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Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, 11 listopada odbyły się uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. W 1918 roku po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita odrodziła się jako państwo, wracając na mapy Europy i świata. Więcej wewnątrz numeru.

Wywiad z Burmistrzem Miasta
Mariuszem Godlewskim
O przeprowadzonych inwestycjach, pozyskanych dofinansowaniach, kwestii remontu ulicy Płockiej czy planach na przyszły rok
– m.in. o tym, ale także o kilku innych kwestiach porozmawialiśmy z Burmistrzem Raciąża Mariuszem Godlewskim.
Więcej na stronach 2-3.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że na stronie internetowej miasta www.miastoraciaz.pl oraz stronie Urzędu Miejskiego
w Raciążu w serwisie Facebook dostępny jest harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący
od 1 listopada 2021 do 31 października 2022.
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Mariusz Godlewski: Trzeba patrzeć długoterminowo

W październiku w ramach programu „Polski Ład” na inwestycje drogowe przyznano Gminie
Miasto Raciąż ponad 8,4 mln złotych dofinansowania.
O przeprowadzonych w 2021
roku inwestycjach, pozyskanych dofinansowaniach czy
planach na przyszły rok – m.in.
o tym, ale także o kilku innych
istotnych kwestiach porozmawialiśmy z Burmistrzem Raciąża
Mariuszem Godlewskim.

Rok 2021 śmiało można nazwać rokiem inwestycji. Które
były według Pana najistotniejsze?
Myślę, że rzeczywiście to był rok
naznaczony inwestycjami, natomiast
może nawet bardziej środkami pozyskanymi na te inwestycje. W ramach
tych wszystkich działań były oczywi-

ście inwestycje drogowe - wykonana
jest już ulica Barańskiego, postępują
też prace w kontekście ulicy Polnej,
która jest na etapie projektowania. Bardzo ważne było pozyskanie
środków na budowę bloków komunalnych i na inwestycje drogowe w
ramach „Polskiego Ładu” oraz z budżetu Województwa Mazowieckie-

W październiku zakończono prace związane z przebudową ulicy Barańskiego. Powstało 258
metrów nowej nawierzchni asfaltowej.

go. Jeżeli chodzi o duże inwestycje,
to może ten rok nie był tak obfity jak
poprzedni, bo wówczas zakończyliśmy termomodernizację i kilka innych projektów. W tym roku to były
mniejsze inwestycje, ale zapoczątkowały się te bardzo duże, które będą
realizowane w następnych latach.
Mieszkańcy często podnoszą
temat ulicy Płockiej i znajdujących się tam studzienek kanalizacyjnych. Kiedy możemy spodziewać się ewentualnych prac
związanych z nową nawierzchnią?
Jako miasto wybudowaliśmy kanalizację na wielu ulicach i sens tej
inwestycji był taki, żeby Mieszkańcy
do tej kanalizacji się podłączali. W
związku z tym apeluję również do
Mieszkańców ulicy Płockiej, aby to
zrobili. Wykonanie przyłączy wymaga cięcia asfaltu i innych prac
nawierzchniowych i dopóki one w
większości nie zostaną wykonane,
nie będziemy wykonywać tam działań związanych z całkowicie nowym
asfaltem. Drugi powód jest taki, że
staram się także pozyskać dofinansowanie na remont ulicy Płockiej.
Inną kwestią są bieżące naprawa. Już
zgłaszaliśmy wykonawcy konieczność wykonania napraw w ramach
gwarancji i to zostało zrobione,
m.in. poprzez regulację studzienek.
Teraz zgłosimy to ponownie, bo
gwarancja nadal obowiązuje (do 27
czerwca 2024 r., przyp. red.) i wiosną wykonawca będzie musiał kolejny raz poprawić zarówno studzienki,

