ kosztów przebudowy odcinka miejskiego w wysokości 156 000 zł. Pozostałą kwotę wyasygnowałoby starostwo
oraz budżet państwa. Wniosek został
złożony i zostanie rozpatrzony w trybie
konkursowym. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa, zostanie zrealizowany.
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Dlaczego ośrodek zdrowia
nie jest do tej pory wyremontowany?
Ośrodek zdrowia nie został do tej
pory wyremontowany z powodu
nieodpowiedniego przygotowania modernizacji ośrodka
w fazie projektowo-kosztorysowej, przyjęcia przez burmistrza
Sadowskiego od wykonawcy
projektu niezgodnego z wymogami podpisanej umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych,
grożącej zwrotem pieniędzy
z dofinasowania. Ponadto nie
uwzględniono w umowie o dofinansowanie koniecznych robót
dodatkowych związanych
z ochroną przeciwpożarową. Spowodowało to konieczność
poprawienia projektu i kosztorysu przez firmy wykonawcze.
Zajęło to sporo czasu.
Kolejne niekorzystne działania poprzedniego burmistrza zaszkodziły inwestycji. Zgodnie z umową o dofinansowanie nie można czerpać dochodów
komercyjnych z modernizowanych w ramach programu obiektów. Tymczasem
burmistrz Sadowski nie tylko pobierał
czynsze od trzech podmiotów wynajmujących pomieszczenia w ośrodku, ale

jeszcze dodatkowo wprowadził w błąd
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, twierdząc, iż miasto
nie będzie czerpało żadnych dochodów
komercyjnych z ośrodka zdrowia. Tymczasem działo się zupełnie inaczej. Miasto każdego miesiąca pobierało pieniądze. Grozi to nakazem zwrotu pieniędzy,
nie tylko tych już otrzymanych (wraz
z odsetkami), ale również nie uzyskaniem pozostałej kwoty dofinansowania.
Należy przypomnieć, iż łącznie to strata
grubo ponad miliona złotych.
Działanie burmistrza Sadowskiego jest
niezrozumiałe i nieracjonalne. Wystarczyło
skorzystać z instytucji pomocy de minimis,
co pozwoliłoby pobierać czynsze, pomimo
skorzystania z programu dofinansowania.
Warunkiem koniecznym było jedynie poinformowanie o dochodach mazowiecką
jednostkę i przedstawienie sposobu wyliczenia pomocy de minimis.
Wszystkie te działania grożą utratą dotacji na budynek i brakiem pieniędzy na
jego remont. Burmistrz Mariusz Godlewski prowadzi z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych negocjacje w sprawie przywrócenia możliwości
skorzystania z pomocy de minimis, a przez
to uniknięcia utraty dofinasowania. Burmistrz Godlewski jest zdeterminowany,
aby doprowadzić do końca modernizację.

Do czasu zapewnienia finansowania nie
można przystąpić do realizacji remontu
ośrodka i przeprowadzenia przetargu.
Nie ma na ten cel wystarczających pieniędzy. Wszystkie dokumenty związane
z tą sprawą dostępne są w Urzędzie
Miejskim w Raciążu.
Nowy burmistrz przystąpił także do realizacji uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji przez wykonawcę z pierwszego etapu modernizacji ośrodka. Na
wezwanie burmistrza Godlewskiego wykonawca w ramach prac gwarancyjnych
dokonał poprawienia fasady budynku
i jej przemalowania. Do tej pory nie można
było doprosić się o reakcję poprzedniego
burmistrza w tym zakresie i doprowadzenie do egzekwowania praw gwarancyjnych miasta. Fasada była w opłakanym
stanie. Wielokrotnie apelowano o to na
sesjach Rady Miejskiej. Ostatecznie fasada budynku jest już odnowiona, co widać
na załączonym zdjęciu.
Jednocześnie władze miasta dementują pogłoski o zamknięciu ośrodka
zdrowia w Raciążu. SPZOZ działa i będzie działał pod kierownictwem dyrektora Rzucidły. Także w trakcie trwania
remontu, który powinien zakończyć się
w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów do korzystania
z usług SPZOZ w Raciążu.

Druk: Spręcograf s.c.
11-001 Dywity, Spręcowo 17a
tel./fax +48 89 512 00 92

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały nadesłane oraz treści zawarte w reklamach. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania
edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
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Dnia 1 września 2013 roku Rada
Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa spółki pana Krzysztofa Talaka. Wybór nastąpił
po przeszło sześciu miesiącach
wakatu na tym stanowisku.
Ze względu na kondycję spółki
trudno było znaleźć osobę, która
chciałaby się podjąć tego trudnego i ryzykownego zadania. Nowy
prezes wygrał konkurs przeprowadzony przez Radę Nadzorczą.

Budowa chodników
na osiedlu
przy ulicy Kilińskiego
Problem budowy i remontu chodników oraz parkingów na osiedlu przy
ulicy Kilińskiego ciągnął się już od kilku
lat. Rada Miejska wielokrotnie sygnalizowała taką potrzebę poprzedniemu
burmistrzowi. Niestety niewiele się w tej
kwestii działo. Dopiero po zmianie burmistrza i zgodnej decyzji Rady Miejskiej,
a w szczególności największego klubu
radnych, budowa ruszyła. Okazało się
jednak, iż kwota na realizację zadania
wpisana do budżetu jeszcze przez poprzedniego burmistrza nijak się ma do
realnych kosztów. Wpisano tam kwotę
59 000 zł, a w praktyce realny koszt tej
inwestycji to 300 000 złotych. Dlatego
podjęto decyzję o realizacji inwestycji
etapami. W pierwszym roku zostały zbudowane chodniki, a w kolejnych latach
będą realizowane parkingi.
W realizację przedsięwzięcia włączył się osobiście burmistrz Mariusz Godlewski, który spotykał się w tej sprawie
z mieszkańcami osiedla. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni utwardzonej układu komunikacyjnego (chodników) obok budynków wielorodzinnych
przy ulicy Kilińskiego 56 b i 58 oraz odprowadzeniu wód opadowych z tego terenu
do istniejącej kanalizacji deszczowej. Do
tej pory wykonano chodnik przy blokach
mieszkalnych numer 56 b i 58.
– Najważniejsze jest to, że zostały
zrealizowane realne potrzeby mieszkańców, którzy mogą w końcu spokojnie
wyjść z klatki schodowej, nie narażając
się na wpadnięcie w błoto. A o to właśnie chodzi, żeby pieniądze z budżetu
wykorzystywać dla dobra mieszkańców
poprawiając komfort ich życia – powiedział burmistrz Godlewski.
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Nowy prezes PGKiM Sp. z o.o.

