
100 lat od odzyskania praw miejskich  Bogdan Gajda: sentyment do Raciąża 
będzie zawsze

Rok 2022 będzie niezwykle 
ważny dla całej społeczności 
naszego miasta, ze względu 
na rocznicę istotnego wyda-
rzenia. Sto lat temu, dzięki 
decyzji ówczesnych władz 
państwowych, po ponad pół 
wieku Raciąż ponownie stał 
się miastem. 

Więcej na stronie 11 Wewnątrz numeru wywiad z Bogdanem Gajdą – raciąża-
ninem, dwukrotnym olimpijczykiem, mistrzem Europy w 
boksie z 1977 roku.

UWAGA! 
Wewnątrz numeru znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat wprowadzonych od 24 stycznia nowych zasad obsługi 

interesantów w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy,
ostatnie dni stycznia przy-

niosły niepokojące wydarzenia w 
kontekście pandemii koronawirusa, 
która dalej trwa i jest niebezpieczna. 
W naszym kraju pojawił się już wa-
riant omikron, który charakteryzuje 
się wysoką zarażalnością, dlatego 
dobowa liczba nowych przypadków 
przekroczyła 30 tysięcy. Z tego wzglę-
du działając na podstawie wydanego 
21 stycznia 2022 roku rozporządze-
nia Rady Ministrów, podjąłem de-
cyzję o wprowadzeniu dodatkowych 
środków bezpieczeństwa w Urzędzie 
Miejskim, w związku z czym zmie-
niły się zasady przyjmowania intere-
santów. Szczegóły tych zasad znajdą 
Państwo wewnątrz tego numeru 
„Pulsu Raciąża”. Tymczasem przypo-
minam i apeluję, abyśmy uważali nie 
tylko na siebie, ale także na naszych 
bliskich, znajomych, przyjaciół, ko-
leżanki i kolegów z pracy. Nośmy 
maseczki tam, gdzie jest to niezbęd-
ne, pamiętajmy o dezynfekcji rąk i 
stosowaniu innych ważnych zasad. 
Jeśli zauważymy u siebie niepokoją-
ce objawy, zgłaszajmy się do lekarza. 
Te z pozoru proste działania mogą 
znacznie zahamować rozprzestrze-
nianie się wirusa wśród nas. 

Kolejne dofinansowanie po-
zyskane

Ubiegły rok był dla naszego samo-
rządu znakomity w kontekście pozy-
skanych dofinansowań. Na realizację 
różnych inwestycji pozyskaliśmy po-
nad 15,2 mln złotych co pozwoliło 
nam znacząco poprawić szczególnie 
infrastrukturę drogową. 2022 rok 
zaczynamy od kolejnych bardzo do-
brych informacji odnośnie zewnętrz-
nych środków pieniężnych dla Gmi-
ny Miasto Raciąż – 14 stycznia wraz 
z Panią skarbnik Marią Karwowską 
podpisaliśmy w Płocku umowę na 
dofinansowanie realizacji trzech za-
dań – przebudowy ulicy Przechod-
niej, przebudowy ulicy Sportowej 
oraz przebudowę ulicy Płockiej. Na te 
cele udało mi się pozyskać z budżetu 
Mazowsza dokładnie 822 350 zł. W 
tym miejscu chciałbym bardzo po-
dziękować samorządowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego – marszałkowi 
Adamowi Struzikowi i wicemarszał-
kowi Wiesławowi Raboszukowi, za 
kolejne wsparcie udzielone naszemu 
miastu, zaś pracownikom meryto-
rycznym Urzędu Miejskiego w Ra-
ciążu za przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji. Dzięki tym środkom 
będziemy mogli kontynuować nasze 
działania z zakresu poprawy stanu 
dróg w Raciążu. Tylko w 2020 roku 
powstało ponad 1,2 km nowych 

utwardzonych nawierzchni, szcze-
gólnie w południowo-zachodniej 
części miasta. Przebudowana została 
ulica Działkowa, która przestała być 
drogą gruntową. Prace objęły także 
osiedle Jana Pawła II. W ciągu ubie-
głych dwunastu miesięcy wykonano 
kolejne prace, na które złożyło się 
wybudowanie blisko pół kilometra 
nowych nawierzchni (ulice Barań-
skiego i Rzeźniana), a także ponad 
230 metrów nowego chodnika 
wzdłuż ulicy Zawoda. Tak jak wielo-
krotnie podkreślałem, modernizacja 
sieci drogowej naszego miasta jest i 
będzie jednym z priorytetów moich 
działań jako burmistrza, dlatego lata 
2022-2023 będą okresem, w którym 
dojdzie do kolejnych pozytywnych 
zmian, które raciążanie z pewnością 
odczują. Planowane działania obej-
mą przede wszystkim te ulice, które 
w dalszym ciągu są drogami grunto-
wymi, a ich stan jest dla mieszkań-
ców szczególnie uciążliwy podczas 
wiosennych roztopów. Stopniowo 
będziemy więc stawiali kolejne kro-
ki na ścieżce rozwoju, z której nie 
mamy zamiaru zbaczać. 

Zimowe utrzymanie dróg
Jako Gmina Miasto Raciąż we 

współpracy z Przedsiębiorstwem Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Raciążu podobnie jak miało to 
miejsce w grudniu, również w stycz-
niu podejmowaliśmy szereg działań 
dotyczących zimowego utrzymania 
dróg, a także chodników znajdu-
jących się na terenie miasta. Byłem 
w stałym kontakcie z prezesem PG-
KiM i w momencie pojawienia się 
opadów, bądź innych groźnych zja-
wisk atmosferycznych, takich jak 
gołoledź, pracownicy spółki bardzo 
szybko podejmowali niezbędne kro-
ki, aby zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownikom ruchu. Od grudnia 
2021 roku na zimowe utrzymanie 
dróg w mieście zużyto około 150 
ton pisaku, a także 20 ton soli dro-
gowej. Niezmiennie trzymamy cały 
czas rękę na przysłowiowym pulsie i 
z pewnością będziemy reagować, jeśli 
pogoda nas do tego zmusi. 

Wyjątkowe wydarzenie spor-
towe

15 stycznia odbyła się uroczysta, 
oficjalna inauguracja Sekcji Bok-
serskiej LKS Błękitni Raciąż, w 
której miałem niewątpliwy zaszczyt 
uczestniczyć. Uruchomienie sekcji 
to bezsprzecznie jedno z najwięk-
szych sportowych wydarzeń, jakie 
miały miejsce w ostatnich latach w 
naszym mieście. Serdecznie gratuluję 
organizatorom tego przedsięwzięcia 

– prezesowi Błękitnych Wojciechowi 
Stanowskiemu, Robertowi Kędzier-
skiemu, Marcinowi Brzeskiemu i 
wszystkim pozostałym osobom zaan-
gażowanym w tę inicjatywę. Cieszę 
się, że obok piłki nożnej w naszym 
mieście pojawiła się na poziomie 
klubu kolejna dyscyplina sportu, 
która na tę chwilę wzbudza bardzo 
duże zainteresowanie. Inauguracja 
sekcji bokserskiej była także oka-
zją do zaproszenia przedstawicieli 
dwóch pokoleń pięściarskich mi-
strzów – Bogdana Gajdy i Kamila 
Szeremety. To z pewnością duże wy-
różnienie dla miasta i nas jako miesz-
kańców, że zawitali oni do Raciąża, 
by podzielić się swoimi doświadcze-
niami, szczególnie z najmłodszymi 
adeptami uczęszczającymi na trenin-
gi. Wewnątrz numeru będą mogli 
Państwo przeczytać nieco więcej na 
temat wspomnianego wydarzenia, a 
także bliżej poznać naszego gościa, 
czyli Pana Bogdana Gajdę, który w 
wywiadzie dla naszej gazety opowie-
dział o swoim sportowym życiu.

