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Miejska Komisja Wyborcza, zgodnie z pro-
tokołem sporządzonym w dniu 25 lutego 
2013 r., ustaliła wyniki głosowania. Na po-
szczególnych kandydatów oddano nastę-
pującą liczbę głosów ważnych:

1)	Godlewski	Mariusz	Jerzy	zgłoszony	przez	
KWW	RAZEM	 DLA	 RACIĄŻA	  -	1532

2)	 Sadowski	 Janusz	 Kazimierz	 zgłoszony	
przez	KWW	JANUSZA	SADOWSKIEGO	-	676

Wymaganą liczbę głosów uzyskał i zo-
stał wybrany na burmistrza: Godlewski	   	
Mariusz	   Jerzy zgłoszony przez KWW 
RAZEM  DLA  RACIĄŻA

WIEŚCI	Z	RATUSZA

Informacja	o	śmieciach 
część	III

Przedterminowe	wybory	
Burmistrza	Miasta	Raciąż	
rozstrzygnięte

Samodzielny		Publiczny		
Zakład	Opieki		Zdrowotnej

Azbest

W związku z wejściem z dniem 01.07.2013 r. 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Miejska w Raciążu dnia 
21 lutego 2013 r. podjęła uchwałę zmienia-
jącą druk deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. Nowy druk będzie wkrótce do pobra-
nia na stronie internetowej  lub w Urzędzie 
Miejskim.

Urząd Miejski przypomina, aby   wszy-
scy mieszkańcy naszego miasta   rozwią-
zali wcześniej podpisane umowy z firma-
mi odbierającymi śmieci. Chcąc uniknąć 
podwójnych opłat muszą to zrobić do 30 
czerwca 2013 r.

Do	zgłaszania	awarii	dotyczących	instala-
cji	wodno-kanalizacyjnych	w	PGKiM	słu-
ży	całodobowo	 	telefon	23)	67	91	114

Ustalono z Mazowiecką Jednostką  
Wdrażania Programów Unijnych, że w 
związku z dofinansowaniem projek-
tu „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka 
Zdrowia w Raciążu” współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 
VII „Tworzenie i poprawa warun-
ków dla rozwoju kapitału ludzkiego” 
Działania 7.1 „Infrastruktura służąca 
ochronie zdrowia i życia” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 przedłuża się 
okres  jego realizacji  do 30.09.2013 r.

Urząd Miejski w Raciążu przypomina, iż 
Uchwałą nr XL/218/2010 Rady Miejskiej w 
Raciążu z dnia 9 września 2010 roku przy-
jęto plan usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Raciąż. Właściciele 
posesji, których dachy pokryte są eterni-
tem i planują wymianę dachu w najbliż-
szym czasie mogą zgłosić się do referatu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Przestrzennej, celem sprawdzenia możli-
wości wystąpienia z wnioskiem o pomoc 
finansową na utylizację płyt azbestowych. 
Przy określonej liczbie osób zainteresowa-
nych rozważy się możliwość wystąpienia z 
wnioskiem o pomoc finansową.
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Wyniki przedterminowych wyborów 
Burmistrza	Miasta	Raciąż	z	dnia	24.02.2013.
W dniu 24.02.2013 roku mieszkańcy Raciąża w przedterminowych wyborach dokonali 
wyboru nowego Burmistrza Miasta, został nim 41 letni prawnik i mieszkaniec Raciąża 
Pan Mariusz Jerzy Godlewski.  

Poniżej prezentuję wyniki zbiorcze oraz wyniki z poszczególnych komisji obwodowych.:

Adres	obwodu Osób	 
uprawnionych

Głosów	
oddanych

Głosów	 
nieważnych	

Gminna Spółdzielnia „SCh” 
ul. Płocka 33, 09-140 Raciąż 1410 840 13

Miejskie Centrum Kultury,Sportu i Rekreacji, 
ul.Parkowa 14, 09-140 Raciąż 2405 1424 43

RAZEM: 3815 2264 56

Zbiorcze wyniki głosowania z dwóch obwodów:

Nazwisko	i	imiona	kandydata Liczba	głosów	 
oddanych	na	kandydata %	głosów

Godlewski Mariusz Jerzy 1532 69,38%

Sadowski Janusz Kazimierz 676 30,62%

Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach - wyniki głosowania w obwodzie nr 1 GS:

Nazwisko	i	imiona	kandydata Liczba	głosów	 
oddanych	na	kandydata %	głosów

Godlewski Mariusz Jerzy 602 72,79%

Sadowski Janusz Kazimierz 225 27,21%

Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach - wyniki głosowania nr 2 MCKSiR w obwodzie:

Nazwisko	i	imiona	kandydata Liczba	głosów	 
oddanych	na	kandydata %	głosów

Godlewski Mariusz Jerzy 930 67,34%

Sadowski Janusz Kazimierz 451 32,66%
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Ledwie ochłonęliśmy po referendum w sprawie 
odwołania Burmistrza Raciąża z dnia 2 grudnia 
2012 a już wszystkich mieszkańców naszego nie-
spełna pięciotysięcznego miasteczka całkowicie 
pochłonęła sprawa wcześniejszych wyborów no-
wego Burmistrza. Na szczęście ta sprawa również 
jest już poza nami i dziś na spokojnie możemy 
przeanalizować wszystkie działania z niedzielne-
go (24 lutego) „Starcia Gigantów” oraz z wyda-
rzeń owo stracie poprzedzających.

Do boju stanęły dwa komitety wyborcze wspie-
rające swoich kandydatów na Urząd Burmistrza 
Miasta Raciąża, oba z jasno sprecyzowany-
mi celami, oba zwarte, silne i przygotowane na 
konfrontację.

Nie udało się również uniknąć podziałów w sa-
mym raciąskim społeczeństwie, trzeba przyznać, 
że mała polityka zagościła w sercach mieszkań-
ców. Jedni wskazywali  iż poprą swoimi głosami 
w-ce przewodniczącego Rady Miasta Mariusza 
Godlewskiego, drudzy że oddadzą swój głos na 
poprzedniego burmistrza Janusza Sadowskiego. 
W każdym razie sprawą wyborów miasteczko 
żyło przez ostatnie trzy tygodnie.

Pierwsze starcie miało miejsce przed Sądem 
Okręgowym w Płocku. Wtedy jeszcze kandydat 
na Burmistrza Raciąża Pan Mariusz Godlewski 
wystąpił w trybie wyborczym z wnioskiem o za-
kazanie Komitetowi Wyborczemu Wyborców 
Janusza Sadowskiego rozpowszechniania nie-
prawdziwych informacji w swojej ulotce wybor-
czej, nakazanie przeprosin i sprostowanie nie-
prawdziwych informacji w Płońszczaku oraz 
Tygodniku Ciechanowskim.

W dniu 14.02 Sąd w Płocku  w obecności peł-
nomocnika KWW Janusza Sadowskiego Pana 
Jerzego Saniuka wydał wyrok w którym m.in. za-
kazał KWW Janusza Sadowskiego rozpowszech-
niania nieprawdziwych informacji zawartych w 
ulotce „Wybierz swojego burmistrza Raciąża” i 
wreszcie nakazał umieszczenie stosownego spro-
stowania w dodatku do Gazety Wyborczej pod 
nazwą „ Gazeta Płock” w terminie 48 godzin 
od uprawomocnienia się wyroku na koszt w/w 
komitetu.

Nim wyrok się uprawomocnił zarówno przed-

stawiciele Pana Janusza Sadowskiego jak i sam 
wnioskodawca odwołali się od zasądzonego już 
wyroku do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Sąd na po-
siedzeniu niejawnym w dniu 19.02.2013 uznał, że 
informacje zawarte w ulotce Pana Sadowskiego 
są niesprawdzalne pod kątem prawdy lub fałszu 
a tym samym są niejodnaznaczne.

Po zajęciu powyższego stanowiska Sąd 
Apelacyjny w Łodzi oddalił wyrok wydany przez 
Sąd Okręgowy w Płocku w całości.

Na tym jednak nie koniec walki wyborczej, tuż 
przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, t.j. w piątek 
22.02. Janusz Sadowski powołując się na papiero-
we wydanie Płońszczaka z 20 lutego, zamieścił na 
swoim facebookowym koncie informację o tym , że 
Prawo i Sprawiedliwość odcina się od kandydatu-
ry członka PO Mariusza Godlewskiego w przed-
terminowych wyborach na Burmistrza Raciąża i 
tym samym nie udziela mu poparcia. Informację 
podpisał Andrzej Stępień – Przewodniczący 
Komitetu Powiatowego PiS. 

