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Urząd od podszewki
Uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu wzięli udział
w ogólnopolskim programie
Młody Obywatel realizowanym
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK. Grupa projektowa wybrała temat:
„Urząd od podszewki”. Dzięki
niemu młodzi mieszkańcy naszego miasta mogli dokładnie
poznać specyfikę pracy Raciąskiego ratusza.
Celem Prolokalnych było zorganizowanie dnia otwartego w Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz konferencji, na której mieszkańcy
mogliby zapoznać się z ofertą Urzędu, a także uzyskać odpowiedzi
na nurtujące ich pytania. Przede
wszystkim jednak uczniowie chcieli uświadomić mieszkańcom, że
mają oni wpływ na to, co dzieje się
w mieście.

Zaangażować mieszkańców

Jako grupa młodych mieszkańców naszego miasta spotykaliśmy się z przedstawicielami różnych środowisk w naszym mieście
by zadać im pytania związane
z projektem. Raciążanie byli pytani, m.in.. o częstotliwość odwiedzania urzędu, rodzaj załatwianych w nim spraw czy pomysły
na wprowadzenie i udoskonalenie
pracy urzędu.
– Przez wiele miesięcy we
współpracy i ze wsparciem lokalnych instytucji pracowaliśmy nad
naszym projektem prowadząc wywiady z mieszkańcami, rozmowy z przedstawicielami władz lokalnych, komponując piosenki
i pisząc wierszyki – mówiła Edyta
Obrębska koordynator grupy. To

właśnie na włączeniu i zaangażowaniu mieszkańców zależało Prolokalnym najbardziej.

Wizyta na zamku królewskim

W czerwcu wzięliśmy udział
w warsztatach „Urząd od podszewki” prowadzonych przez panią Basię Rostek z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nasza grupa
nagrywała mnóstwo filmików,
a efekty naszej pracy zaprezentowaliśmy na youtube.
– Największym wyróżnieniem
było dla nas zaproszenie na Zamek
Królewski w Warszawie, gdzie mogliśmy podzielić się doświadczeniami i efektami pracy w elitarnym
gronie 60 szkół wybranych z pośród
ponad 600, które wysłały swoje zgłoszenie na Ogólnopolską Prezentację
Projektów Młodzieżowych. Projekt
„Młody Obywatel” realizowało 270
szkół z całego kraju, a my mieliśmy
ogromny zaszczyt być jedną z zaledwie 15 wyróżnionych wizytą na
Zamku. Jestem dumna i szczęśliwa,
że nam się udało. Dzieciaki spisały
się na medal. Na zamku bawiliśmy
się wybornie – powiedziała koordynator grupy Iwona Dąbrowska.
Prezentowaliśmy nasze filmiki i porównywaliśmy działania i wymienialiśmy się doświadczeniami z innymi grupami.

Konferencja prasowa

20 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca działania
grupy. Prolokalni profesjonalnie opowiedzieli o swoich działaniach, a następnie poprosili Burmistrza o udzielenie odpowiedzi
na zadane przez nich pytania.
Zaproszeni goście mogli również
obejrzeć film o grupie projekto-

wej i posłuchać autorskiej piosenki o Urzędzie, którą wykonała
cała grupa. Po udanej prezentacji
na wszystkich obecnych czekała
słodka niespodzianka.

Z wizytą w urzędzie

Po konferencji wybraliśmy się
do Urzędu Miejskiego. Wszyscy
pracownicy opowiedzieli nam czym
na co dzień się zajmują i na czym
polega ich praca. Dowiedzieliśmy
się wielu ciekawych rzeczy, a także
mieliśmy okazję przez chwilę poczuć się jak urzędnicy. Było to fajne doświadczenie, ktyóre na pewno
wiele nas nauczy.
Jeśli chcecie obejrzeć efekty naszej pracy zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na youtube,
wystarczy wpisać Prolokalni ;-)

Prolokalni dziękują!

Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia Burmistrza
Miasta Mariusza Godlewskiego.
Chcemy również bardzo podziękować Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół Dariuszowi Mosakowskiemu, za cierpliwość i wsparcie,
Dyrektorowi Miejskiego Centrum
Kultury Arturowi Adamskiemu