Rok jubileuszy 
Rok 2022 będzie wyjątkowym 

czasem dla Miasta Raciąża oraz na-
szego klubu LKS Błękitni Raciąż. 
Obchodzimy bowiem dwa niezwy-
kle ważne jubileusze – pierwszym z 
nich jest stulecie odzyskania przez 
Raciąż praw miejskich. Jako Bur-
mistrz miasta, ale przede wszystkim 

raciążanin, staram się podejmować 
wiele działań promujących naszą 
niemal 1000-letnią historię, aby jak 
najwięcej osób, a przede wszystkim 
młode pokolenie, poznało ją w jak 
największym stopniu. Drugi niezwy-
kle ważny jubileusz to setna rocznica 
powstania Błękitnych – klubu, który 
jest niezwykle ważną częścią dziejów 
Raciąża oraz nieodzownym symbo-
lem raciąskiej tożsamości. LKS to 
kilka pokoleń sportowców, którzy 
reprezentowali nas na różnych szcze-
blach i różnych arenach na terenie 
kraju i bez wątpienia jest to wspa-
niałe dziedzictwo, za które możemy 
być wdzięczni. Zachęcam do lektury 
tego wydania „Pulsu Raciąża” i za-
głębienia się nieco bardziej w tematy 
wspomnianych jubileuszy. 

Wirtualne Muzeum za chwilę 
dostępne 

Po ponad roku pracy za chwilę 
oddamy do Państwa dyspozycji Wir-
tualne Muzeum Ziemi Raciąskiej, 
na utworzeniu którego bardzo mi 
zależało. Przez kilkanaście miesięcy 
pracownicy merytoryczni pracowali 
nad pozyskiwaniem, digitalizacją i 
umieszczaniem wszelkich historycz-
nych materiałów w zasobach naszego 
muzeum, które systematycznie się 
powiększały. Cieszę się, że ta inicja-
tywa się urzeczywistniła i chciałbym 
w tym miejscu podziękować Panu 
Damianowi Szcześniewskiemu za 
bezinteresowne wykonanie stro-
ny internetowej Muzeum, a także 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w jego przygotowanie oraz Miesz-
kańcom, którzy przekazywali hi-
storyczne materiały i pamiątki do 
utrwalenia. Misją naszego Muzeum 
Ziemi Raciąskiej jest dbanie o po-
wierzone dziedzictwo kulturowe 
oraz upowszechnianie przeszłości 
i pamięci we współczesnym społe-
czeństwie. Mamy na celu stworzenie 

możliwości zapoznania się z przed-
stawioną historią miasta w postaci 
zdjęć, artykułów czy dokumentów 
historycznych. Zachęcam do śledze-
nia naszych internetowych kanałów 
informacyjnych, gdzie poinformu-
jemy Państwa o konkretnej dacie 
otwarcia Muzeum dla wirtualnych 
zwiedzających. Jeśli ktoś jest zain-
teresowany przekazaniem materia-
łów na potrzeby naszej internetowej 
placówki, zapraszam do kontaktu z 
Urzędem Miejskim. 

Bohaterowie upamiętnieni
W niedzielę 23 stycznia 2021 

r. jako Burmistrz wraz z przedsta-
wicielami samorządu miejskiego 
oraz powiatowego miałem zaszczyt 
uczestniczyć w uroczystości upamięt-
niającej powstańców styczniowych 
1863 roku. By oddać Im hołd, pod 
Pomnikiem Pamięci Narodowej zło-
żone zostały kwiaty i znicze. 156 lat 
temu, 22 stycznia manifestem Tym-
czasowego Rządu Narodowego ogło-
szono wybuch największego i najdłu-
żej trwającego polskiego powstania 
narodowego, które było skierowane 
przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Było 
ono inspiracją dla kolejnych pokoleń 
patriotów, dążących do odrodzenia 
naszej ojczyzny. Raciąż jest bezpo-
średnio związany z tamtym zrywem 
niepodległościowym, ponieważ to tu 
21 stycznia 1863 roku odbyła się na-
rada powstańczych naczelników po-
wiatowych oraz dowódców oddzia-
łów z woj. płockiego, podczas której 
omawiano plan ataku na Płock. Na-
szym obowiązkiem jest pamiętać o 
bohaterach tamtych dni, a wśród 
których byli ludzie pochodzący za-
równo z Raciąża, jak i okolicznych 
miejscowości: Lasocki, Aleksander 
Szczypiński, Siennicki, Zbigniew 
Chądzyński, Pomianowski i ks. Lu-
dwik Czajewicz.
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21 grudnia 2021 r. w budyn-
ku Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu od-
była się XXVII Sesja Rady Miej-
skiej. Na sesji obecnych było 14 
radnych, a także osoby spoza 
Rady – Burmistrz Miasta Ma-
riusz Godlewski, Sekretarz Mia-
sta Renata Kujawa oraz Skarb-
nik Maria Karwowska. 

Podczas obrad Burmistrz przedsta-
wił informacje na temat wydarzeń, 
które odbyły się od czasu ostatniej 
sesji, głównie w kwestiach prowadzo-
nych projektów infrastrukturalnych. 
W grudniu 2021 roku w ramach re-
alizacji projektu „Wzrost potencjału 
kulturalnego regionu poprzez rozwój 
infrastruktury kulturalnej w Gmi-
nie Miasto Raciąż” miasto wszczęło 
postępowanie na roboty budowlane 
na wykonanie placów zewnętrznych 
przy budynkach Miejskiego Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji oraz 
przy Miejskiej Bibliotece w Raciążu. 
Wszczęte zostało także postępowanie 
na zakup i dostawę sprzętu oraz wy-
posażenie instytucji kultury. Opubli-
kowane zostały zapytania ofertowe 
dotyczące wykonania dokumentacji 
technicznej, związanej z remontem 
wnętrza Biblioteki Publicznej, w tym 
m.in. na wykonanie pracowni tema-
tycznych – dziejów Raciąża, fotogra-
ficznej, ceramicznej oraz multime-
dialnej. Łączny koszt projektu to 2 
222 674,55 zł, z czego dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego wynosi 1 
521 404,63 zł, zaś promesa z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego to 533 596,82 zł, a wkład 
własny miasta to 167 tys. złotych. 
Burmistrz podkreślił, że dzięki pozy-
skanym zewnętrznym środkom pro-

