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Wesołych Świąt
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Szanowny Mieszkańcu,

z  dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w  życie 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która wprowadziła 
nowy system gospodarki odpadami komu-
nalnymi, polegający przede wszystkim na 
przejęciu przez gminę władztwa nad odpa-
dami oraz wprowadzeniu opłat za ich od-
biór i zagospodarowanie.

Takie zmiany w  modelu gospodarowania 
odpadami komunalnymi podyktowane 
są koniecznością sprostania przez Pol-
skę wymogom UE w  zakresie gospodarki 
odpadami, dotyczącym w  szczególności 
osiągnięcia odpowiednich poziomów od-
zysku i recyklingu odpadów komunalnych 
oraz redukcji masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji. Konsekwen-
cją nieosiągnięcia wymaganych efektów - 
będą wysokie kary, które zapłacą Gminy 
— a więc wszyscy mieszkańcy.

Wdrożenie tych zmian w  systemie gospo-
darowania odpadami komunalnymi ma 
na celu korzystny wpływ na jego uszczel-
nienie, poprawienie skuteczności selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych 
„u źródła” oraz całkowite wyeliminowanie 
nielegalnych składowisk odpadów.

Najpóźniej do 30 czerwca 2013r. Gmina 
musi zorganizować nowy system i przejąć 
obowiązki właścicieli nieruchomości w za-
kresie gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Oznacza to, że od l lipca przyszłe-
go roku, od wszystkich właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych, odpady odbierać 
będzie jeden podmiot, wyłoniony w drodze 
przetargu przez gminę. W  zamian za to, 
właściciele będą uiszczać stosowną opłatę 
na konto gminy.

ciąg dalszy nastąpi....
1 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
i 951 z późn. zm.)

Nudy...Wstaję rano i myślę sobie
Gdzie pojadę i co zrobię
Dzień taki sam jak zwykle:
Nudno, ponuro, samotnie.
Biję się z myślami’
Co będzie z moimi planami
Bardzo się nudzę i ciągle marudzę
Nie mam co ze sobą zrobić

Muszę ten nudny czas dobić
I tak ciągle nudy trwają
I w ogóle nic nie dają.

Wiersz Wiktorii Petrykowskiej, uczennicy 
MZS w Raciążu.

Informacja
dotycząca gospodarowania odpadami 
w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach1.

Nudy...
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W związku z odwołaniem przez mieszkań-
ców w  referendum Janusza Sadowskiego 
ze stanowiska burmistrza Raciąża, ru-
szyła procedura wyłonienia osoby pełnią-
cej funkcję burmistrza miasta do dnia za-
przysiężenia nowo wybranego burmistrza. 
W dniu 7 grudnia 2012 roku doszło do spo-
tkania Wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej w  Raciążu Mariusza Godlewskiego, 
Janusza Chłopika wiceprzewodniczącego 
Koła Platformy Obywatelskiej oraz Dyrek-
tora Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Ciechanowie Andrze-
ja Kamasy z  Wojewodą Mazowieckim pa-
nem Jackiem Kozłowskim. Na spotkaniu 
przekazano wojewodzie pismo podpisane 
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w  Raciążu Bogusława Jeżaka oraz wice-
przewodniczącego Mariusza Godlewskie-
go zawierające wykaz pilnych i  ważnych 
problemów, z  jakimi w najbliższym czasie 
musi się zająć Rada Miejska oraz osoba 
powołana na stanowisko pełniącego obo-
wiązki burmistrza. 