Początkowo po zapoznaniu się z fatalną
kondycją przedsiębiorstwa chciał zrezygnować z objęcia funkcji. Jednak przyglądając
się działaniom naprawczym podjętym przez
władze miasta, widząc ich ogromne zainteresowanie problemami przedsiębiorstwa,
determinację oraz gotowość do współpracy, zmienił zdanie. Prezes uważa, że tylko
wspólne działania i konsekwencja dają
możliwość wyjścia z trudnej sytuacji.
Pan Krzysztof Talak był wcześniej prezesem spółki komunalnej w Płońsku. Absolwent Wższej Szkoły Oficerskiej Wojsk
Zmechanizowanych, Akademii Obrony Narodowej, Politechniki Lubelskiej,
Uniwersytetu Warszawskiego, studiów
doktoranckich na Akademii Obrony Narodowej. Żonaty, dwójka dzieci. Prezes
działa również społecznie. Jest wiceprezesem Zarządu Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża, prezesem Zarządu
Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego, prezesem Mazovia Ciechanów podnoszenia ciężarów oraz sędzią

międzynarodowym w podnoszeniu ciężarów. Jak sam mówi o sobie – jest sympatykiem i miłośnikiem zauroczonym
w Ziemi Raciąskiej.
Najważniejszym zadaniem postawionym przed prezesem przez władze miasta
oraz Radę Nadzorczą jest doprowadzenie
do ustabilizowania finansów spółki, organizacji pracy osób zatrudnionych w spółce
oraz dbanie o realizację zadań wykonywanych przez spółkę. Nie jest to zadanie łatwe,
bo w krótkim czasie od przyjścia nowego
prezesa aż 10 pracowników od razu poszło
na zwolnienie. Park maszynowy jest w opłakanym stanie, brakuje podstawowych narzędzi pracy, a pojazdy i ciągniki są w dużym
stopniu niesprawne. Nowy prezes zaczyna
więc pracę od podstawowych rzeczy – pozyskania sprzętu, wprowadzenia dyscypliny
pracy i ustabilizowania płatności. Wszystkie
te zadania wykonywane są na bieżąco i wymagają czasu. Sukcesem jest to, że obecnie
spółka wszelkie zobowiązania spłaca na bieżąco, łącznie ze składkami ZUS.

PGKiM spółka z o.o. ma obecnie 1 122 316 zł przeterminowanych długów. Stan zobowiązań zmniejsza się systematycznie, od kiedy wprowadzone
zostały nowe zasady działania spółki, a burmistrz
Godlewski położył nacisk na restrukturyzację
przedsiębiorstwa.

Prawie dwa miliony kredytów dla PGKiM Spółka z o.o.
wzięte przez poprzednie władze i dalej ogromne długi
Wciąż największym zagrożeniem dla
działalności spółki i mieszkańców są dwa
zobowiązania: zaległości w ZUS (spółka
nie może brać udziału w żadnym przetargu i nie może zarabiać pieniędzy) oraz
dług w Enerdze. W każdej chwili grozi nam
wyłączenie prądu w oczyszczalni ścieków
i w stacji uzdatniania wody, a z tym wiążą się niewyobrażalne konsekwencje dla
mieszkańców. Dlatego istnieje ogromna
potrzeba restrukturyzacji długów – pozyskania kredytu przez spółkę, dzięki któremu odsunięte zostaną spłacone zobowiązania i zamienione na długoletni plan
spłat. Zapewni to stabilność działania
i rozwój spółki. Przestanie jej grozić egzekucja komornicza.
W związku z tym na prośbę burmistrza
Mariusza Godlewskiego Rada Miejska
w formie uchwały zdecydowała się poręczyć kredyt konsolidacyjny w wysokości
miliona złotych, który zaciągnie PGKiM
a nie miasto. W założeniu to spółka będzie go spłacać. Poręczenie miasta stanowi zabezpieczenie tego zobowiązania
finansowego. Kredyt ma być przeznaczony na spłatę wymagalnych natychmiast

długów, w szczególności w ZUS i Enerdze.
Uzyskanie kredytu wcale nie jest prostą
sprawą. Działania trwają już kilka miesięcy. Po rządach poprzedników pozostała nieuporządkowana księgowość, brak
podstawowych informacji. Na to nałożyły
się długotrwałe zwolnienia chorobowe
pracowników, sprawy sądowe, skarbowe i prokuratorskie prowadzone wokół
spółki. Stąd kredyt nie jest wcale chętnie
udzielany. Sprawę pogarsza brak podstawowych koniecznych dokumentów.
Władze miasta opracowały realny
plan naprawczy, który już jest wdrażany. Zakłada on redukcję kosztów spółki,
poprawę wydajności i jakości pracy oraz
wzrost przychodów. Jest nadzieja, że
wszystkie te działania przywrócą sprawne
i niezagrożone działanie spółki.
Nieoficjalnie pojawiły się głosy płynące od osób związanych z poprzednią
ekipą władz, że kredyt to prosta sprawa.
Gdyby Rada Miejska dała go wziąć poprzednim władzom, też by wyprowadziły
spółkę na prostą. Po pierwsze nie taka
prosta, o czym świadczy czas pozyskiwania tego kredytu. Brakowało w spółce

podstawowych dokumentów do jego uzyskania, a błędy w księgowości uniemożliwiały jakiekolwiek rozmowy. Po drugie
tylko przez lata 2008-2012 podczas zarządzania spółką PGKiM przez prezesa Wesołowskiego, za kadencji poprzedniego
burmistrza Janusza Sadowskiego od roku
2008 do roku 2012 PGKiM wzięło grubo
ponad 1 milion 800 tysięcy złotych kredytów. Do tego dochodzą zobowiązania
z tytułu leasingu. Łącznie prawie dwa miliony złotych. Mimo że większość kredytów była przeznaczona pokrycie kosztów
związanych z działalnością spółki i tak
w rezultacie firma została z prawie niespłaconymi długami na grubo ponad
milion złotych. Nie było żadnego planu
naprawczego, a sprawą zajmują się prokuratura i Urząd Skarbowy.
Obecnie jest przygotowany plan naprawczy, działania restrukturyzacyjne
rozpoczęły się na wielką skalę. Na czele
spółki stoi prezes z konkretnymi zadaniami i kompetencjami. Kredyt jest brany nie
na „przejedzenie”, tylko na spłatę długów
i inwestycje. Rodzi się realna szansa powrotu do normalności w spółce.