i wszystkim pracownikom MCKSiR
w Raciążu. Dziękujemy całej Radzie
Miasta, ponieważ bez ich finansowego wsparcia, wyjazd do Warszawy nie byłby możliwy. Dziękujemy mieszkańcom, którzy życzliwie
i z ogromną cierpliwością udzielali
wywiadów, a także wszystkim, którzy pomagali nam w działaniach.
Prolokalni
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Żegnamy starszaków
W słoneczne przedpołudnie 22
czerwca przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola w Raciążu
wzięły udział w uroczystym zakończeniu roku. Starszaki, które po wakacjach idą do szkoły
żegnały przedszkole, a młodsze
dzieci pożegnały swych starszych kolegów i koleżanki.
Dyrektor Iwona Karpińska uroczyście rozpoczęła zakończenie roku
cytatem Wiktora Hugo, że „Życie
składa się z powitań i pożegnań”. Podziękowała całemu gronu pedagogicznemu, personelowi niepedagogicznemu przedszkola, rodzicom, za
całoroczną ciężką pracę, życzliwość
i pomoc. Po podziękowaniach nad-

szedł czas na pożegnanie starszaków,
które opuszczają mury przedszkola
i życzenia wszystkim dzieciom udanych wakacji.

Wierszykom i śpiewom
nie było końca

Przedszkolaki zaprezentowały specjalnie przygotowany na ten
dzień wspaniały program artystyczny. Pięknie recytowały wierszyki,
śpiewały piosenki (w tym po angielsku) i tańczyły (m.in. walc, polonez,
rock and roll). W przygotowanie
uroczystości dzieci włożyły wiele
pracy, a zaproszeni rodzice docenili ich występy gromkimi brawami,
niekiedy łzami wzruszenia i dumy
ze swoich pociech.

Pożegnania nadszedł czas

Na zakończenie uroczystości starszaki żegnające przedszkole
otrzymały pamiątkowe zaświadczenia i dyplomy z rąk pani dyrektor.
Nie obyło się bez wzruszeń, kwiatów i podziękowań. Również młodsze dzieci otrzymały pamiątkowe
zaświadczenia z rąk swoich wychowawców. Milusińscy z młodszych
grup powrócą do przedszkola po
błogim czasie wakacji, zaś starszaki
zaczną swą nową przygodę w szkole
podstawowej.
Teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. A nam nie pozostaje nic innego jak życzyć Wam udanych wakacji drogie przedszkolaki!
Marianna Góralska

MZS rozpoczął wakacje
W piątek, 23 czerwca w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu
o godz. 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
2016/2017 w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum Publicznym.
Pogoda tego dnia nie dopisała,
było pochmurno i deszczowo.

Na uroczystości nie zabrakło
podziękowań i życzeń udanych
wakacji. Uśmiechów na twarzach
nagrodzonych uczniów oraz łez
wzruszenia i dumy na twarzach rodziców. Zła pogoda nie była w stanie popsuć humorów oraz radości
z nadchodzących wakacji.

Najlepsi wyróżnieni

Na uroczystym zakończeniu roku
szkolnego wyróżniono dyplomami
i drobnymi upominkami uczniów,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, reprezentowali szkołę
w konkursach i zawodach sportowych lub wyróżnili się wzorową fre-

kwencją. Za dobre wyniki w nauce,
tj. średnią ocen powyżej 4,75 w Szkole Podstawowej nagrody dostało 62
uczniów, zaś w Publicznym Gimnazjum 34 osoby. Burmistrz Miasta
Raciąża Mariusz Godlewski ufundował nagrody dla uczniów ze średnią powyżej 5,0 oraz wzorowe za-

chowanie. Wyróżnienie te otrzymało
31 uczniów Szkoły Podstawowej i 17
uczniów Publicznego Gimnazjum.
Uczniowie udali się na zasłużony
odpoczynek, by po wakacjach wrócić z nową energią. Gratulujemy sukcesów i życzymy udanych wakacji.
Marianna Góralska
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Dzień dziecka hucznie świętowany
Każdy z nas jest lub był kiedyś
dzieckiem. Dzieciństwo to magiczny czas. Zabawa, beztroska
i totalnie pozytywne spojrzenie
na świat – właśnie z tym nam się
kojarzy. Któż z nas nie wspomina z uśmiechem na twarzy
swych najmłodszych lat. To właśnie z okazji Dnia Dziecka na
najmłodszych mieszkańców Raciąża czekało mnóstwo atrakcji.
Na przedszkolaki czekał dzień
pełen wrażeń. Spędziły go na świeżym powietrzu przy pięknej pogodzie. Były gry, konkursy, zaba-

wy. Ponadto grill i dmuchańce. Co
więcej z okazji ich święta odwiedził
dzieciaki Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski – złożył dzieciom
życzenia i wręczył drobne
upominki.

tunel, rzut puszką do kartonowego
pudełka czy turbo – pająk. Ponad-

W MZS na wesoło

Pierwszego
czerwca
uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nie mogli narzekać na nudę. Od samego rana mogli brać udział
w konkurencjach sportowych, m.in. przejście przez
obserwować swoich kolegów podczas występów artystycznych i gimnastycznych. Co więcej mogły
skosztować kiełbaski z grilla oraz wziąć udział w pokazach strażackich, policyjnych i motocyklowych.