W  trakcie spotkania pan wojewoda Ja-
cek Kozłowski przedstawił pokrótce kro-
ki prawne jakie muszą zostać poczynione 
w  celu mianowania osoby pełniącej sta-
nowisko burmistrza. Wojewoda zapytał 
wiceprzewodniczącego Godlewskiego, czy 
Rada ma osobę, którą chciałaby zareko-
mendować na pełniącego obowiązki bur-
mistrza. Wymogiem wojewody jest waru-
nek, że osoba pełniąca taką rolę nie może 
startować w wyborach na nowego burmi-
strza. Zgodnie z  uzgodnionym wcześniej 

przez prezydium Rady stanowiskiem, rad-
ny Godlewski przekazał sugestię, iż pro-
simy o  mianowanie na stanowisko osoby 
z zewnątrz - spoza miasta, która zajmie się 
nie tylko administracją ale rozwiązaniem 
problemów, z  którymi nie można czekać 
do czasu wyborów. W szczególności chodzi 
o  kwestię opłat środowiskowych, sytuacji 
budżetu miasta oraz spraw organizacyj-
nych i  związanych z  zarządzaniem mie-
niem miasta.   Wojewoda po wysłuchaniu 
powyższego stanowiska, ze swej strony 
przedstawił kandydata na osobę pełniącą 
obowiązki burmistrza. Jest to osoba o du-
żym doświadczeniu, która już kilkakrotnie 
pełniła obowiązki burmistrza w  innych 
miastach. Wniosek wojewody o powołanie 
tej osoby miał zostać podpisany w  dniu 
spotkania po otrzymaniu dokumentów od 
komisarza wyborczego. Następnie wniosek 
zostanie złożony do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, stamtąd do 
kancelarii premiera. Po podpisaniu przez 
premiera zostanie ujawnione nazwisko 
osoby pełniącej funkcję burmistrza Racią-
ża. Procedura ta powinna potrwać około 
5-10 dni. Można się więc spodziewać, że 
około 17 grudnia osoba ta powinna poja-
wić się w Raciążu. Pan wojewoda zadekla-
rował wolę przyjazdu do Raciąża i „wpro-
wadzenia” osobiście tej osoby do Urzędu 
Miejskiego w  Raciążu.   Wybory nowego 
burmistrza powinny się odbyć na przeło-
mie lutego i marca 2012 roku.

(Mariusz)

Artykuł dzięki uprzejmości Raciaz.eu

Spotkanie z Wojewodą Mazowieckim 
w sprawie powołania osoby pełniącej 
funkcję Burmistrza Miasta Raciąża.
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2 grudnia 2012 miesz-
kańcy Raciąża ol-
brzymią większością 
głosów zdecydowali 
o odwołaniu Pana Ja-
nusza Sadowskiego 
z  funkcji Burmistrza 
Miasta Raciąża.

Przypomnijmy, że aby 
referendum było uznane za ważne musia-
ło w nim wziąć udział 3/5 liczby mieszkań-
ców, którzy głosowali w II turze wyborów 
w 2010 roku, czyli 1239 osób (2065 głosują-
cych  w 2010r.).

W  referendum wzięło udział 1571 Racią-
żan, 1530 głosów było ważnych, frekwencja 
wyniosła 41,36%, aż 81,37% głosujących za-
decydowało o oddaniu głosu na „TAK”

A tak głosowali mieszkańcy w poszczegól-
nych obwodach:

1. Obwód nr 1 zlokalizowany w MZS przy 
ul. Kilińskiego 62B:
• Uprawnionych osób  do głosowania: 1433 
• Frekwencja: 42,64 %
• Wydanych kart do głosowania: 612
• Liczba głosów oddanych: 611
• Liczba głosów ważnych: 593
• Liczba głosów na „TAK”: 81,96%
2. Obwód nr 2 zlokalizowany w  MCKSiR 
przy ul. Parkowej 14:
• Uprawnionych osób  do głosowania: 2365
• Frekwencja: 40,59%
• Wydanych kart do głosowania: 961
• Liczba głosów oddanych: 960
• Liczba głosów ważnych: 937
• Liczba głosów na „TAK”: 81,00%

Wojewoda Mazowiec-
ki Jacek Kozłowski 
wskazał na stanowi-
sko pełniącego obo-
wiązki Burmistrza 
Miasta Raciąża Pana 
Mirosława Łukow-
skiego, można więc 
przyjąć że premier 
Donald Tusk powoła 

jeszcze przed świętami nowego gospoda-
rza naszego miasta. 