Opłaty za gospodarowanie odpadami

Zmiany
w kulturze

Zmiany zaszły również na stanowisku dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Został nim Artur
Adamski. Zastąpił dotychczasowego kierownika tej placówki – Konrada Marlęgę, który pełnił tą funkcję od 19 sierpnia
2011 roku. Nowy dyrektor jest z pochodzenia raciążaninem, tu uczęszczał do
szkoły podstawowej i liceum. Po ukończeniu studiów z ekonomii i zarządzania
nie przestał się dokształcać. Nieustannie
podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc
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Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na miesiąc
w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należało uiścić w terminie do 15 sierpnia 2013 za miesiąc lipiec. Za miesiąc sierpień opłatę należało uiścić również do 15 sierpnia 2013r. W związku
z powyższym ostatnia opłata za grudzień jest płatna do 15 grudnia 2013 r., a nie do 15 stycznia 2014 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w kursach i szkoleniach z zarządzania,
przedsiębiorczości, ekonomii społecznej
oraz pozyskiwania funduszy unijnych.
Zdobytą wiedzę ma zamiar wykorzystać,
aby usprawnić działanie lokalnej instytucji kulturalnej. Planuje remont MCKSiR
oraz organizację I Raciąskiego Jarmarku.

Posegregowane odpady można bezpłatnie oddać do Punktu 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. Urząd Miejski w Raciążu dysponuje również bezpłatnymi workami do selektywnej zbiórki śmieci. Można się
po nie zgłaszać do pokoju nr 15 (I piętro) w Urzędzie Miasta Raciąż.
W PSZOK można oddać następujące frakcje odpadów:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odpady wielkogabarytowe.
Metal.
Folie PE-HD, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki.

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych (rozpuszczalniki, resztki farb, klejów, żywic).
Baterie, akumulatory i świetlówki.
Odpady budowlane i rozbiórkowe.
5

Walne
u Błękitnych

Dwunastego sierpnia 2013 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu LKS Błękitni Raciąż
podjęto wiele ważnych decyzji. Uchwalono nowy statut raciąskiego klubu sportowego, który zmienił swoją nazwę na: Klub
Sportowy Błękitni Raciąż. Nazywanie go
(jak do tej pory) ludowym nie miało żadnego uzasadnienia, gdyż Błękitni (już od
dawna) nie są zrzeszeni w Ludowych Zespołach Sportowych.
Zgodnie z nowymi ustaleniami członkiem klubu może zostać tylko ta osoba, która złoży deklarację członkowską
i uzyska pozytywną opinię i akceptację
zarządu klubu. Jest ona zobowiązana do
opłacenia rocznej składki członkowskiej
wynoszącej dwadzieścia złotych. Nie zastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie utratą członkostwa klubu bez
uprzedniego zawiadomienia.
Ważną częścią spotkania było wystąpienie prezesa Błękitnych, który zaniepokojony był atmosferą panującą na naszym
stadionie. Stwierdził on jednoznacznie, ze
nigdy nie prosił policji o sprawdzanie stanu trzeźwości każdego kibica zamierzającego udać się na mecz. Jego zdaniem ten
kto wypił piwo lub dwa powinien mieć
możliwość zasiadania na trybunach, pod
warunkiem, że nie wszczyna awantur i nie
zakłóca spokoju. Janusz Chłopik wycofał
także swoją rezygnację zasygnalizowaną
na kwietniowym zebraniu członków klubu, informując zebranych, że decyzję co
do swojej przyszłości w klubie podejmie
po zakończeniu rundy jesiennej.

Monitoring
gwarancja bezpieczeństwa
W Raciążu ruszyła w końcu długo
oczekiwana sieć monitoringu
wizyjnego. Sprawa ciągnęła się
przez kilka lat, a w budżecie
miasta inwestycja była zapisana
od 2012 roku. Po zmianie burmistrza wszystkie sprawy związane
z inwestycją dokończono i została
ona szybko zrealizowana.
Dziesięć kamer zainstalowano przy
Urzędzie Miejskim oraz na budynkach
znajdujących się na Placu Adama Mickiewicza (apteka, delikatesy, zakład pogrzebowy, sklep), ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (budynek wielorodzinny) oraz
przy Miejskim Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji (jedna kamera skierowana na
plac zabaw, druga na ul. Parkową, trzecia
na wejście do MCKSiR). Monitoring jest
tak zaplanowany, że w zależności od potrzeb może być rozbudowywany obejmując tym samym inne części miasta.
Potrzeba instalacji monitoringu wizyjnego w mieście była wielokrotnie sygnalizowana przez mieszkańców miasta. Dochodziło do systematycznego niszczenia mienia
miasta. Rozbijano kosze, dewastowano ławki, wielokrotnie wybijane były okna w domu
kultury, systematycznie dewastowany był
plac zabaw. Mieszkańcy również czuli się
zagrożeni libacjami urządzanymi w centrum
miasta w godzinach wieczornych. Stąd widzieli potrzebę instalacji kamer.

Co ważne, udało się w tej sprawie porozumieć ze Spółdzielnią Mieszkaniową
i podłączyć do systemu kamery z osiedla
Jana Pawła II. Obrazy z obu sieci monitoringu przekazywane są bezpośrednio do Komisariatu Policji w Raciążu. Dodatkowo obraz
z kamer miejskich emitowany jest na monitory znajdujące się w Urzędzie Miejskim.
Inwestycja powinna wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Raciąża. Obraz z kamer pozwala bez
trudu identyfikować twarze, odczytywać
numery rejestracyjne samochodów, łapać
na gorącym uczynku osoby niszczące zieleń
lub popełniające inne wykroczenia lub przestępstwa. Dzięki temu znacznie powinna
zwiększyć się liczba wykrytych sprawców,
którzy poniosą odpowiedzialność za swoje
czyny. Bezpieczeństwo mienia i mieszkańców znacząco się poprawiło.
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Rozmowa z panią dyrektor
– Marią CHYCZEWSKĄ

Nowości
w Miejskim
Zespole Szkół
– Czy ma Pani dużo zajęć związanych
z rozpoczęciem roku szkolnego? Czy nie
przytłacza Pani ogrom obowiązków?
– Przygotowanie i rozpoczęcie roku
szkolnego zawsze wymaga dużo pracy
i wysiłku. Przydało się moje szesnastoletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły. Mogę liczyć także na pomoc
nauczycieli, których znam bardzo dobrze,
bo pracowałam z nimi przez wiele lat.