jak fragmenty jezdni. Podsumowując
– na bieżąco będziemy tę ulicę naprawiać, jak najbardziej, natomiast
gruntowny remont Płockiej, nastąpi
w momencie, kiedy będziemy mieli
podłączonych do sieci kanalizacyjnej
większość posesji.
Przejdźmy do tematu wspomnianej kanalizacji – jak wygląda sytuacja z liczbą podłączonych gospodarstw domowych?
Czy jest to liczba zadowalająca,
czy jednak spodziewał się Pan,
że będzie ich więcej?
Spodziewałem się, że tych gospodarstw jednak będzie więcej, bo w
momencie projektowania kanalizacji
i jej wykonywania, mieliśmy dość
dużą liczbę deklaracji osób, które
wyraziły chęć podłączenia się. Niestety teraz wiele z tych osób takiego
przyłącza nie chce. Ja cały czas będę
stanowczo nalegał, żeby Mieszkańcy podłączali się do kanalizacji. W
tej chwili wykonaliśmy kilkadziesiąt
przyłączeń, ale to nadal jest mało.
Jako Gmina Miasto Raciąż zapewniamy Mieszkańcom wsparcie finansowe na podłączenia do kanalizacji.
Dodatkowo PGKiM udziela rabatów na wykonane prace, ale każdy
może wynająć inną firmę, a potem
tylko zgłosić nam, że takie przyłącze
jest wykonane. Dlatego warto podłączyć się teraz, kiedy takie zachęty istnieją. Jako miasto musimy podłączyć
posesje naszych mieszkańców do kanalizacji, aby uzyskać wskaźniki tzw.
efektu ekologicznego. Jeśli nie, będziemy musieli zwrócić część dotacji.
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Apeluję więc do tych Mieszkańców, wykonawcę, wykonanie prac i ich
którzy jeszcze tego nie zrobili, aby się końcowe rozliczenie. Bardzo ważną
podłączali.
rolę pełnią tutaj pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy odpowiadają
Panie Burmistrzu, od począt- za ten proces. Należy podkreślić, że
ku roku z różnych źródeł pozy- wszelkie wnioski przygotowujemy
skał Pan ponad 15,2 mln złotych sami, bez pomocy zewnętrznych
dofinansowań dla miasta. Jak w podmiotów.
telegraficznym skrócie wygląda
proces starania się o różnego
Pod koniec kwietnia Pana
typu dotacje?
starania przyniosły efekt, a w
Najważniejsze jest planowanie z Raciążu uruchomiono Punkt
wyprzedzeniem. To podstawa. Czę- Sczepień Powszechnych. Jaki
sto już na wstępie musimy posiadać wpływ miało to Pana zdaniem
szereg dokumentów, takich jak po- na liczbę zaszczepionych w Razwolenie na budowę, zgłoszenie bu- ciążu? W tej chwili, jeśli chodzi
dowlane czy odpowiednie projekty. o powiat, ustępujemy jedynie
Dobrym przykładem planowania miastu Płońsk.
długoterminowego i konsekwencji
Myślę, że to miało bardzo duży
w działaniu są inwestycje w połu- wpływ, dlatego że każdy, nie podejdniowo-zachodniej części miasta, mując dużego wysiłku mógł przyjść
które objęły ulice Błonie, Zielona, i się zaszczepić. Nie musiał nigdzie
Hankiewicza, Cicha, Piłsudskiego, jechać, więc można to było zrobić
Słoneczna i Ogrodowa W poprzed- szybko, bezpiecznie i to było doceniej kadencji zostały wykonane m.in. niane przez Mieszkańców. Myślę, że
nowe chodniki. Konsekwentnie po- dzięki temu mamy dość wysoki poszukiwałem środków na dokończe- ziom na tle powiatu, jednak on ciąnie prac na tych ulicach i w drugim gle jest za mały. Dlatego apeluję do
etapie zostały wykonane działania tych, którzy jeszcze tego nie zrobili,
mające na celu wybudowanie no- aby się zaszczepili, szczególnie teraz,
wych nawierzchni. Ostatecznie po- kiedy epidemia znowu nabiera rozwstało niemal 1,2 km nowych dróg pędu. Widzę poprzez Urząd Stanu
na ulicach Hankiewicza, Zielonej, Cywilnego, ile zgonów następuje ze
Słonecznej, Piłsudskiego i Ogrodo- względu na COVID, lub powikłania
wej. Prace zakończono latem 2020 po tej chorobie, także wśród młoroku. Pozyskiwanie pieniędzy na dych ludzi. Szczepmy się, bo jak na
inwestycje nie jest proste. W mo- razie to jedyna droga do tego, aby w
mencie pojawienia się informacji o miarę obronić się przed tragicznymi
rozpoczęciu naboru, musimy złożyć skutkami tego wirusa. Wiem, że to
odpowiednie dokumenty, na co czas nie jest stuprocentowo pewne, ale lejest ograniczony. Często staram się piej zrobić to co można, niż potem
spotkać z osobami, które mogą nam żałować.
pomóc w uzyskaniu dofinansowania.
Podstawą jest zawsze dobrze napisaDo końca roku został jeszcze
ny wniosek, bo jeśli tak nie jest, to miesiąc, ale możemy chyba ponikt nie przyzna na niego pieniędzy. kusić się o pewne podsumowaJeśli zostanie pozytywnie rozpatrzo- nie. Jaki był to rok dla Raciąża?
ny, kolejnym etapem jest podpisaMimo pandemii, bo to był bardzo
nie umowy, przeprowadzenie prze- trudny rok dla Mieszkańców, którzy
targu, podczas którego wyłania się zetknęli się z koronawirusem, dla na-
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Gmina Miasto Raciąż pozostaje na drugim miejscu w powiecie pod względem odsetka zaszczepionych mieszkańców.
szego samorządu był to dobry rok,
jeśli chodzi o wykonane działania.
Dokończyliśmy wszystkie inwestycje, które były prowadzone, tak jak
wcześniej Pan wspomniał, otrzymaliśmy wiele funduszy, przede wszystkim na drogi. Z drugiej strony jest
to jednocześnie ogromne wyzwanie
na przyszłość, bo wiele rzeczy trzeba
zaplanować, zapewnić finansowanie
wkładów własnych i z pewnością
będzie to wymagać ogromnej pracy
i ogromnej ilości środków.
Czego Mieszkańcy mogą spodziewać się w 2022 roku? Jakie
inwestycje i pozostałe działania
są planowane?
Na pewno planujemy domknięcie

inwestycji na ulicy Polnej, w ramach
„Polskiego Ładu” przeprowadzimy
prace na kolejnych ulicach – na razie ciężko mi powiedzieć coś więcej,
bo jesteśmy na etapie przygotowań,
ale w drugiej połowie roku będziemy
albo w trakcie prac drogowych, albo
na ich końcowym etapie. Na pewno
będą wykonane kolejne bezpieczne
przejścia dla pieszych i mam także
nadzieję, że będę trwały prace przy
budowie bloków komunalnych. Do
tych wszystkich inwestycji musimy
jednak dołożyć gwiazdkę, jak to
czasem jest w tekstach, bo niestety
mamy ogromny wzrost cen materiałów budowlanych, ogromną inflację
i te budżety, które my mamy na te
inwestycje nie są z gumy. Mamy

określone kwoty i zagrożeniem dla
wykonania tych inwestycji może być
wzrost cen, bo nie jest przewidziane
żadne dodatkowe dofinansowanie.
Jeżeli nie będzie takich środków, będziemy musieli je dołożyć z własnej
kieszeni. To może jednak nie być
możliwe, jeśli dochody będą małe.
Życzę wszystkim, żeby 2022 był
dobrym rokiem. Żeby był to rok już
bez koronawirusa, żebyśmy go pożegnali. Ze swojej strony mogę zapewnić, że będą dbał o to, żeby Raciąż
piękniał i rozwijał się. Chciałbym,
żebyśmy wychodząc do miasta dostrzegali, że ono zmienia się na lepsze.
Rozmawiał Dawid Ziółkowski

Budowa dwóch nowych bloków komunalnych będzie strategiczną miejską inwestycją w ciągu najbliższych lat.
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11 listopada za nami

Narodowe Święto Niepodległości
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa,
11 listopada odbyły się uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz
kraj. W 1918 roku po 123 latach
niewoli, Rzeczpospolita odrodziła się jako państwo, wracając
na mapy Europy i świata.