Kolorowo w ZOLu

to mogli wziąć udział w quizie muzycznym „Jaka to melodia?” oraz

Podopieczni Fundacji Odzyskać Radość,
w dniu swojego święta,
także byli niezwykle radośni. W czwartkowy poranek
wzięli udział w obchodach dnia

dziecka w Miejskim Zespole
Szkół w Raciążu. Dzieciaki bardzo cieszyły się i wesoło bawiły
się na pikniku. Popołudniu zaś
w odwiedziny do nich wybrał się
burmistrz Raciąża wraz z dyrektorem i pracownikami MCKSiR.
Były kolorowe balony, bańki mydlane, różne słodkości i mnóstwo zabawy.
W tym wspaniałym dniu, jakim
jest dzień dziecka, na twarzy każdego malucha powinien pojawić się
uśmiech. Dzieciństwo to przecież
najwspanialszy czas.
Paulina Adamiak

Robert Kędzierski o satysfakcji z bycia ojcem

Ojcostwo to odpowiedzialność i radość
Dzień Ojca (23 czerwca) to dla
młodszego aspiranta Roberta
Kędzierskiego zwykły dzień,
ale kończący się zawsze miłym
akcentem. Tego dnia otrzymuje
od synów prezenty wykonane
przez nich w szkole oraz drobne
upominki.
– Nawet jak zdarzy mi się o Dniu
Ojca zapomnieć, to synowie zawsze
pamiętają i przybiegają z życzeniami – mówi dumny ojciec 18-letniego Krystiana, 9-letniego Bartka
i 7-letniego Jędrzeja. Od 11 lat pełni
służbę w komisariacie policji w Raciążu, a od 7 lat jest dzielnicowym.
Współtwórca grupy profilaktycznej
Pat-Port działającej przy MCKSiR
razem z żoną i młodszymi dziećmi
mieszka w Baboszewie.
Najstarszy syn, Krystian ma
18 lat i właśnie wkracza w dorosłość. Mieszka i uczy się w Anglii.
W tym roku kończy college, czyli szkołę średnią i będzie trenerem
personalnym. Oprócz nauki, dużo
czasu poświęca na zajęcia sportowe i siłownię. Średni z synów to
9-letni Bartek, który uczy się w 3
klasie szkoły podstawowej i przejawia talent do matematyki i języków

obcych. Ostatnio zajął 3 miejsce
w powiatowym konkursie języka
angielskiego. Interesuje się też sportem i gra w drużynie Orląt Baboszewo. Najmłodszy syn 7-letni Jędrzej
jest uczniem pierwszej klasy szkoły
podstawowej. Interesuje się rolnictwem. Bardzo lubi sprzęty i maszyny rolnicze.

kowały. – Kiedy na świat przychodzą dzieci człowiek automatycznie
planuje im przyszłość. Wszystko,
co robi, robi z myślą o nich – mówi
Robert Kędzierski.
– Bycie ojcem zwiększyło poczucie odpowiedzialności w moim
życiu. Odpowiedzialności za siebie
i za dzieci. Jak każdy rodzic, uważam że dzieci trzeba kochać, ale
trzeba też im stawiać granice. Należy wystrzegać się błędów wychowawczych, które będą rzutowały na
ich przyszłość. Staram się spędzać
jak najwięcej czasu z dziećmi, poświęcać im dużo uwagi, z czym ze
względu na pracę jest najtrudniej –
mówi zapracowany ojciec.

Nie wyobraża sobie życia
bez dzieci

Kiedy Robert Kędzierski myśli
o ojcostwie to pierwszym, co przychodzi mu na myśl jest radość. –
Byłem przy wszystkich porodach.
Nie zemdlałem, wbrew temu, co się
często słyszy. Każdemu mężczyźnie
polecam to przeżycie, bo daje to nie
tylko radość, ale też poczucie więzi,
bardzo zbliża z żoną i z dziećmi, bo
jest się z nimi od początku, od dnia
ich narodzin. Każdego przyszłego
ojca namawiam do podjęcia takiej
decyzji. Nie należy się wahać – radzi nasz dzielnicowy.
Każdy dzień w ich rodzinie zaczyna się od wyprawienia dzieci do
szkoły. Mają o tyle łatwiej, że Bartek
i Jędrzej chodzą do tej samej szkoły,
w której żona Roberta Kędzierskiego pracuje, więc ona zabiera chłop-

ców do szkoły, a on jedzie do pracy.
Zamieszanie zaczyna się u nich dopiero po południu, gdy synów trzeba porozwozić na różne zajęcia pozaszkolne.
– Nie wyobrażam sobie życia
bez dzieci. Czasami zdarza się, że
synów nie ma w domu, bo np. wyjadą gdzieś na obóz, albo na wycieczkę i wtedy ogarnia nas z żoną uczucie pustki. Dzieci, co prawda robią
mnóstwo zamieszania, ale dzięki
nim nasz dom żyje – kontynuuje.