– Ile lat była Pani na emeryturze? Czy
przez te lata zaszły duże zmiany w szkolnictwie? Czy wdrożenie się w te zmiany
stanowi dla pani dużą trudność?
– Na emeryturze byłam sześć lat.
Oświata ma to do siebie, że stale zmieniają się przepisy. Będąc na emeryturze, śledziłam nowości w oświacie, teraz wszystko uporządkowałam i wdrożyłam w życie.
– Jak się Pani czuła ponownie obejmując stanowisko dyrektora szkoły?
– Ponowne objęcie stanowiska dyrektora było dla mnie dużym wyzwaniem.
Musiałam przestawić się na inny sposób
gospodarowania swoim wolnym czasem.
Obawiałam się pierwszego spotkania
z Radą Pedagogiczną, ale spotkałam się
z życzliwością i zrozumieniem.

Zuchwała kradzież
W październiku 2013 roku na terenie
oczyszczalni ścieków w Raciążu, w ciągu
dnia doszło do kradzieży koparko-ładowarki
leasingowanej przez PGKiM sp. z o.o. w Raciążu. Kradzież miała miejsce około godziny
13.00 w „biały dzień”. Na terenie oczyszczalni w tym czasie przebywali pracownicy
spółki. Sprawę bada policja. Każdego kto
posiada na ten temat informacje prosimy
o kontakt z Komisariatem Policji w Raciążu.
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W ostatnim czasie doszło na terenie
Mazowsza do kilkunastu kradzieży sprzętu budowlanego w podobny sposób. Między innymi skradziono koparkę z budowy
w Załuskach. Można przypuszczać, iż kradzieży dokonuje zorganizowana grupa
przestępcza. Skradziony sprzęt był ubezpieczony. Zostały podjęte kroki w celu
uzyskania odszkodowania.

– A jak wyglądają Pani relacje z pracownikami?
– W czasie swojej długoletniej pracy,
nigdy nie miałam większych problemów
z pracownikami. Wynikało to z wzajemne-

go szacunku i zrozumienia innych. Myślę,
że współpraca będzie układała się dobrze.

– Jak Pani ocenia zmiany, które zaszły
w szkole za czasów dyrektora Kalinowskiego? Co się zmieniło? Czy te zmiany
były według Pani potrzebne?
– Zmiany dotyczą poprawy warunków
lokalowych szkoły. Wybudowano halę
i łącznik. Dzięki temu uczniowie nie muszą
ćwiczyć na korytarzach i wychodzić na dwór,
gdy chcą przejść z jednej szkoły do drugiej.
Zmiany te oceniam bardzo pozytywnie.
– Jaka jest obecna sytuacja finansowa szkoły?
– Na utrzymanie szkoły organ prowadzący otrzymuje subwencje oświatowe,
którymi wystarczy mądrze gospodarować, aby wystarczyły na zaspokojenie
wszystkich potrzeb szkoły. Organ prowadzący przeznaczył dodatkowe godziny
na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
w kl. I-III oraz zajęcia taneczne prowadzone przez pana Krzysztofa Langiewicza. Zostały zakupione rolety do 24 klas
lekcyjnych (96 sztuk) oraz do świetlicy
profilaktyczno -wychowawczej (5 sztuk)
za 4916,21 zł. Bibliotekę szkolną doposażono w brakujące lektury. Ze środków
pochodzących z funduszu przeznaczonego na pomoce naukowe zakupiono 20
magnetofonów do klas (6500,06 zł), elektroniczną tablicę wyników na halę sportową (2800 zł), 30 stolików uczniowskich
z regulacją oraz 80 krzeseł za 11364, 20 zł.

– Jakie remonty zostały przeprowadzone w szkole w czasie wakacji?
– Podczas wakacji zgodnie z zaleceniami Sanepidu dokonano remontu
w budynkach szkoły. W dużej szkole w czterech klasach wymieniono instalację elektryczną, wycyklinowano i polakierowano
podłogi oraz pomalowano ściany. W małej szkole na holu znajdującym się na drugim piętrze położono płytki antypoślizgowe. Odnowiono wejście do małej szkoły,
a w dużej szkole przy schodach wyczyszczono i odmalowano piaskowiec oraz
kolumny. Łączny koszt remontu wyniósł
około pięćdziesięciu tysięcy złotych.
– Czy powoła Pani wicedyrektora
szkoły? Na co Pani przeznaczy zaoszczędzone pieniądze w przypadku jego niepowołania?
– Zdecydowałam, że nie będę powoływała wicedyrektora. W zarządzaniu będę
wspierana przez Radę Pedagogiczną, kierownika gospodarczego i sekretarza szkoły. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze
organ prowadzący przeznaczy na potrzeby szkoły i uczniów.
– Czy planuje Pani przeprowadzić
jakieś zmiany kadrowe w szkole w tym
roku szkolnym?
– Rok szkolny planuje się w kwietniu
każdego roku i wtedy jest czas na zmiany kadrowe. Z chwilą objęcia stanowiska
dyrektora dokonuję tylko drobnych zmian
w przydziale godzin lekcyjnych.
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W przedszkolu już bezpiecznie

Powołanie dyrektora
Miejskiego Przedszkola

Zaczynam
od remontu

W dniu 26 sierpnia 2013 roku Burmistrz
Miasta Raciąż powołał nowego dyrektora
Miejskiego Przedszkola w Raciążu. Nową
dyrektor została pani mgr Iwona Karpińska – pedagog z Miejskiego Zespołu Szkół
w Raciążu z wieloletnim doświadczeniem,
nauczycielka wychowania przedszkolnego
oraz historii. Pani Iwona Karpińska ma doświadczenie w zarządzaniu oświatą, była
przez wiele lat wicedyrektorem Szkoły
Podstawowej w Raciążu.
Miejskie Przedszkole zostało wyodrębnione z Miejskiego Zespołu Szkół
w Raciążu uchwałą Rady Miejskiej. Zmiana osoby zarządzającej była konieczna,
gdyż poprzednia pani kierownik przedszkola nie spełniała wymogów, jakimi
powinien wylegitymować się dyrektor
przedszkola. Praca nowej dyrektorki skupia się przede wszystkim na zapewnieniu
jak najlepszej opieki dzieciom oraz dobrych warunków dla rozwoju edukacyjnego przedszkolaków zgodnego z wymogami prawa i wymaganiami sanitarnymi. Jej
działania rozpoczęły się od największego
w historii przedszkola remontu. Na polecenie burmistrza dokonano także inwentaryzacji potrzeb przedszkola w zakresie
sprzętu pomocniczego np. wyposażenia
kuchni, wyposażenia sal w pomoce edukacyjne i zabawki dla dzieci. Potrzeby te
zaczęły być systematycznie realizowane.
Zrobiono dodatkowy remont podłogi korytarza na górnej kondygnacji oraz zakupiono szereg zabawek i pomocy. W planie
jest wymiana wyposażenia kuchni przedszkolnej oraz kolejne etapy rewitalizacji.
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Święto
w przedszkolu

11 października w Przedszkolu Miejskim
w Raciążu odbywało się Święto Pieczonego
Ziemniaka. Radosna atmosfera wspólnych
zabaw i gier na świeżym powietrzu udzielała się nie tylko dzieciom, ale i opiekunom.
Zwieńczeniem całości były oczywiście ...
pyszne pieczone ziemniaki.

