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Zmiany w PGKiM Dotacja na Jarmark przyznana
30 czerwca 2020 r. podczas 

posiedzenia Rada Nadzor-
cza PGKiM w Raciążu powie-
rzyła funkcję prezesa spółki 
Panu Robertowi Pniewskie-
mu. 

Wywiad Panem Pniew-
skim znajdziecie Państwo 
na stronie 4. 21 lipca 2020 r. przedstawiciele MCKSiR podpisali w siedzibie Urzę-

du Marszałkowskiego w Warszawie umowę na mocy której przeka-
zane zostanie niemal 62,5 tys. złotych na organizację VII Jarmarku 
Raciąskiego. Współorganizatorem imprezy, tak jak ma to miejsce od 
początku jej istnienia, będzie Miasto Raciąż.

Ponad 200 tysięcy złotych pozostanie w 
miejskim budżecie dzięki środkom pozyska-
nym z Województwa Mazowieckiego, przez 
Burmistrza Mariusza Godlewskiego. 8 lipca w 
Ciechanowie podpisane zostały umowy przy-
znające dotację na realizację trzech zadań.

 Więcej wewnątrz numeru.

Pieniądze dla Miasta pozyskane!

Andrzej Duda – 51,03%

Rafał Trzaskowski – 48,97%

 Informacje na temat II tury 
Wyborów Prezydenckich na stronie 3.
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Na profilu Facebookowym 
Urzędu Miejskiego w Raciążu 
trwa II edycja konkursu Burmi-
strza Miasta - „Migawka z prze-
szłości”. Do wygrania są atrak-
cyjne nagrody. 

Pierwsza edycja odbyła się podczas 
trwania ferii zimowych. Zabawa cie-
szyła się dużym zainteresowaniem, 
dlatego wraz z początkiem wakacji, 
konkurs wystartował po raz drugi. 
Tym razem liczy 8 etapów.

Zasady są bardzo proste – w każdą 
środę na Facebooku Urzędu Miej-
skiego w Raciążu publikowane jest 

zdjęcie z przeszłości, na którym wi-
dać budynki czy miejsca, które znaj-
dowały się, bądź nadal znajdują się 
na terenie miasta. By wziąć udział 
w konkursie w komentarzu pod fo-
tografią należy napisać właściwą od-
powiedź na zadane pytanie. Spośród 
użytkowników, którzy odpowiedzieli 
prawidłowo, losowany jest zwycięzca 
jednego z etapów. 

Zabawa potrwa do 21 sierpnia, a 
na zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody rzeczowe. 

DZ 

Szanowni Mieszkańcy, 
zacznę od bardzo dobrej dla 

naszego miasta informacji – na po-
czątku miesiąca wraz z Panią Skarb-
nik podpisaliśmy w Ciechanowie 
umowę na dofinansowanie ze środ-
ków Województwa Mazowieckiego. 
Pozyskane przeze mnie pieniądze to 
dla nas bardzo ważna wiadomość, 
ponieważ pozwolą na zrealizowanie 
trzech zadań na ternie miasta. Szcze-
góły dotyczące inwestycji znajdziecie 
Państwo wewnątrz numeru. Dotacja 
oznacza równocześnie oszczędności 
dla miejskiego budżetu rzędu ponad 
200 tysięcy złotych, które będzie-
my mogli przeznaczyć na inne cele i 
działania. Z tego miejsca chciałbym 
podziękować Marszałkowi Adamowi 
Struzikowi oraz Wicemarszałkowi 
Wiesławowi Raboszukowi za przy-
znanie Raciążowi wsparcia finanso-
wego, które pozwoli na dalsze mo-
dernizowanie naszego miasta.

Bądźmy ostrożni
Lipiec z pewnością nie był dla 

nas wszystkich łatwym miesiącem, 
czego przyczyną był wciąż aktywny 
koronawirus. Nastąpiło to, co było 
niestety nieuniknione, a mianowicie 
pojawienie się go w bliskim sąsiedz-
twie naszego miasta. Ze względu na 

zakażenie członka rodziny jednego 
z pracowników Urzędu Miejskiego 
i nałożenia na niego kwarantanny, 
podjąłem decyzję o czasowym ogra-
niczeniu kontaktów z interesantami i 
zamknięciu kasy w dniach 6-14 lipca. 
Były to działania, które miały do mi-
nimum ograniczyć ryzyko ewentual-
nego rozprzestrzenienia się korona-
wirusa. Na szczęście, wynik badania 
poddanego kwarantannie pracowni-
ka był negatywny, w związku z czym 
od 14 lipca Urząd wrócił do pracy w 
normalnym trybie. Z pewnością ta 
sytuacja to pewnego rodzaju ostrze-
żenie dla nas wszystkich, bo mimo 
zniesienia poszczególnych obostrzeń, 
koronawirus dalej jest obecny i być 
może będzie „towarzyszył” nam jesz-
cze przez długie miesiące. Dlatego 
apeluję, by stosować się do zaleceń 
sanitarnych, szczególnie przebywając 
w większych skupiskach, np. na tar-
gu. Proszę również o przestrzeganie 
obowiązku noszenia maseczek w za-
mkniętych pomieszczeniach, takich 
jak sklepy. Musimy być świadomi 
tego, że zagrożenie jeszcze nie minę-
ło i nie można go lekceważyć. Bądź-
my odpowiedzialni chroniąc siebie, a 
także innych. 

Pomoc dla rolników 
Ubiegły miesiąc był niespokojny 

jeśli chodzi o zjawiska pogodowe 
w postaci burz. Ze względu na ten 
fakt, podjąłem decyzję o udzieleniu 
pomocy finansowej rolnikom działa-
jącym na terenie Gminy Miasto Ra-
ciąż, których gospodarstwa poniosły 
straty. Wnioski o wsparcie, wraz z 
niezbędną dokumentacją można 
było składać do 31 lipca 2020 r. O 
wsparcie finansowe zgłosiło się 14 
rolników, którzy w skutek gradobicia 
ponieśli straty.

595-lecie miasta
W tym roku Raciąż obchodzi swo-

je święto – 595 lat temu uzyskał lo-
kację miejską, co dało mu początek, 
jako miastu. To wydarzenie chcę po-
traktować jako swego rodzaju wstęp 
do wydarzenia, jakie będzie miało 

miejsce za pięć lat. Wówczas będzie-
my obchodzić jubileusz 600-lecia 
istnienia Raciąża, co z pewnością 
będzie wspaniałym świętem dla całej 
naszej lokalnej społeczności. Raciąż 
przetrwał niemal 6 wieków, mimo 
licznych zawirowań historii, zabo-
rów, działań wojennych etc. Wśród 
mieszkańców jest wiele osób, którzy 
posiadają wspaniałe pamiątki, świad-
czące o bogatej historii naszego mia-
sta. Dlatego podjąłem decyzję, że w 
najbliższym czasie zostanie zorgani-
zowany konkurs pod moim patrona-
tem, którego celem będzie zebranie 
fotografii z poszczególnych okresów, 
począwszy od czasów pierwszej woj-
ny światowej. Szczegóły dotyczące tej 
akcji będą przekazywane za pomocą 
naszych kanałów informacyjnych. 
Okazją, by wspomnieć ten wyjąt-
kowy rok będzie także przypadają-
cy 15 sierpnia odpust w parafii pw. 
Św. Wojciecha w Raciążu, podczas 
którego odbędą tradycyjne dożynki. 
Tego dnia zorganizowany zostanie 
„Dzień w kasztelańskim grodzie”, 
podczas którego będzie można zo-
baczyć choćby pokazy walk rycer-
skich, inscenizację średniowiecznej 
potyczki i wiele innych. Chciałbym, 
aby to była okazja do spotkania się w 
atmosferze prawdziwego święta, za-

równo dla naszej wspólnoty parafial-
nej, jak i wszystkich mieszkańców. 
Serdecznie zapraszam wszystkich na 
to wydarzenie. 

