
        6 września 2010 roku wpłynął do organu II instancji wniosek z dnia 23.08.2010 
roku autorstwa pana Romana Rusina z Ciecierska i Pana Czesława Szpojankow-
skiego z Raciąża, dotyczący stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej starosty 
Płońskiego Nr 115/2010 z dnia 15 marca 2010 roku o zatwierdzeniu projektu bu-
dowy i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji na rzecz „Cedrob” spółka 
Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie.
        Wyżej wymienieni Panowie uznali, iż zakład produkcyjny zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na emi-
towane do środowiska immisje, tj. hałas i pył zawieszony. Według zainteresowa-
nych ich nieruchomości, zabudowane domami jednorodzinnymi, położone są w 
niewielkiej odległości od projektowanego zakładu. Wnioskodawcy uznali, że za-
skarżona decyzja w sposób rażący narusza przepisy prawa i winna być usunięta z 
obrotu w drodze stwierdzenia jej nieważności.
        Organ II instancji po zapoznaniu się z żądaniami ww. Panów postanowił od-
mówić wszczęcia postępowania. W uzasadnieniu czytamy: „Z przedłożonych or-
ganowi II instancji akt sprawy wynika, że inwestor otrzymał postanowienie Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2009 
roku, na mocy którego nie ma konieczności prowadzenia oceny oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz transgranicznego oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania 
decyzji o pozwoleniu na jego budowę”.
        Burmistrz miasta Raciąż decyzją z dnia 7 stycznia 2010 roku, ustalił środo-
wiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia polegającego na budowie wy-
twórni mpasz w Raciążu na rzecz inwestora Cedrob SA.
        Powyższa decyzja stanowiła podstawę wydania ostatecznej decyzji o warun-
kach zabudowy burmistrza Miasta Raciąż z dnia 27 stycznia 2010 roku.
        Należy podkreślić, iż integralną część decyzji o warunkach zabudowy stano-
wią „Wyniki analizy dla potrzeb określenia wymagań dotyczących nowej zabudo-
wy”, z których jasno wynika, że działki należące do Panów Rusina i Szpojankow-
skiego oddzielają od inwestycji inne działki, będące zabudową usługową i pro-
dukcyjną, zaś teren przedmiotowej działki, przewidzianej pod inwestycję nie wy-
maga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolni-
cze i nieleśne.
        W myśl art. 19 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administra-
cji publicznej na każdym etapie postępowania administracyjnego jest zobowiąza-

ny przestrzegać swojej właściwości. Obowiązek ten spoczywa na nim w każdym 
stadium postępowania, aż do jego zakończenia decyzją ostateczną.
        Oznacza to, że Wojewoda mazowiecki w pierwszej kolejności jest zobowiąza-
ny do dokonania niezbędnych ustaleń stanu faktycznego i odniesienia się do prze-
pisów prawa materialnego czyli przepisów ustawy prawo budowlane.
        Istota sprawy w rozpoznawanym przypadku sprowadza się zatem do odpo-
wiedzi na pytanie, czy skarżący mają przymiot strony w postępowaniu o stwier-
dzenie nieważności ww. decyzji Starosty Płońskiego.
        Zgodnie z odpowiednik artykułem według kodeksu postępowania admini-
stracyjnego strona jest każdy kto ma interes prawny. Tak więc osoba, która składa-
ła wniosek o stwierdzenie nieważności musi wykazać swój interes prawny. O tym 
nie może decydować sama wola tego podmiotu, który jest zainteresowany tym po-
stępowaniem. Tylko problem polega na tym, iż to „zainteresowanie” nie znajduje 
oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które stanowiłoby pod-
stawę żądania stosownych czynności organu administracji. Tak więc w pierwszej 
kolejności było ustalenie czy osoba składająca wniosek o stwierdzenie nieważno-
ści jest do złożenia takiego wniosku uprawniona, a jeśli tak to w następnej kolej-
ności organ ma obowiązek ustalić krąg osób będących stronami danego postępo-
wania. W ten sposób rozstrzyga sprawę.
        Wojewoda Mazowiecki, biorąc pod uwagę treść decyzji i kierując się stanowi-
skiem m.in. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie doszedł do prze-
konania, że stronami postępowania w niniejszej sprawie mogą być właściciele i 
użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji. Tego 
warunku nie spełniają osoby wymienione we wniosku o stwierdzenie nieważności 
decyzji, bowiem ich nieruchomości nie sąsiadują z nieruchomością objętą inwe-
stycją, a nawet wręcz są od niej oddalone.
        Jak wynika także z planu zagospodarowania terenu inwestycja jest otoczona 
działkami z zabudową o usługowo-produkcyjnym charakterze.
Oznacza to nic innego, jak tylko to, że panowie Roman Rusin i Czesław Szpojan-
kowski, nie posiadają interesu prawnego do występowania z żądaniem stwierdze-
nia nieważności decyzji ostatecznej Starosty Płońskiego.
        Wiemy już, że ww. Panowie złożyli odwołanie od decyzji Wojewody Mazo-
wieckiego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. 
cdn
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Bilans kadencji 2006-2010 samorządu Miasta Raciąż

    By mówić o dokonaniach, należy przypomnieć, że obecna 
kadencja samorządu rozpoczynała się w warunkach 
znacznego zadłużenia Miasta i wysokiego wskaźnika 
bezrobocia. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w poprzednich 
latach Miasto musiało zacząć spłacać w obecnej kadencji. 

Ponaddto w latach 2007-2010 zapłacono odsetki od kredytów 
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości            
496 456,84 zł. Na początku kadencji Rada Miejska na wniosek 
Burmistrza dokonała reorganizacji miejskich jednostek 
organizacyjnych.
1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został zlikwidowany, a jego 

zadania przyjęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o .o w Raciążu

2) Utworzony został Miejski Zespól Szkół w Raciążu, w skład któ-
rego weszły : Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa , Miej-
skie Przedszkole w Raciążu. 

3) Utworzono Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ra-
ciążu, przekazując zadanie w zakresie sportu i rekreacji dotych-

czasowemu Miejskiemu Centrum Kultury. 
4) Utworzono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Raciążu. 

Zmiany organizacyjne i kadrowe w miejskich jednostkach organi-
zacyjnych usprawniły ich pracę oraz przyniosły wymierne korzyści 
ekonomiczne. 

Najważniejsze inicjatywy podjęte przez Samorząd Miasta w la-
tach 2007-2010 r. 
1) Utworzenie Podstrefy Raciąż Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej i budowa Wytwórni Pasz CEDROB S.A 
  W celu pozyskania inwestora strategicznego, który na trwałe ulo-

kowałby kapitał i stworzył miejsca pracy w Raciążu podjęte zosta-
ły działania na rzecz utworzenia w Raciążu specjalnej strefy eko-
nomicznej. 

   Samorząd Miasta odniósł sukces. Na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 16 marca 2009 r. utworzona została Podstrefa 
Raciąż Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oczywiście fir-
ma   CEDROB S.A zakupiła teren objęty strefą specjalną i przy-
stąpiła do prac projektowych i budowlanych. Nowoczesna Wy-
twórnia Pasz jest największym zakładem pracy jaki powstaje w 
ostatnim czasie na Północnym Mazowszu. 

  Należy podkreślić, że lokalizacja i budowa Wytwórni Pasz CE-
DROB S.A spotkała się z licznymi protestami, w tym Mieszkań-
ców Raciąża, którzy nie chcieli dopuścić do jej powstania. 

2) Budowa obwodnicy Raciąża na drodze krajowej nr 60
   22.12.2010 r. zakończona została budowa obwodnicy Racią-

ża. Inwestycja została zrealizowa-
na przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, należy jed-
nak podkreślić, że decyzja w spra-
wie budowy zapadła dzięki dąże-
niom samorządu i aktywnej posta-
wie społeczeństwa i przy wsparciu 
parlamentarzystów. 
3) Budowa budynku wielorodzin-
nego przy ul. Jana Pawła II 
   Koncepcja budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego po-
wstała w połowie 2007 r. W Urzę-

dzie Miejskim w Raciążu odbyło się kilka spotkań z Mieszkańca-
mi zainteresowanymi zakupem mieszkań. W spotkaniach uczest-
niczyli przedstawiciele firmy MYKEN Panowie Jacek Małecki i 
Cezary Przeździęk . Ponieważ cel wydawał się być słuszny, Rada 
Miejska w Raciążu na wniosek Burmistrza zadecydowała o prze-
znaczeniu do sprzedaży działki budowlanej na powyższy cel. Fir-
ma MYKEN podjęła się budowy budynku w którym jest 36 lo-
kali mieszkalnych i wykonała zadanie. Po wielu latach zastoju w 
budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym  powstał ładny i 
funkcjonalny budynek.  