jekt o wartości ponad 2 mln złotych, 
Gmina Miasto Raciąż zrealizuje wy-
dając z własnych środków niespełna 
170 tys. złotych. Gospodarz miasta 
przekazał również, że 24 listopada 
pozytywnie rozliczono środki otrzy-
mane w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Działkow-
ców Mazowsze 2021, na realizację 
zadania pn. „Remont Domu Dział-
kowca, zakup i montaż monitoringu 
wizyjnego obejmującego m.in. Dom 
Działkowca i alejki przyległe oraz za-
kup sprzętu do pielęgnacji zieleni na 
terenie ROD SIERAKOWO”. Łącz-
ny koszt zadania to 25 tys. złotych, 
dofinasowanie ze środków Mazowsza 
wyniosło 10 tys. złotych, wkład wła-
sny miasta wyniósł 10 tys. złotych, 
zaś wkład ROD Sierakowo – 5 tys. 
złotych. 1 grudnia 2021 r. opubli-
kowano postępowanie przetargowe 
na roboty budowlane związane z 
budową dwóch budynków mieszkal-
nych, wielorodzinnych położonych 
w Raciążu, przy ulicy Akacjowej. W 
ramach inwestycji mają zostać wy-
budowane dwa bloki trzykondygna-
cyjne wraz z podpiwniczeniem, w 
których znajdą się łącznie 42 miesz-
kania. Projekt przewiduje również 
zagospodarowanie terenu przyległe-
go do budynków oraz stworzenie 
50 miejsc parkingowych, w tym 10 
dla osób niepełnosprawnych, placu 
zabaw oraz wydzielonych miejsc na 
śmietniki. Termin realizacji robót to 
18 miesięcy od podpisania umowy 
z wykonawcą. Środki na realizację 
w proporcji 80 % kosztów kwali-
fikowalnych otrzymano z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w ramach 
Funduszu Dopłat.  Planowany koszt 
wspomnianej inwestycji to 5 421 
666,99 zł, kwota dofinansowania 
pozyskana przez Burmistrza z Ban-

ku Gospodarstwa Krajowego to 4 
337 333,59 zł, zaś wkład własny ma 
wynieść 1 084 333,40 zł. Mariusz 
Godlewski podkreślił również, że 
cały czas apeluje do tych mieszkań-
ców, którzy nie podłączyli się do 
nowo wybudowanej kanalizacji na 
terenie miasta, aby to zrobili. Przy-
pomniał, że Gmina Miasto Raciąż 
musi osiągnąć zakładany w projek-
cie „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż” efekt ekologiczny w 
postaci określonej liczby nowo przy-
łączonych posesji. Nie wywiązanie 
się z tych założeń będzie skutkowało 
zwrotem pozyskanego ze środków 
Unii Europejskiej dofinansowania. 
Podczas sesji obecna była także dy-
rektor SPZZOZ w Płońsku, Liliana 
Kraśniewska. Głównym tematem 
jaki został przez nią poruszony była 
sytuacja finansowa płońskiego szpi-
tala. Szefowa placówki poprosiła 
Radę o przekazanie poręczenia na 
kwotę 45 tys. złotych, która byłaby 
pomocna przy zaciąganiu kredytu 
niezbędnego do ustabilizowania fi-
nansów szpitala. Głos zabrała także 
główna księgowa płońskiej placówki. 

Podczas obrad Radni podjęli na-
stępujące uchwały: 

• Uchwałę nr XXVII/226/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia Burmistrza Miasta Raciąża. 

• Uchwałę nr XXVII/227/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie zasad określenia 
wysokości diety oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych dla Przewodni-
czącego Rady Miejskiej. 

• Uchwałę nr XXVII/228/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie ustalenia diet dla 
radnych Rady Miejskiej w Raciążu, 

Wiceprzewodniczących Rady Miej-
skiej w Raciążu oraz zwrotu podróży 
służbowych.

• Uchwałę nr XXVII/229/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie przyjęcia planów 
pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Raciążu w 2022 roku.

• Uchwałę nr XXVII/230/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Miejskiej w Raciążu w 
2022 roku.

• Uchwałę nr XXVII/231/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych w Gminie Miasto Raciąż na 
lata 2022 – 2030”. 

• Uchwałę nr XXVII/232/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie uchylenia uchwały 
nr XXXVIII/320/2018 Rady Miej-
skiej w Raciążu z dnia 29 czerwca 
2018 roku w sprawie ustalenia Re-
gulaminu przyznawania środków na 
dofinansowanie doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli zatrudnionych 
w Szkole Podstawowej im Stanisława 
Konarskiego w Raciążu oraz w Miej-
skim Przedszkolu w Raciążu.

• Uchwałę nr XXVII/233/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grud-
nia 2021 r. w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii dla Gminy Miasto Raciąż na 
2022 rok.

• Uchwałę nr XXVII/234/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Opieki Nad Zabyt-
kami Gminy Miasto Raciąż na lata 
2022 - 2025

• Uchwałę nr XXVII/235/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie kolejnej umowy na 
dzierżawę części nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasto 
Raciąż. 

• Uchwałę nr XXVII/236/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie kolejnej umowy na 
dzierżawę części nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Miasto 
Raciąż. 

• Uchwałę nr XXVII/237/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie przyjęcia progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Miasto 
Raciąż w 2022 roku.

• Uchwałę nr XXVII/238/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych od-
padów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę 
zagospodarowanie odpadami komu-
nalnymi

• Uchwałę nr XXVII/239/2021 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 
grudnia 2021 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto Raciąż,

• Uchwałę nr XXVII/240/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Miasto Raciąż na 
rok 2021

• Uchwałę nr XXVII/241/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej

• Uchwałę nr XXVII/242/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia budże-
tu na rok 2022. 

• Uchwałę nr XXVII/243/2021 
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie rozpatrzenia wnio-
sku o umorzenie należności cywilno-
prawnej.

RED

Obradowali miejscy Radni

XXVII Sesja Rady Miejskiej
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Podczas XXVII Sesji Rady 
Miejskiej w Raciążu, która od-
była się 21 grudnia 2021 roku, 
Radni podjęli Uchwałę Budże-
tową Gminy Miasto Raciąż na 
rok 2022. 

Budżet miasta jest to roczny plan 
finansowy dochodów i wydatków, a 
także przychodów i rozchodów oraz 
dochodów własnych jednostek bu-
dżetowych. Budżet Gminy Miasta 
Raciąż na rok 2022 oparto na pro-
jektach planów finansowych przed-
łożonych przez dyrektorów i kierow-
ników jednostek organizacyjnych 
miasta przyjętych przez Burmistrza. 

Wartości liczbowe zawarte w planie 
budżetu ustalono na podstawie ana-
lizy przewidywanego wykonania do-
chodów i wydatków poniesionych w 
roku 2021 oraz informacji zawartych 
w otrzymanych pismach. W budże-
cie miasta Raciąż na 2022 rok zapla-
nowano podwyżki stawek podatków 
i opłat lokalnych zgodnie z obwiesz-
czeniem Ministra Finansów, Fun-
duszy i Polityki Regionalnej z dnia 
22.07.2021 roku w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych na 2022 rok oraz 
podwyżki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które zo-
stały podwyższone o kwotę 4,90 zł 

od osoby, stosownie do kwoty jaką 
gmina będzie opłacać wykonawcy 
wyłonionemu w przetargu na wywóz 
i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych. Planując budżet miasta 
na 2022 rok uwzględniono również 
wskaźniki podane przez Minister-
stwo Finansów zwiększając środki na 
wydatki o planowany wskaźnik cen 
towarów i usług oraz zrezygnowano z 
niektórych wydatków budżetowych 
z uwagi na brak środków w budżecie 
miasta. Płace dla nauczycieli zapla-
nowano zgodnie z przewidywanym 
wykonaniem roku 2021. Na wyna-
grodzenia dla pracowników niepeda-
gogicznych Szkoły Podstawowej oraz 
Miejskiego Przedszkola uwzględnio-
no dodatkowe środki w związku ze 
wzrostem płacy minimalnej. Wyna-
grodzenia dla pracowników Urzędu 
Miejskiego zaplanowano na pozio-
mie planowanego wykonania 2021 
roku.