Godlewski przypomniał, że 103 lata
temu, po wielu latach niewoli kraj,
który był jedynie w sercach Polaków, wreszcie się odrodził i powrócił na mapy Europy i świata. Dodał,
że w tamtym okresie wskrzeszenie
państwa polskiego było efektem
porozumienia się ponad podziałami
wielkich mężów stanu i patriotów,
takich jak Józef Piłsudski, Roman

Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Raciążu rozpoczęła
o 11:30 uroczysta msza święta w intencji ojczyny, pod przewodnictwem
proboszcza parafii pw. Św. Wojciecha w Raciążu, ks. Wiesława Kosińskiego. Wzięły w niej udział poczty
sztandarowe, a także przedstawiciele
miasta i gminy Raciąż – Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski, Sekretarz Miasta Renata Kujawa, Skarbnik Miasta Maria Karwowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Chrzanowski, Wójt Gminy Raciąż
Zbigniew Sadowski, Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż Grażyna
Rogowska, miejscy radni, przedstawiciele władz powiatowych – Artur
Adamski oraz Bożena Szerszeniewska, miejskich i gminnych szkół oraz
stowarzyszeń, związków, harcerzy
oraz Plutonu Strzeleckiego w Raciążu, wchodzącego w skład Jednostki
Strzeleckiej 1006 Płońsk. Mszę swoją obecnością uświetniła orkiestra
dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w
Raciążu. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego
w Raciążu zaprezentowali również
krótki program artystyczny, poświęcony odrodzeniu naszej ojczyzny.
Po nabożeństwie wszyscy biorący w nim udział, wraz z pocztami
sztandarowymi i orkiestrą, przeszli w
tradycyjnym pochodzie pod Pomnik
Pamięci Narodowej, znajdujący się
przy budynku Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, gdzie złożone zostały biało-czerwone kwiaty i wieńce. W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta Mariusz

Dmowski, Ignacy Daszyński, Ignacy
Jan Paderewski czy Wincenty Witos.
Podkreślił również, że pamiętanie
o tych bohaterach i kultywowanie
tego listopadowego święta jest naszym obowiązkiem. Cieszę się, że w
obchodach Narodowego Święta Niepodległości wzięło udział tak wielu
młodych ludzi, którzy włączyli się w
kultywowanie tej pięknej tradycji –
stwierdził gospodarz naszego miasta.
Szkolne obchody
10 listopada obchody Narodowego Święta Niepodległości zostały
zorganizowane w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego
w Raciążu. W trakcie uroczystości
uczniowie przedstawili zgromadzonym genezę upadku Rzeczpospolitej i jej rozbiorów oraz późniejszego
odrodzenia w konsekwencji I wojny
światowej. Akademię obserwował
Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, a wśród zaproszonych gości byli
także dyrektor MCKSiR w Raciążu
Artur Adamski i ksiądz proboszcz
Wiesław Kosiński. Zabierając głos
Burmistrz podkreślił, że to niezwykle
ważne, że od najmłodszych lat dzieci
poznają najważniejsze daty z naszej
historii i są wychowywane w duchu
patriotyzmu, którego pielęgnowanie
jest niezwykle istotne. Przypomniał,
że to właśnie dzisiejsi kilkulatkowie
będą niebawem decydować o przyszłości naszego kraju.
RED
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Wiadomości z STO

Ślubowanie kadetów klasy mundurowej SLO
W przeddzień Narodowego
Święta Niepodległości w Raciążu zorganizowane zostało
wyjątkowe wydarzenie. Przed
Pomnikiem Pamięci Narodowej
uroczyste ślubowanie złożyła
pierwsza w historii Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
klasa mundurowa.

Klasy Komandorskiej), a takżr komendant Komisariatu Policji w
Raciążu nadkom. Andrzej Mikołajewski, st. instruktor ZS Zbigniew
Konopka, dyrektor ZS STO w
Raciążu Andrzej Nizielski, wieloletni dyrektor Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego w Raciążu
Włodzimierz Kosiorek, prezes

Na
początku
uroczystości
wszystkich zebranych w imieniu
swoim a także współgospodarzy
– Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego i dyrektora
MCKSiR w Raciążu Artura Adamskiego – powitał dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
w Raciążu, Damian Szcześniewski.
W Raciążu zjawili się przedstawiciele Służby Więziennej, a także
Wojsk Obrony Terytorialnej - dyrektor Zakładu Karnego w Płocku płk. Andrzej Fereniec, zastępca
dyrektora ZK w Płocku płk. Piotr
Szatkowski, ppłk Artur Sarzyński z
Dowództwa WOT (weterana i kawaler Orderu Krzyża Wojskowego

Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 223 Jarosław Pietrzak,
radna Rady Powiatu Płońskiego
Bożena Szerszeniewska, Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż Grażyna Rogowska, wychowawca ślubującej klasy Jolanta Wiśniewska,
dowódca kadetów Leszek Brdak,
przedstawiciele Urzędu Miejskiego
oraz Urzędu Gminy w Raciążu, dyrektorzy szkół z terenu miasta oraz
gminy Raciąż, dzielnicowi z Komisariatu Policji w Raciążu, przedstawiciele stowarzyszeń, klubów i kół
działających na terenie miasta oraz
gminy Raciąż oraz kadeci SLO.
Dowódcą całej uroczystości był
inspektor ZS Artur Zybała, a ślu-

Wiadomości z MCKSiR

Dzień Pluszowego Misia
Z okazji Dnia Pluszowego Misia Bibliotekę Miejską odwiedziły
dzieci z Przedszkola Miejskiego w
Raciążu oraz z Przedszkola Gminnego w Raciążu. Dzieci szukały
Pluszowego Misia wśród regałów
z książkami, a pomagały im w tym
nasze biblioteczne Misie: Wiktoria
Petrykowska i Iwona Mysiakowska. Nie brakowało przy tym świetnej zabawy. Poszukiwania rzecz
jasna zakończyły się sukcesem, a
przedszkolaki w nagrodę otrzymały słodkie upominki.
RED

bowanie odbierał wspomniany dyrektor SLO. Czołem kadeci! – powiedział szef placówki – Czołem
Panie dyrektorze! – odpowiedzieli
stojący na placu przed MCKSiR
kadeci. Nauką i Pracą! – kontynuował Damian Szcześniewski – Służymy Tobie Ojczyzno! – brzmiał
odzew uczniów. Następnie młodzież powtarzała tekst ślubowania,
który brzmiał:
Ja, uczeń Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego STO w Raciążu
świadom podejmowanych obowiązków kadeta klasy penitencjarnej
ŚLUBUJĘ!
Stać na straży niezbywalnych
wartości
Godności i dobrego imienia Szkoły
Strzec honoru kadeta oraz przestrzegać zasad etyki.
Wykonują powierzone mi zadania
ŚLUBUJĘ!
Przestrzegać prawa i dyscypliny
W kontaktach interpersonalnych i
służbowych
- kierować się zasadą tolerancji,
- szanować poglądy i przekonania
innych,
- sumiennie wykonywać polecenia,
- osiągać wysokie wyniki w nauce,
- być w przyszłości dobrym obywatelem mojej Ojczyzny.
ŚLUBUJĘ!
Następnie w Sali Widowiskowej
raciąskiego centrum kultury odbyła się prelekcja ppłk. Artura Sarzyńskiego na temat wojny i misji
w Afganistanie. Odbyło się także
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, przy akompaniamencie
akordeonów Roberta Szymborskiego i Piotra Żakowskiego. Na
scenie wystąpił również działający
przy MCKSiR zespół „Fabryka
Dźwięku”, a także Agnieszka Wiśniewska.
RED