Jarmark w nowym terminie 
Jak każdy z Państwa wie, epidemia 

koronawirusa bardzo mocno ograni-
czyła możliwości wszelkich imprez 
plenerowych na terenie całego kra-
ju. Niestety dotyczyło to również 
naszego Jarmarku. Od piątej edy-
cji odbywał się on w dniach 14-15 
sierpnia, ponieważ był połączony z 
dożynkami, jednak w tym roku ten 
termin nie był możliwy, z oczywi-
stych względów. Nie mieliśmy stu-
procentowej pewności, czy w ogóle 
tę imprezę da się zorganizować, ale 
wszystko wskazuje na to, że w tym 
roku wystawcy jednak zawitają do 
naszego miasta, tyle, że we wrześniu. 
Wewnątrz numeru znajdziecie Pań-
stwo informacje dotyczące pozyska-
nia rekordowego dofinansowania na 
ten cel, w czym ja również partycy-
powałem. Liczę na to, że okoliczno-
ści pozwolą, aby VII Jarmark Racią-
ski doszedł do skutku. 

Słowo Burmistrza Miasta                                                Mariusza Godlewskiego

Weź udział w konkursie

Trwa konkurs „Migawka z przeszłości”

Prace w dużym parku

Most w dużym parku w nowej odsłonie
W sobotę 4 lipca zakończyły się 

prace, jakie trwały w ostatnim cza-
sie na moście w tzw. dużym parku. 
Konstrukcja została oczyszczona i 
odmalowana, a nad przejściem za-
montowano także specjalny trejaż, 
na który będzie mógł "wspinać się" 

winobluszcz. Dodatkowo, most 
został wyposażony w lampy, które 
oświetlają go po zmroku. Opisane 
prace to kolejna część działań mają-
cych na celu poprawę estetyki nasze-
go miasta i jego terenów zielonych. 
Most, podobnie jak i cały park miej-

ski, jest w zasięgu działania nowych 
kamer miejskiego monitoringu.

UM Raciąż
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8 lipca w Hali Sportowej Szkoły 
Medycznej w Ciechanowie, Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski 
wraz z Panią Skarbnik Marią Kar-
wowską podpisali umowy przy-
znające dotacje ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Dotacje obejmą 
trzy zadnia:

• „Inwentaryzacja indywidualnych 

źródeł ciepła w Gminie Miasto Ra-
ciąż” w kwocie 128 500,00 zł (100 
% z budżetu Mazowsza)

• „Wymiana ogrodzenia na terenie 
Rodzinnych Ogródków Działko-
wych SIERAKOWO” w kwocie 10 
000,00 zł (40 % budżetu Mazowsza)

• „Przebudowa drogi wewnętrznej 
ul. Działkowej (dz. ew. 2008) w Ra-
ciążu” w kwocie 65 000,00 zł (42% 

z budżetu Mazowsza)
Ze strony Urzędu Marszałkow-

skiego umowy podpisali marszałek 
Adam Struzik oraz marszałek Wie-
sław Raboszuk. Pozyskane przez 
Burmistrza środki pozwolą na zaosz-
czędzenie w budżecie miasta ponad 
200 tysięcy złotych.

UM Raciąż

W II turze wyborów prezy-
denckich, która odbyła się 12 
lipca, zwyciężył urzędujący 
Prezydent, Andrzej Duda uzy-
skując 51,03 % (10 440 648 gło-
sów). Rafał Trzaskowski uzyskał 
48,97 % (10 018 263 głosy). 

W Raciążu łącznie we wszyst-
kich trzech lokalach wyborczych 
oddano 2 254 głosy. Frekwencja 
wyniosła 66,75%, z czego najwyż-
sza została odnotowana w lokalu 

wyborczym zlokalizowanym w 
budynku MCKSiR (67,49%). W 
lokalu wyborczym w budynku STO 
frekwencja wyniosła 67,16%, zaś w 
lokalu wyborczym w budynku OSP 
65,63%. 

UM Raciąż, dane: pkw.gov.pl  

Pieniądza dla Raciąża

Miasto z dotacjami 
od Województwa Mazowieckiego

Tak Raciąż głosował w II turze

Andrzej Duda 
ponownie Prezydentem RP

Poprawa bezpieczeństwa w mieście

Oświetlenie solarne 
w mieście

9 lipca zainstalowane zostało 
oświetlenie solarne przy placu za-
baw na osiedlu Jana Pawła II. Bur-
mistrz Mariusz Godlewski zlecił 
jego montaż przede wszystkim po 
to, aby poprawić bezpieczeństwo i 
zminimalizować ryzyko aktów wan-
dalizmu, które niestety miały tam 

miejsce. W całości solarne lampy 
pojawiły się również na ulicy Ki-
lińskiego. Działania mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa w poszcze-
gólnych częściach miasta są sukce-
sywnie realizowane i będą kontynu-
owane w najbliższych miesiącach. 

DZ
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Choć w ostatnich miesiącach 
wspominałem o tym i apelowałem 
wiele razy, niestety muszę ten apel 
powtórzyć – szanujmy mienie pu-
bliczne znajdujące się na terenie 
miasta. Na początku miesiące ukoń-
czono prace związane z montażem 
trejaża nad mostem w tzw. dużym 
parku miejskim. Docelowo ma on 
stać się pewnego rodzaju platformą 
dla wspinającego się winoblusz-
czu. Niestety, pod koniec miesiąca 
konstrukcja trejaża została naru-
szona, poprzez wygięcie jednego z 
metalowych elementów, co spowo-
dowało zniekształcenie kolejnych. 
Chcę podkreślić, że analizowane są 
nagrania z miejskiego monitoringu 
w celu wykrycia i ukarania sprawcy 
bądź sprawców. Nie wiem, czy taka 
osoba miała świadomość, że napra-
wienie konstrukcji kosztowało czas, 
a przede wszystkim pieniądze. I były 
to pieniądze z budżetu miasta, na 
który składają się także podatki od 
mieszkańców, więc w pewnym sen-
sie są to pieniądze każdego z nas, 
które należy wydać przez, nie boję 
się użyć tego słowa, bezmyślne i ka-

rygodne zachowanie osoby, która to 
zrobiła. Kolejną kwestią są kosze na 
psie odchody, które po raz pierwszy 
pojawiły się w mieście latem zeszłego 
roku. Podjąłem decyzję o ich zakupie 
mając na względzie przede wszyst-
kim czystość Raciąża, a szczególnie 
terenów zielonych, gdzie najczęściej 
mieszkańcy spacerują ze swoimi 
pupilami. Kosze mają przypominać 
i zachęcać do sprzątania po swoich 
czworonogach, tak by chodniki czy 
trawniki było wolne od przykrych 
„niespodzianek”. Niestety, coraz czę-

ściej zdarza się, że we wspomnianych 
koszach lądują puszki, butelki po 
alkoholu i inne odpady (szczególnie 
na terenie dużego parku), co nie po-
winno mieć miejsca. Jest to również 
niezrozumiałe ze względu na fakt, iż 
zarówno w parkach jak i pozostałych 
częściach miasta rozmieszczone są 
kosze na zwyczajne odpady i sądzę, 
że ich ilość jest wystarczająca. Proszę 
więc raz jeszcze, o szanowanie pracy 
innych, oraz mienia, które ma służyć 
całemu społeczeństwu naszego mia-
sta.