Dochody w roku 2022 zostały 

ustalone w kwocie 28 493 484,00 
zł, na co złożą się dochody bieżące 
w kwocie 20 885 988,60 zł i docho-
dy majątkowe w wysokości 7 607 
495,40 zł. 

Wydatki w roku 2022 zostały usta-
lone w kwocie 27 896 560,00 zł, z 
czego 19 853 394,27 zł to wydatki 
bieżące, zaś 8 043 165,73 zł – wydat-
ki majątkowe. 

Różnica między dochodami a wy-

datkami stanowi nadwyżkę budżetu 
w kwocie 596 924,00 zł, która zosta-
nie przeznaczona na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
kredytu i pożyczek. 

Ustanowiono także rezerwę ogólną 
w wysokości 29 000,00 zł oraz rezer-
wę celową w wysokości 51 000,00 zł 
na zarządzanie kryzysowe.  

RED

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Raciąż

Budżet na rok 2022
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Wieczór 15 stycznia był wy-
jątkowy dla miłośników boksu 
z Raciąża i okolic. W hali spor-
towej na Stadionie Miejskim 
im. Jerzego Arceusza oficjalnie 
otwarto sekcję bokserską LKS 
Błękitni Raciąż. Wydarzenie 
swoją obecnością uświetnili 
przedstawiciele różnych pię-
ściarskich pokoleń – raciążanin 
Bogdan Gajda oraz Kamil Szere-
meta. 

Treningi bokserskie w Raciążu 
trwały już od kilku miesięcy, a pro-
wadził je m.in. Marcin Brzeski – 
czterokrotny mistrz Polski w wadze 
ciężkiej. 18 grudnia na mocy uchwa-
ły zarządu Błękitnych Raciąż utwo-
rzona została sekcja bokserska tego 
obchodzącego w tym roku stulecie 
istnienia klubu. 

Podczas wydarzenia przy Sporto-
wej 1 zjawili się mieszkańcy Racią-
ża oraz okolicznych miejscowości, 
przedstawiciele Błękitnych z preze-
sem Wojciechem Stanowskim na 
czele, radni miejscy czy przedsta-
wiciele raciąskich szkół. Nie mogło 
zabraknąć rzecz jasna burmistrza 
miasta Mariusza Godlewskiego, a 
także wójta Zbigniewa Sadowskie-
go. To był także ważny wieczór dla 
młodych adeptów pięściarskiego rze-
miosła, którzy zaprezentowali swoje 

umiejętności w krótkich, pokazo-
wych walkach.

Prezes Wojciech Stanowski wita-
jąc wszystkich gości podkreślał, że 
cieszy się z faktu, iż klub pokazuje, 
że Raciąż nie „stoi” tylko piłką, ale 
także pojawiają się inne dyscypliny 
sportu, a boks jest tego przykładem. 
Robert Kędzierski dziękował wła-
dzom samorządowym za okazane 
wsparcie i pomoc utworzeniu bok-
serskich struktur. Burmistrz God-
lewski podziękował wszystkim oso-
bom zaangażowanym w ten projekt i 
dodał, że być może uda się w mieście 
wychować przyszłych bokserskich 
mistrzów. Gospodarz naszego mia-
sta powitał wśród zebranych Bog-
dana Gajdę – raciążanina, mistrza 

Europy z 1977 roku, dwukrotnego 
olimpijczyka (Montreal 1976 oraz 
Moskwa 1980) i 9-krotnego mistrza 
Polski. Podkreślił, że to bardzo ważne 
wydarzenie dla sportowej społeczno-
ści Raciąża i dla osób trenujących w 
sekcji. Przypomniał również, że był 
on niepokonany aż przez sześć lat! 
Podziękowania za przyjazd na wczo-
rajsze wydarzenie trafiły także do 
Kamila Szeremety – mistrza Europy 
z 2018 roku, dwukrotnego mistrza 
Polski i niedawnego pretendenta do 
tytułu mistrza świata. 

Bogdan Gajda podkreślił, że cały 
czas ma duży sentyment do Raciąża 
i po odwiedzinach wracają piękne 
wspomnienia. Były pięściarz podkre-
ślił, że spędził tu kilkanaście lat życia 

i zawsze będzie to dla niego ważne 
miejsce. Przypomniał m.in. swoją 
walkę w Łodzi, kiedy na jednej z try-
bun zauważył transparent – „Kiedy 
Raciąż dopinguje, Gajda nokautuje!” 
– Miałem wtedy wspaniały doping 
– dodał. Opowiadał także o swoich 
dwóch walkach z późniejszym za-
wodowym mistrzem świata, Ame-
rykaninem Thomasem Hearns’em, 
a także finałowej walce podczas Mi-
strzostw Europy 1977 z reprezentan-
tem NRD Ulrichem Beyer’em – By-
łem przekonany o tym, że przegram. 
On nokautował wtedy wszystkich 
rywali, mówiliśmy na takich czołg. 
Podszedłem do tej walki na luzie i ją 
wygrałem – wspominał dwukrotny 
olimpijczyk. 

Kamil Szeremeta podziękował or-
ganizatorom za zaproszenie i przy-
znał, że bardzo miło jest mu poznać 
Bogdana Gajdę, o którym wcześniej 
nie wiedział. Podkreślił, że życzy 
młodzieży trenującej boks w Racią-
żu sportowych sukcesów, ponieważ 
mają do tego świetne warunki. Oce-
nił, że dużo podróżuje po Polsce i nie 
widział wielu klubów z tak dobrze 
wyposażonym zapleczem, zapew-
niających zawodnikom tego typu 
miejsce do doskonalenia umiejętno-
ści. Chętne osoby miały możliwość 
zadawania pytań obecnym w hali 
bokserskim mistrzom. 

Podczas wydarzenia wszystkie 
osoby trenujące na co dzień w sek-
cji bokserskiej Błękitnych otrzymały 
specjalne dyplomy z podziękowania-
mi za udział w zajęciach promują-
cych zdrowy styl życia. Uhonorowa-
ni zostali również zaproszeni goście 
– Bogdan Gajda otrzymał podzię-
kowanie za objęcie raciąskiej sekcji 
bokserskiej honorowym patronatem, 
zaś Kamil Szeremeta za wsparcie i 
pomoc w jej utworzeniu. Oczywiście 
była też chwila na rozmowę z pięścia-
rzami, otrzymanie autografu czy zro-
bienie sobie pamiątkowego zdjęcia. 

RED

Bokserskie wydarzenie za nami

Sekcja bokserska Błękitnych Raciąż otwarta!
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Był zawodnikiem ówczesnej 
klubowej bokserskiej potęgi - 
Legii Warszawa, reprezentował 
nasz kraj na Igrzyskach Olim-
pijskich w Montrealu i Moskwie. 
Jak doszło do tego, że rozpoczął 
treningi bokserskie, co czuł sta-
jąc się olimpijczykiem, jaka jest 
jedyna droga do osiągnięcia 
sukcesu w tej dyscyplinie spor-
tu – o te i kilka innych kwestii 
zapytaliśmy jednego z najbar-
dziej utytułowanych polskich 
pięściarzy – Bogdana Gajdę.

Jak zaczęła się Pana przygoda ze 
sportem i dlaczego akurat boks? 