   Bez podjętych działań, ogromnego ryzyka i rzetelnej pracy Urzę-
du Miejskiego w Raciążu inwestycji tych by nie było. 
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Zadania inwestycyjne i prace remontowe wykonane przez Sa-
morząd Miasta w latach 2007-2010.
I . Infrastruktura edukacyjna i sportowa
1) Remont Stadionu Miejskiego
2) Budowa Sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół 
3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół
4) Wykonanie nowoczesnego zaplecza kuchennego i stołówki w 
Miejskim Zespole Szkół
5) Remont sal lekcyjnych w Miejskim Zespole Szkół
6) Wykonanie Sali reprezentacyjnej w Miejskim Zespole Szkół
7) Wykonanie miejskiego placu zabaw

II. Gospodarka wodno- ściekowa
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Błonie, Cicha, 

Kwiatowa, Lipowa
2) Wykonanie 100 przyłączy kanalizacyjnych do posesji w połu-

dniowej części Miasta
3) Budowa sieci wodociągowej w ulicach Reymonta, Mławskiej, 

Mieszka I, Lipowej, Wnorowskiego     (wykonanie do końca br.)
4) Modernizacja pompowni ścieków przy ulicy 19 stycznia
5) Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunal-

nych przy ul. : Kilińskiego 11,15,61; przy ul.Pl. Mickiewicza 17 
i 31, przy ul. Wolności, ul. Mławskiej 16 i przy ulicy Zielonej 28

6) Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Pl. 
Mickiewicza 17

7) Wykonanie remontu oczyszczalni ścieków ( realizacja przez 
PGKiM Sp.zo.o) 

8) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ( realizacja przez PGKiM 
Sp.zo.o)

9) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hankiewicza, Lipo-
wej, Jagiełły, Juranda, 19 stycznia – Jana Pawła II

III. Inwestycje drogowe
1) Budowa nawierzchni z kostki brukowej ulic: Juranda, Jagiełły, Lipo-

wej, Akacjowej, 19 stycznia – Jana Pawła II, alei w Parku Miejskim 
2) Budowa i remont nawierzchni asfaltowej ulic Ogrodowej, Krótkiej, 

Parkowej , Młodzieżowej, Nadrzecznej i Sportowej
3) Remont i budowa chodników z kostki brukowej ulic: Parkowej, Ju-

randa, Jagiełły, Kasztelańskiej, Basztowej, Ziemowita, Nadrzecznej, 
Akacjowej, Lipowej, Błonie, Sportowej, 19 stycznia – Jana Pawła II, 
Młodzieżowej (wykonanie do końca br.) oraz częściowo ulic: Kiliń-
skiego, Zielonej, Słonecznej, Hankiewicza, parking przy ul. Wolności 
, wjazd na teren posesji przy ul .Pl. Mickiewicza 17.

4) Remont nawierzchni asfaltowej ulic: Zielonej, Błonie, Słonecznej, Ci-
chej po wykonaniu kanalizacji sanitarnej. 

5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Reymonta 

IV. Inne zadania
1. Rozbudowa i remont  Ośrodka Zdrowia w Raciążu
2. Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aka-

cjowej (rozpoczęcie w br. termin    zakończenia 31.12.2011r.) – 24 lo-
kale mieszkalne 

3. Remont dachu i ogrodzenia obiektu OSP w Raciążu 
4. Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Raciążu
5. Remont pomieszczeń Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekre-

acji w Raciążu
6. Remont budynków komunalnych 
7. Wykonanie oświetlenia ul. Konarskiego i parku miejskiego.
Wyżej wymienione zadania zrealizowano lub są w trakcie realiza-
cji pomimo obciążenia budżetu Miasta spłatami rat kredytów i po-
życzek oraz odsetek. 
  Wykonany został duży wysiłek i wkład pracy w celu przygotowa-
nia niezbędnej dokumentacji,  pozyskania środków i rozliczenia za-
dań inwestycyjnych. 

Pozyskane środki
Programy unijne i krajowe z których Miasto pozyskało środki w la-
tach 2007-2010
1.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  -rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia
2.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
  -remont Stadionu Miejskiego
  -remont ulic: Błonie, Sportowa, Młodzieżowa
  -modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
3.Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego
  -budowa sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół
4.Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
  -budowa budynku komunalnego przy ul. Akacjowej
5.Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza
  -budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Zespole Szkół
  -remont zaplecza kuchennego i stołówki w Miejskim Zespole 

Szkół
  -budowa ulic: Jagiełły i Akacjowej
  -budowa wodociągów ul. Reymonta i Mławskiej
6.Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
  -remont ul. Reymonta
7.Wojewódzki Fundusz Ochrony   Środowiska  i Gospodarki Wod-

nej w Warszawie 
  -budowa kanalizacji sanitarne jw. Ulicach :Zielona, Błonie, Cicha, 

Kwiatowa, Lipowa
8.Mazowiecki Urząd Wojewódzki (odszkodowanie z tytułu budo-

wy obwodnicy)
  -budowa i remont ulic miejskich

Problem bezrobocia w Mieście.
Ponieważ bezrobocie należy do negatywnych zjawisk społecznych, 
dotkliwie odczuwanych również w Raciążu Samorząd Miasta pod-
jął ze swej strony działania mające na celu zminimalizowanie skut-
ków bezrobocia. Służy temu uchwalony przez Radę Miejską Pro-
gram Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wy-
kluczeniem Społecznym. 
     Jedną z form łagodzenia bezrobocia jest organizacja robót pu-
blicznych i prac interwencyjnych. Środki pozyskiwane z Urzędu 
Pracy umożliwiają stworzenie stanowisk pracy, która dla wielu lu-
dzi stanowi podstawę funkcjonowania  ich rodzin.  Pieniądze zara-
biane przez osoby zatrudniane w ramach robót publicznych i prac 
interwencyjnych są z reguły wydatkowane głównie na miejscu w 
Raciążu, co sprzyja rozwojowi miejscowego handlu.   Z drugiej 
strony osoby korzystające z tych form zatrudnienia wykonują sze-
roki zakres prac na rzecz Miasta. 
Podjęta została również współpraca z firmami z Warszawy,  Łomia-
nek i Nowego Dworu, które zatrudniają  ponad 100 osób, zapew-
niając im dojazd do pracy.      Należy podkreślić, że wiele osób zna-
lazło również zatrudnienie na budowach prowadzonych w Raciążu 
przez firmy z zewnątrz.
    Jednakże najważniejszym celem było podjęcie działań na rzecz 
uruchamiania zakładów pracy i stworzenia nowych miejsc pracy.  
Przez okres kilku miesięcy funkcjonowała w Raciążu filia firmy Fo-
ods, zajmująca się eksportem warzyw, która zatrudniała kilkadzie-
siąt osób, lecz nie stała się trwałym podmiotem życia gospodarcze-
go w Raciążu.   Również holenderska firma Packaging Kurvers zaj-
mująca się produkcją opakowań do alkoholi po kilku miesiącach za-
kończyła działalność gospodarczą w Raciążu.  Natomiast trwałym 
podmiotem życia gospodarczego w Mieście stała się firma „Sita”, 
która utworzyła w Raciążu swoją  filię, zatrudniając kilku pracow-
ników.   Problem bezrobocia w mieście w dużym stopniu rozwiąże 
powstanie Wytwórni Pasz CEDROB S.A   