30 czerwca 2020 r. Rada Nad-
zorcza PGKiM Sp. z.o.o. w Racią-
żu powierzyła funkcję prezesa 
spółki Robertowi Pniewskiemu 
– absolwentowi Politechniki 
Warszawskiej i Wyższej Szkoły 
Handlu i Prawa im. Łazarskiego 
w Warszawie. Porozmawialiśmy 
z nim o priorytetach spółki, bra-
ku poszanowania dla mienia 
publicznego czy zadaniach na 
najbliższe miesiące. 

Dlaczego zdecydował się Pan na 
złożenie swojej aplikacji na stano-
wisko prezesa PGKiM?

Od ponad roku zatrudniony by-
łem w Urzędzie Miejskim w Racią-
żu na stanowisku podinspektora do 
spraw technicznych, budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i inwesty-
cji. Niemal każdego dnia miałem 
styczność z pracownikami PGKiM. 
Poznałem zasady funkcjonowania 
spółki, jej mocne strony i bolączki. 
Uznałem, że nie mając na głowie 
innych zobowiązań poza pracą zawo-
dową jestem w stanie zaangażować 
się bez ograniczeń i wykorzystując 
swoją dotychczasową wiedzę oraz 
doświadczenie zawodowe, usprawnić 
jej funkcjonowanie.

Jakie są w tej chwili priorytety 
dla spółki? Co w mieście należy 

zmienić?
Priorytetem dla spółki jest spraw-

ne funkcjonowanie wodociągów i 
kanalizacji sanitarnej oraz dbałość 
o miejską kanalizację deszczową. 
Równie istotnym jest świadczenie 
na rzecz miasta szeroko rozumia-
nych, całorocznych usług w zakresie 
jego oczyszczania i utrzymania tere-
nów zielonych. Należy naprawiać i 
modernizować do skutku istniejącą 
infrastrukturę oraz budować nową. 
Stan istniejących dróg i chodników 
pozostawia wiele do życzenia co od-
czuwalnie wpływa na komfort życia 
mieszkańców, wiele dróg na terenie 
miasta jest gruntowych, wymagają 
utwardzenia, parki miejskie czekają 
na rewitalizację, zadbać należy o po-
większenie terenów zielonych i ich 
należytą obsługę.

Poszanowanie dla mienia pu-
blicznego, a w zasadzie jego brak, 
można określić jako największy 
kłopot?

To niewątpliwy kłopot i istotna 
bolączka, ale według mnie jego roz-
wiązania należy bardziej dopatrywać 
się w sferze świadomości mieszkań-
ców miasta, niż w sprawności dzia-
łania służb miejskich czy organów 
ścigania.

Istotnym problemem jest nieste-

ty zaśmiecanie miasta. Jest to wi-
doczne np. w dużym parku. Jakie 
ma Pan pomysły, żeby temu zara-
dzić?

Każdy dba o ład i porządek w swo-
im domu. Z niezrozumiałych dla 
mnie przyczyn wiele osób ma pro-
blem z przeniesieniem swojej dba-
łości o estetykę poziom wyżej, trak-
tując miasto jako dom wszystkich 
mieszkańców. Podobnie jak uprzed-
nio wspomniałem jestem przekona-
ny, że to kwestia świadomości. Przy 
braku wspólnej troski mieszkańców 
o wizerunek miasta żadne nawet 
najsprawniejsze służby miejskie nie 
podołają temu zadaniu. Częściowym 
rozwiązaniem jest rozbudowa i mo-
dernizacja monitoringu miejskiego 
co już zostało zrobione. Jest to sku-
teczne przeciwdziałanie aktom wan-
dalizmu, ale w przypadku zaśmieca-
nia – ranga czynu nie jest adekwatna 
do czasu, który należy poświęcić na 
identyfikację i pouczenie zaśmieca-
jącego.  

Jakie zadania stawia Pan przed 
sobą jako nowym prezesem spółki, 
na najbliższe miesiące? 

Przede wszystkim modernizacja 
i rozbudowa istniejących urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
podłączenie nowych odbiorców w 
obrębie nowo wybudowanych sieci 

kanalizacyjnych (wykonanie jesz-
cze w tym roku prawie 50 nowych 
przyłączy), sukcesywna wymiana 
wodomierzy na nowoczesne (radio-
we), doposażenie stanowisk pracy, 
naprawy użytkowanego parku ma-
szynowego i narzędziowego oraz w 
miarę posiadanych środków zaku-
py nowych urządzeń podnoszących 

efektywność i jakość świadczonych 
usług, uporządkowanie bazy zakładu 
przy ul. Wolności, poprawa ściągal-
ności zaległych należności za dosta-
wę wody i odbiór ścieków. To tylko 
kilka przykładów najpilniejszych 
działań jakie stawiam przed sobą na 
najbliższe miesiące.

Rozmawiał Dawid Ziółkowski 

Wywiad z Prezesem spółki PGKiM - Robertem Pniewskim

Przy braku wspólnej troski mieszkańców o wizerunek miasta żadne, nawet najspraw-
niejsze służby miejskie nie podołają – wywiad z nowym prezesem PGKiM. 

Burmistrz apeluje

Szanujmy mienie publiczne
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Wsparcie dla druhów

Sprzęt dla OSP Raciąż przekazany 

8 lipca w Sali Widowiskowej 
MCKSiR w Raciążu, Burmistrz 
Mariusz Godlewski razem z 
Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Pawłem Chrzanowskim, 
wręczyli stypendia za wybit-
ne wyniki w nauce osiągnięte 
przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu w II semestrze 
roku szkolnego 2019/2020.

Stypendia otrzymało 14 uczniów 

- najwyższą średnią osiągnął Szymon 
Chudzyński - uczeń klasy VIII a - 
wynosiła ona 5,33.

Poniżej lista uczniów, którzy otrzy-
mali stypendia:

Julia Orłowska kl. IV a
Maja Włudzik kl.IV b
Nikola Gireczak kl. V a
Zuzanna Dalkiewicz kl. V a
Michał Kłosiński kl. V a
Krzysztof CIeśliński
Marcelina Chyczewska kl. V a
Zuzanna Baranowska kl. V a

Dawid Święs kl. V c
Magdalena Lorenc kl. VI b
Zuzanna Żmijewska kl. VI c
Adam Bugajewski kl. VI b
Ewelina Kwiatkowska kl. VII c
Szymon Chudzyński kl. VIII a.

Wszystkim uczniom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów w nauce 
oraz bezpiecznych wakacji.