Mirosław Łukowski to urzędnik wojewo-
dy , jest niemal etatowym komisarzem na 
Mazowszu. Uważany jest za bezpartyjnego 
fachowca. 

Urodził się 7 lutego 1953 roku w  Warsza-
wie. W 1987 r. ukończył Centrum Podyplo-

mowego Kształcenia Pracowników Admi-
nistracji Państwowej w Warszawie. W 1997 
roku uzyskał tytuł magistra pedagoga 
w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Siedl-
cach. W latach 1983-1999 pracował w Urzę-
dzie Wojewódzkim w  Siedlcach, w  latach 
1994-2001 sprawował funkcje kierownicze 
w Zakładzie Obsługi Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w  Siedlcach. W  latach 
2003 - 2005 wyznaczany był zastępczo do 
pełnienia funkcji wójta w gminach: Nada-
rzyn, Wodynie, Szulborze Wielkie, Skórzec, 
Sobienie Jeziory, Korytnica, Leoncin, Ra-
dziejowice. Wyznaczano go także do peł-
nienia funkcji burmistrza w miastach Ła-
skarzew i Chorzele.

Nie należy do żadnej partii i nie pełnił żad-
nych funkcji partyjnych w przeszłości.

Mieszkańcy zdecydowali:  
Janusz Sadowski poza Ratuszem …

Mamy nowego Burmistrza – 
profesjonalista od Tuska …
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Przystanek jak z koszmaru …

Jestem mieszkanką Raciąża od wielu lat, 
chciałam zabrać głos w sprawie przystan-
ku autobusowego w Raciążu.

Nie mam własnego samochodu, zresztą w 
moim wieku gdybym nawet miała, to i tak 
bałabym się nim jeździć. Zresztą wyjeż-
dżam poza Raciąż już bardzo rzadko. 

Dlatego gdy potrzebuję się przemieścić ko-
rzystam z usług PKS.

Ostatnio wczesnym rankiem przyszłam na 
przystanek, wiał wiatr, chciałam się przed 
nim schować … niestety nie było gdzie. To 
na czym przyczepiona  jest nazwa przy-
stanku ( RACIĄŻ ) to z pewnością nie jest 
miejsce dla pasażerów. Odór moczu wydo-
bywający się z wnętrza owego pomieszcze-
nia odstrasza; bród pod nogami, mnóstwo 
porzuconych niedopałków papierosowych, 
ściany jak z nocnego koszmaru, bazgroły 
wymazane farbą powodują, że nawet naj-
bardziej odporny osobnik, jesienią w zim-
nym wietrze stoi i czeka na swój autobus 
na chodniku. A przecież wszystkie działa-
nia jakie doprowadziły do takiego stanu 
przystanku działy się pod okiem Policji, 
przecież posterunek jest po drugiej stronie 
ulicy.

Chciałam też dodać, że rozkład jazdy napi-
sany jest tak małymi literkami, że dla mnie 
jest całkowicie nieczytelny.

Dlatego zwracam się do osób odpowie-
dzialnych za pomocą przemiłego Pana Re-
daktora o interwencję w sprawie raciąskie-
go przystanku PKS, bo przecież jak nas 
inni widzą, tak o nas piszą …