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
Szanowni Państwo, 
        w związku z pojawiającymi się informacjami  do-
tyczącymi odpowiedzialności za organizowanie przez 
miasto Raciąż oraz jednostki podległe robót publicz-
nych i interwencyjnych,   oświadczam, że za organi-
zację tych robót, wybór pracowników oraz ich zatrud-
nienie odpowiada pracodawca. W przypadku osób za-
trudnianych bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ra-
ciążu odpowiedzialnym za wszelkie aspekty związa-
ne z organizacją robót oraz ich przebiegiem  jest bur-
mistrz miasta. Burmistrz podejmuje decyzje i jest od-
powiedzialny za wybór pracowników i ich zatrudnie-
nie, nadzór nad wykonywaną pracą oraz rozwiązywa-
nie umów o pracę. Burmistrz odpowiada także za orga-
nizację pracy – rodzaj pracy przydzielanej poszczegól-
nym pracownikom,  sposób i miejsce jej wykonywania, 
egzekwowanie obowiązków oraz czas pracy osób za-
trudnionych. Rada Miejska nie ma żadnych kompeten-
cji związanych z organizacją prac publicznych i inter-
wencyjnych . Nie wskazuje osób, które należy zatrud-
niać ani też rodzaju czy czasu pracy. Rada Miejska nie 
decyduje o żadnych innych aspektach organizacyjnych  
związanych z pracami  publicznymi i interwencyjny-
mi. Za wszystkie sprawy z tym związane odpowiedzial-
ny jest burmistrz miasta.  W ramach swoich kompeten-
cji Rada Miasta zabezpiecza jedynie na wniosek bur-
mistrza środki przeznaczone na prace publiczne i in-
terwencyjne w budżecie miasta Raciąża. W kadencji 
2006 – 2010 zatwierdzano zawsze takie środki na za-
trudnianie jakie proponował burmistrz. Zabezpiecza-
no  tyle pieniędzy w budżecie, ile planowano wydatko-
wać. Jednocześnie informuję, że ani Rada Miejska ani 
też żaden z radnych nigdy nie był przeciwko organiza-
cji prac interwencyjnych  i publicznych. Radni doma-
gali się natomiast podania jasnych kryteriów zatrud-
niania, kolejności zatrudniania, dotrzymywania limi-
tów wydatkowych zaproponowanych przez burmistrza 
i zapisanych w uchwale budżetowej oraz usprawnie-
nia i właściwego nadzoru nad osobami zatrudnionymi 
w ramach tych robót. Dla jasności organizowania tych 
prac i zatrudniania poszczególnych osób Rada propo-
nowała burmistrzowi utworzenie komisji, która zaję-
łaby się tymi sprawami. Jednak nie spotkało się to z 
akceptacją pana burmistrza, który wolał zajmować się 
tymi sprawami jednoosobowo.

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                    Bogusław Jeżak

Szanowni mieszkańcy Raciąża
W dniu 12 listopada br. upływa kadencja Rady Miej-
skiej, której miałem przyjemność i zaszczyt przewod-
niczyć.
Oficjalne podsumowanie pracy Rady kadencji 2006-
2010 nastąpi na sesji w dniu 9 listopada br. Jednakże 
już w tym miejscu chciałbym podzielić się z Państwem 
kilkoma refleksjami związanymi z pracą Rady i moją 
jako Jej przewodniczącego.
Obecna kadencja Rady to przede wszystkim działania, 
których motorem w dużej mierze były państwa pomy-
sły, sugestie, uwagi i wnioski.
Moim zadaniem jako radnego a zarazem przewodni-
czącego było uświadomienie Państwu rangi Rady w 
działaniach na rzecz Miasta i jego mieszkańców.
Liczne Państwa bytności na sprawowanych przeze 
mnie cotygodniowych dyżurach i bezpośrednie kontak-
ty choćby na ulicach miasta potwierdzają, ze z każdym 
dniem sprawowanie mandatu rosło Państwa zaufa-
nie do Rady a wraz z nim nadzieja na rozwiązanie nie 
cierpiących zwłoki problemów. Nie pozostawały one w 
próżni lecz były na bieżąco przenoszone i omawiane na 
posiedzeniach stałych komisji Rady i sesjach.
Zrozumiałym jest, że nie wszystkie z nich udało się ku 
mojemu niezadowoleniu rozwiązać, nie we wszystkich 
bowiem sprawach kompetencja Rady jest właściwa.
Wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców sesje 
Rady organizowałem poza godzinami pracy, w godzi-
nach popołudniowych.
Dziękując tym Państwu, którzy uczestniczyli w posie-
dzeniach jestem przekonany, że w następnej kadencji 
tradycja takiego organizowania sesji zostanie zacho-
wana co zachęci jeszcze liczniejsze niż dotychczas gro-
no mieszkańców do aktywnego w nich uczestnictwa.
W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podzię-
kowania za owocną współpracę kierownikom jedno-
stek organizacyjnych Miasta, pracownikom Urzędu, 
a w szczególności Pani Skarbnik Marii Karwowskiej, 
pracownikowi ds. obsługi Rady Pani Elżbiecie Grala, 
Pani mecenas Danieli Nastaszyc.
Szczególne podziękowania składam Państwu rad-
nym za współpracę, zrozumienie i wsparcie. Wszyst-
kim kandydatom do piastowania mandatu radnego ży-
czę sukcesu wyborczego a mieszkańcom mojego Mia-
sta samych trafnych i zgodnych z oczekiwaniami wy-
borów pozostawiając ocenę pracy rady tej kadencji w 
Państwa rekach.

  Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                            kadencji 2006-2010

                                                             Bogusław Jeżak

Oświadczenie Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Raciążu
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Budowa Elektrowni 
Wiatrowych w Raciążu

 
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wpisane jest w strategię  rzą-
dową, stanowi realizację Strategii Lizbońskiej oraz Dyrektywy 2001/77/WE 
Parlamentu Europejskiego Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych 
przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Szanowni Państwo, uprzejmie informuje, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek z dnia 21-06-2010  Inwestora FPH „ZEW” Da-
riusz Kuligowski 05-120 Legionowo ul. Lwowska 17   w sprawie o wydanie 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia  polega-
jącego  na: budowie  elektrowni wiatrowej o mocy 5 x 3,0 MW wraz z infra-
strukturą techniczną na terenie  działek o nr  ew. 2117/1 , 738/3, 744/1, 760  
położonych granicach administracyjnych Miasta Raciążu. 
Obecnie zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o opinie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku został nałożony na 
Inwestora obowiązek wykonania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko w pełnym zakresie tj. oddziaływanie inwestycji na wszystkie 
elementy środowiska ze szczególnym uwzględnieniem; liczby i gatunków 
ptaków występujących na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej okoli-
cach (w promieniu 2 km od wiatraków ) w skali całego roku ,wraz ze wska-
zaniem statusu (lęgowy, zalatujący z sąsiedztwa, przelotny – żerujący lub 
odpoczywający na powierzchni, przelotny nie  związany z powierzchnią, zi-
mujący)  Wyżej wymienione badania stanowić będą podstawę do wydanie 
stosownej decyzji  
Opis  planowanej inwestycji 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę pięciu wolnostojących elek-
trowni wiatrowych wraz z przyłączami energetycznymi kablowymi pod-
ziemnymi do pobliskiej stacji GPZ firmy „ENERGA” S.A. w Raciążu. Elek-
trownie wyposażone będą w najnowszej generacji turbiny wiatrowe znanej 
na świecie duńskiej firmy VESTAS  o mocy 3,0 MW każda, z trójpłatowy-
mi wirnikami o średnicy 112 m, wyposażonymi w łopaty o zmiennym sko-
ku. Liczba obrotów wirnika 6,2-17,7 obr./min. Wieże do zainstalowania tur-
bin – stalowe tubowe o wysokości 119m . Maszty usytuowane na zbrojonych 
fundamentach betonowych o wymiarach około 20x20x 5 m.
Wyposażona będzie w oryginalny system ochrony odgromowej, chroniący 
turbiny od łopat wirnika aż po sam fundament. Orientacja wirników na wiatr 
będzie samoczynna. Elektrownia wiatrowa będzie posiadała oznakowanie 
przeszkodowe:
nocne - światło przeszkodowe stałe - czerwone, umieszczane na szczycie 
gondoli,
dzienne - końcówki łopat śmigieł pomalowane na kolor czerwony na odcin-
ku 1/3 ich całkowitej długości.
Sterowanie: komputerowy nadzór nad wszystkimi funkcjami turbiny i sys-
temem OpitSpeed.
Elementy towarzyszące (infrastruktura):
- budowa przyłączy energetycznych kablowych podziemnych od wież wia-
trakowych do najbliższej stacji GPZ „ENERGA” Płock w Raciążu (bez sta-
cji transformatorowych przy wieżach),
- budowa dróg dojazdowych pomiędzy wieżami,
- budowa placów manewrowych przy wieżach. 
Odległość poszczególnych wież od siebie wynosić będzie od 300 m do 500 
m, a skrajnych ok. 1 km. Odległość od najbliższych sąsiedzkich zabudowań 
typu zagrodowego – ok. 420 m.
Należy podkreślić ,iż planowana budowa elektrowni  wiatrowych jest lokali-
zowana na terenach zdegradowanych środowiskowo tj. w bezpośrednim są-
siedztwie istniejącego wysypiska odpadów komunalnych. Wykonany Prze-
gląd Ekologiczny wysypiska odpadów wykonany przez firmę EKT-EFEKT 
z Warszawy,  wykazał ,iż istniejące  wysypisko odpadów komunalnych  ne-
gatywne oddziaływa na tereny sąsiednie jak również występuje emisja ga-
zów powysypiskowych. 
W związku z powyższym lokalizacja elektrowni wiatraków wokół wysypi-
ska  jest jak najbardziej  celowa  i optymalna z punku widzenia planowa-
nia przestrzennego tj. na obszarach zdegradowanych środowiskowo wpro-
wadzana jest inwestycja proekologiczna. 