I tym razem na reakcję oponentów nie trzeba 
było długo czekać, jeszcze tego samego dnia , tuż 
przed godz. 23.00 również na facebookowym kon-
cie Janusza Sadowskiego Pan Daniel Kuciński 
zamieścił sprostowanie: „Na szczeblu Komitetu 
Powiatowego PiS w Płońsku, nigdy nie przyję-
to stanowiska w sprawie udzielenia bądź nie-
udzielenia poparcia kandydatom na burmistrza   
(Mariuszowi Godlewskiemu oraz Januszowi 
Kazimierzowi Sadowskiemu) w uzupełnia-
jących wyborach Burmistrza Miasta Raciąż. 
Jedynym stanowiskiem jakie przyjęło Prawo i 
Sprawiedliwość jest udzielenie poparcia dla re-
ferendum w celu odwołania z funkcji burmistrza 
Janusza Kazimierza Sadowskiego. Stanowisko to 
nie zostało zmienione. Z poważaniem: członek za-
rządu - Daniel Kuciński, Henryk Kozakiewicz.”.

Ostatecznie jednak to mieszkańcy Raciąża mie-
li prawo do osądzenia zarówno kampanii wybor-
czej jak i samych kandydatów.

Dzień 24 lutego przyniósł rozstrzygnięcie dotych-
czasowych zmagań, krótko przed północą wiado-
mo już było, że Mariusz Jerzy Godlewski został 
znaczącą większością głosów wybrany na nowego 
Burmistrza Raciąża.

Starcie	gigantów	…
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W dniu 15 lutego 2013 r. odbyło się 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spół-
ki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Raciążu, podczas którego 
dokonano zmian osobowych reprezentantów 
Gminy Miasto Raciąż.

Z funkcji przewodniczącego oraz ze składu 
Rady Nadzorczej odwołano Pana Andrzeja 
Franczaka, ze składu Rady odwołano również 
Pana Andrzeja Ruszczaka oraz Pana Piotra 
Gontarskiego.

Na ich miejsce powołano: Panią Paulinę 
Golus, Panią Katarzynę Sądzińską oraz Pana 
Krzysztofa Olszewskiego.

W dniu 19.02.2013 na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano 
Pana Krzysztofa Olszewskiego. Tego samego 

dnia w związku z powyższymi zmianami decy-
zją nowej Rady odwołano z zajmowanego sta-
nowiska dotychczasowego prezesa PGKiM Sp. 
z o.o.  Pana Sławomira Wesołowskiego. Za tą 
decyzją głosowało 3 członków RN, wstrzymało 
się 2 członków RN.

Na miejsce odwołanego prezesa powołano jako 
pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Pana 
Jana Zdzisława Maćkiewicza, którego zobo-
wiązano jednocześnie do przedstawienia w cią-
gu jednego miesiąca koncepcji dalszego funk-
cjonowania Spółki Miejskiej PGKiM.

Swoje miejsce w składzie dotychczasowej rady 
Nadzorczej zachowali: Pan Jarosław Krupiński 
i Pan Wojciech Jerzy Szawłowski.

Rada Nadzorcza Spółki przygotowuje Konkurs 
na Prezesa Zarządu Spółki.

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkań-
com, którzy w dniu 24.02.2013 wzięli 
udział w przedterminowych wyborach na 
Burmistrza Raciąża a szczególnie tym, 
którzy oddali na mnie głos.

Dziękuję za zaufanie jakim Państwo mnie 

obdarzyliście, jednocześnie zapewniam, 
że zrobię wszystko, żeby uczciwie i god-
nie pełnić stanowisko na które to właśnie 
Państwo mnie wybraliście..

Z	poważaniem.
Mariusz	Godlewski.

Zmiany	w	PGKiM	Sp.	z	o.o.

Podziękowania
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20	lat	ZS	STO	1993	-	2013
JĘZYKI	OBCE	W	ZESPOLE	SZKÓŁ	STO	W	RACIĄŻU

Mówi się, że kto zna języki obce, widzi wyraź-
niej świat. Każdy język wyraża inny punkt 
widzenia.