UM Raciąż, KW

Najzdolniejsi nagrodzeni

Stypendia Burmistrza przyznane

7 lipca, podczas spotkania w Sali 
Ślubów w budynku Urzędu Miej-
skiego Burmistrz Mariusz God-
lewski przekazał przedstawicielom 
OSP Raciąż, Druhom Dariuszowi 
Dobrosielskiemu i Jarosławowi Kru-
pińskiemu, środki ochrony osobistej, 

zakupione przez Województwo Ma-
zowieckie. Druhowie otrzymali 150 
szt. jednorazowych maseczek, 15 
szt. kombinezonów jednorazowych, 
4 komplety ubrań specjalnych wraz 
z hełmem lekkim i goglami, worki 
na odpady, a także 10 litrów płynu 

dezynfekcyjnego. Wartość przekaza-
nych środków to niemal 14 tysięcy 
złotych.

UM Raciąż 

Idąc z duchem czasu postanowili-
śmy stworzyć Naszemu Miastu ofi-
cjalny profil w serwisie Instagram. 
Będą się na nim pojawiały fotografie 
miejsc i wydarzeń z Raciąża. Zachę-
camy wszystkich mieszkańców posia-
dających swoje konta na Instagramie 
do odnalezienia nas w wyszukiwarce 
pod nazwą "raciazmiasto" i kliknię-
cia "obserwuj". Już 3 dni po poja-
wienia się w serwisie obserwowało 
nas ponad 70 osób! W tej chwili 
obserwujących jest już 180. Twórzcie 
ten profil z nami! Przesyłajcie nam 

zdjęcia ciekawych miejsc czy wido-
ków uchwyconych w mieście bądź 
oznaczajcie na nich nasz profil. Nasz 
oficjalny hasztag to #iloveRaciaz. Do 
zobaczenia na Instagramie! 

Patronat nad profilem objął Bur-
mistrz Miasta Raciąża Mariusz God-
lewski. 

UM Raciąż 

Świat social-mediów

Raciąż z instagramowym 
profilem
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Sześć i pół roku miałam. Mieszka-
łam we wsi Hurby, gmina Buderaż. 
Hurby to duża ziemiańska wioska, to 
pamiętam. Ze swojego dzieciństwa 
pamiętam nasz piękny dom, do któ-
rego się wchodziło po ogromnych 
kamiennych schodach, takich gła-
zach prawie. Przed wejściem była al-
tanka. To był stary dom, obok były 
wybudowane obora i stodoła. Obie 
ogromne. To była podstawa. Pamię-
tam nasze zwierzęta: dużo krów, 
dużo świnek, dużo koni. Pamiętam 
najstarszego brata, miał na imię Mar-
cel, siostrę Leokadię, która żyje na 
szczęcie i mieszka w Trzebnicy. Pa-
miętam siostrę Stasię, która w odróż-
nieniu od nas była blondynką z 
ogromnymi niebieskimi oczami, a 
ojciec... Nie pamiętam ojca. No i 
braciszka malutkiego, Tadzia. Malut-
ki, może miał rok, rok i kilka miesię-
cy, jeszcze słabo chodził. My w ro-
dzinnym domu wszystkie 
musiałyśmy wieczorem – my, to zna-
czy dzieci, które już rozmawiały i 
chodziły – klękać i głośno mówić 
pacierz. To pamiętam, a w jednym z 
pokoi mieszkała ciocia Franciszka 
Warnawska, która później się musia-
ła nami wszystkimi zaopiekować. 
Były już wtedy jakieś różne przypad-
ki – napady, rabunki. No ale tatuś 
bardzo ufał, że nic nie będzie, zwłasz-
cza ufał Iwanowi, którego ja znałam 
osobiście. Iwan to u nas wiecznie był 
takim robotnikiem. Oni, tzn. jego 
rodzina, byli biedni, a on pomagał 
ciągle u nas na roli. Tatuś na zimę za-
wsze mu dawał świnię, dawał mu 
zboże, no i od rana do wieczora mó-
wił na niego „długi Iwan”. On potra-
fił kopać studnie. I on przychodził 
do tatusia i mówił: „Janek – a było 
już głośno o pewnych rzeczach, były 
takie przypadki w innych miejsco-
wościach czy wioskach, w Mizoczu 
– jak coś będzie, to ja ci powiem”. I 
kładł się z tatusiem do łóżka i siekierę 
chował pod łóżkiem. My, jako dzie-
ci, nie zwracałyśmy na to uwagi, ale 
ktoś namówił naszego tatusia, by nas 
odwiózł do tego Mizocza czy do mia-
sta dalej, i tatuś nas wiózł. Całą piąt-
kę nas wiózł i miał wrócić z Marce-
lem, moim najstarszym bratem, do 
domu, bo wiadomo, zwierzęta. No i 
tatuś nas wiózł takim wyplatanym, 
pamiętam, dużym wozem i z tyłu 
była taka buda, jakby osłona. To był 
taki świąteczny wóz – pamiętam, że-
śmy nim do kościoła jeździli czasa-
mi. I po kilku dniach tatuś przyje-
chał i nas zabrał do domu, ponieważ 
nic się nie działo. Uznał, że z tym 
niebezpieczeństwem to chyba była 
jakaś taka plotka. To było w kwiet-
niu, na pewno w kwietniu, bo było 
bardzo ciepło. No ale w maju to już 
coraz więcej, dziećmi będąc, słyszały-
śmy, że kogoś tam zamordowali. Raz 
u nas nocowała pani, która była 
wdową, Mieszkała dość daleko, mia-

ła dzieci w jakiejś leśniczówce i przy-
chodziła do nas nocować, bo się bała 
tam sama mieszkać. I kiedy mamusia 
nas pomyła, pokąpała, siedziałyśmy 
na tapczaniku, ona obcinała nam 
grzyweczki, a brat na podwórku 
pewnie jeszcze gdzieś biegał. I wtedy 
odezwała się właśnie do siostry: „Lo-
dziu, wyjdź na podwórko i zobacz, 
bo jakieś takie jakby huki słychać, 
strzały czy coś”. Siostra pytała: „Ale 
gdzie mamusiu? To na pewno pani 
Sierkowska rozkłada sienniki dla 
dzieci” – bo ona miała tych dzieci 
sporo. Ale w pewnym momencie sio-
stra wyszła, a jak wyszła, to już się 
paliła cała wieś. To w ten czas tatuś 
krzyczał: „uciekaj, jedźmy do lasu. A 
tu już ogień w następnym obejściu 
się palił, ale to były takie samodziel-
ne, ogromne gospodarstwa. I myśmy 
były w koszulkach na szeleczkach. Ja, 
Lodzia i Stasia, a mamusia chwyciła 
tego malutkiego braciszka, Tadzia, 
na ręce i tatuś rzucił na mamusię ta-
kie palto. Wiem, że miało taki koł-
nierz z lisa. I my z tym uciekliśmy z 
mieszkania, razem z tą panią, która 
tam z tymi dziećmi była. Biegłyśmy 
przez nasz ogród, gdzie było ścięte 
ściernisko po koniczynie, i tak dra-
pało nas w stopy. Skierowałyśmy się 
do lasu. Może przeszłyśmy 150 me-
trów od domu, może nie. I ten las, 
do którego nie doszliśmy. I dwóch 
mężczyzn wyłoniło się ze zboża, i tyl-
ko krzyknęli: „Chłopcy, siuda!”. To 
znaczy – chłopcy, chodźcie tu. I ma-
musia zobaczyła u jednego z nich, że 
miał siekierę za paskiem przywiąza-
ną. I krzyknęła: „Dzieci, uciekajcie, 
to banderowcy!” No i rozsypaliśmy 
się wszyscy, gdzie kto mógł. Bałam 
się daleko odchodzić, trzymałam się 
mamusi za sukienkę, a Marcel niósł 
Stasię na barana, bo nóżki ukłuła. 
Lodzia była gdzieś z drugiej strony, 
gdzieś wszystko zniknęło. Oni dopa-
dli do mamusi. Nie wiem, co zaczęli 
robić, mamusia strasznie krzyczała. 
Szaro było, ale zobaczyłam, chociaż 
leżała, że takim dużym nożem odci-
nał jej pierś. Na mnie mówili w 
domu „Rysia” i dlatego krzyczała 
„Rysiu, uciekaj, Rysiu, uciekaj!”. Ale 
nie uciekałam nigdzie, bo się bałam. 
I tak się położyłam twarzą do ziemi, 
podkuliłam nogi, leżałam i chyba nie 
oddychałam. Mamusia strasznie ję-
czała, krzyczała. Podcięli jej później 
gardło, ale żyła. Nie wiem, co się 
później stało, mamusia strasznie pro-
siła, żebym wody jej podała. Usłysza-
łam jednak takie trzaski, jakby drze-
wa, poczułam jakiś swąd i gorąc od 
płomieni – podniosłam głowę, a tu 
wszystko, wszystko się paliło, do-
słownie wszystko. Wszystkie zwie-
rzęta były wypuszczone, stodoła, 
obora, dom, wszystko się paliło, była 
jedna pochodnia. Myśmy tak dzięki 
temu zbożu troszkę się uratowali, 
część ludzi. Boję się strasznie poża-

