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Skorzystaj z oferty PLIP!

Raciąż na ludowo!

W ostatnim czasie w Urzędzie Miejskim
w Raciążu wprowadzona została nowa usługa. Na stronie miastoraciaz.pl widoczna jest
zakładka PLIP – Platforma Informacyjno
– Płatnicza, dzięki której mieszkańcy mogą
sprawdzać i regulować przez internet swoje
zobowiązania wobec Gminy Miasto Raciąż.
Logowanie do Platformy informacyjno-płatniczej PLIP odbywa się przy pomocy Profilu
Zaufanego (można korzystać z niego przy pomocy bankowości internetowej). Zachęcamy
do rejestrowania się i korzystania z platformy.

Tradycyjnie, po raz szósty 14 i 15 sierpnia na
placu Adama Mickiewicza w Raciążu odbyła
się największa kulturalna impreza w regionie.
W tym roku, po raz kolejny, dwudniowy jarmark raciąski połączony został z dożynkami
parafialnymi. 14 i 15 sierpnia centrum Raciąża
zapełniło się kramami i straganami wystawców z kraju i zagranicy. Na muzycznej scenie
pojawiły się zespoły „Kapela Wujka Idziego”,
„Tabu” oraz „Future Folk” ze Staszkiem Karpielem - Bułecką. Nie zabrakło tradycyjnych
strojów i zespołów ludowych.
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Zmiany w organizacji ruchu
w naszym mieście
W ostatnim czasie w naszym mieście
zaszło kilka zmian w zakresie dotyczącym
ruchu drogowego. Są to zarówno zmiany
związane z organizacją ruchu, dotyczące
terenu zabudowanego, jak i zatrzymywania
się i postoju. Istotne zmiany w ruchu drogowym zaszły na ul. 19 stycznia, Zawoda
i Błonie. Prosimy o respektowanie przepisów, a także zapamiętanie wprowadzonych
zmian - drodzy kierowcy uważajcie !
- str. 4

Kostka na cmentarzu położona
W sierpniu zakończyły się prace przy Pomniku Pamięci Narodowej, który znajduje
się na naszym cmentarzu parafialnym. Miejsce wokół Pomnika, a także prowadząca do
niego aleja zostały oczyszczone i wyłożone
kostką. Zależało nam, by miejsce tak ważne
dla naszej społeczności i nawiązujące do historii miało godny wygląd.
- str. 3

Raciąż dla Neli
Dwuletnia Nela urodziła się z rzadką wadą
genetyczną Zespołem Grouchego. Jest to delecja długiego ramienia chromosomu 18.To
znaczy, że nie wykształciło jej się prawie całe
ramię tego chromosomu. Niestety to powoduje u Neli poważne opóźnienie w rozwoju
psychoruchowym. W Raciążu powstał Komitet Społeczny Zbiórki Publicznej „RACIĄŻ
DLA NELI”. Komitet zawiązał się w celu rejestracji i przeprowadzenia zbiórki publicznej
dla chorej dziewczynki, której mama pochodzi z naszego miasta.
- str. 3

Wakacyjne zajęcia z MCKSiR
W sierpniu w Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raciążu dzieci i młodzież, które nie wyjechały z miasta mogły korzystać z oferty wakacyjnej, przygotowanej z
myślą o nich, m.in. zajęć malarskich, rysunku,
rękodzieła, bibliotecznych i sportowych. Nie
zabrakło seansów w Kinie za Rogiem. Wszystkim dzieciom, które korzystały z oferowanych
przez MCKSiR wakacyjnych atrakcji dziękujemy i już teraz zapraszamy do korzystania z
oferty zajęć jesiennych.
- str. 6

2

Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta

S

zanowni Mieszkańcy,
kończy się okres wakacji,
który jak co roku był dla nas intensywny w kwestii inwestycji na terenie
miasta. Kontynuowane były prace
w ramach projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, które trwały na budynku Urzędu Miejskiego. Dzięki nowej elewacji
zyskał on zupełnie nowy wygląd, a
jego docieplenie pozwoli zmniejszyć
zużycie energii. Czekamy jeszcze na
ostateczne dokończenie budynku.
Jednocześnie bardzo mocno zmieniła się Hala Sportowa przy Stadionie Miejskim im. Jerzego Arceusza
przy ulicy Sportowej, która oprócz
docieplenia i nowej elewacji zyskała także nowe okna i drzwi. Dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu z
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2019” będziemy
mogli przystąpić także do remontu
wnętrza budynku, w tym instalacji
elektrycznej oraz ścian od strony wewnętrznej. Dzięki czemu będzie on
mógł służyć naszym sportowcom –
zarówno tym dorosłym jak i młodszym – a także wszystkim mieszkańcom. Przed powrotem najmłodszych
Raciążan, a także starszych uczniów
po wakacjach, remonty odbyły się
również w budynkach Przedszkola
Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego. Część
prac jeszcze trwa. Termomodernizacja budynków miejskich, która objęła oprócz tych wspomnianych, także
Miejskie Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji, siedzibę Biblioteki i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(były budynek poczty) oraz Straż
Pożarną i Przedszkole Miejskie, co
przyczyni się do dużych oszczędności dla budżetu miasta. W ostatnim
czasie zrealizowaliśmy również prace
wokół Pomnika Pamięci na naszym
cmentarzu parafialnym – prowadząca do niego aleja, oraz miejsce wokół
zostały wyłożone kostką brukową.
Zależało nam, by miejsce tak ważne
dla naszej społeczności i nawiązujące
do historii miało godny wygląd.
Dbajmy o środowisko i mienie
publiczne
Ostatni czas to wzmożone działania i apele ze strony Urzędu Miejskiego, jak i mojej, odnośnie sytuacji zagrażających czystości naszego
środowiska i terenów zielonych w
Raciążu. Proszę abyście zwracali
Państwo uwagę na to, komu przekazujecie tzw. elektrośmieci, czyli

zepsute lodówki i inne sprzęty elektroniczne. Rozmontowywanie ich
przez nieuprawnione do tego osoby,
w nieodpowiedni sposób powoduje,
że uwalniany jest znajdujący się w
urządzeniach freon, który nie tylko
powoduje, że szkodliwe promienie
UV bardziej docierają do Was –
mieszkańców i Waszych dzieci, ale
także przedostają się do gleby. Zużyty sprzęt elektroniczny należy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK),
znajdującego się na placu przy ulicy
Wolności 34 (dawna siedziba PGKiM). Mimo wielu starań i próśb
niestety wciąż zdarzają się akty wandalizmu i braku poszanowania dla
mienia publicznego znajdującego się
na terenie miasta. Szczególnie jest do
widoczne na terenie tzw. dużego Parku Miejskiego. Dokładamy wszelkich starań, by nasze miasto z roku
na rok wyglądało co raz lepiej. Nie
uda się jednak tego zrobić, bez czynnego udziału i współpracy z mieszkańcami. Wszyscy musimy dbać o
mienie publiczne, które należy przecież do nas wszystkich. Konieczność
usuwania kolejnych szkód powoduje, że ograniczane są środki np.
na zakupy nowych koszy na śmieci.
Apeluję, abyśmy wspólnie dbali o
wygląd Raciąża.
By na ulicach było bezpieczniej
W ciągu ostatnich tygodni nastąpiło kilka istotnych zmian w kwestii
organizacji ruchu na terenie miasta.
Zmiany zaszły na kilku ulicach. Dokładne informacje znajdą Państwo
wewnątrz „Pulsu”. Obecnie pracujemy nad stworzeniem kompleksowego rozwiązania organizacji ruchu w
Raciążu. W związku z tym zorganizowane zostało spotkanie w tej sprawie z radnymi, Policją, Starostwem
Powiatowym w Płońsku oraz zarządem dróg. Pojawiły się nowe pomysły, które będziemy konsultować z
mieszkańcami.
Lato – czas imprez plenerowych
Tegoroczne wakacje tradycyjnie
były bogate w organizowane przez
Miasto Raciąż, we współpracy z
Gminą Raciąż imprezy plenerowe.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie tych imprez na zlecenie
obydwu samorządów było Miejskie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu. Do części imprez
otrzymaliśmy także dofinansowania
zewnętrzne. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom spotkań. Szczególne podziękowania dla osób przygo-
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Mariusza Godlewskiego
Platforma Informacyjno – Płatnicza

Skorzystaj z oferty!
W ostatnim czasie w Urzędzie
Miejskim w Raciążu wprowadzona została nowa usługa. Na
stronie miastoraciaz.pl widoczna jest zakładka PLIP – Platforma Informacyjno – Płatnicza,
dzięki której mieszkańcy mogą
sprawdzać i regulować przez
internet swoje zobowiązania
wobec Gminy Miasto Raciąż. Zachęcamy do rejestrowania się i
korzystania z platformy.