Planowana inwestycja niewątpliwie przyniesie korzyści finansowe dla Mia-
sta Raciąż w postaci podatku od działalności gospodarczej będzie to kwo-
ta ok. 1.5 mln  zł.  Ponadto w wyniku budowy fundamentów pod podsta-
wy masztów wiatraków  powstaną  masy ziemi w ilości ok. 2,000 m3 któ-
re mogą być wykorzystane do rekultywacji miejskiego wysypiska, zgodnie z 
decyzją Starosty Powiatowego w Płońsku określającej sposób rekultywacji 
miejskiego wysypiska poprzez zasypanie warstwa ziemi oraz nasadzeń zie-
leni niskiej i wysokiej.
       Szanowni Państwo!
Sprawę budowy elektrowni wiatrowej nie należy traktować w kategoriach 
zagrożenia dla miasta i jego mieszkańców. Ewentualne powstanie inwestycji 
może być szansą dla rozwoju miasta.

XL Zwyczajna Sesja Rady 
Miejskiej w Raciążu
w dniu 09.09.2010 r.

     9 września 2010 roku odbyła się XL Zwyczajna Sesja Rady 
Miejskiej w Raciążu, podczas której podjęto ważne decyzje dla 
społeczności miejskiej. Podjęte uchwały dotyczyły:
- zmian w podziale Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania,
-przyjęcie Planu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających 
Azbest dla Gminy Miasta Raciąż,
- nadanie Miejskiemu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w 
Raciążu imienia Ryszarda Kaczorowskiego,
- wystąpienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych z 
zawiadomieniem o okolicznościach wskazujących na narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta,
- zmiany w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.

XLI Zwyczajna Sesja Rady
 Miejskiej w Raciążu
w dniu 08.10.2010r.

        8 października 2010roku odbyła się kolejna, Zwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej w Raciążu.
Podjęte uchwały dotyczyły następujących kwestii;
- określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mają-
cych charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miej-
skiej Raciąż i jej jednostkom organizacyjnym, udzielania in-
nych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów 
do tego uprawnionych,
- tryb prac nad projektem uchwały budżetowej,
- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieru-
chomości położonej w Raciążu w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
- zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2010.

Jolanta Wiśniewska
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Tadeusz Igielski
57 lat, raciążanin, wykształcenie wyższe- mgr inż. elektryk ,przedsię-
biorca .
Doświadczenie w działalności samorządowej .
Pracowałem w wielu zakładach na stanowiskach specjalistycznych i kie-
rowniczych. Obecnie projektant sieci elektrycznych.
Kandyduję na stanowisko Burmistrza Miasta Raciąża.
Żonaty – żona Ewa ,dwoje dorosłych dzieci : syn Paweł i córka Anna.

lat 42, urodzony 19.04.1968r. w Sierpcu. Zamieszkały we wsi Łempino 19, gmi-
na Raciąż. Żonaty i ojciec ośmioletniego syna. Żona jest Główną Księgową w Biu-
rze Obsługi Szkół Samorządowych, będącej jednostką organizacyjną Gminy Racią-
żu. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomii w Sopocie o specjal-
ności – Ekonomika Transportu Lądowego. Zatrudnienie od początku w bankowości, 
tj. w okresie 02.1996 – 03.1998 pracownik Banku Spółdzielczego w Raciążu, a na-
stępnie w PKO Banku Polskim SA na stanowisku Dyrektora Oddziału  1 w Raciążu 
w latach 1998-2008 i 2 w Płońsku do chwili obecnej. W tym okresie zaliczonych zo-
stało kilkadziesiąt kursów i szkoleń między innymi po kilka z zakresu jakości  obsłu-
gi, zarządzania zespołami ludzkimi / pracowniczymi, coachingu, BHP.

Urodziłem się w Płońsku  13.09.1980r.Ukończyłem studia na kierunku politologia w 
Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, gdzie uzyskałem tytuł magistra. Jestem 
absolwentem studiów podyplomowych w Polish Open University w Warszawie na 
kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kończę studia podyplomowe w Szko-
le Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku: opracowywanie i 
zarządzanie projektami Unii Europejskiej. Obecnie jestem dyrektorem Miejskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz Prezesem LKS „Błękitni.

49 lat, żonaty, trzech synów.
Wykształcenie wyższe, mgr historii-Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Oficer rez. WP – Wyższa Szkoła Wojsk Pancernych w Poznaniu
Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą – Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski w Olsztynie.
Piastowanie zaszczytnego i odpowiedzialnego Urzędu Burmistrza Miasta Raciąż, to dla 
mnie ogromne wyróżnienie. Nadrzędnym celem , którym kierowałem się jako Burmistrz, 
był i jest rozwój Miasta i sukcesywne podnoszenie jakości życia jego Mieszkańców.
Dzięki wielu głosom poparcia, docierającym do mnie z różnych środowisk, zdecydowałem 
się na ponowny udział w wyborach samorządowych. Praca dla Miasta jest moją pasją. Dla-
tego zrobię wszystko, aby każdemu z Państwa żyło się tu godnie. Pragnę, aby każdy z Nas 
mógł z dumą powiedzieć: Jestem Raciążaninem.

Janusz Chłopik

Janusz Kazimierz Sadowski

Artur Kuźniewski

Kandydaci na burmistrza
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O B W I E S Z C Z E N I E 
BURMISTRZA  MIASTA  RACIĄŻA 

z  dnia 24 września 2010 roku  
   Na  podstawie  art. 94  ustawy  z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja  wyborcza  
do rad  gmin, rad  powiatów i sejmików  województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 
1547 z  późn. zm.) i  Uchwały  Nr XXVIII/210/2006  Rady  Miejskiej  w Raciążu z 
dnia 28 czerwca 2006r. 
w  sprawie ustalenia okręgów  wyborczych  dla wyboru  rady gminy oraz  liczby  rad-
nych wybieranych  w  każdym  okręgu  wyborczym  (Dziennik  Urzędowy  Woje-
wództwa Mazowieckiego  Nr  142, poz. 4717) oraz  Uchwały Nr XXXIX/215/2010  
Rady  Miejskiej 
w Raciążu z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Raciąż na okrę-
gi wyborcze dla  wyboru  rady  gminy  oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  każ-
dym  okręgu  wyborczym 
( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 173, poz. .....) – podaje  się  
do wiadomości,  informację  o  numerach okręgów  wyborczych  oraz  liczbie  rad-
nych  wybieranych  w  wyborach  do  Rady  Miejskiej  w  Raciążu  zarządzonych  na  
dzień  21 listopada 2010 roku

Numer 
okr gu 

wyborczego 

 