rów. Ja słyszę, ja w tej chwili słyszę, 
jak trzeszczy i to się wszystko pali, a 
mamusia jęczy. A to już była szarów-
ka, już czerwiec. „Rysiu, Rysiu – wi-
dzi mnie, jeszcze jest przytomna – 
daj mi wody”. Włosy mamusia miała 
wyrwane, a nosiła takie długie war-
kocze i miała długie, czarne włosy 
[…] Nie widziałam już nikogo w 
pobliżu i poszłam do ogródka. Ze-
rwałam część kapusty, liść, i na tym 
liściu było trochę wody, taka rosa, i 
ja to mamusi przyniosłam, ale nie 
podałam, bo się bałam. Zaczęłam 
strasznie płakać i uciekać. Mamusia 
strasznie wyglądała, była cała zalana 
krwią i wszystko z niej zostało zdarte. 
I ten mały Tadzio leżał obok niej. Też 
żył jeszcze i jęczał. Nie było nikogo z 
rodzeństwa, nikogo nie widziałam. 
Ja w takiej naiwności dziecka ucie-
kłam do swojej chrzestnej mamy, 
pani Marii Tylickiej, krawcowej – od 
nas może z 200, 300 metrów miesz-
kała – bo chodziłam tam do niej z jej 
córeczką się bawić Przychodzę, a tam 
na podwórku jest bardzo dużo koni, 
część uwiązanych, część przy kory-
tach wodę piła, a ja w tej naiwności 
dziecka wchodzę do tego mieszkania, 
a tam pełno mężczyzn. Są pijani – 
zobaczyli mnie. I krzyczą: „Mały la-
szok! Mały laszok!”. Rozumiałam, co 
to znaczy. Wybiegłam z tego miesz-
kania i uciekłam do ogródeczka, za-
raz po lewej stronie, i tam taki krzak 
był, albo bez, albo jaśmin, w tej 
chwili już nie pamiętam, i ja wpako-
wałam się w ten krzak. Oni tam po-
chodzili, pokrzyczeli, strzelali gdzieś, 
a ja bez oddechu tam siedziałam, tyl-
ko lalkę ściskałam cały czas. Jedynie 
w tej koszulce, zimno mi było. Już 
południe pewnie było, bo było bar-
dzo ciepło, jak oni na konie powsia-
dali. Śpiewali i „hurra” krzyczeli. 
Wyjechali. Po jakimś czasie jakaś 
pani wyszła ze zboża, starsza pani, ja 
nie wiem, jak ona się nazywała, chy-
ba Krasicka. Była z moją siostrą. Były 
nietknięte. Ukraińcy zdjęli tylko z 
siostry kożuszek. Ta pani, jak ucieka-
ła z domu, wzięła ze sobą taki ładny 
kożuszek wyszywany i dała siostrze, 
bo jej zimno było w nocy, jak ta ro-
ska spadła. I ten Ukrainiec zdjął z 
siostry ten kożuszek […] My, dzieci, 
boimy się, bo tam masę ludzi leżało 
pomordowanych. Jak ktoś nie scho-
wał się, to był zamordowany. I za-
uważyłyśmy, a już trochę tych miesz-
kańców się zgromadziło, że z lasu 
ktoś biegnie. Wszyscy w popłochu, 
że to Ukraińcy, a to był mój tatuś. 
Podobno był zrozpaczony. Ja tego 
nie widziałam, ale ponoć chciał się 
powiesić i szkoda, że tego nie zrobił 
– ja, jako jego dziecko, to mówię. 
Szkoda, bo tak, jak go później zamę-
czyli, to… miał straszne wyrzuty su-
mienia, że nas nie ochronił. Wykopał 
dół w ogrodzie i tam pochował ma-
musię, Tadzia i Marcela. Potem tatuś 

zabrał mnie i siostrę i wiózł nas do 
Mizocza. To skrzypienie kół też za-
wsze słyszę, po piasku, w tym lesie. 
Jedna krowa była przywiązana, bo 
miała nas żywić. I raptem z lasu wy-
skoczyły ich miliony, tak mi się wy-
dawało. I znowu: „Chłopcy, siuda!”. 
I zaczęli strzelać, ale mało broni mie-
li, wszyscy trzymali siekiery, widły, 
jakieś potężne noże. No i tatuś 
krzyknął do nas: „Dzieci, uciekajcie, 
banderowcy!”. Lodzia zeskoczyła, ja 
też zeskoczyłam, tatuś już z wozu nie 
zeskoczył, bo go postrzelili pewnie. 
Stasia też została. Myśmy zaczęły 
uciekać, tych ludzi tam trochę też za-
częło uciekać. Strasznie wtedy krzy-
czałam…gdy tak strasznie się dar-
łam, to tego Ukraińca tak strasznie 
to pewnie denerwowało, że mnie za-
pał tak jak kota – za skórę, no i poło-
żył na taki ogromny kopiec mrówek. 
I tę część ciała, którą trzymał w dło-
ni, wykroił. Nie wiem, kiedy dokład-
nie się obudziłam, ale to był już trze-
ci dzień. Byłam cała we krwi i nie 
miałam prawie warg, wszystko wy-
gryzione. A tatusia nie poznałam. 
Był przywiązany rękami i nogami do 
drzewa, miał zdartą skórę. Ja nie wie-
działam, że to jest mój ojciec, nie 
poznałam go. I słyszę skrzypienie 
kół, słyszę to samo skrzypienie kół na 
tym leśnym piachu. Ale już myślę 
wtedy, że będę prosić, żeby mnie nie 