Obecne władze miasta muszą realizować zadania wynikające z wieloletnich
zaległości odziedziczonych po poprzedniku. Wiele spraw nie zostało wykonanych we właściwym czasie co skutkuje
możliwością nałożenia kar na budżet
miasta jak i karami już nałożonymi.
Jedną z nich był remont Miejskiego
Przedszkola. Poprzedni burmistrz Janusz
Sadowski po kontroli przedszkola już 4
czerwca 2010 roku otrzymał decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nakazywała ona usunąć zaniedbania stwierdzone
przez inspekcję – w łazienkach brak ciepłej
wody bieżącej poza okresem grzewczym,
popękaną i zniszczoną terakotę, zniszczoną powłokę malarską na ścianach, zniszczone drzwi od kabin. W klasach stwierdzono brudne ściany i sufity, odpadające
płytki i zniszczony parkiet. Wszystko to zagrażało bezpieczeństwu przedszkolaków.
Pomimo tego, że nakaz zobowiązywał
do natychmiastowego usunięcia usterek,
przez lata nic się tu nie działo.
Nowe władze bezzwłocznie przystąpiły do realizacji tego przedsięwzięcia.
A stan był opłakany – brak szczegółowego zakresu robót, brak projektów, brak
kosztorysów i dokumentacji przetargowej

oraz bardzo krótki czas realizacji inwestycji – tylko okres wakacyjny. Taki proces ze
wszystkimi etapami zajmuje zwykle od
pół roku do roku, nie mówiąc o samej realizacji. Z drugiej strony zagrażający dzieciom stan przedszkola i zagrożenie wysokimi karami zmuszało do jak najszybszego
rozpoczęcia robót. Zadanie zostało uznane przez burmistrza Godlewskiego za
priorytetowe stąd szczególny nadzór nad
jego realizacją i nastawianie na wykonanie prac remontowych w okresie wakacji.
Dzięki dobrej organizacji udało się przeprowadzić cały proces, od przygotowania

Przyrodnicze atrakcje dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w “Sielance”

W gospodarstwie agroturystycznym Sielanka-Raciąż, organizowane są zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży „Przyroda
to przygoda”. W ofercie gospodarstwa znajduje się kilka bloków
tematycznych m.in.: „Życie lasu”, „Ptaki Mazowsza” i „Ssaki Mazowsza” w których uczestnicy zajęć zapoznają się z charakterystyką fauny i flory lasu Mazowieckiego, a także poznają ptaki

dokumentacji poprzez zamówienie publiczne do faktycznej realizacji, w rekordowo krótkim czasie. Wszystko odbyło się
zgodnie z planem. Prace przebiegały właściwie i zakończyły się 30 sierpnia 2013
roku. Prowadzone roboty nadzorował inspektor nadzoru inwestorskiego oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego.
Uchybienia stwierdzone w trakcie odbioru od razu zostały zgłoszone wykonawcy i
przez niego usunięte. Dzieci mogą uczyć
się w wyremontowanym przedszkolu.
W takcie remontu przedszkole otrzymało nowe podłogi w salach lekcyjnych,
wymieniono i naprawiono instalację
wodno-kanalizacyjną w klasach, pomieszczeniach dla personelu oraz czterech łazienkach. Zamontowano również nowe
sedesy, umywalki, baterie czerpalne, brodziki obudowane płytkami oraz zawory
termostatyczne o stałej temperaturze
wody ciepłej. W łazienkach wymieniono
posadzki, a ściany wyłożono płytkami do
wysokości dwóch metrów. Pomalowano
sale oraz wykonano podłogi z paneli. Realizacja inwestycji sfinansowanej ze środków
budżetu Miasta Raciąż wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa przedszkolaków oraz
zwiększyła komfort prowadzonych zajęć.

i ssaki występujących na naszym terenie. Dzięki współpracy
z Lokalną Grupą Działania w celu uatrakcyjnienia zajęć wykorzystywane są nowoczesne i profesjonalne sprzęty dydaktyczne takie jak: rzutniki, mikroskopy, technologie 3D, lunety, zestawy nagłośniające oraz realistyczne modele ptaków i tropów zwierząt.
”Przyroda to przygoda” została stworzona przez pasjonatów
natury i aktywnego wypoczynku, dla których praca z dziećmi
i młodzieżą jest ogromną satysfakcją i źródłem inspiracji.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.przyrodatoprzygoda.pl
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Jubileusz 100-lecia urodzin

Niecodzienna uroczystość
W tym roku 100-lecie swoich urodzin obchodziły dwie mieszkanki
Raciąża – Janina Chądzyńska
i Franciszka Grzybowska.
Z tej okazji warto przybliżyć
losy tych kobiet.
Janina Chądzyńska (z domu Chocimska) przyszła na świat 14 września 1913
roku w Mochowie koło Sierpca. Pochodziła z rodziny rolniczej. Rodzice kobiety
po sprzedaniu własnego gospodarstwa
rolnego w Bonisławiu, często zmieniali
miejsce zamieszkania podejmując prace
w różnych wsiach powiatu sierpeckiego.
Życie jej nie oszczędzało. W wieku dziesięciu lat straciła matkę, a jej młodość przypadła na okres II wojny światowej. Wtedy
to, rodzina Janiny Chądzyńskiej podjęła
próbę ucieczki przed Niemcami z zamieszkiwanego Warzyna w kierunku Warszawy.
Po przejściu częściowo zbombardowanego mostu na Wiśle w Płocku, pani Janina dotarła do Helenowa koło Gostynina,
gdzie uświadomiła sobie bezcelowość
własnego postępowania i przekraczając
Wisłę promem, wróciła do Warzyna.
Pani Janina, dzięki pomocy znajomej
Niemki dostała pracę w sklepie spożywczym w centrum Raciąża. Tu poznała
przyszłego męża Walentego Chądzyńskie-

Pani Franciszka Grzybowska otrzymała kwiaty z rąk burmistrza Mariusza Godlewskiego.

go, z którym zawarła związek małżeński
w 1944 roku. Z ich małżeństwa narodziło
się troje dzieci: Andrzej, Jan i Maria. Jubilatka całe życie poświęciła prowadzeniu
gospodarstwa, domu i wychowywaniu
dzieci. Doczekała się sześciorga wnucząt
i dziewięciorga prawnucząt.
Franciszka Grzybowska – druga ze
wspomnianych wcześniej pań – urodziła
się 6 października 1913 roku w Raciążu.