towujących i pracujących w trakcie
tych wydarzeń, w tym pracowników
MCKSiR w Raciążu oraz Urzędu
Miejskiego. Dziękuję także Policji
oraz OSP Raciąż, strzelcom z Plutonu Strzeleckiego Raciąż, seniorom
W ramach Platformy Informacyjz klubów seniora oraz wszystkim
no – Płatniczej mieszkańcy mogą
stowarzyszeniom współpracującym
sprawdzić informacje dotyczące ich
przy organizacji tych wydarzeń.
nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracji gospodarki od80 lat od wybuchu wojny
padami komunalnymi. W serwisie
W niedzielę, 1 września w RaciąPLIP można sprawdzić i uregulować
żu upamiętniliśmy osiemdziesiątą
przez internet swoje zobowiązania
rocznicę wybuchu II wojny światowobec Miasta Raciąża, m.in. podawej. Oddaliśmy cześć i hołd wszysttek od nieruchomości, od środków
kim poległym i pomordowanym za
transportowych, rachunki za gonaszą Ojczyznę. Najpierw odbyła się
spodarkę odpadami komunalnymi.
Msza Święta w kościele parafialnym,
Wkrótce mieszkańcy będą mogli
a następnie modlitwa przed Grobem
także dokonać opłaty za użytkowaNieznanego Żołnierza na cmentarzu
nie wieczyste, mandaty Straży miejparafialnym oraz złożenie wieńców.
skiej i inne zobowiązania.
Dziękuję wszystkim uczestnikom
uroczystości, pocztom sztandarowym oraz zaproszonym gościom.
Szczególne dziękuje osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Składam podziękowanie
dla proboszcza naszej parafii księdza
Wiesława Kosińskiego oraz całej
asysty. Dziękuję także druhowi Jarosławowi Krupińskiemu oraz orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej w
Raciążu, inspektorowi Grzegorzowi
Domańskiemu oraz strzelcom z Plutonu Strzeleckiego Raciąż a także
komendantowi Andrzejowi Mikołajewskiemu oraz policjantom z Komisariatu Policji w Raciążu za zabezpieczenie przemarszu.

Czym jest PLIP?
PLIP – to platforma prezentująca

informacje o należnościach podatkowych mieszkańców, umożliwiająca w
łatwy i szybki sposób uregulowanie
należności przy zachowaniu pełnej
kontroli nad terminami płatności
oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. PLIP przeznaczony jest
dla osób fizycznych, legitymujących
się numerem PESEL oraz dla osób
prawnych posiadających wskazanego
pełnomocnika.
Logowanie do Platformy informacyjno-płatniczej PLIP odbywa
się przy pomocy Profilu Zaufanego
(można korzystać z niego przy pomocy bankowości internetowej).
Po wybraniu na stronie startowej
PLIP przycisku „Zaloguj” następuje
przekierowanie do strony logowania
Profilem Zaufanym, gdzie użytkownik wprowadza swój login i hasło,
a następnie potwierdza operację
przyciskiem „Zaloguj mnie”. Wtedy
następuje powrotne przekierowanie
do portalu PLIP, gdzie użytkownik
posiada już możliwość przeglądania
informacji o zobowiązaniach oraz
uregulowania wybranych należności
w kontekście podmiotu zalogowanego Profilem Zaufanym.
UM Raciąż
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Wiadomości lokalne

Zbiórka pieniążków już wkrótce

Wakacyjne zajęcia z MCKSiR

Raciąż dla Neli
Dwuletnia Nela urodziła się
z rzadką wadą genetyczną Zespołem Grouchego. Jest to delecja długiego ramienia chromosomu 18.To znaczy, że nie
wykształciło jej się prawie całe
ramię tego chromosomu. Niestety to powoduje u Neli poważne opóźnienie w rozwoju
psychoruchowym.

wrzucać pieniążki na pomoc w walce
z codziennymi trudnościami. Poza
tym komitet społeczny planuje organizację kilku miejskich wydarzeń, w
trakcie których zbierane będą środki dla dziewczynki (np. całodniowa
akcja „Niedziela dla Neli” z licznymi
atrakcjami zwieńczona koncertem
pt. „Witek Muzyk Ulicy dla Neli”
czy bal w wigilię andrzejek itp). O
wszystkich planowanych wydarzeniach informować będziemy na plakatach oraz na fanpage’u MCKSiR
w Raciążu, a o przebiegu zbiórki
na bieżąco będziemy informować w
Pulsie.
Wkrótce utworzone zostanie również konto bankowe, na które będzie
można dokonywać przelewów.
Zwracamy się do wszystkich chętnych, a w szczególności mieszkańców
miasta Raciąż oraz przedstawicieli lokalnych firm o wsparcie naszej akcji
oraz o przekazanie przedmiotów do
licytacji.

W Raciążu powstał Komitet Społeczny Zbiórki Publicznej „RACIĄŻ
DLA NELI”. Komitet zawiązał się
w celu rejestracji i przeprowadzenia
zbiórki publicznej dla chorej dziewczynki, której mama pochodzi z
naszego miasta. Celem jest zbiórka
pieniędzy na wsparcie Neli w codziennej rehabilitacji. Numer zbiórki 2019/3948/KS.
Od początku września w wielu
publicznych miejscach w Raciążu (aptekach, sklepach, bankach,
ośrodkach zdrowia, MCKSiR oraz
Urzędzie Miejskim) znaleźć będzie
Komitet Społeczny Zbiórki Pumożna puszki z wizerunkiem Neli i
opisem akcji. Będzie do nich można blicznej „RACIĄŻ DLA NELI”
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Letni wypoczynek
na wiele sposobów
W sierpniu w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Raciążu dzieci i młodzież,
które nie wyjechały z miasta
mogły korzystać z oferty wakacyjnej, przygotowanej z myślą
o nich, m.in. zajęć malarskich,
rysunku, rękodzieła, bibliotecznych i sportowych. Nie zabrakło seansów w Kinie za Rogiem.
W każdy wtorek dzieciaki mogły
korzystać z zajęć rękodzieła i bibliotecznych, podczas których wykonywały m.in. albumy o wakacjach i
przyjaźni „Scrapbooking”, wakacyjne zawieszki i łapacze snów oraz
prace dowolną techniką pt. „Letnie
wyprawy”. W środy wielbiciele sportu mieli możliwość pograć w piłkę
i w badmintona. W czwartki dzieci
uczestniczyły w zajęciach malarskich
i rysunku, m.in. z Dorotą Nasierowską z Ciechanowa. We wtorki, środy
i czwartki odbywały się również
seanse w Kinie za Rogiem, które
cieszyły się dużą popularnością. Na
początku sierpnia odbyła się Familijna sobota. W programie znalazły
się: przedstawienie Studnia bajek,
warsztaty, konkurs na kompozycję
kwiatów z papieru, gry i zabawy
plenerowe.
Wszystkim dzieciom, które korzystały z oferowanych przez MCKSiR
wakacyjnych atrakcji dziękujemy i
już teraz zapraszamy do korzystania
z oferty zajęć jesiennych.
Redakcja

Nela,

urodziła się z rzadką
wadą genetyczną Zespołem
Grouchego. Jest to delecja długiego ramienia chromosomu
18.To znaczy, że nie wykształciło jej się prawie całe ramię tego
chromosomu. Niestety to powoduje u Neli poważne opóźnienie
w rozwoju psychoruchowym.
To można powiedzieć taka tykająca bomba, bo nikt nie wie
czego możemy się w związku z
tą chorobą spodziewać. Dwuletnia dziewczynka, jeszcze nie
chwyta, nie siada, nie chodzi.
Nie mówi. Nie nawiązuje pełnego kontaktu z otoczeniem.
Mogą też występować choroby
towarzyszące, takie jak cukrzyca, choroby serca, padaczka,
dlatego musimy być czujni.
Zwracać uwagę na wszelkie objawy i badać Nele przynajmniej

co pół roku.
Na tę chorobę nie ma leku. Całe
Neli życie to jest i będzie czasochłonna rehabilitacja, mam
nadzieję że też udana nasza
walka o hormon wzrostu, który
podobno wspiera przy takich
schorzeniach rozwój. Chcemy
też spróbować eksperymentalnej metody genowej dr. Bankiewicza. Może przeszczepu
komórek macierzystych. Ale to
wszystko wiąże się z nakładami
finansowymi. Zbiórkami. Akcjami taka jak ta. Dzięki ludziom
dobrej woli my możemy walczyć
o nasze dziecko. O jej względną
normalność. Dlatego jesteśmy
wdzięczni za każdą formę pomocy. Teraz już wiem, że sami
nigdy byśmy nie dali rady.
Rodzice Neli
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Wiadomości urzędowe

Miejsca parkingowe wyznaczone
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Zmiany w ruchu drogowym w naszym mieście

Dbamy o niepełnosprawnych Zmiany organizacji ruchu
W ostatnim czasie na terenie miasta trwale oznakowano miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
Koperty są oznaczone kolorem niebieskim i znajdują się na parkingach
obok Urzędu Miejskiego, przy tzw.
małym parku i na ulicy Piłsudskiego.