Granice  okr gu 
Liczba 

radnych 
wybieranych 

w  okr gu 
 1  ulice: Bara skiego, B onie, Cicha, Dr. Atanazego Hankiewicza, 

          Jesionowa, Józefa Pi sudskiego, Kraszewskiego, Kwiatowa,  
          Lipowa, Ogrodowa, Reymonta, S oneczna, Warszawska, 
          Zielona 
            

 4 

 
2 

 
ulice: Dworcowa, Ko ciuszki, 11 Listopada, kowa, P ocka, 
          Polna, Sportowa, Spó dzielcza, Wolno ci, Zakolejowa 
 

 
2 

 3  ulice: Bronis awa Zieli skiego, Kili skiego, mjr Henryka  
          Dobrza skiego, Plac Adama Mickiewicza, Przechodnia,  
          Romana Wnorowskiego, Stanis awa Konarskiego 
 

 3 

 4  ulice: Basztowa, Boles awa Chrobrego, Juranda, Kasztela ska, 
          Krótka, ks.Gracjana Rzewuskiego, Mieszka I, M awska,  
          Rze niana, Spacerowa, W adys awa Jagie y, Ziemowita 
 

 2 

 5  ulice: Akacjowa, Dzia kowa, Jana Paw a II, 550-Lecia Raci a, 
          Le na, M odzie owa, Nadrzeczna, Parkowa, 19 Stycznia, 
          Szwedzka, Zawoda 
 

 4 

 
Miejska Komisja Wyborcza ma siedzib  w Urz dzie Miejskim w Raci u  Plac Adama 
Mickiewicza  17            
                                                                                                               BURMISTRZ    

 

                                                                                                   /-/  mgr  Janusz   Sadowski 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia  20 października  2010 roku
   Na  podstawie  art.32  ustawy  z dnia 16 lipca 1998  roku – Ordynacja wyborcza  do  
rad gmin, rad  powiatów  i  sejmików  województw (Dz. U. z  2003  roku  Nr 159, 
poz.1547 z  późniejszymi zmianami)        i  uchwałą  Nr  XXI/170/2005 Rady  Miej-
skiej  w  Raciążu  z  dnia  17 czerwca 2005 roku  w  sprawie  podziału  Gminy  Mia-
sta  Raciąż  na  obwody  głosowania   (Dziennik Urzędowy Województwa  Mazo-
wieckiego  Nr  166, poz. 5308) oraz uchwały Nr XL/217/2010 Rady Miejskiej w  Ra-
ciążu  z  dnia 09 września 2010 roku  w  sprawie  zmian  w  podziale  Gminy  Mia-
sta  Raciąż na obwody  głosowania  -  podaję  do  publicznej  wiadomości  informa-
cję o  numerach  i  granicach  obwodów  głosowania  oraz  siedzibach  obwodowych 
komisji  wyborczych  w  wyborach  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  wo-
jewództwa  zarządzonych  na  dzień 21 listopada  2010 roku.   
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Okręg Nr 1
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. GIERCZAK Piotr, lat 26, zam. Raciąż
2. STRAUS Zofia, lat 37, zam. Raciąż
3. MACHCIŃSKI Grzegorz Wiktor, lat 59, zam. Raciąż
4. JANKOWSKI Artur, lat 31, zam. Raciąż
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KOPCZYŃSKI Piotr Jacek, lat 39, zam. Raciąż
2. LEWANDOWSKI Bogdan, lat 45, zam. Raciąż
3. POCZMAŃSKI Leon Bogdan, lat 53, zam. Raciąż
4. MIELNICKA Jadwiga, lat 59, zam. Raciąż
Lista nr 22 – KWW STRAŻACY RACIĄŻ
1. OTOWSKI Andrzej Wojciech, lat 46, zam. Raciąż
2. GAWROŃSKI Łukasz, lat 26, zam. Raciąż
3. KARASIEWICZ Dariusz, lat 28, zam. Raciąż
Lista nr 23 – KWW „RAZEM DLA RACIĄŻA”
1. KOCIĘDA Andrzej, lat 32, zam. Raciąż
2. KOSIOREK Piotr, lat 34, zam. Raciąż
3. LISTKOWSKI Cezary Jan, lat 39, zam. Raciąż
4. OSOWIECKA Agnieszka, lat 41, zam. Raciąż
Lista nr 24 – KWW ADAMSKIEGO
1. ADAMSKI Zbigniew, lat 71, zam. Raciąż
Lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. KOWALEWSKI Dariusz, lat 36, zam. Raciąż
2. CHODUBSKI Stanisław Sławomir, lat 49, zam. Raciąż
3. MARSZAŁ Piotr Janusz, lat 45, zam. Raciąż
4. KUCHARCZYK Stefan Adam, lat 63, zam. Raciąż
Okręg Nr 2
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ADAMSKI Jan Adam, lat 65, zam. Raciąż
2. WICHOWSKI Jakub, lat 27, zam. Raciąż
Lista nr 22 – KWW STRAŻACY RACIĄŻ
1. PIOTROWSKI Daniel Łukasz, lat 28, zam. Raciąż
Lista nr 23 – KWW „RAZEM DLA RACIĄŻA”
1. CHRZANOWSKA Krystyna, lat 41, zam. Raciąż
2. KARASIEWICZ Andrzej, lat 46, zam. Raciąż
Lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. SANIUK Jerzy, lat 62, zam. Raciąż
2. ZASZEWSKI Zbigniew, lat 56, zam. Raciąż
Lista nr 26 – KWW MARII CHYCZEWSKIEJ
1. CHYCZEWSKA Maria, lat 60, zam. Raciąż
Okręg Nr 3
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. MICHALSKA Ewa Aldona, lat 46, zam. Raciąż
2. KEMPA Antoni, lat 56, zam. Raciąż
3. KAWCZYŃSKA Emilia, lat 67, zam. Raciąż
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KUCIŃSKI Daniel, lat 23, zam. Raciąż
2. TEODORSKA Krystyna, lat 53, zam. Raciąż
3. DOBRZENIECKI Tomasz Cezary, lat 28, zam. Raciąż

Lista nr 22 – KWW STRAŻACY RACIĄŻ
1. SMOLIŃSKI Jan Andrzej, lat 44, zam. Raciąż
2. KOPCZYŃSKI Krzysztof, lat 52, zam. Raciąż
Lista nr 23 – KWW „RAZEM DLA RACIĄŻA”
1. CHĄDZYŃSKI Jan, lat 64, zam. Raciąż
2. CHRZANOWSKI Paweł, lat 46, zam. Raciąż
3. DOBROSIELSKI Dariusz, lat 37, zam. Raciąż
Lista nr 24 – KWW ADAMSKIEGO
1. TOMCZAK Anna, lat 53, zam. Raciąż
Lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. LEWANDOWSKI Mirosław, lat 45, zam. Raciąż
2. BEDNARSKI Andrzej, lat 52, zam. Raciąż
3. GRZEGORZEWSKI Wiesław Zdzisław, lat 59, zam. Raciąż
Okręg Nr 4 Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. KIRCZUK Piotr, lat 58, zam. Raciąż
2. ŻMIJEWSKI Marek, lat 42, zam. Raciąż
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. BOROWSKA Bożena Jadwiga, lat 51, zam. Raciąż
2. KUŹNIEWSKA Marta Barbara, lat 59, zam. Raciąż
Lista nr 22 – KWW STRAŻACY RACIĄŻ
1. SZYMBORSKI Robert Mirosław, lat 45, zam. Raciąż
Lista nr 23 – KWW „RAZEM DLA RACIĄŻA”
1. GIZLER Artur Piotr, lat 34, zam. Raciąż
2. OBRĘBSKI Patryk, lat 24, zam. Raciąż
Lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. PNIEWSKI Sławomir Ładysław, lat 51, zam. Raciąż
2. LEWANDROWSKI Jerzy, lat 48, zam. Raciąż
Okręg Nr 5
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. KARÓLKOWSKI Antoni Mariusz, lat 42, zam. Raciąż
2. KUBUJ Dariusz, lat 46, zam. Raciąż
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. SENDAL Andrzej, lat 55, zam. Raciąż
2. BOŃKOWSKA Wiesława, lat 61, zam. Raciąż
3. ŚWIERCZYŃSKI Tadeusz, lat 55, zam. Raciąż
4. WIECHOWSKI Krzysztof, lat 31, zam. Raciąż
Lista nr 22 – KWW STRAŻACY RACIĄŻ
1. KRUPIŃSKI Jarosław, lat 46, zam. Raciąż
2. SMOLEŃSKI Dawid, lat 22, zam. Raciąż
Lista nr 23 – KWW „RAZEM DLA RACIĄŻA”
1. JEŻAK Bogusław Andrzej, lat 44, zam. Raciąż
2. GODLEWSKI Mariusz Jerzy, lat 38, zam. Raciąż
3. STANISZEWSKI Andrzej Wojciech, lat 35, zam. Raciąż
4. LAWENDOWSKI Jerzy Jan, lat 48, zam. Raciąż
Lista nr 25 – KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. KACZMARCZYK Krzysztof, lat 31, zam. Raciąż
2. PRZEŹDZIĘK Cezary Piotr, lat 40, zam. Raciąż