zabijali. I podchodzi do mnie żoł-
nierz. Zaczęłam strasznie krzyczeć, 
na ile miałam sił, ale w rzeczywistości 
podobno bardzo cichutko krzycza-
łam. A to był Niemiec, niemiecki 
żołnierz. Podniósł mnie i mówi: 
„Mein Gott, mein Gott”. Te dwa 
wyrażenia: „chłopcy, siuda” i „mein 
Gott”, pamiętam do dzisiaj. Wziął 
mnie na ręce i dał mi czarną kawę z 
menażki. Tak słodką, że ja do dzisiaj 
jej smak pamiętam. Muszę dodać, że 
w lesie widziałam Iwana, jak tatusia 
mordował. Tego Iwana, co z tatu-
siem spał. Ja go widziałam… ja go 
widziałam, tego długiego Iwana, tak. 
Nigdy nie byłam za wschodnią gra-
nicą, nigdy, i nigdy nie będę. U mnie 
psychicznie ta bariera jest za duża. 
Najtrudniejszym dniem jest dla 
mnie zawsze Wszystkich Świętych, 
bo nie mam gdzie postawić świeczki. 
Wszyscy rozdrapują zaszłości i ja 
wiem, że ogromną tragedią jest Ka-
tyń, że ogromną tragedią jest Oświę-
cim, ale tam była też bardzo, bardzo 
ogromna tragedia i dlatego nikt o 
tym nie chce mówić, a nas jest coraz 
mniej… I może to straszne, co po-
wiem, ale wybacza się, ale się nie za-
pomina

Źródło: Wołyń Bez Komentarza 

Wybacza się, ale się nie zapomina

Fragmenty reportażu Anny Lisickiej z Programu 2 Polskiego Radia „Kainowa Zbrodnia”, 
w którym zawarto relację ocalałej z rzezi we wsi Hurby na Wołyniu – Ireny Gajowczyk. 
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Konkurs na realizację zada-
nia publicznego w zakresie 
upowszechniania i wspierania 
kultury fizycznej został roz-
strzygnięty. Swoją ofertę złożyli 
jedynie Błękitni Raciąż. 

Umowa na realizację zadania pu-
blicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej 

została podpisana 30 czerwca 2020 
r. Zgodnie ze złożoną ofertą, Lu-
dowy Klub Sportowy „Błękitni” 
Raciąż otrzymał środki pieniężne w 
kwocie 75 000,00 zł na wykonanie 
wspomnianego zadania, w tym na 
organizowanie imprez sportowych, 
rekreacyjnych, turniejów, olimpiad 
oraz imprez o podobnym charakte-
rze. Umowa została podpisana przez 

Burmistrza Miasta Mariusza God-
lewskiego oraz członków Zarządu 
LKS “Błękitni” Raciąż - Pana Stani-
sława Kociędę i Pana Wojciecha Sta-
nowskiego. 

UM Raciąż, DZ

Ogarnij angielski
do egzaminu!

STUDIO JĘZYKOWE
Dagmara Miszewska

     602 704 697

MATURA
8 KLASA

R  E  K  L  A  M  A

Konkurs rozstrzygnięty

Pieniądze dla Błękitnych
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17 lipca 2020 roku w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Płoń-
sku odbyły się obchody Święta 
Policji. Uroczystość, była okazją 
do podziękowania funkcjona-
riuszom i pracownikom Policji 
za ich ciężką służbę i pracę na 
rzecz zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom naszego po-
wiatu.

Podczas uroczystości na placu ko-
mendy zostały wręczone rozkazy o 
mianowaniach na wyższe stopnie 
policyjne. Nie zabrakło wśród nich 
policjantów z Komisariatu Policji w 
Raciążu:

- awansowany podkomisarz Da-
niel Matuszyński - na stopień komi-
sarza

- awansowany aspirant Robert Kę-
dzierski - na stopień starszego aspi-
ranta

- awansowany sierżant Adrian Li-
piński - na stopień starszego sierżan-
ta

- awansowany sierżant Andrzej 
Zaraziński - na stopień starszego 

sierżanta
- awansowany starszy posterun-

kowy Krzysztof Mansz na stopień 
sierżanta

- awansowany starszy posterun-
kowy Łukasz Bartnicki - na stopień 
sierżanta

- awansowany starszy posterunko-
wy Michał Pniewski - na stopień st. 
posterunkowego

- awansowany starszy posterunko-
wy Mateusz Kopczyński na stopień 
st. posterunkowego.

Ponadto dzielnicowy aspirant szta-
bowy Marcin Leśniak został odzna-
czony Brązowym medalem "Zasłu-
żony Policjant", a pani Małgorzata 
Piątek-sekretarka komisariatu,, zo-
stała odznaczona Złotym medalem 
"Zasłużony pracownik Policji."

Awansowanym funkcjonariuszom 
gratulujemy awansów i życzymy 
dalszych sukcesów na drodze zawo-
dowej, a także wiele satysfakcji z peł-
nienia tej niełatwej służby. 

KP Raciąż, DZ

Taka tablica, przedstawiająca historię 
Błękitnych Raciąż zawisła na jednej ze 

ścian, w odnowionym budynku Hali Sporto-
wej, która jest jednocześnie siedzibą klubu. 
Pomysłodawcami i jednocześnie wykonaw-
cami tej tablicy byli członkowie zarządu klu-
bu, na czele z Prezesem Stanisławem Kocię-
dą. Oby obrazy nawiązujące do najlepszych 
lat raciąskiej drużyny i pokazujące, że z Błę-
kitnych również można wyruszyć na głębsze, 
piłkarskie wody były inspiracją dla młodych 
zawodników trenujących w Błękitnych bar-
wach. 

Raciąscy funkcjonariusze nagrodzeni

Obchody Święta Policji
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Jarmark Raciąski to wydarze-
nie, które w naszym regionie 
ma już określoną markę i jest 
ważnym punktem na mapie let-
nich imprez plenerowych. Ze 
względu na epidemię korona-
wirusa kolejna edycja zostanie 
zorganizowana we wrześniu! 
Tradycyjnie, współorganizato-
rem wydarzenia będzie Gmina 
Miasto Raciąż. 

Będzie to możliwe dzięki pozyska-
nemu dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach konkur-

su nr 4/2020 zorganizowanego na 
potrzeby Planu Operacyjnego na lata 
2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 dla Woje-
wództwa Mazowieckiego na 2020 
rok. Kwota jest rekordowa na nasze 
wydarzenie Miejskie Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Raciążu 
otrzyma 62 437,20 zł. Raciąski dom 
kultury jest jednym z osiemnastu 
beneficjentów, który pozyskał środki 
na realizację wydarzeń związanych z 
rolnictwem, przetwórstwem i agro-
turystyką. Dyrektor MCKSiR Artur 
Adamski podziękował Burmistrzowi 

Mariuszowi Godlewskiemu za po-
moc w pozyskaniu wspomnianego 
dofinansowania, z Marszałkowi Ada-
mowi Struzikowi i Wicemarszałkowi 
Wiesławowi Raboszukowi za jego 
przyznanie. 

Jarmark to wydarzenie o siedmio-
letniej tradycji, które od początku 
współorganizowane jest przez Gmi-
nę Miasto Raciąż. Władze miejskie: 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski wraz z Radą Miejską w 
Raciążu prefinansują realizację pro-
jektu od pierwszej jego edycji, a tak-
że przekazują środki na działalność 

raciąskiego domu kultury. Epidemia 
koronawirusa spowodowała, że im-
prezy plenerowe na długi czas zostały 
zawieszone. W ostatnim czasie, ze 
względu na systematyczne znoszenie 
obostrzeń przez rząd, pojawiła się 
szansa na zorganizowanie siódmej 
edycji Jarmarku we wrześniu. 