Drodzy kierowcy - przypominamy, że za nieuprawnione parkowanie W ostatnim czasie w naszym
na miejscu dla osoby niepełnospraw- mieście zaszło kilka zmian w
nej grozi mandat w wysokości 500 zł zakresie dotyczącym ruchu drogowego. Są to zarówno zmiany
oraz 5 punktów karnych.
związane z organizacją ruchu,
UM Raciąż dotyczące terenu zabudowanego, jak i zatrzymywania się i
postoju.
Od końca lipca, zgodnie z obowiązującym planem organizacji ruchu
zniknęły znaki „ustąp pierwszeństwa”
na skrzyżowaniach ulic przed i za supermarketem „Biedronka” poprzecznych do ulicy Błonie. Ponieważ są to
skrzyżowania równorzędne, zamiast
wspomnianych znaków namalowano
linie warunkowego zatrzymania. Na
zamieszczonej mapie są zaznaczone
wspomniane skrzyżowania. Prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności
kierowców wjeżdżających na ulicę
Błonie od strony ulicy Piłsudskiego
– zgodnie z przepisami są zobowiązani zachować szczególną ostrożność
i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi

Szanujmy mienie publiczne

nadjeżdżającemu z prawej strony.
Teren zabudowany większy
W ostatnim czasie zmieniło się
również miejsce rozpoczęcia terenu
zabudowanego w Raciążu na ulicy Zawoda. Znaki znajdujące się
obecnie na wysokości supermarketu
„Topaz” zostaną przeniesione obok
ronda w Sierakowie. Teren zabudowany i ograniczenie prędkości do 50
km/h rozpocznie się zaraz po zjeździe
z niego w stronę miasta. Drodzy kie-

rowcy, pamiętajcie - zdejmijcie nogę
z gazu!
Nowe zasady na ul. 19 stycznia
W sierpniu zmieniły się również
zasady ruchu drogowego na ul. 19
stycznia. Ze względu na utrudnienia
i zagrożenie jakie powodowały pojazdy zaparkowane tuż przy skrzyżowaniu ulic 19 Stycznia i Kilińskiego, na
wniosek Policji, Powiatowy Zarząd
Dróg w Płońsku zadecydował o ustawieniu znaku „zakaz zatrzymywania
się”, który obowiązuje na odcinku
wzdłuż budynku OSP. Prosimy o respektowanie przepisów.
UM Raciąż

Lustro skradzione
W sierpniu na komisariacie Policji
w Raciążu zgłoszono kradzież lustra
drogowego, które znajdowało się na
ulicy Rzeźnianej. Niestety, jest to
kolejny z aktów wandalizmu, jakie
wciąż mają miejsce na terenie miasta
– np. poprzez użycie niezmywalnych
markerów niszczone są niedawno naprawione ławki na terenie tzw. małego parku. Przypominamy, że mienie
publiczne jest finansowane z podatków nas wszystkich, również Was –

mieszkańców. Konieczność zakupu
nowego lustra, czy usunięcia innych
szkód powoduje, że ograniczane są
środki, choćby na zakup kolejnych
koszy na śmieci. Ktokolwiek ma informacje na temat skradzionego lustra proszony jest o kontakt z Urzędem Miejskim. Drodzy Mieszkańcy
- wspólnie dbajmy o wygląd naszego
miasta.
UM Raciąż

Darmowy internet w Parkach Miejskich

Dbamy o miejsca pamięci

Mieszkańcu skorzystaj z internetu
Już od 2 lat na terenie obu
parków miejskich dostępna
jest bezprzewodowa sieć internetowa WI-FI o nazwie „HOTSPOT_UM_RACIAZ”. Zachęcamy
mieszkańców do korzystania z
sieci podczas spacerów i rekreacji na raciąskich terenach zielonych.

Poniżej krótki instruktaż jak korzystać z Hot Spotów. Aby połączyć
się z bezpłatną siecią należy:
1) Wybrać naszą sieć z listy jaka
pojawi się na telefonie (fot. 1 poniżej).
2) Włączyć przeglądarkę i nacisnąć
ikonkę strony domowej (fot. 2 poniżej).
3) Zaakceptować regulamin ko-

rzystania z sieci „HOTSPOT_UM_
RACIAZ” (fot. 3 i 4 poniżej).
Po wykonanych czynnościach możemy korzystać z łącza. Każda sesja
trwa 30 minut, po której nastąpi automatyczne rozłączenie z naszym telefonem. Zachęcamy do korzystania!
UM Raciąż

Kostka na

cmentarzu położona
W sierpniu zakończyły się prace
przy Pomniku Pamięci Narodowej,
który znajduje się na naszym cmentarzu parafialnym. Miejsce wokół
Pomnika, a także prowadząca do
niego aleja zostały oczyszczone i

wyłożone kostką. Zależało nam, by
miejsce tak ważne dla naszej społeczności i nawiązujące do historii miało
godny wygląd.
UM Raciąż

Wiadomości lokalne
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Animatorzy i Bibliotekarze z MCKSiR w kulturalnej trasie.

Kultura w drodze
Wakacyjny projekt MCKSiR w
Raciążu pod nazwą DKD, czyli Dom Kultury w Drodze zakończył się 3 sierpnia. Łącznie
animatorzy odwiedzili cztery
miejscowości gminy Raciąż.
Nie zabrakło atrakcji dla dzieci
i młodzieży, animacji, warsztatów, gier i zabaw plenerowych.

ty papierowe. Autorskie kompozycje, które powstały podczas warsztatów, zostały ocenione przez jury,
które z każdej miejscowości wyłoniło
laureatów. Nagrody zostały wręczone w trakcie Jarmarku Raciąskiego
15.08.2019 r.
Podczas zajęć DKD nie zabrakło
gier i zabaw rekreacyjnych takich jak

przeciąganie liny, gra w zbijaka balonami z wodą, bańki mydlane, bitwa
na poduszki, zabawa z chustą animacyjną i inne.
Ostatni DKD odbył się w Raciążu
3 sierpnia w ramach Familijnej soboty. W programie spotkania znalazły
się warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe oraz inscenizacja i warsztaty
teatralne. Serdecznie dziękujemy
wszystkim za udział. Było mnóstwo
dobrej zabawy. Zapraszamy za rok!
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II OFPiT „Polska Niepodległa” w Baboszewie

Wyśpiewane podium
Marcelina Chyczewska uczennica klasy IV a i Amelia Marciniak
uczennica klasy IV b reprezentowały
szkołę w II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Tańca „Polska Niepodległa
w Baboszewie. Dziewczynki zakwali-

fikowały się do finału. Poziom finału był niezwykle wysoki. Marcelina
Chyczewska zajęła II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
SP Raciąż

MCKSiR

Dom Kultury w Drodze (DKD)
to projekt, w którym animatorzy z
MCKSiR wraz z raciąskimi bibliotekarzami odwiedzili cztery miejscowości w gminie Raciąż: Koziebrody
(22.07.), Unieck (26.07.), Gralewo
(29.07.) i Krajkowo (2.08.), prowadząc działania kulturalne w postaci
warsztatów (rękodzieło artystyczne)
oraz animacji, korzystając z infrastruktury gminnej w danej miejscowości (w tym roku zajęcia odbyły się
w remizach strażackich).

Stop uszkodzeniom chodnika

Studnia bajek
Wzbogaceniem działań DKD była
realizacja projektu Stowarzyszenia
Seniorów, Emerytów i Rencistów w
Raciążu, pn. „Studnia bajek”, dzięki
któremu akcja wzbogacona została o
spektakl i warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy wykonali
proste lalki teatralne z papieru. Projekt dofinansowano ze środków Powiatu Płońskiego w ramach realizacji
zadań publicznych z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019.

Słupki już są
Pod koniec sierpnia, w związku
z powtarzającymi się uszkodzeniami łuku chodnika na skrzyżowaniu
ulic Piłsudskiego i Zielonej, burmistrz Mariusz Godlewski zadecydował o zainstalowaniu tam słupków

ochronnych, które będą zapobiegały
kolejnym uszkodzeniom. Mamy
nadzieję, że zainstalowane słupki zastopują powtarzające się zniszczenia
chodnika.
UM Raciąż

Papierowe kwiaty
Jak w roku poprzednim prowadzone były działania konkursowe. W
tym roku uczestnicy wykonali kwia-

Porządek wspólna sprawa

Dbajmy o przestrzeń miejską
Szanowni mieszkańcy, apelujemy do Was, abyście zwracali
uwagę na to, komu przekazujecie swoje tzw. elektrośmieci,
m.in. zepsute lodówki. Ich rozmontowanie w nieodpowiedni sposób może spowodować
uwolnienie znajdującego się w
nich freonu, który bezpośrednio powoduje, że niebezpieczne
promienie UV docierają do Was
i Waszych dzieci w większym
stopniu. Inne związki mogą także dostać się do gleby.
Otrzymujemy liczne sygnały, że
nieuprawnione do tego osoby odbierają od Was takie odpady, wymontowują niektóre części, a następnie
porzucają pozostałe elementy na
chodnikach, bądź w innych częściach
miasta czy nawet je palą. Przypominamy, że zużyty sprzęt elektroniczny
(musi być kompletny) można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK),

znajdującego się na placu przy ulicy Wolności 34 (dawna siedziba
PGKiM). Informujemy również, że
dalsze przekazywanie elektrośmieci
osobom nieuprawnionym i nie posiadającym zezwolenia na ich odbiór,
będzie traktowane jako przyczynianie się do zaśmiecania miasta, co
podlega karze administracyjnej. Nie

możemy być obojętni na takie praktyki. Apelujemy więc o rozsądek w
Apel do kierowców autobusów
tej kwestii. Wspólnie dbajmy środowisko i czystość w naszym mieście,
aby sytuacje widoczne na załączonej
fotografii się nie powtarzały.