5

6

Wiadomości lokalne
Wsparcie dla druhów

Karetka przekazana

Sprzęt dla OSP Raciąż
przekazany

Nowy ambulans w Raciążu
4 listopada doszło do oficjalnego przekazania nowego
ambulansu, z którego będzie
korzystał zespół ratownictwa
medycznego działający w Raciążu. Dotacja na zakup nowego sprzętu została przyznana
ZPZ ZOZ, jednak decyzją władz
placówki, pojazd przekazano
do Raciąża, by zastąpił wysłużonego poprzednika.
W imieniu władz powiatowych
ambulans na potrzeby podstacji
Płońskiego Pogotowia Ratunkowego w Raciążu przekazali Starosta
Elżbieta Wiśniewska oraz członek
zarządu powiatu Artur Adamski.
Na wydarzeniu obecni byli także
samorządowcy z miasta oraz gminy
Raciąż – Burmistrz Mariusz Godlewski, Wójt Zbigniew Sadowski,
Sekretarz Miasta Renata Kujawa,

Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska, Przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski, miejscy oraz gminni radni, a
także Grzegorz Gaworek - szef
płońskiego pogotowia ratunkowego, a także ratownicy medyczni.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że
nowa karetka na potrzeby obsługi terenu miasta oraz gminy była
niezbędna, ponieważ ta dotychczasowa przejechała już ponad 500 tysięcy kilometrów. Każdy z zabierających głos życzył ratownikom, aby
wyjazdów do wypadków i innych
niebezpiecznych zdarzeń było jak
najmniej. Karetkę poświęcił proboszcz parafii pw. św. Wojciecha
w Raciążu, ks. Wiesław Kosiński.
Bardzo dziękuję dyrekcji SPZZOZ
w Płońsku oraz władzom powiatowym, na Panią Dyrektor Lilianą Kraśniewską i Panią Starostą

Elżbietą Wiśniewską za podjęcie
decyzji o przekazaniu sprzętu do
Raciąża, zaś Ministerstwu Zdrowia
za przyznane na jego zakup środki.
Oby ambulans służył Mieszkańcom miasta i gminy jak najdłużej
– powiedział Burmistrz Miasta
Mariusz Godlewski.
Na bogate wyposażenie nowej
karetki składają się m.in. kardiomonitor, defibrylator oraz urządzenie
do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Na uwagę zasługuje
szczególnie to ostatnie urządzenie,
nazywane „trzecim ratownikiem”.
Koszt nowej karetki to 504 tys.
złotych – fundusze na jej zakup
przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Sukces Szkoły Podstawowej
ciom”. Wykonują również laurki i
kartki okolicznościowe, organizują
kiermasze, zbierają dary na rzecz
biednych i potrzebujących oraz pomagają koleżankom i kolegom w
nauce. Współpracują także z wieloma organizacjami i instytucjami,
między innymi z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie
Czubakach i Domem Samotnej
Matki w Kraśniewie. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w
ten projekt za ich bezinteresowny

9 listopada w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu odbyło się uroczyste przekazanie
specjalistycznego sprzętu na
potrzeby Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu.

Sprzęt odebrali druhowie Jarosław Krupiński i Dariusz Dobrosielski. Do naszej jednostki OSP
trafi zestaw poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem. W skład
zestawu wejdą:
• poduszka V5 8 bar (1 sztuka),
• poduszka V24 8 bar (1 sztuka),
• poduszka V40 8 bar (1 sztuka),
• reduktor butlowy 200/300 8 bar
(1 sztuka),
RED
• sterownik podwójny Air CU 8
bar (1 sztuka),
• wąż napełniający 10m 8 bar (2
sztuki),
• wąż napełniający 5m 8 bar (1
sztuka),
• sterownik podwójny prosty
2100 (1 sztuka),
• wąż napełniający 5m 1 bar 1291,50 (2 sztuki),
• reduktor butlowy 200/30 1 bar

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Szkolna Rada Wolontariatu działająca w Szkole Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu
została laureatem konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu" w
kategorii "Szkolne/Przedszkolne
Koło Wolontariatu". SRW istnieje
od 2015 r. Skupieni w niej wolontariusze w zróżnicowany sposób niosą pomoc innym m.in. w ramach
akcji „Szlachetna Paczka”, „Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy”
czy „Cała Polska Czyta Dzie-
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trud i gratuluję wspaniałego wyróżnienia – napisał na swojej facebookowej stronie Burmistrz Miasta
Mariusz Godlewski.
Redakcja „Pulsu Raciąża” także
dołącza się do tych życzeń i składa
serdeczne podziękowania i wyrazy
uznania za wszelką pomoc oraz
okazane potrzebującym wsparcie.
RED

1624 (1 sztuka),
• zawór odcinający z wężem 0,3
m 8 bar (3 sztuki).
Zakup wymienionego wyposażenia był konieczny ze względu
na to, że w tym roku upłynął 15
letni czasokres użytkowania poduszek używanych przez raciąskich
strażaków do tej pory. Całkowita
wartość sprzętu to 22 tysiące złotych, z czego 11 tysięcy złotych
na ten cel przeznaczyła Gmina
Miasto Raciąż, zaś 11 tysięcy pochodzi ze środków Województwa
Mazowieckiego. Jako burmistrz
miasta systematycznie wspieram
naszych druhów, dlatego podjąłem
decyzję o przekazaniu środków na
zakup niezbędnego oprzyrządowania. Bardzo dziękuję również Panu
Marszałkowi Adamowi Struzikowi, za wsparcie finansowe tego
przedsięwzięcia z budżetu Mazowsza – dodał Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski.
RED
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W listopadzie przeprowadzone zostały
prace przy budowie nowego chodnika
wzdłuż ulicy Zawoda – od skrzyżowania
z ulicą 19 Stycznia do ulicy Akacjowej.
Pracownicy PGKiM położyli w sumie
232 metry kostki brukowej. W dalszej
perspektywie planowane są prace ziemne,
przy kształtowaniu rowu oraz pobocza.