W Raciążu pasję do sportu zaszcze-
pił nam Janusz Witkowski, nauczy-
ciel wychowania fizycznego. Bardzo 
dużo mu zawdzięczam. Ukierunko-
wał nas jako młodych chłopaków do 
sportu. Potem wyjechałem na Śląsk. 
Miasteczko (Pszów, przyp. red.) było 
małe, w internacie wieczorami nie 
było co robić dlatego zacząłem szu-
kać możliwości, żeby coś trenować, 
bo w Raciążu mieliśmy SKS-y (zaję-
cia w ramach Szkolnego Klubu por-
towego, przyp. red.). Trenowaliśmy 
m.in. piłkę ręczną. Zacząłem szukać 
klubu, ale w tym miasteczku był tyl-
ko boks i chyba jeszcze jakiś zespół 
piłko nożnej w A Klasie, więc po-
szedłem na boks. Potem na treningi 
chodziło razem ze mną pół interna-
tu. Kiedy tego „posmakowałem”, za-
cząłem szybko osiągać dobre wyniki.

W jakim wieku zaczął Pan tre-
nować? 

Tuż po skończeniu szkoły podsta-
wowej. Miałem 15 lat. 

Wspomina Pan, że wyniki zaczę-
ły przychodzić szybko – brał Pan 
udział w jakichś turniejach mło-
dzieżowych? Jak to wyglądało?

Oczywiście, było masę takich tur-
niejów. Nie dość, że funkcjonowała 
liga seniorów, to dodatkowo na Ślą-
sku była też liga juniorów, wyobraża 

Pan sobie? Co niedziela, normalnie 
mecze bokserskie: wyjazd – u siebie – 
wyjazd – u siebie… Walczyliśmy co 
tydzień, więc szybko robiło się wy-
niki. To była zdrowa selekcja – jeśli 
któryś z nas przegrywał kilka walk, 
nie nadawał się, wystawiany był inny.

Jak to się stało, że potem trafił 
Pan do utytułowanych warszaw-
skich klubów, m.in. Legii? 

Pochodziłem z Mazowsza, kiedy 
dostałem powołanie do kadry na-
rodowej szybko zapoznałem się z 
Januszem Gortatem i Wiesławem 
Rutkowskim, którzy byli utytułowa-
nymi zawodnikami. Rutkowski był 
wicemistrzem olimpijskim, Gortat 
medalistą… Zaczęli mnie nama-
wiać – Co będziesz robił na Śląsku? 
Przyjdź do Legii, będzie fajnie… 
Moja żona, jeszcze wtedy panna, 
przyjeżdżała do mnie na Śląsk i też 
zależało jej, żebym „uciekł” do War-
szawy. 

Potem do wszystko potoczyło się 
tak, że wyjechał Pan na Igrzyska 
Olimpijskie w 1976 roku. Jakie to 
było uczucie, kiedy dowiedział się 
Pan, że pojedzie do Montrealu? Co 
pojawia się w głowie sportowca, 
który wie, że weźmie udział w naj-
większej sportowej imprezie świata 
i zawalczy o medale?

Naprawdę trudno to określić… 
na pewno to jest euforia. Być na 
Igrzyskach, to jest coś niesamowite-
go. Jesteś, jak to się mówi, głównym 
punktem, wszyscy cię obserwują. 
Kiedy byliśmy w Montrealu i wy-
szliśmy na ulicę w dresach z napisem 
„POLSKA”, wszyscy chcieli od cie-
bie autografy, poklepywali cię, chcie-
li porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. 
Bycie olimpijczykiem, to jest coś 
szczególnego. 

Jakie emocje Panu towarzyszą, 
kiedy tak jak dziś, wraca Pan do 
Raciąża?

Sentyment zawsze jest. Jak usłysza-

łem gdzieś nazwę „Raciąż”, to zawsze 
się zainteresowałem o co chodzi. 
Mieszkałem tutaj do 15. roku życia, 
jeszcze ze szkoły na każde święta, fe-
rie, wakacje uciekałem tutaj, do ro-
dziców. Więc właściwie byłem tutaj 
do 18. roku życia. 

Dlaczego Pana zdaniem boks 
olimpijski w naszym kraju jest w 
takim miejscu jak teraz i nie moż-
na powtórzyć sukcesów, które mie-
liśmy w tej dyscyplinie? 

Przede wszystkim, nie ma regular-
nych startów. Jeszcze kilkanaście lat 
temu mieliśmy Mistrzostwa Polski w 
Płońsku. Teraz nastąpił spadek kon-
kurencji. Ja, żeby zdobyć pierwsze 
tytuły Mistrza Polski, musiałem być 
najpierw mistrzem województwa i 
tylko ci mistrzowie, mogli pojechać 
na Mistrzostwa Polski. Tak wygląda-
ła wtedy selekcja i nikt przypadkowy 
nie mógł wziąć w nich udziału. Naj-
mocniejsze były Śląsk i Mazowsze i 
z tych dwóch województw zawsze 
był mistrz oraz wicemistrz. Ogólnie 
w mistrzostwach startowała masa 
zawodników, to było około 200 
osób. Żeby zdobyć tytuł musiałem 

stoczyć pięć walk – dwie eliminacje, 
ćwierćfinał, półfinał i finał. W tej 
chwili zawodnicy toczą jedną walką 
i wygrywają tytuł. Podstawa to re-
gularna rywalizacja. Po rozwiązaniu 
rozgrywek ligowych boks olimpijski 
zaczął „kuleć”. Liga trzymała wszyst-
ko, ale musiałeś być przygotowany – 
jechało się na obóz do Zakopanego, 
gdzie mieliśmy ciężkie, katorżnicze 
treningi. Zero boksu, tylko treningi 
kondycyjne i siłowe – rano chodze-
nie po górach, po południu opony, 
ciężary itd. Po powrocie mieliśmy 
już treningi typowo bokserskie. Mie-
liśmy tylko ciężko pracować. W Legii 
szef mówił nam – Was nie obchodzi 
żadne wojsko, tylko macie godnie re-
prezentować barwy Legii, (Legia była 
wówczas klubem wojskowym, przyp. 
red.) a kto jest w kadrze, barwy na-
rodowe. 

Czy Pana zdaniem, taka inicjaty-
wa jak ta w Raciążu, żeby trenować 
z dziećmi i młodzieżą, żeby odtwo-
rzyć tę pracę u podstaw, to jedyna 
droga, żeby odbudować boks olim-
pijski w Polsce? 

Oczywiście. Innej drogi nie ma. 

Trzeba uczyć wszystkiego od pod-
staw, od najmłodszych lat. Wiado-
mo, że część będzie odpadała – robi 
się to dla nich nudne. Te kroczki, 
zgranie ręki z nogą, to nie jest ta-
kie łatwe. Wiem jak to wyglądało w 
moim przypadku – na początku na 
treningi chodziło pół internatu, a 
potem zostałem sam. W boksie trze-
ba mieć cierpliwość. Nawet teraz, 
kiedy młodzi ludzie przychodzą na 
Torwar, potrenują 2 tygodnie i rezy-
gnują, bo „nie robią postępów”…W 
boksie dochodzi się do wszystkiego 
małymi kroczkami, spokojnie, cier-
pliwie. Młodzi jej nie mają.

Sądzi Pan, że boks jest taką dys-
cypliną sportu, która ukształtowa-
ła Pana jako człowieka, ukształto-
wała Pana charakter? 

Na pewno. Boks wyprowadził 
masę ludzi na dobrą drogę, na przy-
słowiową prostą. Sportu wyczynowe-
go nie da się połączyć z rozrywką, z 
różnego rodzaju używkami. Musisz 
dać z siebie 100%. 

Rozmawiał Dawid Ziółkowski 

Wywiad z Bogdanem Gajdą

Bogdan Gajda: sentyment do Raciąża będzie zawsze

źródło: legia.com
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PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy uczestniczyli 

 w pogrzebie mojego męża 

 Ryszarda Włudzika w dniu 

20.01.2022 r.  
serdecznie podziękowania  

składają żona, dzieci i rodzina.