Alessandro D Ávenia

We współczesnym świecie znajomość języków 
obcych stała się prawie koniecznością. Znacznie 
ułatwia życie, jest niezbędna przy wykonywaniu 
różnego rodzaju pracy, daje sposobność czer-
pania wiedzy z licznych publikacji obcojęzycz-
nych i możliwość szerokich kontaktów bizne-
sowych i towarzyskich. Dlatego bardzo ważną 
częścią edukacji w Zespole Szkół  Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Raciążu są języki 
obce. 

W okresie od powstania tej placówki oświatowej 
(1993) do końca roku szkolnego 2011/2012 w szko-
łach wchodzących w skład Zespołu Szkół STO ( 
liceum ogólnokształcące dzienne dla młodzieży, 
uzupełniające dla dorosłych, technika, szkoły 
policealne) języków obcych uczyli nauczyciele: 
Elżbieta Grzegorzewska, Stefan Modrzejewski, 
Aleksandra Wiśniewska , Jadwiga Wyrwał ( 
język rosyjski ); Janusz Buczyński, Monika 
Czyżyk, Paweł Drzewiecki, Waldemar Gzubicki, 
Mohammad Hamdan, Anna Jackiewicz, 
Magdalena Jeżak, Katarzyna Jankowska 
– Buczyńska, Angelika Lewandowska, 

Maria Marciniak, Agnieszka Socik, Marcin 
Socik, Jadwiga Szewczyk, Anna Wichowska-
Szcześniewska, Marlena Zglinicka, Małgorzata 
Żuchowska ( język angielski ); Edyta Obrębska 
( język niemiecki ).

W roku szkolnym 2012/2013 języków obcych 
w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, 
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych, języka obcego zawodowe-
go w Publicznej Szkole Policealnej uczą: 
Małgorzata Żuchowska, Anna Wichowska – 
Szcześniewska), Monika Czyżyk (angliści); 
Elżbieta Grzegorzewska i Stefan Modrzejewski  
(rusycyści).

Nauczyciele lingwiści są absolwentami wyższych 
uczelni - kierunków filologicznych. Doskonalą 
swoje umiejętności poprzez studia podyplomo-
we, uczestnictwo w kursach językowych, semi-
nariach, wykonują różne prace związane z na-
uczanym językiem obcym, biorą udział w dzia-
łalności stowarzyszeń i organizacji językowych.

Elżbieta  Grzegorzewska  ukończyła kur-
sy doskonalące wiedzę językową w Instytucie 
Hercena w Sankt-Petersburgu, Uniwersytecie 
Moskiewskim i Instytucie Języka Rosyjskiego 
im. A.Puszkina w Moskwie, jest egzamina-
torem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
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w Warszawie, członkiem Stowarzyszenia 
Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, 
Klubu Nauczycieli Języka Rosyjskiego 
„Экспедиция”.

Małgorzata Żuchowska jest egzaminato-
rem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Warszawie, współorganizatorem Rejonowych 
Konkursów Piosenki Obcojęzycznej w Zawidzu, 
bierze udział w organizacji obozów języko-
wych EuroWeek – Szkoła Liderów w ramach 
Europejskiego Forum Młodzieży, zajmuje się 
opracowywaniem programów oraz prowa-
dzeniem projektów edukacyjnych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Anna Wichowska-Szcześniewska ukończy-
ła studia podyplomowe w zakresie tłumacze-
nia, jest egzaminatorem Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Warszawie, posiada doświad-
czenie w realizacji szkolnych projektów między-
narodowych, np. Socrates Comenius.

Monika Czyżyk jest młodą nauczycielką, specja-
lizuje się w języku angielskim w biznesie, ban-
kowości i logistyce ze szczególnym uwzględ-
nieniem komunikacji w nowoczesnym języku 
biznesu.

Stefan Modrzejewski ukończył studia pody-
plomowe w Moskwie, był wizytatorem meto-
dykiem przedmiotowym języka rosyjskiego, 
jest tłumaczem przysięgłym tego języka, wy-
konuje tłumaczenia pisemne specjalistyczne i 
ustne ( konsekutywne, symultaniczne, a vista) 
dla Policji, prokuratury, sądów, administracji i 
różnych firm, w kancelarii tłumacza odbywają 
praktyki zawodowe studenci filologii rosyjskiej i 
wschodniosłowiańskiej (specjalność translator-
ska) Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uczest-
nik Sympozjum Międzynarodowej Organizacji 
Unifikacji Neologizmów Terminologicznych 
w Warszawie, Warsztatów Przekładu 
Prawniczego i Specjalistycznego, członek 
Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych 
i Specjalistycznych (d. Polskiego Towarzystwa 
Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i 
Sądowych) „TEPIS”, Klubu Nauczycieli Języka 
Rosyjskiego „Экспедиция” i Klubu Absolwentów 

Uniwersytetu Warszawskiego.