Jak to ojciec:
kocha, ale i wymaga

Robert Kędzierski jest przede
wszystkim ojcem kochającym, ale
jednocześnie stanowczym i wymagającym. To on ustanawia zasady
obowiązujące w domu, a chłopcy
wiedzą, co im wolno, a czego nie.
Dba również o to by dzieci wynosiły z domu jak najwięcej dobrych
wzorców. Jak sam przyznaje, dzieci zmieniły pozytywnie jego życie,
ale przede wszystkim je uporząd-

Autorytetem jest Tata

Wzorem jest dla niego Tata.
Robert wiele mu zawdzięcza. –
Mój ojciec jest dla mnie autorytetem. Przekazał mi wiele pozytywnych wzorców. Na pewno jednym
z nich jest kult pracy, bo tata całe
życie ciężko pracował. Oprócz tego
kulturę osobistą. Nauczył mnie też
odpowiedzialności. Jestem z tego
dumny – wyznaje.
Marianna Góralska
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Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek 8-16, piątek 8-18, sobota 9-14

Wieści z biblioteki
Kolejne nowości książkowe!

Biblioteka Publiczna w Raciążu zakupiła
ponad 130 książek głównie z myślą o miłośników fantasy, fantastyki, kryminałów i thrillerów. Wśród najnowszych tytułów znalazły się
m.in. Seria ,,Dary Anioła” tom. 1-3 Cassandry
Clare, „Z jednym wyjątkiem” i „Trzydziesta
pierwsza” Katarzyny Puzyńskiej, 3 tomy cyklu Teodor Szacki Zbigniewa Miłoszewskiego, Saga Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego,
Trylogia „Igrzyska Śmierci” Suzanne Colins,
„Księga jesiennych demonów” Jarosława
Grzędowicza, Trylogia Czarnego Maga Trudi Canavan oraz wiele innych powieści takich
autorów jak Stephen King, Katarzyna Bonda,
Charlotte Link, Harlan Coben, Jo Nesbo, czy
Jacek Piekara. Serdecznie zachęcamy odwiedzania biblioteki i do zapoznania się z naszą
ofertą czytelniczą!

Czytelniku prosimy – szanuj książki!

Biblioteka Publiczna w Raciążu zwraca się
z prośbą do czytelników – dbajmy o wypożyczane książki. Wszystkim nam zależy na pewno by z zasobów biblioteki można było korzystać jak najdłużej. Zmieniamy się dla Was,
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Piękny kwiat róży

także dla Was zamawiamy liczne nowości.
Tym razem prosimy – zróbcie coś dla innych.
Poniżej kilka zasad, które pomogą utrzymać
książki w dobrym stanie:
1. Nie dotykaj książek brudnymi rękami.
2. Nie czytaj przy jedzeniu.
3. Nie śliń palców przy odwracaniu kartek.
4. Nie zaginaj kartek przy czytaniu.
5. Nie kładź książek rozłamanym grzbietem
do góry.
6. Użyj zakładki w miejscu, gdzie przerywasz
czytanie.
7. Nie rób na wypożyczonej książce żadnych
znaków i dopisków.
8. Nie wyrywaj i nie niszcz kartek.
9. Traktuj książki z szacunkiem.
10. Gdy wypożyczasz książkę z biblioteki oddaj
ją w wyznaczonym terminie i w dobrym stanie.

Książka na telefon!

Aby zadowolić czytelników wprowadzamy kolejne udogodnienia. Prowadzimy telefoniczne rezerwacje książek! Chcesz zamówić
książkę i odebrać ją później? Zadzwoń! tel.
789 382 390.
BP w Raciążu

Pan Ryszard Godlewski z ulicy Hankiewicza 31, przekazał naszej redakcji zdjęcia niezwykłej urody krzewu róży pnącej, który wyhodował przed swoim domem.
Róża ma liczne szkarłatnoczerwone kwiaty i jest dumą właściciela. Ma ona 5 m wysokości i 4 m szerokości.
Podziwiamy wspaniały okaz i gratulujemy wytrwałości przy pracy.

Harmonogram odbioru śmieci z terenu miasta Raciąż