Jeśli okoliczności związane z koro-
nawirusem nie ulegną zmianie, już 
za nieco ponad miesiąc spotkamy się 
z naszą historią, tradycją i kulturą. 
Skosztujemy produktów lokalnych 
wytwórców i podziwiać będziemy 
rękodzieła regionalnych twórców. 
Mamy nadzieję, że mimo nieco-
dziennych okoliczności jako Gmina 
Miasto Raciąż wspólnie z Miejskim 
Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji oraz Gminą Raciąż zorganizu-
jemy wydarzenie, które przyciągnie 
zarówno mieszkańców Raciąża, jak 
i okolicznych miejscowości będąc 
jednocześnie platformą promocyjną 
dla Raciąża.

DZ, MCKSiR, UM Raciąż

VII Jarmark Raciąski

Dofinansowanie na Jarmark Raciąski przyznane!

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąża

Geneza Jarmarku Raciąskiego sięga 
początku 2013 roku, kiedy to za-
proponowałem organizację takiego 
wydarzenia stowarzyszeniu lokal-
nych przedsiębiorców. Chciałbym, 
aby właśnie lokalne firmy i przed-
siębiorstwa, zarówno z terenu mia-
sta jak i gminy, miały okazję do za-
prezentowania swoich produktów 
czy usług. Bardzo cieszę się, że uda-
ło się, również przy moim udziale, 
pozyskać dofinansowanie na orga-
nizację VII Jarmarku Raciąskiego. 
Koronawirus bardzo mocno zmie-
nił otaczającą nas rzeczywistość i 
zmusił do zrezygnowania z wielu 
wydarzeń. Mam jednak nadzieję, 
że nic nie stanie na przeszkodzie 
w zorganizowaniu tej ważnej dla 
naszej społeczności imprezy, która 
wrosła w naszą lokalną tradycję, 
już we wrześniu. Do zobaczenia! 

Informacja kulturalne

Bazarek umiejętności – Miasto i Gmina Raciąż 
– uczymy się od siebie

W ramach konkursu inicjatyw 
lokalnych pt. „Laboratorium 
Edukacji Lokalnej” realizowa-
nego przez LGD – Przyjazne 
Mazowsze, Regionalne Sto-
warzyszenie Twórców Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 
Raciążu pozyskało dofinanso-
wanie w wysokości 5 tysięcy 
złotych na zorganizowanie pro-
jektu pt. „Bazarek umiejętności 
– Miasto i Gmina Raciąż – uczy-
my się od siebie”. 

W przedsięwzięcie zaangażowane 
będą MCKSiR w Raciążu, Miasto 
Raciąż i Gmina Raciąż, a także Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz stowarzy-
szenia działające na naszym terenie. 
Inicjatywa ma przede wszystkim po-
kazać, że małymi nakładami finanso-

wymi można stworzyć ciekawe zaję-
cia dla wszystkich grup społecznych, 
dzięki którym integruje się miesz-
kańców miasta i gminy, począwszy 
od dzieci, a kończąc na emerytach. 
Ważną kwestią jest stworzenie ma-
łego regionu tradycji i dziedzictwa 
utrwalającego lokalne tradycje. Ma 
to pomóc w zacieśnieniu relacji mię-
dzy mieszkańcami miasta i wsi. 

Na potrzeby projektu zorganizo-
wane zostaną warsztaty, spotkania 
oraz konkursy:

• Wyjazd studyjny do Łowicza, w 
celu nabycia umiejętności tkania na 
krośnie, haftu, wykonywania wyci-
nanek łowickich i przędzenia wełny 
owczej na kołowrotku 

• „Opowieści mojej babci” – cykl 
spotkań w siedzibach poszczegól-
nych stowarzyszeń i Kół Gospodyń 

Wiejskich, podczas których zebrane 
będą opowieści i wspomnienia z re-
gionu 

• Cykl spotkań „Tworzę i poznaję”
• Warsztaty m.in. z rękodzieła i in-

nych nowo nabytych umiejętności, 
dla wszystkich zaangażowanych w 
projekt oraz dla zaproszonych gości 

• Spotkanie z członkiem Stowa-
rzyszenia Twórców Ludowych w Lu-
blinie – Koło Twórców Ludowych w 
Łowiczu 

• Konkurs pn. „Umiem więcej, 
wiem więcej – tradycje łowickie i 
nie tylko w lokalnej twórczości ręko-
dzielniczej”

W trakcie realizacji projektu 
uczestnicy działań pozyskają nowe 
umiejętności w zakresie tkactwa, 
robienia na drutach, szydełkowa-
nia, haftu. Nauczą się, jak współ-
pracować by osiągnąć wspólny cel, 
pomagać sobie nawzajem i wyko-
rzystywać swoje umiejętności dla 
dobra lokalnej wspólnoty. W ten 

sposób wytworzą w sobie podstawy 
właściwych postaw obywatelskich. 
Miejskie Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji w Raciążu zapewni oprawę 
techniczną, materiały informacyjne i 
promocyjne, Miasto Raciąż udostęp-
ni teren na piknik, zaś Gmina Raciąż 
udostępni miejsca spotkań na ternie 
gminy oraz dofinansuje nagrody w 
konkursie. Przedsięwzięcie potrwa 

do 15 listopada 2020 roku, a po 
jego zakończeniu ukaże się krótka 
publikacja zawierające informacje 
dotyczące przebiegu projektu, zdję-
cia i ciekawostki zebrane podczas 
spotkań. 

MCKSiR, DZ
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Od ponad roku członkowie 
stowarzyszenia „Psijazna Dłoń” 
działają na rzecz bezdomnych 
zwierząt na terenie miasta. O 
pracy stowarzyszenia „od środ-
ka”, procedurach adopcyjnych i 
losach psów, które znalazły już 
swoje domy porozmawialiśmy z 
Małgorzatą Stanisławiak. 

Skąd wziął się pomysł na założe-
nie stowarzyszenia?

Troje z nas pomaga zwierzętom z 
okolicy już od ponad czterech lat. 
Jakieś trzy lata temu nasze drogi się 
przecięły i zjednoczyliśmy siły. Ra-
zem z Moniką Wyszyńską i Tom-
kiem Przybyłowskim działaliśmy na 
terenie miasta, często także gminy, 
zabierając pod swój dach psy najbar-
dziej potrzebujące pomocy, porzuco-
ne, chore lub błąkające się od dłuż-
szego czasu. W pewnym momencie 
doszliśmy do wniosku, że dalej zwy-
czajnie nie damy rady zarówno cza-
sowo jak i finansowo, mieliśmy też 
duży problem z miejscem, w którym 
psiaki mogłyby przebywać do czasu 
adopcji. Jednocześnie zaświtał taki 
pomysł, że gdyby stworzyć malutką  
organizację, poszukać więcej zwie-
rzolubnych osób mających ochotę 
działać czynnie i jednocześnie zro-
bić coś fajnego dla miasta, byłoby 
super. Już wtedy mieliśmy „na swo-
im koncie” ponad 70 uratowanych 

psów, które zaczęły nowe życie we 
własnych domach. No i udało się. 
W czerwcu ubiegłego roku Stowa-
rzyszenie „Psijazna Dłoń” zostało 
wpisane do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych w powiecie płońskim.