Czytelniczka
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Młody poeta z Raciąża
Dziś ma prawie 40 lat. Jest młodym, skrom-
nym mężczyzną. Urodził się w  wielodziet-
nej rodzinie, gdzie Ojciec ciężko pracował, 
a  Mama zajmowała się domem i  wychowa-
niem dzieci.
Od początku mieszka w  Raciążu. Tu cho-
dził do szkoły podstawowej, zawodowej a po-
tem ukończył szkołę średnią w Społecznym 
Technikum Zawodowym dla Dorosłych...
Pracował między innymi : w  Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej, w  Zakładzie Mię-
snym w Raciążu, oraz w Cukrowni w Glino-
jecku. O kim mowa ?  To Jacek Dalkiewicz , 
mieszkaniec naszego miasta, który ostatnio 
wydał swój pierwszy tomik poezji.
„WIERSZE” - ukazały się w  Warszawskiej 
Firmie Wydawniczej z piękną dedykacją dla 
ukochanych rodziców.
To właśnie dzięki Nim, Tadeuszowi i  śp. 
Teresie Dalkiewicz mógł wydać ten tomik 
poezji -z  którego bardzo się cieszy i  jest 
wdzięczny za pomoc.
Na pytanie jak to wszystko się zaczęło, skąd 
powołanie poezji ? Odpowiada, że.... „ zami-
łowanie do poezji powoli zaczęło się pojawiać 
w latach szkolnych. Zaiskrzyło już w szkole 
podstawowej.
Czytając wiersze znanych poetów... czułem 
jakiś wewnętrzny impuls, drgnienie serca …
zafascynowanie poezją. Zapragnąłem wtedy 
pisać i tak po latach spełniło się moje marze-
nie w postaci wydania tomiku.
Początkowo pisał wiersze i  chował do szu-
flady. Z czasem „krążyły”  one wśród znajo-
mych.
Potem ukazały się w  „Głosie Raciąża” 
i w „Płońszczaku”  oraz w „Echu Ojca Ber-
narda” — u Ojców Pasjonistów, i w  „Pulsie 
Raciąża” . Na bieżąco niektóre wiersze ( „Dla 
Rodziców”,  „Turniej”, „Byliście Młodzi” ), 
można przeczytać na stronie internetowej 
www.chwilkawytchnienia.com.
Swoją poezję pisze z potrzeby serca, zgłębi 
duszy..
Jak sam mówi:

„ ... Moje wiersze powstały na kanwie prze-
żyć własnych i  innych osób. W  rozmowach 
z ludźmi, o ich problemach, uczuciach, kwe-
stiach życia i śmierci, próbowałem wczuć się 
w ich stan psychiczny. Czekając na natchnie-
nia— światła głosu duszy, przeżyć ludzkich 
i swych własnych — tworzyłem poezję, „nie-
zatarty ślad wichru promieni życia”. I tak po-
wstały te utwory. Chociaż są one proste, ryt-
miczne, to jednak posiadają głębię... Głębię 
ludzkiego życia . Jest w  tych wierszach „ 
magia żywego pisma”,  promieni uczuć każ-
dego z nas.
Jego utwory powstają podczas natchnie-
nia wewnętrznego. Pierwszy wiersz napi-
sał w 1992r. i dedykował „Tym, co odeszli”.  
W tym roku mija 20 lat jego pisania.
Ale nie tylko zafascynowany jest poezją. Ma 
również inne zainteresowania. Lubi podró-
że- szczególnie nad morze.... muzykę i sport, 
gdzie od lat ze swoją amatorską drużyną 
„Oldboy- Raciąż” - reprezentują nasze mia-
sto w różnych turniejach piłki nożnej.
Czytając ofiarowany przez autora tomik jego 
wierszy- wzruszył mnie. Przewijają się w nich 
między innymi tematy religijne, refleksyjne. 
Pisze o miłości, cierpieniu, są wiersze dedy-
kowane dla bliskich i znajomych, wiersze li-
ryczne, pełne zadumy - nostalgii.
Myślę, że każdy z czytelników znajdzie coś 
dla siebie.
Ja szczególnie zwróciłam uwagę na kilka 
z nich:
„Niezastąpiony Autorytet” - ( o Papieżu Ja-
nie Pawle II.), „Refleksja o Katyniu”, „Tym, 
co odeszli”, „Byliście Młodzi”.  Myślę, że każ-
dy z nas mieszkańców naszego miasta powi-
nien być dumny, że jest „Ktoś”  z Raciąża, 
kto pisze takie piękne wiersze. I warto mieć 
ten tomik poezji w swej bibliotece.
O Panu Jacku i jego poezji też jest wzmian-
ka na stronie internetowej ... Raciaz.eu ... 
w strefie mieszkańca i w aktualnościach...