Wnorowskiego poprawiona

Na wniosek mieszkańców osiedla
UM Raciąż przy ulicy Wnorowskiego, Burmistrz
Miasta Raciąża podjął decyzję o
utwardzeniu i wzmocnieniu wyjazdu
z tej ulicy na powiatowy odcinek ulicy Kilińskiego.
Zwracamy się z prośbą do kierow-

ców autobusów, aby nie korzystali z
tego skrzyżowania w celu zawracania,
ponieważ powoduje to uszkodzenia
w tym newralgicznym miejscu.
UM Raciąż
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14 i 15 sierpnia odbył się VI Jarmark Raciąski!

Raciąż na ludowo!
Tradycyjnie, po raz szósty 14
i 15 sierpnia na placu Adama
Mickiewicza w Raciążu odbyła
się największa kulturalna impreza w regionie. W tym roku,
po raz kolejny, dwudniowy jarmark raciąski połączony został z
dożynkami parafialnymi. 14 i 15
sierpnia centrum Raciąża zapełniło się kramami i straganami
wystawców z kraju i zagranicy.
Na muzycznej scenie pojawiły
się zespoły „Kapela Wujka Idziego”, „Tabu” oraz „Future Folk” ze
Staszkiem Karpielem - Bułecką.
Nie zabrakło tradycyjnych strojów i zespołów ludowych.

sze stoisko, które wybrali uczestnicy
jarmarku. W ramach wydarzenia
przeprowadzony został konkurs pn.
„Najlepsze stoisko wystawiennicze z
produktami tradycyjnymi i regionalnymi”.
Nie zabrakło muzyki folkowej i
gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Muzyczna scena jarmarku zapełniła
się folkowymi zespołami i grupami
muzycznymi, wśród których wystąpiły: Kapela Wujka Idziego, Sebastian Karpiel – Bułeczka & Future
Folk oraz Tabu. Poza koncertami
podziwiać można było inscenizacje
uliczne i teatry ludyczne, w ramach
organizowanego w tym roku konkursu teatrów pn. „Przegląd Teatrów

wieńce dożynkowe. Po mszy świętej
w kościele, ulicami przemaszerował
pochód z wieńcami i darami dożynkowymi. W przemówieniach władz
miejskich i gminnych podziękowano
rolnikom za trud i ciężką pracę włożoną w wyprodukowanie żywności,
która trafia później na nasze stoły.
Tego dnia, za sprawą przedstawicieli
miasteczka historycznego, które do
nas przybyło, Raciąż zamienił się w
miasto sprzed kilkudziesięciu lat, a
mieszkańcy mogli poznać ówczesne
tradycje i zwyczaje. Na scenie zaprezentowali się Krajkowiacy oraz lokalni artyści. Po południu można było
obejrzeć występy Stowarzyszenia Aktywni Seniorzy z Koziebród, Chóru

Artur Adamski
Dyrektor MCKSiR
w Raciążu

Tradycyjnie podczas tych dwóch
dni, odbył się jarmark uliczny. Pojawiło się ponad 80 wystawców z kraju
i z zagranicy by zaprezentować swoje
wyroby. Liczne kramy i stragany zapełniły się rękodziełem, pamiątkami,
rzeźbami, obrazami, wyrobami ze
szkła, metalu, wikliny, starociami,
żywnością ekologiczną, tradycyjnymi wędlinami i pieczywem, miodami, słodyczami, nalewkami, roślinami. Odbyły się też degustacje
regionalnego jedzenia. W tym roku
odbył się również konkurs na najlep-

ludycznych i inscenizacji ulicznych
– teatr jako tradycja jarmarczna”.
Zorganizowane zostały, w ramach
pokazów „Ginących Zawodów”
również pokazy rzeźbiarskie, rzemiosła kowala oraz warsztaty malarskie.
Przeprowadzono również liczne animacje i konkursy.

Seniorów, odbywały się konkursy familijne. Wręczono również nagrody
laureatom konkursu rękodzielniczego organizowanego w ramach akcji
,,Dom Kultury w drodze”.
Jarmark to wydarzenie, które nawiązuje do tradycji i zwyczajów,
podtrzymuje dziedzictwo narodowe
i kulturę naszych przodków. Powrót
III Miejsko – Gminne Dożynki do korzeni jest niezwykle ważny, a
Parafialne
z targi kupieckie i jarmarki uliczne
Drugiego dnia zaś odbyły się Miej- wiążą się z historią naszego miasta
sko – Gminne Dożynki Parafialne, już od XIII wieku.
podczas których podziwiać mogliśmy

Lista osób i instytucji, które wspar- "Przyjazne Mazowsze"
ły organizację wydarzenia.
• Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
Organizator: Miejskie Centrum • Ochotnicza Straż Pożarna
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ry- w Raciążu
szarda Kaczorowskiego w Raciążu
• Komisariat Policji w Raciążu
Partnerzy:
• Gmina Miasto Raciąż
• Gmina Raciąż,
• Zespół Szkół STO w Raciążu
Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu,
• Zespół Szkół w Raciążu
• Lokalna Grupa Działanie

Ponadto wspierali nas:
• Ks. Proboszcz Wiesław Kosiński
• Pani Grażyna Rogowska
• Pani Dorota Rosińska
• Pan Michał Zglinicki
• Pani Monika Janiszewska
• Pani Krystyna Brzezińska
• Pani Bogumiła Baranowska

• Pani Jadwiga Mielnicka
• Pani Gabriela Szerszeniewska
• Pani Małgorzata Grzelak
• Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu
• Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu
• Seniorzy z Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Seniorzy z Klubu Seniora
• Pluton Strzelecki w Raciążu
• Jednostka Strzelecka 1863 Unieck
• Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety pracujące” w Koziebrodach

Już po raz szósty udało nam się,
wspólnymi siłami, zorganizować Jarmark Raciąski po raz trzeci połączony z Miejsko-Gminnymi Dożynkami
Parafialnymi. W tym roku, przez
dwa dni sierpnia, mogliśmy odwiedzić blisko 80 kramów wystawienniczych, wziąć udział korowodzie dożynkowym, posłuchać dobrej muzyki
z gatunku folku i Reggae, obejrzeć
pokazy teatrów ulicznych, miasteczka historycznego, kowala, rzeźbiarzy
czy zaczerpnąć trochę rozrywki w
licznych konkursach i zabawach tematycznych.
W tegorocznej edycji tak dobrze
jak nigdy dotąd udało się zrealizować zamierzenia, które przyświecały
nam od samego początku - aktywizacja lokalnych artystów, twórców, wytwórców oraz producentów. W szóstej edycji wydarzenia wzięło udział
kilkunastu lokalnych wystawców z
przeróżnymi produktami, wyrobami, dziełami. Taki rozwój sytuacji
jest dla nas budujący i motywujący
do dalszej pracy nad kolejnymi edycjami Jarmarku Raciąskiego.
Idea wskrzeszenia organizacji historycznych jarmarków na naszym
terenie niewątpliwie przyjęła się. Co
roku planujemy coraz to nowe atrakcje dla uczestników i gości, którzy
odwiedzają nas w czasie tych dwóch
dni. Nie inaczej będzie w przyszłym
roku. Planujemy wprowadzić kilka
zmian oraz rozbudować jarmark o
zupełnie nową część, mającą głębokie konotacje historyczne z naszymi
terenami.

Chciałbym podziękować osobom
zaangażowanym w powodzenie tego
przedsięwzięcia oraz w przygotowania i realizację wydarzenia w szczególności:
• Miejskim władzom samorządowym z Burmistrzem Miasta Raciąża Mariuszem Godlewskim oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej
Pawłem Chrzanowskim na czele bez
wsparcia, których organizacja tego
wydarzenia byłaby niemożliwa.
• Gminnym władzom samorządowym, w tym szczególnie Wójtowi
Zbigniewowi Sadowskiemu oraz
Przewodniczącej Rady Gminy Teresie Muchyńskiej, za udzielone wsparcie oraz włączenie się w organizację
wydarzenia, a przede wszystkim III
Miejsko-Gminnych Dożynek Parafialnych.
• Parafii pw. Św. Wojciecha, ks.
Proboszczowi Wiesławowi Kosińskiemu oraz parafianom za przyłączenie
się po raz trzeci do organizowanych
dożynek oraz za przygotowanie uroczystej dożynkowej Mszy Świętej.
• Wojewódzkim władzom samorządowym za niebagatelny zastrzyk
finansowy w postaci przyznanej, po
raz kolejny, dotacji na realizację VI
Jarmarku Raciąskiego w kwocie blisko 60 000,00 zł.
• Paulinie Adamiak za prowadzenie spraw związanych z projektem
oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją, pracownikom MCKSiR za
pracę jaką włożyli w przygotowanie i
realizację tego najbardziej wymagającego wydarzenia.
• Pani Grażynie Rogowskiej, sołtysom oraz mieszkańcom poszczególnych sołectw biorących udział w tegorocznych Dożynkach Parafialnych
za pomoc i wsparcie przy organizacji.
• Partnerom instytucjonalnym
oraz osobom prywatnym zaangażowanym w organizację wydarzania,
a także sponsorom, których wsparcie
finansowe wiele dla nas znaczy przy
organizacji tak dużych przedsięwzięć.