Wiadomości z ZS Raciąż

Uczniowie ZS w Raciążu odbyli praktyki w Grecji
W dniach od 19 września do
2 października 2021 r. uczniowie Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w Zespole
Szkół w Raciążu pod opieką
Małgorzaty Żmijewskiej brali
udział w praktykach realizowanych jako część projektu pn.
Kompetencje i Rozwój w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
W trakcie kilkunastodniowego
pobytu w Grecji uczniowie zdobywali wiedzę i nowe umiejętności w
restauracji hotelu Olympus Thea.
Praktyki były okazją do poznawania tajników kuchni kontynentalnej
i śródziemnomorskiej pod okiem
doświadczonych szefów i kucharzy, jak również szlifowania swoich

umiejętności w tzw. serwisie. Po zakończonych praktykach ekipa z ZS
Raciąż korzystała z uroków Grecji,
poznając kulturę hellenistyczną i
odwiedzając miejsca dostarczające
niezapomnianych wrażeń i widoków. Jednym z takich miejsc był
Stary Panteleimon, czyli górska
miejscowość na zboczu masywu
Olimp, w której na stałe zamieszkuje jedynie dziewięć rodzin. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość
skosztować lokalnych specjałów, takich jak miody, zioła i przyprawy, a
także podziwiać zapierający dech w
piersiach widok na Zatokę Termajską. Spektakularne widoki czekały
na zwiedzających w Meteorach,
uznawanych za jedną z najbardziej
malowniczych formacji skalnych na
świecie. Zwiedzając zlokalizowany

tam Klasztor Warłama można było
poznać wiele ciekawostek z życia
mnichów, którzy wybrali sobie za
siedzibę właśnie metéoros, czyli w wolnym tłumaczeniu - „środek
nieba”, miejsce „zawieszone w powietrzu”. W pamięci uczestników
zostanie z pewnością także rejs na
malowniczą wyspę Skiatos, połączony z niedzielnym wypoczynkiem na złotej plaży, jak również
wizyta w pracowni ikon oraz na
targu pełnym lokalnych specjałów.
Cały pobyt był niezwykle cennym
doświadczeniem, poszerzającym
horyzonty i podnoszącym kompetencje uczestników na wielu płaszczyznach - kulturowych, językowych oraz kulinarnych.
ZS Raciąż

Wiadomości z ZS Raciąż

Ekologiczni Wicemistrzowie Polski
Pamiętacie jeszcze Ekoświrki?
To grupa uczniów z Zespołu Szkół
w Raciążu: Magdalena Ziółkowska, Gabriela Kowalewska, Klaudia
Ogrodniczak, Szymon Chudzyński, Oliwia Milewska, Oliwia Bylińska, Tymon Obrębski, Sebastian
Pająk, pod opieką nauczycieli Pani
Moniki Marciniak i Pana Leszka
Chyczewskiego, która brała udział
w Ogólnopolskim Konkursie Eko-

logicznym Ekobohaterzy. Drużynie jako jednej z 8 w Polsce udało
się dotrzeć aż do finału konkursu,
w którym najważniejszym punktem było zrealizowanie własnej
kampanii społecznej. W trakcie
realizacji wspomnianej kampanii Ekobohaterzy zmierzyli się z
ogromnym problemem rodzimych
lasów – nielegalnymi wysypiskami
śmieci, za co zostali później doce-

nieni na Mini-Gali w Katowicach,
która odbyła się 19 listopada.
A właściwie dlaczego pojechali
na drugi koniec Polski? Zasłużyli na to po długim roku ciężkiej
pracy i walki z przeciwnościami.
Ekoświrki stworzyły kampanię
społeczną o nazwie „Dbajmy o czysty las już od dziecka”, której głównym celem była ekoedukacja dzieci
z okolicznych szkół i przedszkoli.

Dlatego grupa napisała własną piosenkę, książeczkę dla dzieci, zorganizowała m.in. 3 lekcje w szkołach
w Uniecku, Raciążu i Krajkowie,
podczas których dzieci nauczyły się
segregacji śmieci i zachowań proekologicznych. Grupa Ekoświrków
we współpracy z Nadleśnictwem
Płońsk posprzątała także las w
Ćwiersku i posadziła 500 sadzonek
dębu.
Mimo nawału obowiązków,
każde wystąpienie przed dziećmi
było świetnie przygotowane, pełne
śmiechu i zabawy. Drużyna śpiewała z młodymi miłośnikami przyrody piosenki i czytała wydaną bajeczkę. Gdy na lekcji pojawiała się
maskotka Ekoświrków – Lisek Rudasek, dzieci były wprost zachwycone. Mali uczniowie pałali energią
i jeden przez drugiego zgłaszali się
do kolejnych aktywności, a uśmiech
na ich twarzach i wyniesiona wiedza były najlepszą zapłatą dla Ekobohaterów.
Teraz pozostały nam wspomnienia minionego roku, bo przygoda
Ekoświrków dobiegła końca. Konkurs, który był bodźcem do rozpoczęcia wszelkich działań, zakończył
się huczną galą. Była to chwila
dumy dla drużyny z Zespołu Szkół
w Raciążu, bowiem zaangażowanie
młodzieży w realizację projektu
zostało zauważone i nagrodzone.

Grupa Ekoświrki zajęła ostatecznie
II miejsce w Polsce, pokonując tym
samy większe i bardziej prestiżowe szkoły. Każdy członek drużyny otrzymał nagrody rzeczowe, a
szkoła zdobyła nową tablicę multimedialną, tak przydatną w procesie
nauki.
To, co w tym konkursie było najbardziej cenne, jest wciąż trudne do
opisania: nowe przyjaźnie, umiejętności, pokonywanie własnych
barier.
Na zakończenie, Ekoświrki chcą
gorąco podziękować wszystkim
swoim sympatykom za ogromne
wsparcie. Szczególne podziękowania należą się: Dyrekcji Zespołu
Szkół w Raciążu, Starostwu Powiatowemu w Płońsku, lokalnym
władzom, mediom, Dyrektorom
Szkół, w których odbywały się ekologiczne lekcje, oraz Nadleśnictwu
Płońsk i Ciechanów- za zaufanie
i pomoc w realizacji wspomnianej
kampanii.
To dzięki Wami osiągnęliśmy
zaszczytne II miejsce w Polsce!!!
A „Wicemistrz Polski” w ogólnopolskim konkursie ekologicznym
brzmi dumnie, prawda?
Gabriela Kowalewska
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Wiadomości sportowe