Wysłuchała: Ewa Adamska
Tekst oryginalny (przyp. Red.)
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Raciąż w sieci, przydatne linki :
www.umraciaz.nazwa.pl

Serwis Urzędu Miejskiego w Raciążu
Pl. A. Mickiewicza 17
Kontakt:sekretariat@miastoraciaz.pl
Tel.: (23) 679 11 63

www.raciaz.edu.pl

Strona Zespółu Szkół w Raciążu 
Dyrektor: Alicja Mazurowska
Ul. Kilińskiego 64
Tel.: (23) 679 10 31

www.mckraciaz.pl

Serwis Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu
Ul. Parkowa 14
p.o. obowiązki dyrektora MCKSiR: 
Konrad Marlęga
Kontakt: sekretariat@mckraciaz.pl
Tel.: (23)6791078

www.mzsraciaz.edupage.org

Strona Miejski ego Zespółu Szkół w 
Raciążu w skład którego wchodzą:
Publiczne Gimnazjum , Szkoła Pod-
stawowa im. Stanisława Konarskie-
go, Miejskie Przedszkole.
Dyrektor: Ryszard Kalinowski
Ul. Kilińskiego 62B
Tel.: (23) 679 11 81

www.pgkim-raciaz.pl

Serwis Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Wolności 34
Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o.:  
Sławomir Wiesław Wesołowski
Kontakt: pgkim.raciaz@wp.pl
Tel.: (23) 679 17 09

www.ospraciaz.pl

Strona Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raciążu
Ul. Kilińskiego 23
Prezes: Jarosław Krupiński
Tel.: (23) 679 11 25
Administracja strony: Dariusz Karasiewicz, 
Mariusz Waślicki,  Kamil Skworszczow, Da-
wid Smoleński i Grzegorz Wawrowski 
Kontakt: admin@ospraciaz.pl

www.parafia-raciaz.pl

Strona zawiera informacje o naszej parafii, 
jej historii i dniu dzisiejszym. Są tu pożytecz-
ne wiadomości nie tylko dla mieszkańców 
naszej wspólnoty parafialnej. Można prze-
czytać ciekawe artykuły, obejrzeć zdjęcia z 
aktualnych wydarzeń i wyjazdów, zapoznać 
się z przebiegiem liturgii i duszpasterstwem.

Kontakt:  parafia.adalbertus@neostrada.pl

www.blekitniraciaz.eu

Nieoficjalna strona klubu piłkarskiego 
BŁĘKITNI RACIĄŻ
Kontakt: ango@blekitniraciaz.eu

www.raciaz.eu

Internetowy Serwis miejski oraz gminny.
Kontakt: raciąż.eu@wp.pl
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12 potraw wigilijnych…

12 potraw wigilijnych to taka sama trady-
cja na świątecznym stole jak dzielenie się 
opłatkiem, sianko pod obrusem czy dodat-
kowe nakrycie na stole. 

12 potraw ma  symbolizować 12 apostołów, 
dania powinny być postne. Na sole powin-
ny znaleźć się wszystkie płody ziemi, dla-
tego przygotowywane tego dnia potrawy 
powinny zawierać grzyby, miód, mak czy 
np. ziarna zbóż. Koniecznie trzeba spróbo-
wać każdej z 12 potraw, inaczej szczęście i 
dostatek się od nas odwrócą.