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Grażyna Modrzejewska

KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rozdział I
 

Postanowienia ogólne

 1. Udział biorą młodzież i dorośli zamieszkali na terenie Miasta i Gminy 
Raciąż od 16 roku życia.

2. Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów, popularyza-
cja piłki nożnej, podnoszenie poziomu wyszkolenia, sprawności ogól-
nej, rozwój tężyzny fizycznej oraz odciągnięcie młodzieży od zagrożeń 
takich jak narkotyki, alkohol, wandalizm i inne patologie. 

3. Rozgrywki prowadzone będą na podstawie regulaminu i terminarza 
rozgrywek w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną. 

4. Rozgrywki prowadzone są systemem dwurundowym jesień i wiosna, w 
każdej rundzie mecz i rewanż. 

5. Termin rozpoczęcia rozgrywek oraz daty i godziny rozgrywania zawo-
dów wyznacza organizator.

Rozdział II
 Zawodnicy

 
1. W rozgrywkach Gminnej Ligi mogą brać udział zawodnicy zgłosze-

ni na listach.
Zawodnicy, którzy nabyli uprawnienia do gry w innym zespole moż-

na zgłaszać tylko w czasie przerwy w rozgrywkach na listach do-
datkowych.

1. Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do sprawozdania z 
zawodów na pierwszych 7-u miejscach, pozostali wpisani są zawodni-
kami rezerwowymi. Kierownik /opiekun może wpisać do sprawozdania 
mniej niż 7-u zawodników, jednak nie mniej niż 5, a każdego następne-
go wchodzącego do gry musi natychmiast dopisać do sprawozdania. 

2. Wpisanie do sprawozdania zawodnika nieuprawnionego (nie zgłoszo-
nego do rozgrywek, zawieszonego karą meczu lub biorącego udział w 
innych zawodach mistrzowskich PZPN) uznany będzie jako udział w 
grze nieuprawnionego zawodnika, co skutkuje zweryfikowaniem zawo-
dów jako walkower dla przeciwnika. 

3. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub opiekunowie drużyn zo-
bowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów: wypełnionego czytel-
nie sprawozdania z zawodów z wykazem zawodników wyznaczonych 
do gry oraz ich własnoręczny podpis. 

4. Dopuszcza się do rozgrywek zawodników zgłoszonych w Polskim 
Związku Piłki Nożnej pod warunkiem, że zawodnik nie bierze udziału 
w tych rozgrywkach i złoży pisemną deklarację.

Rozdział III 
Sędziowie

1. Sędziów do prowadzenia spotkań wyznacza organizator.
2. Sędzia zawodów zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia spra-

wozdania z zawodów. 
 
Rozdz. IV

 Zasady rozgrywek

1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi zespołami 2 spotkania. 
2. Czas trwania zawodów dwa razy 20 min. z 10 min. przerwą. 
3. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa budżet gminy, natomiast 

koszty dojazdu na zawody ponoszą drużyny gości. 
4. Zawody punktuje się następująco: 
     a) za zwycięstwo 3 pkt.
     b) za remis 1 pkt
     c) za przegraną 0 pkt.
5. Zespoły mogą wymienić dowolną ilość zawodników (zmiany hokejo-

we). 
6. W rozgrywkach obowiązuje obuwie gumowe oraz stroje sportowe. 
7. Zawody rozgrywane są piłkami nr 5. 
8. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych i przyjętych przez 

zespoły. 
9. W przypadku, gdy mimo stawienia się obu drużyn zawody nie dojdą do 

skutku lub, gdy zostaną przerwane z przyczyn niezależnych od obu ze-
społów (ulewa, nie nadające się do gry boisko itp.) gospodarz zawodów 

po uzgodnieniu z przeciwnikiem, obowiązany jest wyznaczyć nowy ter-
min (najbliższy z możliwych) rozegrania zawodów. Jeżeli zawody zo-
staną przerwane w II połowie spotkania, można je zweryfikować zgod-
nie z wynikiem uzyskanym na boisku do chwili ich przerwania. 

10. O kolejności zespołów w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. W 
przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej dru-
żyn, o zajętym miejscu decydują: 

I.      Przy dwóch zespołach:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i 

utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strze-

lone na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między 
zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich 
spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

e) przy dalszej równości, większa ilość zdobytych bramek we wszystkich 
spotkaniach z całego cyklu,

f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są 
zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, stosuje się wy-
łącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną 
o kolejności zarządza się spotkanie barażowe.

II. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punkta-
cję pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużyna-
mi, kierując się kolejno zasadami podanym w punktach a, b, c, d oraz e.

III. Mecze barażowe będą rozgrywane wg przepisów PZPN-u. W przy-
padku równej ilości punktów w dwumeczu korzystniejsza różnica mię-
dzy zdobytymi i straconymi bramkami, przy dalszej równości bramki 
strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie. Gdy to nie da rozstrzy-
gnięcia, rozgrywana będzie dogrywka 2 x 10 min., przy czym obowią-
zuje zasada podwójnego liczenia bramek. Gdy w dogrywce nie będzie 
goli o zwycięstwie zadecydują rzuty karne. 

 
Rozdział V

 Sprawy dyscyplinarne
 
1. Zawodnik w czasie trwania meczu może być odsunięty od gry na 2 min. 

do 5 min. lub do końca spotkania (czerwona kartka) w zależności od 
przewinienia. 

2. Jeżeli dana drużyna nie stawi się 3 razy na zawody zostaje zdyskwalifi-
kowana, a punkty anulowane. 

3. W przypadku rażąco nie sportowego zachowania, organizatorzy mają 
prawo do ukarania zawodników lub całej drużyny poprzez odsunięcie 
z rozgrywek, uwzględniając wcześniejsze decyzje sędziego (nałożone 
kary).

Rozdz. VI
Postanowienia końcowe

 
1. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za 

utrzymanie dyscypliny i porządku  przed, w trakcie i po zawodach. 
2. Po zakończeniu rozgrywek ligi gminnej 3 pierwsze zespoły nagrodzone 

zostaną pucharami i medalami, sprzętem sportowym, pozostałe otrzy-
mują pamiątkowe dyplomy. 

3. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nie-
szczęśliwych wypadków. 

4. Za przedmioty pozostawione bez opieki organizatorzy nie biorą odpo-
wiedzialności. 

5. Ostateczna interpretacja  niniejszego  regulaminu należy  do organizato-
ra. 

6. Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników 
sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na boisku. 