Udana końcówka rundy Błękitnych
Po trudnym październiku,
końcówka rundy jesiennej w
Lidze Okręgowej była zdecydowanie bardziej udana dla
seniorskiej drużyny Błękitnych
Raciąż.
Podopieczni Pawła Szpojankowskiego 30 października zmierzyli
się w wyjazdowym meczu z Soną
Nowe Miasto. Faworytem byli
gospodarze, jednak po zaciętym
spotkaniu to raciążanie cieszyli się
z upragnionych trzech punktów.
Błękitni objęli prowadzenie w 59.
minucie po trafieniu Mariusza Borzykowskiego. Osiem minut później Sona doprowadziła do remisu,

jednak w 83. minucie drugą i jak się
okazało zwycięską bramkę dla gości
zdobył Krystian Różański. Tym samym przerwana została passa siedmiu meczów bez wygranej.
W kolejnym meczu, rozgrywanym na Stadionie Miejskim im.
Jerzego Arceusza Błękitni nie dali
szans Iskrze Krasne, wygrywając aż
6:2. Wynik w 12. minucie co prawda otworzyli goście, ale w 16. minucie wyrównał Łukasz Szelągiewicz,
a na dwie minuty przed przerwą
na 2:1 podwyższył Patryk Piasecki. W 47 minucie było 3:1 po golu
Damiana Szelągiewicza. W 63 minucie Iskra zdobyła drugą bramkę,
jednak potem do siatki trafiali już

tylko gospodarze – dwa gole zdobył Łukasz Szelągiewicz (69. i 89.
minuta) kompletując hat-tricka, a
wynik w 90. minucie ustalił Patryk
Piasecki.
W 14. kolejce Błękitni dopisali
do swojego dorobku kolejny punkt,
remisując bezbramkowo na wyjeździe z Kurpikiem Kadzidło.
W meczu kończącym rundę jesienną drużyna podejmowała będącą w czołówce Rzekuniankę Rzekuń. Spotkanie lepiej rozpoczęli
goście, którzy objęli prowadzenie
już w drugiej minucie. Po 33. minutach gry był remis, a do bramki
rywali trafił Łukasz Szelągiewicz.
Niestety, kiedy już wydawało się, że

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”

Bezpośrednim efektem zrealizowanego działania jest doposażenie
stowarzyszenia w sprzęt niezbędny
do realizacji działalności statutowej
poprzez zakup grilla gazowego, namiotu oraz stołu wystawienniczego,
a także zorganizowanie przedsięwzięć dla lokalnego społeczeństwa.

Poprzez realizację niniejszego działania zwiększył się znacząco udział
organizacji pozarządowej w lokalnym życiu społecznym. Realizacja
zadania pozwoliła - i w dalszej perspektywie także pozwoli - zwiększyć aktywność organizacji pozarządowej oraz organizację większej
ilości działań przy udziale większej
liczby przedstawicieli lokalnego
społeczeństwa. Ponadto doposażenie pozwoliło - i w dalszej perspektywie działalności stowarzyszenia
także pozwoli - na podejmowanie licznych współprac z innymi
organizacjami
pozarządowymi
czy instytucjami oraz organizację
działań we współpracy. Realizacja
niniejszego zadania pn. "Doposażenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit", w celu
umożliwienia realizacji działalności
statutowej" pozwoliła na osiągnięcie trwałych i długofalowych rezultatów. Będą one wykorzystywane w
dalszej działalności organizacji. Za-

Błękitni dopiszą do swojego dorobku kolejny punkt, na dwie minuty
przed końcem spotkania Rzekunianka zdobyła drugiego gola i
ostatecznie wywiozła z Raciąża 3
punkty.
Tak jesień w wykonaniu swojego
zespołu podsumował Paweł Szpojankowski - Za nami dość dziwna
i ciężka runda. Na pewno trzeba
podkreślić to, że zespół został mocno odmłodzony -pożegnaliśmy 5
zawodników, którzy byli motorem
napędowym w poprzedniej rundzie. Start w rozgrywkach wypadł
słabo, bo porażka w Glinojecku 1:5
na pewno wszystkich zabolała, jednak później wygraliśmy 5 spotkać
z rzędu co napawało dużym optymizmem na dalszą część rundy.
Przegraliśmy jednak kilka spotkań
z rzędu by znowu zaliczyć w miarę
dobrą końcówkę rundy. Na pewno liczyłem na większą zdobycz

punktową, jednak czynniki takie
jak braki kadrowe praktycznie w
każdym z meczów, czy grająca nierówno młodzież zaważyły na tym,
że jest ich tyle, ile jest. Przed nami
zima, którą trzeba mocno przepracować. Mam nadzieję, że młodzież
po tej rundzie jest już bogatsza o
doświadczenia z gry w seniorskiej
piłce i chłopcy pokażą swoją jakość
w następnej rundzie. Korzystając
z okazji dziękuję całemu zarządowi - Prezesowi Wojciechowi Stanowskiemu, Piotrowi Kujawie i
Piotrowi Obrębskiemu za wsparcie.
Dziękuje również Burmistrzowi
Mariuszowi Godlewskiemu i Radzie Miejskiej za wsparcie finansowe dla naszego klubu, a na koniec
chciałbym podziękować zawodnikom za tę rundę życząc sobie i im
jeszcze lepszego wyniku na wiosnę.
RED

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”

Ziemowit doposażony w nowy sprzęt
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” realizowało zadanie publiczne pn.
„Doposażenie
Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit", w celu umożliwienia realizacji działalności statutowej”
w ramach obszaru „Działalność
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”,
zadania 2. Wspieranie rozwoju
gospodyń aktywnych społecznie. Na przeprowadzenie zadania stowarzyszenie pozyskało
dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.000,00 zł
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kupione wyposażenie oraz sprzęt w
postaci grilla gazowego, namiotu i
stołu wystawienniczego pozwoliło
- i w dalszej perspektywie działalności stowarzyszenia także pozwoli
- na realizację działań dla znacznie
większej liczby osób, co przełożyło
się na aktywizację i rozwój kobiet
oraz społeczności w środowisku
wiejskim na Mazowszu. Realizacja
zadania przyczyniła się do wzrostu
sprawności i aktywności działania
kobiet i gospodyń. Realizacja zadania przyczyniła się do utworzenia zaplecza technicznego, który
będzie niezbędny do podejmowania działań na szerszą skalę przez
organizację pozarządową także
w dalszej działalności statutowej.
Zakupiony sprzęt był i w dalszym
ciągu będzie wykorzystywany
przez stowarzyszenie i pozwoli na
zwiększenie liczby podejmowanych
działań oraz zwiększenie liczby ich
odbiorców.
TPZR Ziemowit