Oba języki obce: angielski i rosyjski cieszą się 
wśród uczniów szkoły jednakową popularno-
ścią. Co roku do egzaminu maturalnego z tych 
przedmiotów przystępuje taka sama  lub  zbli-
żona ilość abiturientów.

Należy podkreślić fakt, że od wielu lat absol-
wenci Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
(uczniowie szkoły młodzieżowej oraz słuchacze 
dorośli) zdają egzamin maturalny ustny i pi-
semny z języka angielskiego i języka rosyjskiego 
w 100 procentach i uzyskują najwyższą średnią 
w szkole wśród zdawanych egzaminów matural-
nych z poszczególnych przedmiotów. 

Uczniowie zdają sobie sprawę, że  zapotrzebo-
wanie na osoby władające nie tylko językiem 
angielskim, ale także rosyjskim,  czy innym i 
nie tylko europejskim, systematycznie wzrasta. 
Polska jest dziś granicą Unii Europejskiej. Ktoś, 
kto potrafi mówić po rosyjsku, ma dodatkowe 
szanse rozwoju zawodowego. 

W szkole jest Centrum Języków Obcych. Lekcje 
języka angielskiego i rosyjskiego odbywają się 
nie tylko w klasach, ale przede wszystkim w 
dobrze wyposażonej multimedialnej pracowni 
językowej.   

Szkoła organizowała także, cieszące się dużym 
zainteresowaniem, kursy języka angielskiego 
dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Zdobyte umiejętności językowe uczniowie pre-
zentują nie tylko w czasie lekcji, także podczas 
różnych spotkań i uroczystości szkolnych. Kilka 
przykładów: 

Interesującym wydarzeniem było przedsta-
wienie przez uczniów Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego programu poetyckiego 
w języku rosyjskim pt. „Читаем русскую поэзию” 
(Czitajem russkuju poezju). Uczniowie zapre-
zentowali wiersze klasyków literatury rosyj-
skiej i poetów współczesnych, m.in.: Aleksandra 
Puszkina, Michaiła Lermontowa, Bułata 
Okudżawy, Jewgienija Jewtuszenki w oryginal-
nej wersji językowej. Wykonali też w języku ro-
syjskim inscenizację popularnej bajki ludowej 
pt. Репка (Riepka).
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Uwagę widzów przyciągała dekoracja, którą 
tworzyły oryginalne pięknie zdobione filiżan-
ki i talerze, kolorowy samowar, obrus z wyszy-
tym ludowym motywem zdobniczym, dzieła 
A.Puszkina. Radość sprawiły rosyjskie cukierki, 
którymi zostali poczęstowani uczestnicy spo-
tkania poetyckiego. W związku z obchodzonym 
jubileuszowym Rokiem Chopinowskim nauczy-
ciele i uczniowie liceum mieli też możliwość wy-
słuchania wiersza w języku rosyjskim, poświę-
conego wielkiemu kompozytorowi polskiemu, 
pt.„Слушая Шопена” (Słuszaja Szopena). Program 
opracował i przygotował z uczniami rusycysta 
Stefan Modrzejewski.