Dodatek osłonowy stanowi 
element rządowej tarczy an-
tyinflacyjnej, który ma zniwelo-
wać rosnące ceny energii, gazu i 
żywności. Zgodnie z przepisami 
będzie on przysługiwał gospo-
darstwu domowemu, którego 
przeciętne miesięczne dochody 
nie przekraczają 2100 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł na osobę w gospo-
darstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocz-
nie:

1) 400 zł dla gospodarstwa do-
mowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z 2 do 3 
osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z 4 do 5 
osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z co naj-
mniej 6 osób.

Dodatkowo, w przypadku, gdy 
gospodarstwo domowe jest ogrze-
wane źródłem ciepła zasilanym 
węglem lub paliwami węglopo-
chodnymi, które jest wpisane do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, dodatek jest powięk-
szony o 25% i wynosi rocznie od-
powiednio:

1) 500 zł dla gospodarstwa do-
mowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z 2 do 3 
osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się z 4 do 
5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego się z co 
najmniej 6 osób

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowe-

go obowiązywać będzie tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza to, 
że dodatek ten będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota dodatku 
będzie pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. Minimalna kwota 
wypłacanych dodatków osłono-
wych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy 
mieszkańcy mogą składać w do-
wolnym terminie, maksymalnie do 
31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 
stycznia 2022 r., wypłata dodatku 
zostanie zrealizowana w dwóch ra-
tach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 
2022 r.

Osoby, które złożą wniosek po 31 
stycznia otrzymają wypłatę dodat-
ku jednorazowo niezwłocznie po 
przyznanie dodatku, maksymalnie 
do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski można składać w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Raciążu przy ul. Kiliń-
skiego 21, 09-140 Raciąż, tel./fax: 
23 679 20 07, e-mail: mops.sekre-
tariat@miastoraciaz.pl

RED

Wsparcie dla mieszkańców

Informacja na temat 
Dodatku Osłonowego

Ziemia raciąska na płótnie

Konkurs rozstrzygnięty
Jeszcze pod koniec 2021 roku 

rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny pn. „Zabytki i Cieka-
we Historycznie Zakątki Ziemi 
Raciąskiej”, przeprowadzony 
pod patronatem Burmistrza 
Miasta Raciąża Mariusza God-
lewskiego oraz Wójta Gminy 
Raciąż Zbigniewa Sadowskiego.

 
Konkurs podzielono na cztery 

kategorie:
• Klasy IV-VI
• Klasy VII-VIII
• Szkoła Średnia
• Dorośli 
W każdej kategorii wyłonio-

no pierwsze, drugie oraz trzecie 
miejsce. Wybrano także prace wy-
różnione. W komisji konkursowej, 
która zdecydowała o nagrodach 
znaleźli się Burmistrz Mariusz 
Godlewski, Wójt Zbigniew Sa-
dowski, dyrektor MCKSiR Artur 
Adamski oraz sekretarz miasta Re-
nata Kujawa. 12 najlepszych prac 

znalazło się w kalendarzu Miasta 
oraz Gminy na 2022 rok. Poniżej 
przedstawiamy listę zwycięskich i 
wyróżnionych prac:

Klasy IV-VI
I miejsce – Stanisław Wiśniew-

ski (SP Stare Gralewo, klasa VI)
II miejsce – Katarzyna Gjkowska 

(SP Unieck, klasa VI)
III miejsce – Zuzanna Stępińska 

(SP Koziebrody, klasa V)
Wyróżnienie – Aleksandra Fon-

derska (SP Krajkowo, klasa VI)

Klasy VII-VIII
I miejsce – Agata Bloch (SP 

Unieck, klasa VIII)
II miejsce – Jakub Hajn, (SP Sta-

re Gralewo, klasa VII)
III miejsce – Jakub Bielski (SP 

Raciąż, klasa VII)
Wyróżnienia – Bartosz Pierście-

niak (SP Stare Gralewo, klasa VII), 
Katarzyna Wojkowska (SP Stare 
Gralewo, klasa VII)

Szkoła Średnia
I miejsce – Wiktoria Chorzew-

ska (ZS Raciąż)
II miejsce – Wiktoria Cienku-

szewska (ZS Raciąż)
III miejsce – Patrycja Ossowska 

(ZS Raciąż)

Dorośli
I miejsce – Jan Kantorowski (Ra-

ciąż)
II miejsce – Olga Wiśniewska 

(Sierakowo)
III miejsce – Weronika Wi-

śniewska (Sierakowo)
Wyróżnienia – Iwona Mysia-

kowska (Kraszewo Gaczułty), Na-
talia Rychlińska (Glinojeck)

Organizatorami Konkursu byli 
Miasto Raciąż, Gmina Raciąż oraz 
Miejskie Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji w Raciążu. 

RED
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Do głównych zadań Raciąskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego należy:

- rozwijanie współpracy samorzą-
du miejskiego z organizacjami poza-
rządowymi,

- wspólne rozpoznawanie potrzeb 
społeczności lokalnej i planowanie 
działań

- służących zaspokojeniu tych po-
trzeb,

- opiniowanie projektów strategii 
rozwoju miasta,

- opiniowanie projektów uchwał i 
aktów prawa miejscowego dotyczą-
cych 

- sfery zadań publicznych, w tym 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi,

- wyrażanie opinii w sprawach do-
tyczących funkcjonowania organiza-
cji pozarządowych,

 - udzielanie pomocy i wyrażanie 
opinii w przypadku sporów między 
organami administracji 

- publicznej a organizacjami poza-
rządowymi,

- wyrażanie opinii w sprawach do-
tyczących zadań publicznych,

- współpraca z innymi radami i 
komisjami,

- promowanie dobrych przykła-
dów współpracy samorządu z orga-
nizacjami pozarządowymi.

    
W 2021 roku odbyły się cztery po-

siedzenia zwyczajne członków rady 
oraz jedno o charakterze edukacyjno 
- integracyjnym.

W styczniu dokonano podsumo-
wania pracy RRDPP w 2020 roku 

i przyjęto plan pracy na 2021 rok. 
Zaplanowane posiedzenia na marzec 
i maj nie odbyły się ze względu na 
pandemię. Tematyka tych posiedzeń 
została zrealizowana na kolejnych 
posiedzeniach rady.

 W czerwcu zapoznano się z infor-
macją o stanie ochrony przeciwpoża-
rowej oraz ochronie powietrza przed 
zanieczyszczeniami na terenie Ra-
ciąża oraz informacją o podejmowa-
nych działaniach w związku z pan-
demią korona wirusa oraz przebiegu 
akcji szczepień przeciw COVID-19 
na terenie Raciąża. Członkowie Rady 
zapoznali się też z wynikami konkur-
sów na realizację zadań publicznych.

W październiku podsumowano 
akcję: Lato-2021. Zapoznano się 
także z informacją na temat realiza-
cji Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomani na 
terenie Miasta Raciąża. Wysłuchano 
również informacji o działalności 
stowarzyszeń funkcjonujących na 
terenie miasta: Stowarzyszenia Se-
niorów, Emerytów i Rencistów oraz 
Lokalnego Stowarzyszenia na Rzecz 
Bezdomnych Zwierząt „Psijazna 
Dłoń”.