Działania Ziemowita
w dobie COVID-19
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” realizowało zadanie publiczne
pn. „Wolontariat w dobie COVID-19 – działamy i pomagamy
mieszkańcom miasta i gminy
Raciąż”, w celu przeciwdziałania
COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w
formie wsparcia realizacji zadań
publicznych na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i
bezpieczeństwo publiczne” w
roku 2021. Na przeprowadzenie
zadania stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie
5.000,00 zł
Działania w ramach niniejszego
zadania publicznego zrealizowane zostały w okresie trwania stanu
epidemii. Działania te polegały w
szczególności na przekazywaniu
środków ochrony osobistej mieszkańcom województwa mazowieckiego - w szczególności mieszkańcom Miasta i Gminy Raciąż oraz
ozonowaniu budynków użyteczności publicznej. Działania stanowiły
odpowiedź na potrzeby lokalnej
społeczności i jednocześnie przyczyniły się do przeciwdziałania
COVID- 19 poprzez zapobieganie i minimalizowanie wystąpień
zakażenia COVID-19 poprzez
realizację niniejszego zadania. Założeniem akcji, które udało się
osiągnąć, było przeprowadzenie
społecznej kampanii podnoszącej

świadomość mieszkańców w zakresie zagrożenia zarażeniem koronawirusem. W ramach niniejszego
działania przeprowadzono akcje
polegające na przekazaniu jednorazowych rękawic nitrylowych, maseczek jednorazowych oraz płynów
do dezynfekcji rąk w buteleczkach
(200 ml) mieszkańcom Miasta i
Gminy Raciąż. Ponadto podczas
akcji rozdane zostały materiały informacyjne dotyczące zachowania
bezpieczeństwa w celu uniknięcia
zarażenia wirusem SARS- COV2. Dodatkowo w ramach zadania
przeprowadzona została akcja ozonowania budynków użyteczności
publicznej.
Akcja prowadzona została przez
mieszkańców dla mieszkańców.
Poza oczywistym celem - podnoszenia świadomości mieszkańców
w kwestii COVID- 19, realizacja
zadania miała na celu przekazanie
odbiorcom - w bezpieczny i niezagrażający zdrowiu sposób - środków ochrony osobistej w postaci
maseczek ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i zapobiegania zarażeniom.
Powyższe cele udało się osiągnąć
poprzez realizację niniejszego zadania. Co więcej, podjęte w ramach
projektu działania wpłynęły na integrację członków lokalnego społeczeństwa oraz zaktywizowały i zachęciły do podejmowania inicjatyw
lokalnych nawet w dobie pandemii.
Poprzez realizację działania udało
się zrealizować główny cel niniejszego zadania publicznego jakim
było wsparcie społeczności lokalnych w celu ochrony mieszkańców
przed skutkami epidemii.
TPZR Ziemowit
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Kilka pytań do pasjonata historii

Grzegorz Domański: Naszymi zbiorami nie pogardziłoby żadne muzeum
Dlaczego pamięć o Powstaniu
Listopadowym i bitwie pod Raciążem zamarła, kto zaszczepił
u niego historycznego bakcyla
czy jakie było najbardziej zaskakujące znalezisko w okolicach
naszego miasta – odpowiedzi
na te i kilka innych pytań udzielił nam miejscowy pasjonat historii, Grzegorz Domański.
Skąd pojawiło się u Pana zainteresowanie lokalną historią?
Zainteresowanie lokalną historią
zaczęło się u mnie w momencie, kiedy na 100-lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu, z grupą druhów,
zaczęliśmy poszukiwać informacji
i zdjęć o założycielach i członkach
jednostki, w wyniku czego postała
publikacja pod redakcją Pana Dżbika, będąca zapisem dziejów naszej
straży. Moim wielkim mentorem i
skarbnicą wiedzy był Pan Stanisław
Mączewski, z którym wielokrotnie
rozmawiałem na temat różnych wydarzeń historycznych, m.in. o I wojnie światowej, ale także o Powstaniu
Listopadowym. To on zaszczepił we
mnie takiego bakcyla historycznego. Chciałem potwierdzić historie
opowiadane przez Pana Stanisława,
dlatego rozpocząłem szukanie informacji w tekstach źródłowych. Z gruWywiad - Ireneusz Leszek Brdak

Co sprawiło, że zaczął Pan
zgłębiać temat Powstania Listopadowego i bitwy w okolicach
Raciąża?
Największe działania wojenne powstania były już opisane, jednak nikt
nie zajął się tematem działań wojennych z lipca 1831, które miały miejsce pod Raciążem, Ciecierskiem i
Witkowem. Pamiętam, że na jednym
ze spotkań Pan Stanisław Mączewski
takim łamiącym głosem powiedział
hańba nam Raciążanom, ponieważ
faktycznie przez wiele lat nikt się
tym nie interesował. Zacząłem szperać nieco więcej w różnego rodzaju
dokumentach i to jeszcze bardziej
pogłębiło moje zamiłowanie. Myślę,
że na 90 % z osobami, które mi pomagały, trafnie odtworzyliśmy to, co
działo się w naszych okolicach latem
1831 roku. Analizowanie wszelkich
zapisów i tekstów źródłowych zajęło
mi dwa lata.
Dlaczego generalnie o Powstaniu
Listopadowym mówiło się tak mało?
Był okres, że władze carskie zwłaszcza po powstaniu styczniowym na to
nie pozwalały i taka blokada trwała
aż do I wojny światowej. Było takustalić m.in. w którym miejscu były że coraz mniej świadków tamtych
skupiska wojsk walczących w czasie wydarzeń. Za sprawą Józefa PiłsudPowstania Listopadowego na tere- skiego bardzo mocno akcentowano
rocznice Powstania Styczniowego.
nach ziemi raciąskiej

Ono wybuchło ponad 30 lat później,
część powstańców z tamtego okresu
jeszcze żyło. Byli w społeczeństwie
bardzo szanowani, mieli specjalne
odznaki czy mundury. W przypadku
Powstania Listopadowego czas i niechęć władz spowodowało, iż pamięć
o powstaniu i o bitwie, która miała
tu miejsce, zamarła.