Podczas corocznych spotkań wigilijnych śpie-
wane są przez uczniów kolędy nie tylko po pol-
sku, ale również w językach obcych nauczanych 
w szkole: angielskim i rosyjskim. Wykonania 
pięknych polskich kolęd po rosyjsku podejmo-
wała się wcześniej Emilka Lewandowska – już 
absolwentka, a podczas ostatniej szkolnej wigi-
lii (2012) kolędy po polsku i rosyjsku pięknie za-
śpiewała Marta Janiec. Uczniowie prowadzący 
spotkania wigilijne składali życzenia świąteczno 
– noworoczne nauczycielom, koleżankom i kole-
gom a symbolicznie wszystkim ludziom Europy 
i świata w wielu językach: polskim, angielskim, 
rosyjskim, niemieckim, francuskim, hiszpań-
skim, ukraińskim, białoruskim, włoskim i ja-
pońskim. Uczniów przygotowali nauczyciele: 
Monika Czyżyk i Stefan Modrzejewski.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Konkurs 
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, w którym 
brali udział uczniowie klas I szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu miasta i gminy Raciąż. 
Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowa-
nia młodzieży nauką języka angielskiego, zainte-
resowanie kulturą i historią krajów anglojęzycz-
nych. Konkurs przygotowały i przeprowadziły 
nauczycielki języka angielskiego: Małgorzata 
Żuchowska, Anna Wichowska-Szcześniewska 
i Angelika Lewandowska. Zwycięzcy otrzymali 
puchary dyrektora szkoły, a wszyscy uczestnicy 
zaświadczenia o udziale w konkursie. 

Uczniowie ZS STO brali udział w Dniu Rosyjskim 
w Zespole Szkół, którego współorganizator-

ką była nauczycielka języka rosyjskiego ucząca 
w obydwu szkołach Elżbieta Grzegorzewska. 
Organizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do 
popularyzacji wśród uczniów języka naszych 
wschodnich sąsiadów. 

Bardzo dobrze układa się współpraca nauczy-
cieli języków obcych uczących w ZS STO z ko-
legami lingwistami z Zespołu Szkół w Raciążu. 
Niektórzy z nich uczą, bądź uczyli wcześniej 
w obydwu szkołach. Wspólnie biorą udział w 
przedmiotowych zespołach egzaminacyjnych 
przeprowadzających ustny egzamin matural-
ny z języka angielskiego i rosyjskiego, uczestni-
czą w sprawdzaniu maturalnych arkuszy egza-
minacyjnych oraz szkoleniach i konferencjach 
przedmiotowych.

Uczniowie Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego mają też możliwość spraw-
dzenia swoich umiejętności posługiwania się 
językami obcymi, których się uczą oraz ich do-
skonalenia podczas wyjazdów zagranicznych na 
wycieczki, międzynarodowe turnieje piłki noż-
nej, goszcząc za granicą w domach swoich ró-
wieśników, we wspólnych koleżeńskich kontak-
tach z nimi. W ciągu ostatnich kilku lat ucznio-
wie szkoły, piłkarze byli w Danii, na Białorusi, 
Ukrainie i Słowacji.

Na zaproszenie Zespołu Szkół STO, we współ-
pracy ze szkołami w Gralewie i Uniecku, gościły 
w Polsce grupy dzieci z Baranowicz (Białoruś) i 
Zdołbunowa (Ukraina).

Organizatorem wyjazdów zagranicznych i po-
bytu gości w Polsce jest dyrektor szkoły Andrzej 
Nizielski. W roli tłumaczy, jeśli jest taka potrze-
ba, występują: Anna Wichowska- Szcześniewska 
(język angielski) i Stefan Modrzejewski (język 
rosyjski).

W przyszłym roku szkolnym planowane jest 
wprowadzenie nowych atrakcyjnych form na-
uczania języków obcych: utworzenie „Akademii 
językowej”, prowadzenie wspólnych zajęć z języ-
ków obcych z innymi dyscyplinami, np. zajęcia 
piłkarsko-językowe, językowo-muzyczne oraz 
nowe wyjazdy zagraniczne.

Stefan	Modrzejewski
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Koncert	Kamila	Bednarka
W dniu 08.03.2013 o godz. 19.00 w MCKSiR 
w Raciążu odbędzie się koncert Kamila 
Bednarka, laureata 2 miejsca trzeciej edy-
cji programu MAM TALENT , emitowane-
go przez stację TVN.

Bilety	do	nabycia	w	MCKSiR	w	Raciążu	w	
cenie:	25	zł	w	przedsprzedaży,	30	zł	w	dniu	
koncertu.

Jako support wystąpi zespół RAGGAFAYA	
z Koszalina.

24.03.2013 o godz. 16.00 również na sce-
nie MCKSiR w Raciążu wystąpi kielecki 
KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH ze 
spektaklem „ Z życia niższych sfer” w 3D.