W Polsce tradycja 12 potraw wigilijnych 
sięga wielu lat wstecz. W dodatku każdy 
region Polski ma swoje typowe potrawy 

i dania, które nie występują lub są mniej 
popularne w innych stronach. I tak na Ślą-
sku jada się Moczkę, w Warszawie kapustę 
z grochem na Mazowszu bardzo popular-
ne były kiedyś RWAKI a na Kresach dalej 
jada się kutię i zupę migdałową.

RWAKI:

Przepis dla 4-6 osób, czas przygotowania: 
30 minut.

Składniki: ugotowane, mielone ziemniaki 
(1 kg.), mąka pszenna (300 gram) , 3 jajka, 
sól, pieprz.

Na posypkę: mak mielony, zmieszany z cu-
krem lub białym serem.

 Wykonanie: Do ugotowanych, mielonych 
ziemniaków, dodać mąkę, całe jaja, szczyp-
tę soli i pieprzu, dobrze zagnieść.

Rozrobione ciasto rwać na małe kawałki, 
rozwałkować dłońmi (aby miały kształt 
wrzecionowaty) i wrzucać do gotującej się 
wody. Gotować 3-5 minut. 

Po wyjęciu posypujemy mieszanką maku 
i cukru, polewamy roztopionym  masłem 
lub smalcem.

Od Redakcji:
Niniejszym składam serdeczne podzięko-
wania Panu Kamilowi Świerczyńskiemu 

za udostępnienie materiałów wizualizacyj-
nych wykorzystanych w PULSIE RACIĄ-
ŻA nr 2 (30) oraz 3 (31).  Sławomir Tyska

Wszystkim tym,  
którzy towarzyszyli 

Ś.P. Józefowi Smulskiemu  
w jego ostatniej drodze, 

serdeczne podziękowania 
składa......... Rodzina

SPRZEDAM DZIAŁKĘ

 
4 ha w Raciążu

TEL. 506 788 572
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1. Cały dzień od samego rana musimy 
być uśmiechnięci i życzliwi dla innych. 
Zarówno nasz uśmiech jak i dobre sto-
sunki z rodziną nie znikną przez cały 
kolejny rok.

2. Nie szyjmy, nie naprawiajmy nic po-
nieważ kolejny rok upłynie nam na 
ciągłych poprawkach i  naprawianiu 
wszystkiego.

3. Należy zjeść wszystkie wigilijne po-
trawy - jeśli nie należy je przynajmniej 
spróbować. W  ten sposób w  następ-
nym roku niczego nam nie zabraknie.

4. Musimy zadbać aby w  Dzień Wigilii 
się nie przeziębić ani nie rozchorować. 
Musimy bardzo uważać na swoje zdro-
wie ponieważ w przeciwnym wypadku 
będziemy chorować cały kolejny rok.

5. Musimy maksymalnie ograniczyć 
tego dnia stres. Nie należy krzyczeć, 
złościć się ani płakać. Jeśli nie będzie-
my przestrzegać tego zalecenia w na-
stępnym roku będziemy ciągle zde-
nerwowani i nieszczęśliwi.

6. Pod talerz wigilijny należy wsunąć 
monetę. Zagwarantuje ona nam po-
myślność finansową. Aby pieniądze 

się nas lepiej trzymały powinniśmy 
schować ususzoną łuskę z wigilijnego 
karpia do portfela i  trzymać ją przez 
cały rok.

7. Nie należy w  dzień wigilijny nikomu 
nic pożyczać. Jeśli tak się stanie, oso-
ba której wyświadczymy tą usługę bę-
dzie cierpiała przez cały rok niedosta-
tek.

8. Jeżeli w dzień Wigilijny pierwszy prze-
kroczy próg naszego domostwa męż-
czyzna, wszyscy domownicy będą 
cieszyć sie szczęściem cały rok. Prze-
kroczenie progu przez kobietę wróży 
pecha.