• Stowarzyszenie Aktywni Seniorzy Usługi Gastronomiczne Monika JaKoziebrody
niszewska, Groszek Elżbieta Smoliń• Zespół Tańca Ludowego „Krajko- ska, Tartak Krzysztof i Anna Falkiewiacy”
wicz, Ferm Pasz, Atomis, Hurtownia
Spożywcza Daniel Cywiński, PHB
Patronat Honorowy:
Goszczycki Moto Części, PHUP
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Marszał, PUB Grajdołek SebaWojewoda Mazowiecki i Marszałek stian Kosiński, Auto Części Jarosław
Województwa Mazowieckiego
Zawadzki, MIX Dziecięco – Młodzieżowy Ilona Cieślińska, Viener
Sponsorzy:
Mirek Kisielewski, Iwona TrzcińBank Spółdzielczy w Raciążu, Pol- ska Usługi Gastronomiczne, Tomlek, PVC Alfa, Domax Paweł masz i Krystyna Wawrowscy, Firma
Chrzanowski, Karczma Retro, Pro- „Krzyś” Krzysztof Pawełek.
dom, Delikatesy u Cybulskich,
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewo- to o randze naszego wydarzenia.
Dofinansowanie pozyskane
Miejskie Centrum Kultury, Spor- da Mazowiecki oraz Marszałek Wotu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo- jewództwa Mazowieckiego świadczy
MCKSiR Raciąż
rowskiego w Raciążu pozyskało w
tym roku – rekordowe dofinansowanie w wysokości blisko 60 tys. zł na
realizację VI Jarmarku Raciąskiego.
MCKSiR otrzymało unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014–2020.
To efekt konkursu rozstrzygniętego
przez mazowieckie biuro Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich. Wsparcie trafiło do 12 partnerów KSOW,
w tym MCKSiR w Raciążu. Środki udało się pozyskać na realizację
projektu pn. VI Jarmark Raciąski –
operacja o charakterze wystawienniczym. Dzięki pozyskanym środkom
udało się utrzymać wysoki poziom
wydarzenia. Niezwykle istotny jest
fakt, że nasze wydarzenie honorowymi patronatami objęli Minister
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Piłkarskie pożegnanie wakacji

Turniej o Puchar Burmistrza
25 sierpnia na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w
Raciążu odbył się „Raciąski Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza Miasta Raciąża. Stadion

W turnieju wzięło udział 5 zespoMiejski zapełnił się piłkarzami
walczącymi o zwycięstwo, a ki- łów. Zmagania piłkarskie rozpoczęły
bice mogli obserwować zmaga- się ok godziny 9. Rozgrywki odbywały się w systemie każdy z każdym,
nia drużyn.
zatem odegrano 10 spotkań. Łącznie
padło 36 bramek. Zwyciężyła drużyna FC Walkielona. Drugie miejsce
przypadło drużynie pn. „Rzeźbiarze”.
Podium uzupełnił Harnaś Team. Na
zakończenie przyznano także nagrody indywidualne. Królem strzelców
z sześcioma bramkami został zawodnik Tynk-Pol Płońsk – Emil Wachol.
Najlepszym bramkarzem wybrano
Radosława Ambrochowicza. Najlepszym strzelcem okazał się Dawid
Kowalski, a tytuł najlepszego zawodnika całego turnieju otrzymał Jacek
Pniewski. Statuetki oraz dyplomy
drużynom i zawodnikom wręczył
Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz
Godlewski.
Redakcja

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Strażacki Piknik Rodzinny
Na zakończenie wakacji, w
ostatnią sobotę wakacji – 31
sierpnia zapraszamy na Rodzinny Piknik Strażacki. Nie
zabraknie atrakcji dla dzieci i
dorosłych! Impreza rozpocznie się o godz. 14.00 na terenie
parku miejskiego przy budynku
MCKSiR.

strażackie związane z bezpieczeństwem, prezentacja wyposażenia
strażackiego, nabór młodych ochotników. Co więcej skorzystać będzie
można z symulatorów dachowania,
zderzenia i air bag. Ponadto policjanci znakować będą nasze rowery.
Obejrzeć będzie można również pokaz tresury psa policyjnego. Odbędą
się również konkursy strażackie oraz
Na uczestników czekają licznie wiele innych atrakcji. Nie może Was
atrakcje, m.in. gry i zabawy dla dzie- zabraknąć!
ci, warsztaty, tory sprawnościowe,
Redakcja
występy wokalno-muzyczne, pokazy

Spływ kajakowy po Wkrze

Kajakiem po rzece
Spływy kajakowe są wspaniałą propozycją na przeżycie
wspólnej przygody. Są idealnym sposobem na aktywny wypoczynek i bliski kontakt z przyrodą. Umożliwią oderwanie od
codzienności, skupienie na wykonaniu konkretnego zadania,
a przez to odstresowanie.

Taką okazję mieli uczestnicy spływu kajakowego zorganizowanego
przez Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Spływ od-

był się w niedzielę 4 sierpnia. Pogoda
dopisała, było słonecznie i ciepło.
Uczestnicy około godziny 9.30 wyruszyli z Raciąża do Sochocina. Trasa
spływu liczyła ponad 10 km i prowadziła z Sochocina do Przystani KAJA-Sobieski. Trasa była bardzo malownicza i ciekawa. Grupa pokonała
ją w 2-3 godziny. W organizowanej
imprezie uczestniczyło 28 osób w
różnym wieku. O bezpieczeństwo
troszczyli się ratownicy, którzy udzielili kilku rad. Wszyscy uczestnicy w
dobrych nastrojach ruszyli na trasę
spływu, który był okazją nie tylko
do rekreacji, wypoczynku, a także
do sprawdzenia swoich możliwości,
przełamania strachu oraz poznania
walorów przyrodniczych rzeki Wkry.
Wszystkim udało się szczęśliwie
dopłynąć do celu. Na zakończenie
można było odpocząć przy ognisku
i grillu. Powrót do Raciąża nastąpił
około godz. 17.00.
MCKSiR

Wiadomości lokalne
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Wsi spokojna, wsi wesoła..

Wiele atrakcji w Sielance
Niedaleko Raciąża w malowniczej okolicy zespołu przyrodniczo -krajobrazowego
Pólka-Raciąż, leży Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielanka”. Właściciele Alicja i Mikołaj
Adamczyk od ponad 20 lat zagospodarowują 13 hektarowy
teren i tworzą cudowne siedlisko, otoczone łąkami, lasem i
licznymi stawami.

przygotowują się do konkursów i
zdobycia odznak jeździeckich. Najmłodsi uczestnicy liczą zaledwie 5-6
lat i dzielnie zapoznają się z końmi
pod czujnym okiem instruktorki.
Jest też możliwość zorganizowania
przejażdżki wozem konnym, a zimą
saniami.

nawet jednego turnusu.
W gospodarstwie znajduje się też
duży obiekt z trzema świetlicami i
pokojami noclegowymi. Można tutaj wypocząć w gronie znajomych
czy rodziny, ale też zorganizować
przyjęcie okolicznościowe, rocznicę,
nieduże wesele w wiejskim klimacie czy urodziny. Pyszna kuchnia ze
Obozy jeździeckie
swojskim jedzeniem, przyjazna atW trakcie wakacji odbywają się mosfera zachęcają do powrotów.
tutaj obozy jeździeckie. Dzieci mają
Edukacja w terenie
Gospodarstwo „Sielanka” należy również do Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych. Tutaj można
zorganizować bardzo ciekawą wycieczkę dla szkół i przedszkoli i skorzystać z profesjonalnie przygotowanych paneli edukacyjnych: Przyroda
to przygoda, Ceramika, Aromaty i
mydełka, My i konie, Ziołowy zakątek i inne.
Dla kilkudniowych wycieczek i
zielonych szkół dodatkowo organizowany jest poranny spacer ornitologiczny czy panel Ale kosmos.
Wszystkie zajęcia prowadzane są pejskich czy wziąć udział w licznych
przez pasjonatów tematu i dostoso- konkursach promujących lokalny
wane są do wieku dzieci. Łączą zaba- produkt czy usługę. W najbliższym
czasie będzie również starało się zdobyć certyfikat - Marka Przyjazne Mazowsze.
Rodzinna przystań
Gospodarstwo
Agroturystyczne „Sielanka” prowadzone jest rodzinnie - nie tylko przez właścicieli
Państwa Adamczyków, ale również
przez ich dzieci i współmałżonków,
którzy przygotowują panele i atrakcje. Wszystkim zależy na wygodzie
i zadowoleniu gości dlatego każda
grupa traktowana jest indywidualnie i z wielką starannością. Każdy w