Bilety do nabycia w kasie Domu Kultury 
w cenie 35 zł, poprzez stronę internetową 
www.kabaretowebilety.pl

KULTURA



strona 10

Nasze	interwencje	…

Marzy mi się czysty i zadbany Raciąż, mia-
steczko do którego chciałoby się przyjeż-
dżać, wyjść na wieczorny spacer, nacieszyć 
oczy radością żyjących tu mieszkańców. 
Chciałbym aby każdy raciążanin był dum-
ny ze swojego miasta. Historia obliguje nas 
do przekazania również naszym następ-
com i przyszłym mieszkańcom dorobku 
nas samych i pokoleń które już odeszły. 

Nie zawsze jednak dane jest mi się pogodzić 
z sytuacjami, które dalece rozbieżne są od 
marzeń. A już na pewno z marzeniami nic 
wspólnego nie ma bohater dzisiejszego ar-
tykułu: TARGOWISKO MIEJSKIE.

Tradycyjnie we wtorki i piątki każdego ty-
godnia odbywa się w Raciążu sprzedaż to-
warów i usług prowadzona dla mieszkań-
ców Raciąża i okolic szumnie nazwana 
DNIEM TARGOWYM.

Do września 1939 roku „targowica”, bo tak 
mówili o niej ówcześni mieszkańcy Raciąża 
zlokalizowana była w centrum miasta, do-
kładnie w miejscu gdzie obecnie znajduje 
się „mały” park. Po drugiej wojnie świato-
wej Państwo Polskie wywłaszczyło Kościół 
z dóbr położonych przy ulicy Klińskiego a 

miasto zorganizowało w tym miejscu plac 
na którym odbywał się handel.

Po upadku epoki komunizmu Kościół od-
zyskał swoje dobra a włodarze miasta po-
stanowili, że sprzedaż zostanie przenie-
siona na ulicę 19 stycznia, tuż za rzeką 
Raciążnicą. W tym celu wyrównano i ogro-
dzono teren, ustanowiono miejsca handlo-
we, zbudowano szalet.

Plac do dziś jest ten sam ale wygląda coraz 
bardziej żałośnie, kupcy za uiszczone opła-
ty targowe mają jedynie prawo do handlu. 
Na własną rękę utwardzają teren przed 
swoimi stoiskami aby zachęcić mieszkań-
ców do zakupów. 

Szczególnie uciążliwe jest dla kupujących 
poruszanie się między stoiskami handlo-
wymi w dni deszczowe oraz przy wiosen-
nych roztopach. Błoto, kałuże, rozjeżdżo-
na przez pojazdy nawierzchnia stanowią 
niejednokrotnie barierę, która odstrasza 
zarówno sprzedających jak i kupujących. 
Rdza zżera metalowe ogrodzenie, szalet 
targowy to miejsce którym powinien za-
jąć się sanepid, brak oznakowań ewaku-
acyjnych, zapadnięte betonowe słupki – to 
wszystko stanowi dziś wizytówkę Raciąża 
i samego targowiska. 

Dodam również, że brak miejsc posto-
jowych wpływa na zagrożenie dla dzieci 
przechodzących ulicą 19 stycznia do szko-
ły. Przy ładnej pogodzie, gdy na zakupy 
przyjeżdżają mieszkańcy naszej i okolicz-
nych gmin ulica wygląda jak jeden wielki 
parking, sznur zaparkowanych samocho-
dów, ciągników z naczepami ciągnie się od 
skrzyżowania z ulicą Kilińskiego aż do ul. 
Zawoda.
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III	Bal	charytatywny	…

9 lutego 2013 roku odbył się w Raciążu ko-
lejny już Bal Charytatywny zorganizowany 
dzięki staraniom Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Bogusława Jeżaka. Wiele ser-
ca w organizację balu włożyli mieszkańcy 
Raciąża oraz członkowie Rady Miejskiej.

Zysk z balu zostanie przeznaczony na dofi-
nansowanie sprzętu oraz organizację obozu 
sportowego dla grup młodzieżowych Klubu 
Sportowego LKS Błękitni Raciąż.

Na bal licznie przybyli mieszkańcy Raciąża 
i okolic, imprezę poprzedziły występy tan-

cerzy z klubu Akcent prowadzonego przez 
Pana Krzysztofa Langiewicza.

W trakcie balu przeprowadzona została rów-
nież loteria fantowa a później (aż do białe-
go rana) goście bawili się w szampańskich 
nastrojach.