W listopadzie odbyło się spotkanie 
dotyczące zagadnienia roli organiza-
cji pozarządowych działających w 
naszym mieście, współdziałania Ra-
ciąskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego z różnymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego oraz współpracy Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych z organiza-

cjami pozarządowymi. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie ww. rady 
i  komisji,  oraz zaproszeni goście: 
Starosta Powiatu Plońskiego Elżbie-
ta Wiśniewska, Burmistrz Miasta 
Raciąża Mariusz Godlewski, prze-
wodnicząca Rady Gminy Grażyna 
Rogowska, Sekretarz Miasta Renata 
Kujawa, Skarbnik Miasta Maria Kar-
wowska, Pracownicy Urzędu Miej-
skiego współpracujący z Raciąską 
Radą Działalności Pożytku Publicz-
nego: Inspektor Katarzyna Wawrow-
ską i Inspektor Justyna Dumińska 
oraz Miejską Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych In-
spektor Ewelina Duddek.                               

W grudniu wysłuchano informa-
cji o działalności kolejnych stowa-
rzyszeń funkcjonujących na terenie 
miasta: Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Raciąskiej „Ziemowit” i Regio-
nalnego Stowarzyszenia Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Raciążu.

Rada realizowała również inne 
zadania. Wyznaczyła swoich przed-
stawiciel do komisji konkursowych 
opiniujących oferty w konkursach 
na realizację zadań publicznych   w 
2021 roku. Opiniowała projekty 
uchwał i akty prawa miejscowego  
dotyczące sfery zadań publicznych: 
Raport o stanie Gminy Miasto Ra-
ciąż za 2020 rok, Program współ-
pracy Gminy Miasto Raciąż z orga-
nizacjami pozarządowymi na 2022 
rok, Projekt Uchwały Budżetowej 
Gminy Miasto Raciąż na 2022 rok, 
Strategia Rozwiązywania problemów 
Społecznych Gminy Miasto Raciąż 

na lata 2022 – 2026, Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Raciąż na 
2022 rok i inne.

Wzorowo układała się współpraca 
Raciąskiej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego z władzami samo-
rządowymi miasta i powiatu, wielo-
ma organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
działającymi na terenie naszego mia-
sta oraz pracownikami Urzędu Miej-
skiego w Raciążu.

W skład rady wchodzą przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, 
Rady Miejskiej w Raciążu i Burmi-
strza Miasta Raciąża - współprze-
wodniczący: Stefan Modrzejewski i 
Andrzej Staniszewski; członkowie: 
Artur Adamski, Dariusz Dobrosiel-
ski, Danuta Kantorowska, Leszek 
Kowalski, Marzanna Kubińska, Jerzy 

Lawendowski, Małgorzata Stanisła-
wiak, Elżbieta Tobolska.

Na temat pracy RRDPP w 2021 
roku ukazał się w „Pulsie Raciąża”- 
nr 6 (122) 2021 artykuł pt. „Obra-
dowała Raciąska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego.

 
W 2022 roku RRDPP będzie 

nadal prowadziła działalność pożyt-
ku publicznego na rzecz raciąskiej 
społeczności. Społecznie użyteczne 
działanie będzie dotyczyło przede 
wszystkim takich kategorii sfery za-
dań publicznych jak: polityka spo-
łeczna i zdrowie, działalność pomo-
cowa, kultura i tożsamość narodowa, 
edukacja, sport i środowisko, zrów-
noważony rozwój, społeczeństwo 
obywatelskie. 

Stefan Modrzejewski        

Informacje lokalne

Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Smog stał się w tej chwili nie tyl-
ko zjawiskiem globalnym, ale tak-
że lokalnym i nie dotyczy jedynie 
wielkich miast, ale również mniej-
szych miejscowości. Pyły i różnego 
rodzaju inne zanieczyszczenia za-
wieszone w powietrzu bardzo nega-
tywnie wpływają nie tylko na nasze 
samopoczucie, ale przede wszystkim 
zdrowie – mogą wywoływać alergię, 
astmę czy niewydolność oddechową. 
Szczególnie niebezpieczne jest spa-
lanie wszelkiego rodzaju tworzyw 
sztucznych, malowanego drewna, 
sklejek, płyt wiórowych, butów czy 
odzieży. W spalinach pochodzących 
z procesu palenia wymienionych od-
padów możemy znaleźć pyły, tlenek 
i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 
metale ciężkie takie jak kadm, rtęć, 
chlorowodór, cyjanowodór i rako-
twórcze dioksyny. 11 listopada 2017 
roku weszła w życie tzw. ustawa an-
tysmogowa, zaś od 1 lipca 2018 roku 
obowiązuje zakaz stosowania wska-

zanych w niej paliw, a są to:
- muły węglowe oraz mieszanki 

produkowane z ich wykorzystaniem
- węgiel brunatny oraz paliwa sta-

łe produkowane z wykorzystaniem 
tego węgla

- węgiel kamienny w postaci syp-
kiej (miał)

- paliwa zawierające biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powyżej 
20% (np. mokre drewno)

Warto pamiętać, że kupując opał 
mamy prawo prosić o certyfikaty lub 
inne dokumenty potwierdzające od-
powiednie parametry zakupionego 
towaru i przede wszystkim posiadać 
dowód jego zakupu (np. paragon lub 
fakturę), którym będziemy mogli 
się okazać w przypadku ewentualnej 
kontroli jakości paliwa jakie stosuje-
my. Za naruszenie przepisów anty-
smogowych, a także spalanie wspo-
mnianych wyżej materiałów, takich 
jak tworzywa sztuczne, grozi mandat 
w wysokości 500 zł lub grzywna w 
wysokości 5 tysięcy złotych. 

Źródło: regiodom.pl, mazovia.pl., 

RED

Informacyjnie o smogu

Zwracajmy uwagę na to, co spalamy w piecach
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Która miejska inwestycja zre-
alizowana w ostatnim czasie, jest 
według Pana najważniejsza?

W naszym mieście w ostatnich 
latach wykonano bardzo dużo in-
westycji, jednak moim zdaniem 
najważniejszą z nich jest budowa 
nowej kanalizacji i modernizacja 
oczyszczalni ścieków. Była to naj-
większa inwestycja za ponad 13 
mln złotych. Ma ogromny wpływ 
na zredukowanie zanieczyszczeń 
ze starych szamb przydomowych. 
Mam nadzieję, że mieszkańcy do-
cenią to i będą się do niej podłączać 
nie tylko ze względu na wygodę, ale 
przede wszystkim na swoje zdrowie 
i czyste środowisko. 

Jaki jest według Pana najważ-
niejszy problem do rozwiązania 
na terenie miasta?

Na pewno jednym z najważ-
niejszych problemów do rozwią-
zania na terenie naszego miasta 
jest sytuacja mieszkaniowa. Wiele 
budynków jest w złym stanie tech-
nicznym. Są to budynki pamięta-
jące jeszcze początek XX wieku. 
W ostatnim burmistrz pozyskał 
dofinansowanie, dzięki czemu bę-
dziemy mogli realizować budowę 

dwóch nowych bloków mieszkal-
nych na ulicy Akacjowej, w których 
będą 42 mieszkania, co spowoduje, 
że w dużym stopniu poprawi się 
sytuacja z lokalami komunalnymi. 
Zdaję sobie sprawę, że nie rozwiąże 
to wszystkich problemów, jednak 
na pewno pomoże najbardziej po-
trzebującym mieszkańcom. 

Jak często i w jakiej formie ko-
munikuje się Pan z Mieszkańcami 
Pana okręgu?