Pani Janina Chądzyńska przyjmuje życzenia urodzinowe.
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Jest rodowitą raciążanką, gdyż jej przodkowie od wielu pokoleń mieszkali w naszym
mieście. Pierwsze lata życia jubilatki przypadły na okres I wojny światowej, kiedy to
w każdej polskiej rodzinie żyło się biednie.
Zmiany na lepsze nastąpiły dopiero po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
można było uczyć się w polskich szkołach
i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Stan ten
nie trwał jednak długo. Po wybuchu II wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, pani Franciszka, jako dorosła panna,
obawiała się wywiezienia na przymusowe
roboty do Niemiec. W 1947 roku wyszła za
mąż. Małżonkom urodziły się dwie dziewczynki. W rodzinie oprócz nich wychowywały się jeszcze dwie córki z poprzedniego
małżeństwa męża. Dzieci po ukończeniu
raciąskiego liceum zamieszkały w Płocku
i w Warszawie. Jubilatka doczekała się sześciorga wnucząt i jedenaściorga prawnucząt. Obecnie, ze względu na swój podeszły wiek, przebywa u córki w Płocku i tu
właśnie odbyła się piękna uroczystość.
Z okazji setnej rocznicy urodzin obydwu
jubilatkom w imieniu wszystkich mieszkańców Raciąża życzenia złożył burmistrz Mariusz
Godlewski. Życzenia złożyli także przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ZUS.
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„Jesteśmy razem”
spotkanie w Treblince
Już po raz czwarty na terenie byłego
Obozu Zagłady w Treblince w dniu 4 października 2013 roku odbyło się polsko-izraelskie spotkanie „Jesteśmy razem”.
W upamiętnieniu ofiar Treblinki tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele władz
z Polski i Izraela, samorządowcy oraz licealiści z okolicznych szkół. Na zaproszenie
wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego w spotkaniu wziął udział burmistrz
Mariusz Godlewski. Jak powiedział wojewoda, szczególnie zależało mu na tym,
aby w wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Raciąża, miasta którego obywatele
ginęli w obozie zagłady i którzy mają swój
kamień na terenie obozu.
Jak podkreślił w relacji ze spotkania
burmistrz, najważniejsze jest, że odbywające się spotkanie to nie tylko hołd dla
zamordowanych i sama wizyta w obozie,
ale także rzeczywiste spotkanie młodych
Polaków i Żydów, którzy mogą się poznać
i zaprzyjaźnić. Uroczystości główne poprzedziły bowiem warsztaty edukacyjne,
które zorganizowano w okolicznych szkołach. Młodzież rozmawiała m.in. o Januszu
Korczaku, Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata i Zuzannie Gołębiewskiej, Polce pomagającej Żydom w czasie drugiej wojny
światowej. Licealiści brali również udział
w zabawach integracyjnych. Odbyło się
także spotkanie samorządowców i władz.
Uroczystość przy pomniku głównym rozpoczęła się minutą ciszy. Po jej upływie Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej
Policji odegrała hymny państwowe Polski
i Izraela. Następnie zapalono sześć zniczy
symbolizujących 6 mln ofiar Holokaustu.

– Tu, w Treblince przestrzeń, kamienie,
napisy i wiedza o tym, co się tutaj działo
zmieniają człowieka na zawsze – mówił
szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski. – „Nigdy więcej” to więcej niż hasło, to
dźwignąć razem te kamienie, powracać do
tych, którzy tu zostali na zawsze i żegnać
się od nowa z tymi, którzy zginęli bez pogrzebu i litości. Jesteśmy razem dla matek
i dzieci które umierały tu osobno, z tymi,
którzy wiedzieli, że jadą na śmierć, z tymi,
którzy mieli nadzieję do końca. W tym
miejscu cichnie każdy spór i możliwa jest
tylko wspólnota niezgody. Jesteśmy razem
by po ludzku zapłakać nad śmiercią tych,
którym odmówiono człowieczeństwa i po
to, by przysięgać ofiarom i sobie nawzajem, że w świecie, na który mamy wpływ,
nie będzie drugiej Treblinki.
Obóz zagłady w Treblince wybudowany
został przez Niemców w połowie 1942 roku.
Pierwszy transport deportowanych tu ludzi
przybył 23 lipca 1942 roku, przywiózł Żydów
z getta warszawskiego. Od tego dnia przywożono tu Żydów, nie tylko z okupowanej
Polski, w tym z Raciąża, ale też z Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, ZSRR,
a także Niemiec i Austrii. Trafiali tu również
Romowie i Sinti z Polski i Niemiec.
Deportowanych uśmiercano za pomocą gazów spalinowych w specjalnie
do tego celu wybudowanych komorach
gazowych.
Dnia 2 sierpnia 1943 roku wybuchło
w obozie zbrojne powstanie zorganizowane przez więźniów. Po powstaniu obóz
powoli zaczęto likwidować. W listopadzie
1943 roku obóz przestał istnieć. Pomimo
tak krótkiego czasu działania obozu, zginęło w Treblince ponad 800 tysięcy ludzi. Dziennie mordowano i unicestwiano
w obozie kilkanaście tysięcy ludzi.