9. W czasie wieczerzy wigilijnej nie nale-
ży za dużo mówić a tym bardziej prze-
rywać innym. W przeciwnym razie bę-
dziemy bardzo kłótliwi oraz skorzy do 
wyjawiania cudzych sekretów.

10. Liczba uczestników wieczerzy wigilij-
nej powinna być parzysta. W przeciw-
nym razie może spotkać domowników 
pech. Dawno temu, aby ustrzec się 
nieszczęściu zapraszano osobę bez-
domną do wspólnej Wigilii aby liczba 
osób się zgadzała.

Wierzenia i przesądy 
wigilijne:
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Takich meczów jak ten z żuromińską Wkrą 
z całą pewnością nie zapomną wszyscy fani 
Błękitnych.

Już od pierwszych minut tego spotkania wi-
dać było całkowite zaangażowanie naszej 
drużyny i wiarę w zwycięstwo. Co prawda 
zawodnikom z  Raciąża ciężko było udo-
kumentować swoją przewagę w  pierwszej 
połowie bramkami ale tuż przed przerwą 
„worek” rozwiązał Mariusz Kopecki strza-
łem głową po asyście Arkadiusza Wróblew-
skiego.

Po przerwie grali już tylko Błękitni. W  56 
minucie do piłki po dośrodkowaniu Kami-
la Boniewskiego dochodzi Mariusz Unie-
rzyski, strzela głową i jest 2:0 dla Raciąża.  

W  58 minucie sam na sam z  bramkarzem 
wychodzi 18-to latek Marcin Kowalski, dry-
bluje golkipera i mamy 3:0.

72 minuta: rzut karny na kolejną bramkę 
zamienia Mariusz Kopecki a już w doliczo-
nym czasie gry kolejny prezent robią nam 
zawodnicy drużyny przyjezdnej i po zagra-
niu ręką w polu karnym sędzia dyktuje ko-
lejnego jedenastkę. Piłkę do bramki  kieru-
je Mariusz Unierzyski i tym samym ustala 
wynik meczu na 5:0 dla Błękitnych. Na try-
bunach euforia !!!

W  nieco gorszych nastrojach stadion przy 
ul. Sportowej opuszczała grupka kibiców 
drużyny przyjezdnej, z rozmów wywniosko-
wać można było że przyjmują swoją poraż-
kę z pokorą a wynik jest najniższym wymia-
rem kary.

Bramki:
Mariusz Kopecki -  2; 
Mariusz Unierzyski – 2 ; 
Marcin Kowalski.

Asysty:
Kamil Boniewski  - 2, 
Arkadiusz Wróblewski

Skład: Błękitni: Kamil Kalinowski - Kamil 
Szelągiewicz (85 Daniel Kocięda), Kamil 
Wróblewski (89 Paweł Kopczyński), Jaro-
sław Żebrowski, Mariusz Unierzyski - Arka-
diusz Wróblewski, Mariusz Mikłowski, Se-
bastian Ambroziak, Kamil Boniewski (83 
Jarosław Unierzyski) - Marcin Kowalski, 
Mariusz Kopecki (74 Łukasz Szelągiewicz).

Błękitni Raciąż – Wkra Żuromin 5:0 (1:0)

Na zdjęciu nowy nabytek Błękitnych - napastnik 
Marcin Kowalski, jeszcze w ubiegłym sezonie pił-
karz Skry Drobin . Fotografia dzięki uprzejmości 
administratora strony blekitniraciaz.eu
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Tabela IV ligi grupy mazowieckiej północnej po rozgrywkach jesiennych sezonu 2012/13.
L.P. Klub Meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki
1. Huragan Wołomin 15 36 12 0 3
2. MKS Przasnysz 15 29 8 5 2
3. Bug Wyszków 15 27 8 3 4
4. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 15 27 8 3 4
5. Wisła II Płock 15 27 9 0 6
6. Błękitni Raciąż   15 26 8 2 5
7. Czarni Węgrów 15 24 7 3 5
8. Mławianka Mława 15 23 7 2 6
9. Błękitni Gąbin 15 22 7 1 7
10. Wkra Żuromin 15 22 6 4 5
11. Narew Ostrołęka   14 22 6 4 4
12. Mazur Gostynin 15 20 5 5 5
13. Kasztelan Sierpc  14 14 4 2 8
14. KS Łomianki 15 13 3 4 8
15. Bzura Chodaków (Sochaczew) 15 5 1 2 12
16. Nadnarwianka Pułtusk 15 0 0 0 15