Główną atrakcją gospodarstwa są
konie. Spora stajnia liczy obecnie
13 zwierząt w tym klacze, które są
związane z „Sielanką” od samego początku i obecnie cieszą się swobodą
na zasłużonej emeryturze. Przy stajni
i na łąkach znajdują się padoki przystosowane do nauki jazdy konnej.
W Sielance zarówno dzieci jak i dorośli uczą się jazdy klasycznej, szkolą swoje umiejętności w skokach,

nie tylko praktyczne zajęcia w siodle, ale również przygotowanie teoretyczne, wachty stajenne, rekreacyjne
wyjazdy w teren, gry i zabawy i wiele
innych atrakcji. Odpowiednio podzieleni na grupy względem swoich
umiejętności czasami muszą wstać
na jazdę nawet o szóstej rano, żeby
później uniknąć upałów. Ale odrobinę wysiłku wynagradza duży postęp
w nauce jaki można zrobić w ciągu

wę z pozytywną edukacją, a dzieciaki
wracają dodatkowo z własnoręcznie
wykonanymi ceramicznymi dekoracjami, mydełkami czy mini ogródkami z ziołami. W trakcie zajęć uczestnicy korzystają z profesjonalnego
sprzętu: lunet, lornetek, teleskopów,
narzędzi ceramicznych czy naturalnych składników kosmetycznych. Na
wycieczkach dzieci poznają nie tylko tajniki przyrody, życia konia czy
pracy na wsi, ale korzystają również
z dodatkowych atrakcji np. przygotowują sobie ognisko z kiełbaskami,
biorą udział w konkursie strzelania z
wiatrówki lub łuków, w grze tereno- „Sielance” może poczuć się wyjątkowej czy dyskotece z karaoke.
wo, swobodnie i wypoczywać w otoczeniu zjawiskowej przyrody.
Lokalna współpraca
Zespół Przyrodniczo-KrajobrazoGospodarstwo mocno wspiera wy Pólka-Raciąż na terenie którego
rozwój gminy oraz współpracuje z znajduje się również gospodarstwo
lokalnymi organizacjami np. Lo- „Sielanka” wyróżnia się bogactwem
kalną Grupą Działania - Przyjazne awifauny, a przez entuzjastów ptacMazowsze. To dzięki tej współpracy twa nazywany jest „Mała Biebrzą”.
udało się rozwinąć niektóre eduka- Okolica znana jest z liczności różcyjne kierunki, gościć wizytacje z nych ptasich gatunków, a w samym
grup lokalnych innych krajów euro- gospodarstwie można złowić apa-

ratem niesamowite „ornitologiczne
perełki” np. bielika, białą czaplę,
bąka, zielonkę, wodniczkę, czy egzotycznie wyglądające dudka, wilgę
i zimorodka. Dodatkowo powstała
tutaj ścieżka edukacyjna z tablicami
przedstawiającymi mieszkańców łąk
i lasów jak również gatunki ptaków,
które można spotkać w okolicy.
Duży nakład pracy na zaniedbanym kawałku ziemi zaowocował
powstaniem wspaniałego siedliska.
Gospodarze podkreślają, że jeszcze
wiele jest do zrobienia, jednak już
teraz „Sielanka” stanowi cudowną wyspę agroturystyczną w naszej
gminie. Oferta edukacyjna stale się
powiększa i już niebawem będzie

można skorzystać z nowych paneli
dla dzieci i młodzieży. Warto więc
ruszyć z dzieciakami z za szkolnej
ławki w teren lub zajrzeć tutaj choć
na chwilę, aby odpocząć i zaczerpnąć
pozytywnej energii.
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Sielanka”
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Ciekawostki historyczne

VI Parada Seniorów „Dojrzali wspaniali”

też koncert Krzysztofa Krawczyka,
panele dyskusyjne, w których wzięli
udział m.in. Beata Tadla, Tomasz Jacyków, Robert Janowski, Katarzyna
Pakosińska, Mariola Bojarska-Ferenc
- Rozrywka 60+, Stylowo po sześćdziesiątce, Mądra babcia w świecie
dorosłych; warsztaty (stylu, garncarRegionalne Stowarzyszenie
skie, kaligrafii, ruchowe), spotkania
Twórców Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Raciążu jest
partnerem w projekcie Stowarzyszenia „Nasz Drobin” - „Drobniej ma sens”. Razem braliśmy
udział w Paradzie Seniorów w
Warszawie.

Byliśmy tam i my!

„Puls Raciąża ” nr 7 (100) 2019
i badania. Wielką atrakcją był największy w Polsce Dancing Międzypokoleniowy prowadzony przez DJ
Wikę.
Redakcja

24 sierpnia ze skrzyżowania Al.
Jerozolimskich i ul. Kruczej ruszyła
Ogólnopolska Parada Seniorów, która odbyła się już po raz VI, Raciąż
uczestniczył w niej po raz pierwsze.
W paradzie wzięło udział blisko 15
tysięcy osób. nie zabrakło kolorowych strojów i transparentów (Mam
chrapkę na babkę z Raciąża, Mam
apetyt na życie, Zawsze z uśmiechem
na twarzy, Bez seniora nie ma juniora, Nie dbam o wiek, dbam o siebie).
Było wesoło, barwnie i słonecznie.
W programie imprezy znalazły się

Tylko nieliczni jeszcze pamiętają…

Na stracenie szli spokojnie
W marcu bieżącego roku w
Kobyłce, odbyły się VII Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych z udziałem
Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Uroczystości
zorganizowane z inicjatywy Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda
Pileckiego. Szczególnie doniosłym
momentem uroczystości pod pomnikiem „Poległym za Ojczyznę”,
było wręczenie przez szefa MON
Mariusza Błaszczaka aktu mianowania na stopień majora panu
Mieczysławowi
Chojnackiemu
ps. „Młodzik” – żołnierz Armii
Krajowej i antykomunistycznego
podziemia po II wojnie świato-

ur. w 1925 r., Jebas Zygmund – ps.
„Jodła”, „Pantera” ur. 6.12. 1926 r.,
Jebas Michał , ur. 6 sierpnia 1898
roku., Bronisław Urbański – ps.
„Ślepy”, „Andrzej”, ur. 15.01.1910
r., oraz Mirosław Zbyszyński.
Mieczysław Chojnacki „Młodzik” (ur. 1924) – żołnierz AK,
wszedł w skład powstałego w połowie
1945 roku Obwodu „Mewa” Ruchu
Oporu Armii Krajowej. Dowodził I
rejonem, który obejmował Sierpc –
jego rodzinne miasto. Pełnił funkcję
dowódcy
plutonu
specjalnego
stanowiącego osobistą ochronę
Komendanta Okręgu – Józefa
Marcinkowskiego „Łysego”. Nie
ujawnił się w czasie amnestii w roku
1947. Został aresztowany 17 marca
1950 roku. Skazano go na karę
śmierci, którą zamieniono na 15 lat
więzienia.
Chciałbym przedstawić Czytelnikom fragment jego wspomnień po
aresztowaniu przez Urząd Bezpieczeństwa.

wej.
Dlaczego fakt
ten nie uszedł mojej uwadze i piszę
o tym na łamach „Pulsu Raciąża”?
Otóż dlatego, że jego współtowarzysze broni, którzy nie dożyli tej chwili
pochodzą z Raciąża. Są to: Ciarka Zygmunt – ps. „Sowa” (rocznik
1922), Ciarka Stanisław - ps. „Zadra”, „Dzięcioł” – urodzony 22-101920 r., Jebas Tadeusz – ps. „Skała”

zasadniczo nic do sprawy nowego
nie wnosili. Była jedna osoba z mojej sekcji dywersyjnej, „Lew” – Mazurowski Zenon, który właściwie
mnie jeszcze usiłował bronić, chociaż
mówił cały czas prawdę. Potem
zeznawał dowódca oddziału ROAK-u, w którym się ukrywałem po wsypie, „Lis”, [... ] Ziółkowski Leon. To
był z 1920 roku wachmistrz kawalerii. Już miał wtedy 50 lat i jeszcze
konspirował za Niemców. I potem
był w ROAK-u w obwodzie „Mewa”.
Tak że ludzi tam było niewielu na
sali rozpraw. Później sąsiadka mi
mówiła, że przyszła ze swoją synową
i płakały. Więc ktoś jednak na tej sali
żałował.
W celi śmierci już po wyroku [...
] nie pozwolili mi porozmawiać z
matką, tylko otoczyli mnie ubecy i
odprowadzili do aresztu UB. Tam
przebywałem około dwóch dni i
przewieźli mnie do warszawskiego
więzienia na Mokotowie. Tam właśnie znalazłem się w celi śmierci,
na piętrze w skrzydle zachodnim
lub północno-zachodnim. Była to
druga sala po wejściu na korytarz.
Wszedłem do niej oszołomiony,
ponieważ znajdowało się tam około
osiemdziesięciu osób, w tym przeszło
połowa z wyrokami śmierci. Wśród
więzionych można było wyróżnić
kilka grup towarzysko-koleżeńskich.
Najbardziej liczna była IV Komenda
WiN. Składała się z kilku osób: Ciepliński, mjr .Adam Lazarowicz, mjr
Mieczysław Kawalec, kpt. Franciszek Błażej.