 
 Organizator 

Andrzej Nizielski

REGULAMIN ROZGRYWEK  SEZONU 2010/2011
RACIĄŻKIEJ  GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ  ORLIKI - 16
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Dzień Edukacji Narodowej 

w Nauczycielskim Klubie Seniora
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się  uroczyste spotkanie człon-
ków Nauczycielskiego Klubu Seniora w Raciążu. Tegoroczna uroczystość, 
związana ze świętem nauczycieli i pracowników oświaty, była już trzecią z 
kolei od powstania klubu w 2008 roku.
 W uroczystości wzięli udział: Janusz Rosiak,  przewodniczący i 
Karol Raczkowski, wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płońsku. Składa-
jąc życzenia członkom klubu przewodniczący J. Rosiak powiedział m.in. 
„Dzisiejsza uroczystość aktywizuje szerokie kręgi osób (…) do zwrócenia 
baczniejszej uwagi na problemy (…) dobrowolnego współistnienia obok 
siebie wielu grup ludzi na zasadach wzajemnego poszanowania… Serdecz-
nie gratuluję i życzę dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz 
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.” Następnie panowie przewodni-
czący wręczyli wszystkim obecnym na uroczystości śliczne czerwone róże.
 Życzenia nauczycielom seniorom przesłał dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu Janusz Chłopik, który był 
uczniem wielu z nich. Napisał m.in. „W podziękowaniu za trud włożony 
w edukację wielu pokoleń mieszkańców naszej małej ojczyzny życzę Pań-
stwu szczęścia i sukcesów, zdrowia i spokoju ducha oraz radości i dumy z 
pracy na rzecz naszego wspólnego dobra.(…) Niech wdzięczność Waszych 
wychowanków będzie dla Was źródłem satysfakcji i dowodem społecznego 
uznania.” 
          O nauczycielach seniorach pamiętali jak co roku uczniowie Zespołu 
Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu. W imieniu całej 
społeczności szkolnej życzenia złożyli przedstawiciele klasy trzeciej liceum 
ogólnokształcącego: Marlena Bogdańska, Agnieszka Kalińska i Krzysztof 
Lewicki, a następnie wręczyli prezesowi klubu Stefanowi Modrzejewskie-
mu piękną wiązankę kwiatów, którą przekazał swojemu byłemu nauczy-
cielowi i wychowawcy w ostatniej  klasie szkoły podstawowej Norbertowi 
Szelągowskiemu, który później był dyrektorem Zespołu Szkół w Raciążu, a 
obecnie jest aktywnym członkiem Nauczycielskiego Klubu Seniora.
 Legitymacje członkowskie otrzymały Panie Jadwiga Sobieska i 
Józefa Chyczewska, emerytowane nauczycielki Liceum Ogólnokształcące-
go w Raciążu.
 Wszystkim, którzy w Dniu Edukacji Narodowej pamiętali o na-
uczycielach seniorach serdecznie podziękował w imieniu wszystkich człon-
ków NKS prezes Stefan Modrzejewski.
 Przy pięknie nakrytym stole, rozmawiano o byłej pracy zawodo-
wej, wspominano przeżyte wspaniałe chwile, cieszono się sukcesami dzie-
ci, uczniów i wychowanków.
         
  S.M.

ŁYK HISTORII…

II WOJNA ŚWIATOWA NA MAZOWSZU
        
           1 września 1939 roku niemieckie formacje tworzące armię „Północ”, 
zgrupowane w południowej części Prus Wschodnich zaatakowały polskie pozy-
cje obronne w rejonie Mławy. Niestety doszło do walk. Trwały one 4 dni. Siłom 
niemieckim zależało na tym, aby jak najszybciej dotrzeć do Warszawy. W obro-
nie brała udział armia „Modlin”.
        Niestety, oddziały niemieckie były lepiej wyposażone i dodatkowo wspiera-
ne przez lotnictwo. Wobec tego obrona północnego obszaru Mazowsza była dość 
trudna i siły niemieckie z łatwością opanowały kolejne powiaty regionu, niestety 
dotarli także do Raciąża.
        Należy wspomnieć, iż na mocy dekretu Adolfa Hitlera większa część Ma-
zowsza znalazła się w granicach Generalnego Gubernatorstwa. Z kilku powiatów 
dawnego województwa warszawskiego (sierpecki, płoński, ciechanowski, płocki 
i mławski) utworzono Rejencję Ciechanowską, której siedziba władz znajdowała 
się w Ciechanowie. Administratorem był człowiek cieszący się wielkim szacun-
kiem i uznaniem w oczach samego Hitlera, Erich Koch.
        Niezwłocznie podjęto decyzje o wprowadzeniu zmian tj. na czele powia-
tów stanęli landraci zaś gmin, komisarze. Wprowadzono także niemiecką walutę 
i wydano nowe dowody osobiste.
        W tym okresie burmistrzem miasta Raciąż został Bolesław Truderung, któ-
ry był orędownikiem niemieckiej polityki okupacyjnej i dlatego też od samego 
początku jego kadencji skrupulatnie wcielano w życie podstawowe jej elementy. 
W mieście rozwieszono plakaty z informacją o obowiązku oddania broni i wszel-
kiej amunicji, wprowadzono system kartkowy oraz godzinę policyjną. Niemalże 
w całej Rejencji Ciechanowskiej przejmowano polskie i żydowskie nieruchomo-
ści. Już w 1940 roku podjęto na szeroką skalę akcję wysiedleńczą, aby właśnie w 
ten sposób przygotować mieszkania i ewentualne warsztaty dla Niemców.
        Wprowadzono w mieście zwyczaj kłaniania się Niemcom w mundurach i 
tym także, którzy posiadali opaski na rękach. Konfiskacie podlegały przedmioty 
ze srebra, złota, futra, pieniądze oraz droższe meble. Chcąc przedostać się do in-
nego miasta należało się postarać o pozwolenie od władz a generalnie możliwo-
ści podróżowania były ściśle podporządkowane określonym przepisom i rozpo-
rządzeniom.
        Dodatkowym utrudnieniem dla mieszkańców były ustawy utrudniające za-
wieranie małżeństw, które miejscowa władza wprowadziła w 1941 roku. Chodzi-
ło w głównej mierze o ograniczenie przyrostu naturalnego. Także w kwestii są-
downictwa poczyniono zmiany a mianowicie w 1942 roku wprowadzono sądy 
doraźne, które najczęściej wymierzały karę śmierci.
        Powszechnym zjawiskiem na terenie Rejencji Ciechanowskiej było zakłada-
nie obozów pracy, karnych i zagłady. Najbardziej znany to obóz przejściowy w 
Działdowie założony w 1939 roku. Przeznaczony był dla oficerów polskich wzię-
tych do niewoli po kapitulacji Modlina. W głównej mierze kierowano tam ludzi z 
całego powiatu sierpeckiego. Bardzo często w różnych przekazach określany jest 
jako obóz śmierci dla polskiej inteligencji.
Do Działdowa wywożono także mieszkańców Raciąża.
Obozy pracy na terenie Rejencji Ciechanowskiej znajdowały się w takich miej-
scowościach jak Gralewo, Raciąż czy też Drobin. Osadzani w nich Polacy i Ży-
dzi, którzy według władz dopuścili się wykroczeń wobec obowiązującego pra-
wa niemieckiego, mieli być w nich poddani dodatkowo procesowi wychowaw-
czemu.
        Modernizacji w tym czasie uległa także linia kolejowa. Ta, która przebie-
gała przez Raciąż, miała charakter strategiczny bowiem kierowano nią na front 
wschodni transporty ciężkiego uzbrojenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w 
okresie od maja 1940 roku do sierpnia 1942 roku, w pobliżu dworca kolejowego 
istniał mały obóz pracy, w którym przebywali Polacy i Żydzi w liczbie 20 osób. 
Dzień pracy wynosił tam 10 godzin.
        Kolejnym posunięciem władz były wprowadzone w 1941 roku ograniczenia 
dotyczące zużycia energii elektrycznej a także zmiany w szkolnictwie. Ogrom-
nym ciosem dla mieszkańców Rejencji Ciechanowskiej było zamknięcie wszyst-
kich placówek oświatowo-kulturalnych. Rozpoczął się proces germanizacji. Wie-
lu znakomitych nauczycieli zostało wywiezionych do obozów zagłady. Ci, któ-
rym udało się uchronić od wywózki natychmiast zajęli się tajnym nauczaniem. 
W Raciążu tajne komplety prowadziły panie; Zalewska, Trzcińska, Dublasiewi-
czowa, Urasińska i Bodek.
        W kwestii Kościoła władze także podjęły akcje, mające na celu ograniczenie 
jego roli a także odebranie majątków. Wiele kościołów zamknięto a księży wcie-
lano do obozów . Zabroniono wygłaszania kazań i śpiewu kościelnego. Znacz-
nie ograniczono praktyki sakramentalne. Z kalendarza świąt katolickich usunięto 
m.in. Trzech Króli, Boże Ciało, Wszystkich Świętych. Na cmentarzach zniszczo-
no napisy o charakterze patriotycznym.
        Nie sposób opisać to wszystko, co zafundował Hitler i jego podwładni miesz-
kańcom Rejencji Ciechanowskiej a zwłaszcza naszemu miastu. Należy podkre-
ślić, że wszelkie działania ze strony władz niemieckich na długo zdezorganizowa-
ły życie mieszkańców Raciąża. W  pamięci pozostał ten najważniejszy moment 
czyli wyzwolenie miasta w dniu 19 stycznia 1945 roku  a przypomina o tej donio-
słej chwili ulica, która właśnie dla upamiętnienia tego wydarzenia jest ulicą 19 stycznia. 