W roku 2012 pieniążki zbierano na wypo-
czynek wakacyjny dla podopiecznych świe-
tlicy środowiskowej przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Raciążu. Dochód z 
balu wyniósł ponad 12 600 zł.

Na zdjęciu pocztówka z 1915 roku, przedstawiająca rynek 
wraz z targowiskiem.

Właścicielem terenu jest Miasto Raciąż, za 
utrzymanie, oczyszczanie oraz pobieranie 
i odprowadzenie do budżetu opłaty tar-
gowej odpowiedzialny jest Urząd Miasta 
w Raciążu. Dlatego logicznym wydaje się 
fakt, iż to właśnie urzędnicy miejscy i odpo-
wiedzialny za ich pracę Burmistrz Miasta 
zobligowani są do poprawy standardów 
sprzedaży oraz do zachowania wszelkich 
warunków bezpieczeństwa.



strona 12

PULS RACIĄŻA 
Wydawca:  
Urząd Miejski w Raciążu
Redaktor naczelny: 
Sławomir Tyska

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

Druk: 
Drukarnia GARBINO 
13-100 Nidzica, ul. Pawia 2 
tel.(89) 625 69 99 
fax. (89) 625 69 98

Od	Redakcji:
Niniejszym składam serdeczne podziękowania Panu Kamilowi Świerczyńskiemu 
za udostępnienie projektu nagłówka wykorzystanym w PULSIE RACIĄŻA 
Sławomir	Tyska

Sport
W dniu 14 stycz-
nia b.r. zespół  
BŁĘKITNYCH 
Raciąż rozpo-
czął przygoto-
wania do rundy 
wiosennej roz-
grywek piłkar-
skich w ramach 
IV (mazowiec-
kiej, północnej) 
ligi seniorów.

Rozpoczęło się 
od prac na siłow-
ni i zajęć kondy-
cyjnych a już 26 

stycznia piłkarze rozegrali mecz sparingo-
wy z wyżej notowanym, bo trzecioligowym 
STARTEM Działdowo. Mecz rozgrywany 
był na boisku w Ciechanowie w przenikli-
wym zimie i z pewnością dał trenerowi kil-
ka odpowiedzi na postawione przed zespo-
łem zadania.

Wynik:  
Start Działdowo – BŁĘKITNI RACIĄŻ 
2:4 (1:2)

Bramki dla Błękitnych: Mariusz Unierzyski 
(z rzutu karnego w 14 min.), Mariusz 
Kopecki (79 minuta)

11.02.2013 kolejnym sparingowym rywalem 
Błękitnych była drużyna Nadnarwianki 
Pułtusk, ten mecz przegraliśmy 0:2.

23.02.2013 i kolejny sprawdzian, tym razem 
naszych piłkarzy testowali zawodnicy z 
ligi okręgowej, rywalem był Żbik Nasielsk. 
Mecz zakończył się wynikiem 7:2. 

Przed nami walka o punkty, na inaugura-
cję rundy wiosennej Błękitni pojadą w ra-
mach 16 kolejki spotkań do Wyszkowa na 
mecz z tamtejszym Bug-iem.

Przypomnijmy, że po rozegraniu 15 spo-
tkań w rundzie jesiennej Błękitni zajmu-
ją 6 pozycję w lidze z dorobkiem 26 punk-
tów. Dotychczas wygraliśmy 8 meczów, 
dwa spotkania zakończyły się remisem i 
pięć razy nasz zespół opuszczał boisko po 
porażce. 

Zmiany kadrowe:

W przerwie zimowej do zespołu 
BŁĘKITNYCH RACIĄŻ z drugoligowej 
Wisły Płock dołączył w ramach wypoży-
czenia do 30.06.2013 Szymon Wiejski.

Przypomnijmy, że Szymon to 18 letni na-
pastnik pochodzący z Raciąża. W Wiśle 
występuje od 2007 roku. Na swój pierwszy 
występ w seniorskim  zespole miał szansę 
we wrześniu 2012 ale doznał kontuzji kola-
na. Zawodnik sam poprosił włodarzy Wisły 
o zgodę na wypożyczenie do Błękitnych 
Raciąż.

Do zespołu dołączy prawdopodobnie rów-
nież po powrocie obrońca Dima Mielnik.

Na zdjęciu Szymon	Wiejski	 
jeszcze w barwach Wisły Płock.