- „Funkcjonariusze UB z Sierpca– jak się wyrazili – „zabierają mnie
do mamy” i przewożą z Wrocławia,
gdzie zostałem złapany. Przewieźli
mnie do Sierpca i tam od lipca do listopada [1950 roku] przechodziłem
śledztwo, które nie było już dokuczliwe jak we Wrocławiu. [... ] Miałem
pokazową sprawę w Sierpcu. Odbyła
się 22 grudnia [1950 roku], parę dni
przed Wigilią. Wypytywano mnie o
akcje [... ] [ROAK] na terenie po[... ] Wszyscy byli skazani na karę
wiatu sierpeckiego oraz płoń- skiego.
śmierci,
nieraz podwójną lub potrójPowołano kilku świadków, którzy
ną. Najwięcej tych wyroków, chyba

cztery [w rzeczywistości: pięć], miał
Ciepliński. Otóż oni trzymali się
bardzo razem, przy jednym stole.
Tam jeszcze był kpt. Gracjan Klaudiusz Fróg – dowódca 3. Brygady
Wileńskiej kiedyś. Następna grupa, która trzymała się razem, to był
Wileński Okręg eksterytorialny. Był
tam płk Antoni Olechnowicz, następnie mjr Zygmunt Szendzielarz
„Łupaszka”, Borowski „Trzmiel” oraz
por. Lucjan Minkiewicz „Wiktor”.
[... ] Z nimi trzymał się jeszcze
Maciej Jeleń. Też wszyscy otrzymali
wyroki śmierci. Na początku 1951
roku, zamiast spać na betonie, na
barłogu i na siennikach, wstawiono
nam trzypiętrowe łóżka. Ja spałem z
brzegu, bliżej tego niemiłego miejsca, jak to się nazywało – kibel, ale
koniecznego, no i umywalki. Łóżka
były zestawiane po dwa, tak że jeszcze za moimi plecami był kolega. Ale
w czasie takich historii jak prowadzenie na śmierć to zawsze ktoś się wciskał między nas. [...] Wszyscy zachowywali się spokojnie, kiedy przyszła
chwila wykonania wyroku. Ja nie widziałem tam ludzi, którzy wychodzili
na stracenie i mieli dziki wzrok, oni
byli spokojni. Nie widziałem, żeby w
ich oczach był strach, był żal. Zupełnie spokojnie zabrano dwunastu oficerów i nie było żadnych spazmów
ani żadnej awantury.
Milknące tupanie drewniaków
Pierwszych stracili czterech wilniuków: Olechnowicza, Szendzielarza, Lucjana Minkiewicza i Borowskiego. Zabierano ich, po kolei
wywołując z celi. Pierwszy wyszedł
Olechnowicz, słyszeliśmy, że wyprowadzają go na korytarz, bo krata
strzeliła i słychać było charakterystyczny odgłos drewnianych trepów
– schodził na dół. I po około 10
minutach wywołali następnego –
Szendzielarza. On zatrzymał się przy

drzwiach, wykonał półobrót i powiedział do nas: „z Bogiem, panowie”. A myśmy odpowiedzieli mu:
„z Bogiem, panie majorze”. I wyszedł. To samo tupanie drewniaków
i potem zanik kroków. Następnego
wywołali „Trzmiela” Borowskiego,
oficera. Podobnie odszedł, bardzo
spokojnie. Otrzymałem od niego
pamiątkę – nie miałem chusteczki
i on podarował mi swoją. Po dłuższej przerwie zabrali „Wiktora”, tzn.
Minkiewicza. Sądziliśmy, że może go
ułaskawią nawet, ale jednak go zabrali. [...] Jeśli chodzi o śledztwo, to
na przy- kład „Łupaszka” był z nami
tylko 40 dni. Ale w czasie śledztwa
trzymali go podobno trzy miesiące w
„karcu”. Kiedy wszedł na naszą celę
śmierci, podpierał się ścian. Ułożono
go na ławie i tak na kocach przeleżał kilka dni, aż wreszcie doszedł do
siebie. [...] Przypomniała mi się jeszcze taka wzruszająca historia. Tam
na skrzydle, gdzie był oddział żeński, przebywała pani [Lidia Lwow-]
Eberle [narzeczona „Łupaszki”] i
żona Minkiewicza. Z grupą swoich
koleżanek szły z łaźni i ktoś zaalarmował wilniuków. Wtedy stworzyliśmy taką grupę, która dyskutowała o
byle czym, a wtedy „Łupaszko” miał
możliwość wyjść wyżej, pokazać się
w oknie i tam gestami pożegnać się
z panią Lwow – bo ona pochodziła
z tej rosyjskiej rodziny Lwowów. I to
takie było wzruszające pożegnanie.
[...] Co się tyczy egzekucji, to widziałem, jak prowadzono ich na [... ]
śmierć. Obserwowałem przez okno,
tam było takie wyjście na drukarnię
i prowadzili ich wzdłuż magazynu
mundurowego. Między magazynem
mundurowym a łaźnią była brama i
tam ich prowadzono. Tego już nie widziałem. Po około 15–20 sekundach
było słychać wyraźnie strzał. Czasem
były to dwa strzały, powiedzmy po
kilku minutach. Skazańca, który

„Puls Raciąża ” nr 7 (100) 2019
miał skrępowane do tyłu ręce, prowadziło trzech funkcjonariuszy. Jeden z nich szedł z tyłu i niósł jakieś
zawiniątko. Sądziliśmy, że to może
worek na zwłoki. W każdym razie to
była jakaś płachta. No i ten orszak
niknął i po kilku minutach wracał po
następnego. Cała parada, moment i
człowieka nie ma. Na kilkanaście
minut przed egzekucją naczelnik
[Alojzy] Grabicki – ubek [naczelnik więzienia przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie w latach 1945–1954],
lekarz i ewentualnie jeszcze ktoś udawali się w tym kierunku około godziny, powiedzmy, dwudziestej, już
jak było ciemno. Kilka osób ze straży
więziennej, uzbrojonych, obstawiało
plac. Prawdopodobnie, gdzieś poza
moim wzrokiem, za magazynem i
łaźnią też stał ktoś uzbrojony. Musieli mieć broń, kat na pewno miał.
[...] 1 marca [straceni] zostali winowcy, już inaczej ich wyprowadzali.
Mianowicie utworzyli pięć grup do
wyjazdu. Inni ludzie już nie wrócili do naszej celi, prawdopodobnie
wywieźli ich do jakichś więzień.
A i ci skazani na KS [karę śmierci]
nie wrócili, tylko wiedzieliśmy, że
ich rozstrzelali. Uchyliły się drzwi i
stanął oddziałowy i jeszcze ktoś ze
służby więziennej. Wyczytali sześć
nazwisk, a między nimi dwóch czy
trzech winowców, kazali im się spakować. Pierwsza grupa wyszła. Trudno mi określić, w jakim porządku ich
wyprowadzali, bo w sumie wyczytano dziesięciu kaesowców, nieułaskawionych. I cały ten orszak ruszył.
Sądzę, że pierwszego poprowadzili
Cieplińskiego, a któryś już z kolei
szedł Lazarowicz. Poznałem jeszcze
Mieczysława Kawalca. To był typowy oficer, wysoki męż- czyzna, wyróżniał się. Ukończył prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Był jednym z
zastępców Cieplińskiego. Jego jednak nie prowadzili, nie trzymali go
pod ręce. Szedł tak jak na defiladzie
– wyprostowany, energiczny. Dalej
było już tylko słychać strzał. Bardzo
poruszyło nas natomiast zachowanie
Chmiela, którego dało się rozpoznać
dzięki jego białej, długiej kurtce.
Kiedy zbliżał się do przestrzeni za
magazynem, wyrwał się eskorcie,
rzucił się na ziemię i zaczął głośno
krzyczeć: mordują! Został szybko
pochwycony i poprowadzony na
stracenie. Naliczyliśmy siedem osób.
Przez kilka dni zastanawialiśmy się,