ABBACADABRA Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego Akcent 2013 w tym roku objęli
swoim honorowym patronatem burmistrzowie Raciąża Mariusz Godlewski, oraz Płońska
Andrzej Pietrasik. Organizacja tak dużej imprezy na którą przyjechało 100 par z największych klubów tańca w Polsce jest przykładem
bardzo dobrej współpracy dwóch miejskich
samorządów. 5 października hala sportowa
w Płońsku zapełniła się po brzegi aby podziwiać
piękno, grację i prawdziwie sportową rywalizację par z Gdańska, Warszawy, Białegostoku,
Lublina, Bydgoszczy jak również z niewielkiego
Raciąża. Nasi tancerze godnie reprezentowali
powiat płoński. W kategorii 12-13 lat klasa D
na podium stanęli Eryk Pawlak i Ola Szelągowska (zdobywcy srebrnego medalu). W klasie
tanecznej B styl standardowy powyżej lat 15,
brąz dla Raciąża wywalczyli Dominik Sobociński i Alicja Langiewicz, a w stylu Latin klasa
C po trudnej walce od ćwierćfinałów ta sama
para zdobyła w finale miejsce 4. Miejsce VI
w kategorii 12-13 lat klasa D zdobyli Dawid
Gburczyk i Weronika Kujawa, podobnie jak Michał Markowski i Julia Ziółkowska, którzy startowali w kategorii 14-15 lat klasa E. Dominik
Gapiński z Natalią Jędrzejak tańczyli w kategorii
powyżej lat 15 klasa D i wytańczyli miejsce 5.
W klasie Rekreacja puchar Burmistrzów
pozostał w Raciążu i zdobyli go Hubert Michalski i Natalia Nidzgorska tańczący w kategorii do lat 9, a srebro wytańczyli Tomek
Lewandowski z Oliwią Staniszewską. Puchary i medale zwycięskim parom wręczali
burmistrz miasta Raciąża Paweł Rybka oraz
burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik.
Na kolejnym turnieju, który odbył się
12 października, Dawid Gburczyk i Weronika Kujawa zdobyli najwyższe miejsce na
podium i ku uciesze rodziców, widzów i kibiców wywalczyli puchar turnieju. Dominik
Sobociński z Alicją Langiewicz w klasie C styl
latin wywalczyli tym razem srebro. Potwierdzili również swój wysoki poziom tańca na
turnieju w Warszawie 26 X gdzie zdobyli również srebro w klasie C styl latin oraz
miejsce 5 w klasie B styl standard.
Za rok 12 X 2014 roku odbędzie się kolejna edycja turnieju ABBACADBRA 2014 na
którą już teraz zapraszamy miłośników tańca i fanów Akcentu.

11

KONKURS FOTOGRAFICZNY

nr 8 (36) 2013

Zwycięzcy
nagrodzeni
Dziewiątego sierpnia 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Raciąż
– piękno mojego miasta”, do którego przystąpiło
39 osób. Powołana przez burmistrza Raciąża
komisja konkursowa wybrała trzy najładniejsze zdjęcia. Pierwsze miejsce zdobył PITER za
fotografię „Duży park – Raciążnica”, drugie Dawid
Gburczyk za „Ochotniczą Straż Pożarną 1903 –
2013”, a trzecie Filip Adamiak za zdjęcie zatytułowane „Drewniany dom przy ulicy Zielonej”. Jury
przyznało także dwa wyróżnienia, które otrzymali Klaudia Żmijewska oraz Adam Kubiński.
Nagrodzone zdjęcia prezentujemy poniżej.

1. miejsce

Raciąż Rap Festiwal
Trzynastego września 2013
roku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Wakacje w obiektywie”.
Spośród czterdziestu pięciu zdjęć
komisja konkursowa wybrała trzy
najlepsze. Pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Dobrosielska za
zdjęcie przedstawiające słonecznikowe pole w Czechach, drugie
Elżbieta Kocięda fotografując gru-

2. miejsce

Komisja Stypendialna rozpatrzyła złożone przez Miejski Zespół Szkół w Raciążu
wnioski o przyznanie stypendium naukowego za wybitne wyniki w nauce w II półroczu
roku szkolnego 2012/2013 oraz szczególne
osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013
dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Szesnastu uczniów otrzymało jednorazowe stypendium za wybitne wyniki
w nauce, a dwunastu nagrodzono za szczególne osiągnięcia.

Od 2 lipca do 30 sierpnia bieżącego roku, wypłacano stypendium szkolne
o charakterze socjalnym na doposażenie
dzieci do szkoły. Z tej formy pomocy skorzystało 75 rodzin, których dochód na osobę nie przekraczał 456,00 zł miesięcznie.
W dniach od 1 lipca do 5 września
trwał nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III oraz V szkoły
podstawowej, kl. II szkół ponadgimna-

pę przyjaciół podczas pobytu nad
morzem, a trzecie Alicja Ługowska – za zdjęcie Nowego Meczetu
w Stambule. Jury przyznało także
dwa wyróżnienia – Klaudii Żmijewskiej i Michałowi Kujawie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy ich
do rozwijania swoich talentów. Na
zdjęciu powyżej wręczenie nagród
laureatkom.

3. miejsce
zjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu
Wyprawka szkolna 2013. Dwudziestego
trzeciego września rozpoczęto wypłacanie dofinansowania.
Lista uczniów nagrodzonych za
szczególne osiągnięcia w roku szkolnym
2012/2013: Kujawa Weronika, Szelągowska Aleksandra, Pawlak Eryk, Dobrosielska
Magdalena, Langiewicz Alicja, Gburczyk
Dawid, Waśniewski Grzegorz, Grabarek Nikola, Sobociński Dominik, Cybulska Dominika, Olszewska Karolina, Ciężki Sebastian.
Lista stypendystów wyróżnionych za
wybitne wyniki w nauce w II półroczu
roku szkolnego 2012/2013: Ciężki Sebastian, Ambrochowicz Piotr, Kobyliński
Klaudiusz, Kotermański Mateusz, Skwarska Marta, Staniszewski Adam, Kujawa
Weronika, Szałkowska Aleksandra, Kuźniewski Jakub, Kalińska Julia, Decker Maria, Janiszewski Adrian, Kopciński Bartosz,
Małachowski Mariusz, Pawelska Adrianna, Waśniewski Grzegorz.

30 i 31 sierpnia 2013 roku wRaciążu, w parku na pl.A.Mickiewicza oraz w Remizie OSP przy ul.Kilińskiego 23 odbyła się
impreza pod nazwą Raciąż Rap Festiwal III.
Organizatorem wydarzenia była firma Mika Art Teatr Taniec
Muzyka Film Piotr Świtalski.
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Raciążu, Starostwo Powiatowe w Płońsku, Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze”.
Wsparcia fnansowego oraz rzeczowego udzielili: Olmark
ZMŚ Marek Olszewski, Bank Spółdzielczy w Raciążu, Remigiusz
Morawski, Pub Grajdołek, Zoowet Raciąż, Restauracja Retro Alicja Olszewska, PSB MRÓWKA/PPHiU RolBud Joanna Głowacka,
Michalina Pająk, Dafne-Andrzej Kocięda, Stacja Paliw Alicja Rybacka, Ready Stand Mariola Kocięda, Zarząd OSP Raciąż.
Patronat Medialny sprawowały: Wirtualny Płońsk, Wielka
Bitwa Warszawska, Fristajl.tv, Liveonstage.pl., Puls Raciąża.
Przy imprezie pomagali wolontariacko: Szymon Demski,
Gabriela Świder, Patrycja Łukaszewska, Adam Rybacki, Magda
Kornacka, Julka Szałkowska, Ola Komor, Agata Brodowska, Olek
Pokorski, Damian Szelągiewicz, Dominika Wychódzka, Ewelina
Różańska, Krzysztof Kotermański i wiele innych osób.