Ile osób jest w tej chwili zaanga-
żowanych w jego pracę?

W chwili obecnej w Stowarzysze-
niu działa siedem osób. Bardzo zaan-
gażowane są też nasze dzieci (Adaś, 
Hubert, Dawid, Oleg, Oliwka i 
Adam) Mają czynny udział w socjali-
zacji zwierząt, spacerach, karmieniu, 
wyjazdach do weterynarzy. Jest to 
nieoceniona pomoc, z której płyną 
jednocześnie ogromne korzyści za-
równo dla młodzieży jak i zwierząt.

Czy bezdomność zwierząt jest w 
tej chwili dużym problemem dla 
miasta?

Myślę, ze aktualnie problem bez-
domności w naszym mieście jest 
opanowany. Sytuacja nie wygląda 
źle, staramy się reagować na każde 
zgłoszenie dotyczące błąkających się 
bez opieki psów, sami też mamy oczy 
szeroko otwarte. Problem stanowią 
również psy właścicielskie, nad któ-
rymi nie jest sprawowana właściwa 
opieka.

Jak wyglądają działania stowa-
rzyszenia "od środka"? Co robi-

cie krok po kroku, jeśli pojawi się 
zwierzę, które trzeba "zabezpie-
czyć"?

Pierwszym krokiem tuż po złapa-
niu i zabezpieczeniu psa jest wizyta 
u weterynarza. Pies zostaje poddany 
oględzinom, oceniany jest ogólny 
stan zdrowia, wiek. Zawsze prosimy 
o wykonanie morfologii krwi, ponie-
waż to badanie może wiele powie-
dzieć. Jest niezbędne do sprawdzenia 
czy pies nie cierpi np. na chorobę 
wywołaną przez kleszcze, których 
znalezione psiaki maja zazwyczaj 
mnóstwo. Następny krok to zwal-
czanie endo i ektopasożytów, jeśli 
pies jest zdrowy,  w dalszej kolejności 
po odbytej dwutygodniowej kwa-
rantannie zostaje poddany zabiegowi 
kastracji bądź sterylizacji. Po okresie 
rekonwalescencji - chip i szczepienia. 
Jeśli natomiast zwierzak jest chory, 
natychmiast zostaje wdrożone lecze-
nie. Te, które wymagają zabiegów 
operacyjnych, również taką pomoc 
od nas otrzymują.

Proszę przybliżyć czytelnikom, 
jak wygląda standardowa proce-
dura adopcyjna, dla tych, którzy 
chcieliby zapewnić dom psu czy 
kotu, którym opiekuje się stowa-
rzyszenie?

Standardowa procedura to nic in-
nego jak szereg pewnych warunków, 
które muszą spełnić rodziny chcące 
adoptować od nas pieska. Pierwszy 
krok to rozmowa telefoniczna, na-
stępnie wypełnienie ankiety przed-
-adopcyjnej, która zawiera kilka 
pytań pomagających nam dobrać 
odpowiedni dom dla naszego psia-

ka. Kolejnym etapem jest wizyta 
przed-adopcyjna i jeśli jej wynik jest 
zadowalający i zwierzę idzie do no-
wego domu, to podpisujemy umowę 
adopcyjną, która ma na celu zabez-
pieczenie  zwierzęcia, np. przed złym 
traktowaniem, bądź kolejnym po-
rzuceniem. Taka umowa zapewnia 
też kontakt z domem adopcyjnym 
oraz daje możliwość kontroli wa-
runków w jakich przebywa zwierzę 
poprzez wizytę poadopcyjną. Nasze 
psiaki trafiają do cudownych do-
mów, z którymi jesteśmy zazwyczaj 
w stałym kontakcie i nie zdarzyła 
nam się dotychczas taka sytuacja, w 
której musielibyśmy odebrać zwie-
rzę. Warto wspomnieć też o tym, że 
nie wydajemy psów na łańcuch, do 
budy czy kojca.

Na Waszym koncie są już sukce-
sy - jeden z piesków przeprowadził 
się aż do Bydgoszczy. 

Tak, Max był pierwszym tymcza-
sowym mieszkańcem naszej prze-
chowalni, ale jak wspomniałam już 
wcześniej podopiecznych mieliśmy 
dużo, dużo więcej. Maxio trafił do 
cudownych ludzi, kolejna była Bel-
la, która wyjechała  do Gdyni. Od 
czerwca ubiegłego roku do dnia dzi-
siejszego piesków było kilkanaście…
Amirka,  Mamba, Natka, Bunia, 
Alex, Mentos, Stelka, Elton, Tosia, 
Saba, Nelka, Lili i Kora. Wszystkie 
mają już swoje rodziny, w tym trzy 
z nich u członków stowarzyszenia, 
podobnie jak dwa koty.

Ile zwierzaków macie w taj chwi-
li pod Swoimi "skrzydłami"?

Aktualnie w przechowalni prze-
bywają dwa psiaki po ciężkich 
przejściach i poważnych zabiegach 
chirurgicznych. Richard po opera-
cji usunięcia guza głowy i Dizel po 
dwóch operacjach łapki. Psiaki są 
już w pełni sprawne, zdrowe, bardzo 
pozytywne nastawione na człowieka 
i oczywiście szukające najlepszych 
domków. Zachęcamy zatem do śle-
dzenia ich losów na naszej stronie 
na facebooku, a także do pomocy w 
szukaniu im nowych właścicieli.

Jak wygląda współpraca stowa-
rzyszenia z Urzędem Miejskim? 

W marcu tego roku złożyliśmy 
swoją ofertę w konkursie dla orga-
nizacji pożytku publicznego na re-
alizację zadań z zakresu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami z terenu 
miasta. Następnie podpisaliśmy 
umowę i  Otrzymaliśmy dotację 
na rok 2020, dzięki której mamy 
możliwość wykonywania zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt, a 
także pokrycia kosztów profilaktyki 
- szczepienia, usuwania pasożytów 
oraz chipowania. Jednocześnie do-
staliśmy do dyspozycji miejsce, w 
którym mieści się nasza mała prze-
chowalnia, z bardzo porządnym, do-
brze wyposażonym, dużym kojcem. 
Współpraca  z Urzedem układa się 
znakomicie. Pan Burmistrz wykazuje 
bardzo duże zainteresowanie naszy-
mi działaniami oraz wspiera nas w 
tym co robimy. Mamy nadzieję, że 
uda nam się współpracować również 
w kolejnych latach.

Rozmawiał Dawid Ziółkowski 

Wywiad z Małgorzatą Stanisławiak – prezesem stowarzyszenia „Psijazna Dłoń”

Nasze psiaki trafiają do cudownych domów

Wyraź swoją opinię

Ankieta dotycząca 
dużego parku

Szanowni Mieszkańcy, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego za-
mieszczona została ankieta dotycząca 
tzw. dużego parku miejskiego. Za-
chęcamy Państwa do jej wypełnienia 
i wyrażenia swojej opinii, co w par-

ku Państwa zdaniem należy jeszcze 
zmienić. To dla nas ważna kwestia, 
ponieważ Państwa głos w tej sprawie 
jest niezwykle istotny. 

UM Raciąż 
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