Ciekawostki historyczne
co stało się z pozostałą trójką, tj. z
Pętkowskim, Grzybowskim i Eugeniuszem Zacheją. Pewnego dnia
otwarto drzwi i oni weszli. Zaczęli
opowiadać, co się stało. Zamknięto
ich w celi obok. Słyszeli kroki wyprowadzanych na egzekucję, zatrzymywano się przy ich drzwiach. Zdążyli
się nawet pożegnać, sadząc, że i po
nich przyjdą. I przyszli. Wyczytali po
kolei nazwiska, zmierzyli ich wszystkich wzrokiem i na odchodne padło
słowo: dobranoc. Później był jeszcze
jeden dramat z Frógiem – „Szczerbcem”. Ja w tym czasie już byłem ułaskawiony. Karę śmierci darowano
także wysokiemu rangą esesmanowi.
Był on bodajże szefem kancelarii
Greisera [Arthur Greiser – namiestnik Rzeszy w Kraju Warty]. Wywołali nas trzech. „Szczerbca” wyprowadzili, a nas zamknęli w innej celi,
w której było wielu duchownych.
Pa- trzyliśmy, ale Fróga nie poprowadzili na egzekucję. Nie wiem, gdzie
go stracili, być może przystosowali
do tego celu jakiś karcer. A stracili
go na pewno, ponieważ znajduje się
na liście. [...] Jeśli chodzi natomiast
o moje ułaskawienie, to w tym także
było trochę gry. Wartownik wywołał
mnie z celi i zaprowadził do gabinetu naczelnika Grabickiego. Był tam
obecny także więzienny oficer polityczny – Kominek. Naczelnik odczytał mi raz jeszcze wyrok śmierci
zatwierdzony przez Sąd Najwyższy,
a po chwili informację o ułaskawieniu przez prezydenta. Przyjąłem to
zupełnie zobojętniały, tak jak wtedy,
kiedy pierwszy raz usłyszałem swój
wyrok śmierci. Jedyne uczucie, które pamiętam, to zimno rozchodzące
się po całym ciele. [...] Dzień w celi
rozpoczynał się od pobudki. Na to
przeznaczony był specjalny sygnał
dawany na korytarzu – dzwonek
taki jak w szkole. Dopóki spaliśmy
na siennikach, trzeba było je od
razu zbierać. Kurzyło się, tak jakby
w celi była mgła. Potem myliśmy
się – mieliśmy miskę z wodą. Potem
sprzątanie. Rolę sprzątających pełnili niemieccy więźniowie. Następnie
śniadanie. Dawano nam wodnistą
kawę zbożową i 60 deka czarnego,
wilgotnego chleba. Jeśli ktoś miał
pieniądze, mógł zakupić w kantynie
cebulę, trochę cukru lub masło, jeśli
było dostępne. Na kolację podawano
to samo co na śniadanie. Natomiast
na obiad serwowano, jak my to nazy-

waliśmy, morele na rzadko lub morele na gęsto – brukiew i nieoczyszczoną kaszę gryczaną. Do tego coś,
co miało imitować grochówkę lub
kapuśniak. W czasie świąt państwowych w kapuśniaku można było znaleźć nawet kawałek ziemniaka. Kiedy
już mnie ułaskawili i przenieśli do
innej celi, przysługiwał mi piętnasto- minutowy spacer na spacerniaku. [...] Po ułaskawieniu spędziłem
jeszcze około miesiąca w celi ogólnej,
po czym przetransportowano mnie
do więzienia w Rawiczu. W sumie
w celi śmierci sie- działem od Wigilii do czerwca lub lipca; w tej chwili
już nie pamiętam, w którym miesiącu mnie wywieziono. Z Rawicza
przeniesiono mnie do Sieradza, a po
niedługim czasie dalej do Wronek.
Łącznie w więzieniach siedziałem do
1955 roku [kara śmierci zamieniona
na 15, a później 5 lat więzienia].
Podpułkownik dypl. Antoni
Olechnowicz „Krzysztof ”, „Pohorecki” (1905–1951) – brał udział w
wojnie 1939 roku. Następnie organizował konspirację niepodległościową w Wilnie, był komendantem tego
miasta jako przedstawiciel ZWZ/
AK. Dowodził także I Zgrupowaniem AK podczas operacji „Ostra
Brama”. Został aresztowany przez
bezpiekę 26 czerwca 1948 roku.
Skazany przez stołeczny Wojskowy
Sąd Rejonowy na karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku w
Warszawie. Szczątki ppłk. Olechnowicza odnaleziono wiosną 2013 roku
w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na stołecznych Powązkach.
Major Adam Lazarowicz „Klamra”, „Pomorski”, „Kleszcz”, „Zygmunt” (1902–1951) – brał udział
w wojnie z bolszewikami w 1920
oraz wojnie w 1939 roku. Jeszcze
w 1939 roku rozpoczął działalność
konspiracyjną. W latach 1940–1944
był komendantem Obwodu Dębica
ZWZ/AK. Następnie działał w organizacji „Nie” oraz Zrzeszeniu WiN,
w którym od stycznia 1947 roku
pełnił funkcję wiceprezesa IV Zarządu Głównego. Został aresztowany 5
grudnia tego samego roku. Wyrok
śmierci wykonano na nim 1 marca
1951 roku w Warszawie.

działał w ZWZ/AK, następnie w
organizacji „Nie”, DSZ oraz w Zrzeszeniu WiN, w którym od stycznia
1947 roku pełnił funkcję kierownika
wydziału Informacji i Propagandy
w IV Zarządzie Głównym. Został
aresztowany 1 lutego 1948 roku i
skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku.
Kapitan Franciszek Błażej „Roman”, „Tadeusz”, „Bogusław”
(1907–1951) – oﬁcer Wojska Polskiego, członek Armii Krajowej oraz
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
WiN, w którym sprawował funkcję prezesa Obszaru Południowego, współredaktor „Orła Białego”.
Aresztowany 2 września 1947 roku.
Zamordowany 1 marca 1951 roku.
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znaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Od 1940 roku działał w konspiracji.
W 1943 roku utworzył V Brygadę
Wileńską Armii Krajowej. W roku
1946 dołączył do VI Wileńskiej
Brygady AK. Został aresztowany
30 czerwca 1948 roku i skazany na
karę śmierci. Wyrok Wojskowego
Sądu Rejonowego w Warszawie wykonano 8 lutego 1951 roku. Szczątki
mjr. Szendzielarza odnaleziono wiosną 2013 roku w pobliżu kwatery
„Ł” Cmentarza Wojskowego na stołecznych Powązkach. †

Kapitan Józef Batory „Orkan”,
„Argus”, „Wojtek”, „August”
(1914–1951) – brał udział w wojnie
1939 roku, działał w AK, a następnie
od 1945 roku w organizacji „Nie”,
DSZ oraz w IV Zarządzie Głównym
WiN, w którym był kierownikiem
łączności wewnętrznej. Aresztowany 2 grudnia 1947 roku. Skazany
na karę śmierci i stracony 1 marca
1951 roku.

Porucznik Henryk Borowy-Borowski „Trzmiel” (1913–1951)
– brał udział w wojnie 1939 roku.
Oﬁcer Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Za uczestnictwo
w wyzwalaniu Wilna w 1944 roku
został odznaczony Krzyżem Walecznych. Aresztowany 28 czerwca 1948
roku. Wyrokiem Wojskowego Sądu
Rejonowego w Warszawie został
skazany na karę śmierci i stracony
8 lutego 1951 roku w Warszawie.
Szczątki Henryka Borowego- Borowskiego odnaleziono wiosną 2013
roku w pobliżu kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na stołecznych
Powązkach.

Porucznik Karol Chmiel „Zygmunt”, „Polański” (1911–1951) –
prawnik, od 1940 roku w ZWZ/AK.
Od 1945 roku działał w PSL oraz w
IV Zarządzie Głównym Zrzeszenia
WiN, w którym pełnił funkcję doradcy politycznego. Aresztowany 12
grudnia 1947 roku. Został skazany
na karę śmierci i zamordowany 1
marca 1951 roku.

Podporucznik Lucjan Minkiewicz
„Wiktor” (1918–1951) – żołnierz w
wojnie 1939 roku. Od 1945 roku
służył w odtworzonej V Brygadzie
Wileńskiej, a następnie, do 19 października 1946 roku, był dowódcą
VI Brygady Wileńskiej AK. Zatrzymany przez UB latem 1948 roku.
Skazany na karę śmierci i zamordowany 8 lutego 1951 roku.

Kapitan Gracjan Klaudiusz Fróg
„Szczerbiec” (1911–1951) – zawodowy żołnierz Wojska Polskiego,
uczestnik wojny 1939 roku. Następnie, po udanych ucieczkach kolejno
z niewoli niemieckiej i sowieckiej,
związał się z AK. Utworzony przez
niego oddział nosił nazwę 3. Wileńskiej Brygady AK. Brał także udział
w operacji „Ostra Brama” w ramach
akcji „Burza”. 10 lipca 1948 roku
został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB i po brutalnym śledztwie
skazany na śmierć. Wyrok wykonano
11 maja 1951 roku.

Podporucznik Lidia Lwow-Eberle „Ewa”, „Lala” (ur. 1920) –
służyła od sierpnia 1943 roku jako
sanitariuszka w oddziale Armii Krajowej por. Antoniego Burzyńskiego
„Kmicica”, a następnie w składzie
V Brygady Wileńskiej pod dowództwem mjr. „Łupaszki”. Została aresztowana przez funkcjonariuszy bezpieki 30 czerwca 1948 roku i skazana
przez Wojskowy Sąd Rejonowy w
Warszawie na dożywotnie więzienie.
W 1956 roku wyszła na wolność.
„Leszja”

Major Zygmunt Szendzielarz
Źródło: Archiwum Historii MóMajor Mieczysław Kawalec „Łupaszka” (1910–1951) – uczest- wionej BEP IPN, Rafał Pękała, Kon„Iza”, „Psarski” (1916–1951) – nik wojny 1939 roku. Został od- rad Starczewski, Piotr Wiejak
uczestnik wojny 1939 roku, od 1940