30. sierpnia 2013 r. w parku na pl. A. Mickiewicza na trzech
mini scenach możliwość zaprezentowania swoich umiejętności
mieli amatorzy freestyle’u, odbyły się pokazy beatbox’u, graffiti oraz pokazy taneczne. Wieczorem w remizie OSP w Raciażu
miał miejsce koncert Sulina, poprzedzony supportami grup Skorek&Supi oraz Beskitu.
31. Sierpnia 2013 r. w remizie OSP w Raciążu odbyła się bitwa freestyle’owa. Do części konkursowej zgłosiło się 33 uczestników, z których w bitwie wzięło udział 18.
Jury w składzie: PUOĆ, 3-6, CZESKI wyłoniło zwycięzców.
I tak, III miejsce zajął Artur BONEZ Szczęśniak z Łodzi, II miejsce
Tomasz SZYDERCA Maciaszek z Tuchowa , a I miejsce Filip FILIPEK Marcinek z Milicza.
Pojedynki przerywane były koncertami. Wystąpili: DŻIHAD,
ALBI, FILIPEK, CZESKI oraz gwiazda wieczoru PYSKATY.
Gościnnie z grupą DŻIHAD wystąpił laureat zeszłorocznej
II nagrody QUEBONAFIDE.
W trakcie fetiwalu uczestnicy i goście mieli też okazję wysłuchać czterdziestominutowego koncertu mistrza Polski w beat
box z 2008 roku – Pejota, a także wziąć udział w warsztatach
przez niego prowadzonych.

Terminarz imprez

30 listopada – Imprezy Andrzejkowe – cały dzień
6 grudnia – Mikołajki dla przedszkolaków
7-8 grudnia – MCK zmienia się w bazę lokalową, zaplecze techniczne dla programu “szlachetna paczka”
9 grudnia – spektakl zwariowany komisariat: http://www.zwariowanykomisariat.info/
11 grudnia – Wigilia Klubu emeryta i rencisty
12 grudnia – Wigilia Klubu seniora
17grudnia – Rejonowy konkurs – mistrz ortografii
18 grudnia – Wigilia Klubu emerytowanych nauczycieli
21 grudnia – Projekcja filmów i bajek świątecznych
22 grudnia – I Wigilia Miejska

Zajęcia plastyczne
Miejskie 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.

Propozycje MCKSIR dla mieszkańców Raciąża

Stypendia przyznane
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Błękitni Raciąż świętują
W dniu 5 października 2013 roku obchodzono dziewięćdziesięciolecie istnienia Klubu Sportowego Błękitni Raciąż.
Uroczystość była połączona z nadaniem
stadionowi miejskiemu imienia Jerzego
Arceusza. Raciążanie mieli szansę stać
się częścią historii Błękitnych Raciąż poprzez wpłacenie trzystu złotych na nowy
sztandar i umieszczenie na drzewcu tabliczki z własnym nazwiskiem. Sztandar
przekazał na ręce prezesa Janusza Chłopika burmistrz Mariusz Godlewski. Rangę uroczystości podniósł udział w niej
rodziny pana Jerzego Arceusza.
Jedna z mieszkanek Raciąża, tak
wspomina to niezwykłe wydarzenie
– Uroczystą mszą św. w kościele parafialnym, rozpoczęto obchody 90-lecia Klubu
Sportowego Błękitni Raciąż. Sprawował
ją ksiądz Sławomir Buńkowski. W murach
świątyni zgromadzili się nie tylko sportowcy, czy też działacze klubu, zaszczycili
swoją obecnością władze miasta, radni,
zaproszeni przez władze klubowe goście,
a nawet kibice, fani i sympatycy Błękitnych. Potem w zwartym szeregu na czele
z pocztem sztandarowym powędrowano
do Miejskiego Centrum Kultury na uroczystą sesję Rady Miasta. Była ona wyłącznie poświęcona dziewięćdziesięcioleciu Klubu Sportowego Błękitni.

Rys historyczny klubu
i jego początki dotyczące
1923 r. przedstawił obecny prezes klubu – Janusz
Chłopik. Głównym punktem sesji było podjęcie
uchwały o nadaniu stadionowi
sportowemu
imienia Jerzego Arceusza
– znanego pasjonata
sportu – przedwcześnie
zmarłego prezesa klubu.
To właśnie jemu Błękitni
zawdzięczają bardzo wiele. Uchwałę tę przy burzy oklasków otrzymała
na pamiątkę żona Halina
wraz z synami Bogdanem
i Tomaszem. Oni też odsłonili pamiątkową tablicę
na budynku sportowym. Sylwetkę Jerzego
Arceusza przypomniał Stefan Modrzejewski – członek zarządu. Były również medale, odznaczenia, dyplomy, przemówienia
zaproszonych gości. Wiele gratulacji, słów
pochwalnych i prezentów dla klubu otrzymał prezes klubu – Janusz Chłopik. Wspaniała kolacja, gdzie toczyły się przyjazne
rozmowy, spotkania po latach, zakończyła
obchody 90-lecia klubu.
E. M. A

Złotą odznakę honorową z ramienia
Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej otrzymali:
Stefan Modrzejewski, Jarosław Żebrowski, Dariusz Karwowski, Ewa
Adamska, Włodzimierz Grabowski,
Franciszek Kopciński, Paweł Kopczyński, Walenty Jóźwiak, Krzysztof Leszczyński, Marek Brakowiecki, Janusz
Kędzierski, Jarosław Straus, Krzysztof
Goszczyński, Olgierd Wszałkowski,
Piotr Kujawa, Józef Choliński, Tomasz
Arceusz, Marek Żmijewski.
Złotą odznakę za wkład pracy na
rzecz piłkarstwa w województwie
mazowieckim z ramienia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej otrzymali:
Janusz Chłopik, Piotr Obrębski, Mieczysław Baranowski, Remigiusz Morawski, Andrzej Karasiewicz, Tomasz
Arceusz, Bogdan Jóźwiak, Kazimierz
Miklewski, Robert Dobies, Michał Mazurowski.
Srebrną odznakę za wkład pracy na
rzecz piłkarstwa w województwie
mazowieckim otrzymali:
Andrzej Ryziński, Zbigniew Kopciński,
Bogdan Jeżak, Jerzy Lawendowski,
Andrzej Staniszewski.
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