Jak często i w jakiej formie komunikuje się Pan z Mieszkańcami Pana okręgu?
Raciąż to nie Warszawa. Mieszkając w małym mieście (środowisku),
radny nie jest osobą anonimową tak
jak jest to w stolicy naszego kraju. Jestem mieszkańcem ulicy 19 stycznia,
z tego Okręgu uzyskałem mandat
zechcą podłączyć swoje gospodar- dzinom, które mieszkania potrzebu- radnego. Przy tej ulicy mieszkam postwa domowe do miejskiej kanali- ją najbardziej.
nad 50 lat, a więc z racji tego wszyscy
zacji i Raciąż jako kolejne miasto w
mieszkańcy mnie dobrze znają. DoPolsce, będzie w 100% skanalizowany.

bre relacje z mieszkańcami traktuję
priorytetowo. Kontakt mój ma charakter bezpośredni (osobisty). Widzimy się, mijamy prawie codziennie. Jeśli ktoś z mieszkańców ma
jakiś problem czy chce zgłosić jakąś
inicjatywę po prostu mi o tym mówi
podczas naszego osobistego spotkania. Drugą formą komunikowania są
media społecznościowe.

pą przyjaciół rozpoczęliśmy również
poszukiwania w terenie pod egidą
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej ‘ZIEMOWIT”. Udało nam się

3 pytania do radnego
– Ireneusz Leszek Brdak
Która miejska inwestycja zrealizowana w ostatnim czasie,
jest według Pana najważniejsza?
W Raciążu w ostatnim czasie
wykonano bardzo dużo ciekawych
inwestycji. Jeśli mam wybrać najważniejszą to uważam, że była nią
budowa nowej kanalizacji i modernizacja oczyszczalni ścieków. W
ramach tego zadania wykonano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, rozbudowę i
modernizację oczyszczalni ścieków
oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody. Przeprowadzona inwestycja za ponad 13 milionów złotych,
ma korzystny wpływ na środowisko
wodne, na poziom życia mieszkańców, a w dalszej perspektywie może
przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości. Warto jeszcze podkreślić,
że dzięki inwestycji zredukowano
do minimum zanieczyszczenia wydostające się ze starych i nieszczelnych szamb przydomowych co
wpływa pozytywnie na środowisko.
Nowa kanalizacja i zmodernizowana
oczyszczalnia to komfort, wygoda i
zdrowie mieszkańców. Mam nadzieję, że osoby niezdecydowane wkrótce

Jaki jest według Pana najważniejszy problem do rozwiązania
na terenie miasta?
Raciąż jest jednym z najstarszych
miast na Mazowszu. Głównie w centrum miasta pozostało dużo drewnianych domów, które pamiętają I
wojnę światową. Domy te są w fatalnym stanie, a trzeba pamiętać, że
wciąż w nich mieszkają ludzie. Uważam, że najważniejszym problemem
do rozwiązania przez nasz samorząd
jest budowa nowych mieszkań komunalnych. Jednak już za kilka lat
ta zła sytuacja poprawi się na plus.
Dzięki pozyskanym środkom przez
burmistrza, wkrótce rozpocznie się
budowa dwóch bloków trzy piętrowych przy ulicy Akacjowej. Na ten
cel nasz samorząd przeznaczy ponad
5 miliony złotych. Planowana jest
budowa 42 mieszkań. Zdaję sobie
sprawę, że nie rozwiąże to problemów mieszkaniowych w 100 %, ale
na pewno znacznie pomoże tym ro-

Wracając do poszukiwań w
terenie, jakie są najcenniejsze
zabytki, jakie udało się znaleźć
w okolicach Raciąża?
Znaleźliśmy przedmioty z epoki
brązu, datowane między X a V wiekiem, do tego dochodzą też zabytki
średniowieczne. Natrafiliśmy też na
ozdoby damskie, klamry i zapięcia
pochodzące od tzw. torebek litewskich, monety, w tym tzw. klippy,
czyli kwadratowe monety szwedzkie.
Jednym z takich najbardziej zaskakujących znalezisk był guzik oficerski Marynarki Wojennej Stanów
Zjednoczonych z czasów wojny secesyjnej. Myślę, że z pewnością są to
rzeczy, którymi w większości nie pogardziłoby żadne muzeum w Polsce.
Rozmawiał Dawid Ziółkowski
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Trwa Konkurs Bożonarodzeniowy na kartkę świąteczną, ogłoszony przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego!
Do 10 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu mogą składać swoje
prace w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Szczegóły oraz regulamin konkursu na stronie internetowej www.
miastoraciaz.pl oraz na stronie Mariusz Godlewski – Burmistrz Miasta Raciąża w serwisie Facebook
Wydarzenie słowno-muzyczne

„Dopokąd idę…” – wspomnienie
Cypriana Kamila Norwida w Raciążu
W niedzielę 21 listopada raciąska świątynia gościła wyjątkowych artystów. Podczas wydarzenia słowno-muzycznego
wystąpili Jerzy Zelnik i Wojciech
Konikiewicz, a wszystko to ze
względu na upamiętnienie Cypriana Kamila Norwida, którego rok obchodzimy.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez
uszanowanie, dla darów Nieba…
Tęskno mi, Panie… - to fragment
„Mojej piosenki”, jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Norwida. Artysta przyszedł na świat
dokładnie 200 lat temu, a decyzją
Sejmu RP, w uznaniu za jego zasługi
dla naszej kultury i sztuki, rok 2021
jest właśnie jego rokiem.
Kościół Wniebowzięcia NMP w
Raciążu stał się miejscem, gdzie w
wyjątkowy sposób upamiętniono
tego wielkiego, choć przez wiele lat
zapomnianego poetę. Utwory artysty
recytował wybitny aktor Jerzy Zelnik
(znany m.in. z filmu „Faraon” Jerzego Kawalerowicza), a akompaniował
mu Wojciech Konikiewicz - polski

pianista, keyboardzista i producent
muzyczny. Dodatkowo, w czasie recytacji na specjalnie przygotowanym
ekranie wyświetlana była projekcja
multimedialna Adama Rosołowskiego, która zawierała m.in. zdjęcia
Norwida, szkice jego rysunków czy
krajobrazy. Wyjątkowy nastrój nadawała temu artystycznemu spotkaniu
znakomita iluminacja świetlna, która
oświetlała m.in. XIX-wieczny ołtarz.
Bardzo cieszę się z faktu, że przy
okazji tego widowiska mogliśmy w
naszym mieście gościć tak wielkich
artystów jak Jerzy Zelnik i Wojciech Konikiewicz. Z pewnością
dla wszystkich, którzy zjawili się
w niedzielne późne popołudnie w
raciąskim kościele było niezapomniane przeżycie – napisał na swojej facebookowej stronie Burmistrz
Mariusz Godlewski
Organizatorami wydarzenia byli
Parafia pw. Św. Wojciecha w Raciążu, Miasto Raciąż oraz Miejskie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu.
RED