Niestety nie udało się piłkarzom Błękitnych 
przywieść choćby jednego punktu z  wyjazdo-
wego spotkania z II Wisłą Płock rozgrywanego 
w Płocku.

A  było tak blisko … już w  pierwszych minu-
tach meczu bramkę gospodarzy atakował Ka-
mil Boniewski, niestety przegrał pojedynek 1:1 
z  bramkarzem Wisły, za to tuż po pierwszym 
kwadransie kibice Błękitnych mogli cieszyć się 
z prowadzenia, bramkę strzela Arkadiusz Wró-
blewski.

W 24 minucie meczu sędzia pokazuje czerwoną 
kartkę dla płocczan, od tej chwili gramy z prze-
wagą jednego zawodnika. I to tyle dobrego …

Pod koniec pierwszej połowy gospodarze gra-

jąc w osłabieniu doprowadzają do wyrównania. 

O  drugiej połowie lepiej zapomnieć, w  56 mi-
nucie tracimy drugą bramkę a pod koniec spo-
tkania przed powiększeniem niekorzystnego 
rezultatu ratuje nas udanymi interwencjami 
bramkarz Kamil Kalinowski.

Bramki:  Arkadiusz Wróblewski

Skład: Kamil Kalinowski - Kamil Szelągie-
wicz, Kamil Wróblewski (66 Daniel Kocięda), 
Jarosław Żebrowski, Mariusz Unierzyski - Ar-
kadiusz Wróblewski, Mariusz Mikłowski, Se-
bastian Ambroziak, Kamil Boniewski (81 Jaro-
sław Unierzyski) - Marcin Kowalski (74 Łukasz 
Szelągiewicz), Mariusz Kopecki

O tym meczu najlepiej zapomnieć. Drużyna 
Błękitnych pojechała po zwycięstwo, wróciła 
zaś zaledwie z jednym punktem, grając z dru-
żyną z czternastego miejsca w tabeli. A było o 
co walczyć, w przypadku zwycięstwa drużyna 
z Raciąża zainkasowałaby komplet 3 pkt. i z 
dorobkiem 29 pkt. uplasowałaby się na trzecim 
miejscu w tabeli.

Tak się jednak nie stało, zdobyty punkt umac-
nia nas na szóstej pozycji w tabeli. Błękitni tra-
cą do lidera Huraganu Wołomin 10 pkt. 

Na uwagę zasługuje jedynie gra podopiecznych 

Marka Brakowieckiego w drugiej połowie spo-
tkania i gol strzelony przez Jarosława Żebrow-
skiego w 52 minucie spotkania.

Bramka: Jarosław Żebrowski

Skład: Kamil Kalinowski - Mariusz Unierzyski, 
Jarosław Żebrowski, Sebastian Ambroziak, 
Kamil Szelągiewicz - Kamil Boniewski, Łukasz 
Szelągiewicz (46 Marcin Kowalski), Mariusz 
Mikłowski, Jarosław Unierzyski (90 Piotr No-
wicki), Arkadiusz Wróblewski (87 Kamil Osiec-
ki) - Mariusz Kopecki

Wisła II Płock – Błękitni Raciąż 2:1 (1:1)

KS Łomianki – Błękitni Raciąż 1:1  (1:0)