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.W nocy z 21 na 22 sierpnia 2010 roku w miejscowości 
Unieck nieznani sprawcy, wykorzystując nieobecność do-
mowników dokonali włamania do budynku mieszkalne-
go skąd zabrali w celu przywłaszczenia biżuterię i pienią-
dze w łącznej kwocie około 25 tysięcy złotych na szkodę 
mieszkanki tej miejscowości oraz mieszkańców Ciecha-
nowa.
2.W dniu 24.08.2010r. w miejscowości Pęsy dokonano 
wyrębu 5 drzew sosnowych wartości około 200zł na szko-
dę mieszkańca Serocka.
3. 1września 2010 roku w godzinach 9.00-10.30 w Ra-
ciążu na ulicy Kilińskiego dokonano kradzieży zaparko-
wanego samochodu osobowego marki Opel Astra combi, 
wartości około 10 tyś. Złotych na szkodę mieszkanki Dru-
chowa.
Wszelkie osoby, które tego dnia udawały się na inaugu-
racją roku szkolnego, powracały z niego i które mogą po-
siadać jakąś wiedzę na temat tego zdarzenia, proszone są 
o kontakt telefoniczny z tutejszą jednostką policji (nr tele-
fonu: 23-67-91-007 lub 23-67-91-997).Anonimowość za-
pewniona!
4. W okresie od 01.06.2010r.do 04.09.2010r. z lasu w 
miejscowości Pólka-Raciąż dokonano wyrębu 90 sztuk 
drzew sosnowych, o wartości 7 tysięcy złotych, na szkodę 
mieszkańca tej miejscowości.
5. W nocy z 4 na 5 września 2010 roku w miejscowości 
Kossobudy, nieznani sprawcy dokonali włamania do bu-
dynku mieszkalnego, skąd zabrali w celu przywłaszczenia 
1000złotych na szkodę mieszkańca tej miejscowości.
6. 10 września 2010roku w miejscowości Złotopole, 
mieszkaniec tej miejscowości, znajdując się w stanie nie-
trzeźwości, kierował samochodem osobowym.
7. 10 września 2010 roku, w Raciążu na ulicy Mickie-
wicza, zatrzymano kolejnego, nietrzeźwego kierow-
cę-mieszkańca Raciąża.
8. 11 września 2010 roku w Koziebrodach, kolejny nie-
trzeźwy kierowca pojawił się na drodze. Był to, jak się 
okazało mieszkaniec Kraszewa-Ror.
9. 15 września 2010 roku w godzinach wieczornych, do-
szło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego na 
drodze krajowej K-60 w miejscowości Kossobudy.
10. 16 września 2010 roku w godzinach nocnych, w parku 
przy ulicy Mickiewicza w Raciążu, mieszkaniec tej miej-
scowości dokonał uszkodzenia ławek oraz koszy. Wartość 
strat ocenionych przez Urząd Miejski wyniosła 500zło-
tych.
11. 17 września 2010 roku w godzinach popołudniowych, 
funkcjonariusze komendy policji w Raciążu zatrzyma-
li sprawcę włamania do budynku mieszkalnego w miej-
scowości Kozolin. Sprawcą okazał się mieszkaniec Kos-
sobud.
12. 19 września 2010 roku w godzinach popołudniowych 
w Raciążu, zatrzymano kolejnego nietrzeźwego kierowcę 
z Kraszewa-Czubak.
13. 22 września 2010 roku w godzinach popołudniowych 
w miejscowości Witkowo, mieszkaniec Strożęcina kiero-
wał samochodem będąc w stanie nietrzeźwości.
14. W nocy z 12 na 13 września 2010 roku na terenie łąki 
w miejscowości Krajkowo spaleniu uległo około 120 ba-
lotów sprasowanej słomy, wartości 2400 złotych na szko-
dę mieszkańca tej miejscowości.
15. 2 października 2010 roku w Młodochowie, zatrzyma-
no nietrzeźwego rowerzystę.
16. 4 października 2010 roku w godzinach popołudnio-
wych, doszło do tragicznego wypadku drogowego w 
miejscowości Ciecierski na drodze krajowej K-60.

APEL!!!
Komisariat Policji w Raciążu zwraca się do wszystkich osób, które mogą 
posiadać jakąś wiedzę na temat zaistniałych na tutejszym terenie zdarzeń.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 23-67-91-997 lub 23-67-91-
007.
Anonimowość zapewniona!!!
Poza tym zwracamy się z prośbą o zwracanie szczególnej uwagi oraz po-
moc osobom starszym, mieszkającym samotnie a zwłaszcza w okresie 
zbliżających się świąt.
Nie zamykaj się na innych! Bądź dobrym sąsiadem!
Jeśli pomożesz innym-pomożesz sobie!
Zadbaj o to abyś i Ty nie stał się ofiarą przestępstwa!!! 

Sprzedam działkę o powierzchni 1071m kw., położoną w Ra-
ciążu (teren za ulicą Lipową).
Tel: 791-410-666

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp 
zo.o. z siedzibą w Raciążu przy ulicy Wolności 34 uruchomiło 
stronę internetową.
Pod adresem: WWW.pgkim-raciaz.pl znajdziecie Państwo in-
formacje na temat spółki oraz prowadzonych przez nią świad-
czeń, ogłoszenia o przetargach i wszelkie ważne komunikaty.

17. 3 października 2010 roku w godzinach popołudnio-
wych w Koziebrodach, ujawniono kolejnego nietrzeźwe-
go rowerzystę,
18. 4 października 2010 roku w miejscowości Krajkowo, 
doszło do uszkodzenia ciała nieletniego mieszkańca Kon-
drajca Pańskiego. Sprawca-nieletni mieszkaniec tej samej 
miejscowości odpowie przed Sądem Rodzinnym dla Nie-
letnich w Ciechanowie.
19. 13 października 2010 roku w Raciążu przy ulicy Ki-
lińskiego, podczas prac budowlanych, ujawniono ludzką 
czaszkę. Jak ustalono, pochodzi ona sprzed 50 lat.
20. 13 października 2010 roku w godzinach popołudnio-
wych w Raciążu na ulicy Warszawskiej doszło do wypad-
ku drogowego, w wyniku którego mieszkaniec Raciąża 
doznał obrażeń ciała.
21. W nocy z 16 na 17 października 2010 roku w Racią-
żu przy ulicy Akacjowej, dokonano włamania do budyn-
ku mieszkalnego skąd skradziono komodę o wartości 850 
zł na szkodę mieszkanki Raciąża. Jeden ze sprawców jest 
tymczasowo aresztowany a drugi pozostaje pod dozorem 
policji.
22. 16 października 2010 roku w godzinach popołudnio-
wych, nieznani sprawcy narodowości romskiej (w tym 
dwie kobiety i mężczyzna poruszający się samochodem 
koloru jasnego), pod pozorem sprzedaży koca, odwrócili 
uwagę starszej kobiety i z jej mieszkania skradli 4500zł.
23. W nocy z 17 na 18 października 2010 roku w miejsco-
wości Kruszenica, dokonano włamania do budynku go-
spodarczego skąd skradziono spawarkę oraz szlifierkę ką-
tową wartości około 800zł na szkodę mieszkańca tej miej-
scowości.

Redakcja informuje, iż od 19 listopada w każdy piątek w godzi-
nach od 9:00 do 10:00 w Urzędzie Miejskim będzie się odby-
wał dyżur Redator naczelnej „Pulsu Raciąża” Jolanty Wiśniew-
skiej. Osoby zainteresowane zamieszczeniem ogłoszeń, reklam 
itp. w kolejnych numerach „Pulsu’, mogą w tym czasie dostar-
czać materiały.

OGŁOSZENIA