Raciąż to małe miasto, gdzie 
praktycznie wszyscy się znamy. 
Mieszkam na osiedlu przy ulicy 
19 Stycznia, więc moje kontakty w 
większości przypadków mają cha-
rakter bezpośredni. Widzimy się 
często i rozmawiamy o sprawach 
nurtujących mieszkańców. Jeżeli 
mieszkaniec mojego okręgu i nie 
tylko, ma jakiś problem, to kontak-
tuję się z nim osobiście lub telefo-
nicznie. Oczywiście w dzisiejszych 
czasach ważną formą komunikacji 
jest Internet oraz media społeczno-
ściowe. 

RED

12 stycznia w Sali Ślubów Urzędu 
Miejskiego miała miejsce skromna, 
ale wyjątkowa uroczystość. Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski 
wręczył Państwu Barbarze i Mar-
kowi Zawieruszeńskim medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie od 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Małżonkowie otrzymali także spe-
cjalne legitymacje oraz upominki 
od władz miejskich. Serdecznie 
gratuluję dostojnym jubilatom tak 
pięknych jubileuszy, czyli złotych 
godów i życzę kolejnych wspólnych 
oraz szczęśliwych lat – powiedział 
gospodarz Raciąża.

Redakcja „Pulsu Raciąża” także 
dołącza się do życzeń i składa obu 
parom wyrazy najwyższego uzna-
nia i gratuluje wspaniałej rocznicy. 

RED

Wywiad z Krzysztofem Dądalskim

3 pytania do radnego 
– Krzysztof Dądalski  

50 lat razem

Świętowali złote gody
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Rok 2022 będzie niezwykle 
ważny dla całej społeczności 
naszego miasta, ze względu na 
rocznicę istotnego wydarzenia. 
Sto lat temu, dzięki decyzji ów-
czesnych władz państwowych, 
po ponad pół wieku Raciąż po-
nownie stał się miastem. 

Historia Raciąża sięga niemal 
1000 lat – pierwsza wzmianka o 
nim pojawia się w tzw. Falsyfikacie 
Mogileńskim na którym widnieje 
data 11 kwietnia 1095. W okresie 
średniowiecza należał do jednej z 
najbardziej liczących się i najludniej-
szych miejscowości na Mazowszu. 
Ponad 300 lat później książę Zie-
mowit IV nadał Raciążowi przywilej 
lokacyjny, czyli używając dzisiejszej 
nomenklatury – prawa miejskie, co 
było przełomowym wydarzeniem. W 
Raciążu odbywały się m.in. sejmiki 
województwa płockiego.

Raciąż utrzymał ten status nawet 
po upadku Rzeczpospolitej i rozbio-
rze z 1795 roku. Po klęsce Napole-
ona z 1812 roku tereny dzisiejszego 
Mazowsza znalazły się pod rosyjską 
jurysdykcją. Odbieranie miastom 
praw miejskich przez zaborcę ze 

wschodu było powszechnym zjawi-
skiem, które nasiliło się jeszcze bar-
dziej po upadku powstania stycznio-
wego w 1864 roku. Pięć lat później 
Raciąż stracił status miasta decyzją 
Komitetu Urządzającego w Króle-
stwie Polski, który działał w imieniu 
Cara Aleksandra II. W oryginalnym 
dokumencie napisano – […] Istnie-
jące w guberni płockiej miasta […] 
Raciąż w powiecie sierpeckim zamie-
nić na osady, z zastosowaniem nastę-
pujących środków co do urządzenia 
w nich zarządu gminnego […] w 
powiecie sierpeckim osady Bieżuń, 
Żuromin i Raciąż włączyć do gmin 
tychże nazwisk […]. Decyzja zapa-
dła w końcówce grudnia 1869 roku. 
Taki stan rzeczy trwał 53 lata. 

Po odzyskaniu przez nasz kraj nie-
podległości 11 listopada 1918 roku, 
pojawiło się przysłowiowe „świateł-
ko w tunelu”, gdyż wraz z upływem 
czasu władze państwowe stopniowo 
wdrażały proces reorganizacji po-
działu administracyjnego. 20 lutego 
1920 roku wprowadzono ustawę 
traktującą o zaliczaniu osad wiej-
skich w poczet miast oraz zmian gra-
nic miast na obszarze byłego zaboru 
rosyjskiego na podstawie której, 

rozporządzeniem z 19 czerwca 1922 
roku osadę Raciąż wyłączono z gmi-
ny Raciąż, tworząc gminę miejską z 
siedzibą zarządu miejskiego. Oficjal-
nie Raciąż ponownie stał się miastem 
1 lipca 1922 roku.

Jako Burmistrz, ale przede wszyst-
kim raciążanin staram się podejmo-
wać wiele inicjatyw promujących 
naszą bogatą historię, dlatego nie-
zwykle ważne jest to, abyśmy pamię-
tali o tak ważnych dla naszej lokalnej 
tożsamości datach – mówi gospodarz 
naszego miasta, Mariusz Godlewski

RED

Oprócz stulecia odzyskania 
praw miejskich w naszym mie-
ście obchodzimy w tym roku 
jeszcze jeden bardzo ważny ju-
bileusz. Przed stu laty w Racią-
żu powstał klub piłkarski, który 
dał początek Błękitnym. 

Jak podaje w swojej książce „80 
lat LKS Błękitni Raciąż” Zbigniew 
Pawłowski, niestety nie zachowało 
się zbyt wiele informacji na temat 
okoliczności powstania klubu, jed-
nak wiadomo, że został on utworzo-
ny przy Stowarzyszeniu Rolniczym. 
Według relacji świadków tamtego 

okresu w zarządzie pierwszego w 
historii raciąskiego klubu sportowe-
go byli m.in. Czesław Konopka, Jan 
Raszkowski, Stanisław Grabowski 
czy Alfred Giżyński.  Według in-
formacji ze wspomnianej publikacji 
Zbigniewa Pawłowskiego raciąska 
drużyna swój pierwszy oficjalny 
mecz rozegrała w 1924 roku na bo-
isku w Cieciersku, a rywalem był 
zespół Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” z Płońska. Spotkanie zakoń-
czyło się zwycięstwem gospodarzy, 
a tamto wydarzenie mocno przy-
czyniło się do popularyzacji sportu 
i ruchu na świeżym powietrzu. W 

czasach przedwojennych – w 1930 
i 1932 roku powstały dwie kolejne 
sekcje klubu – kolarska i lekkoatle-
tyczna. Zorganizowano również sek-
cję siatkarską. Działalność sportowa 
w Raciążu została przerwana przez 
wybuch II wojny światowej. Wielu 
dobrze zapowiadających się sportow-
ców trafiło do wojska i już nigdy nie 
wróciło do miasta ginąc na froncie. 

Działalność klubu sportowego w 
Raciążu została reaktywowana po 
zakończeniu wojny – w 1945 roku 
powstała drużyna „OMTUR” (Or-
ganizacja Młodzieży Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego) Raciąż, 
która dość szybko zawiesiła działal-

ność. Ponowną próbę zbudowania 
drużyny podjęto w 1949 lub 1950 
roku. Ze względu na przyjętą przez 
biuro polityczne nową strukturę or-
ganizacyjną kultury fizycznej i spor-
tu, na wzór radziecki powstawały 
piony i zrzeszenia. Piłkarze z Racią-
ża reprezentowali barwy „Spójni”, 
a premierowy mecz rozegrali LZS 
Glinojeck, wysoko pokonując prze-
ciwnika. Raciążanie rywalizowali nie 
tylko z zespołami z okolic, ale także 
z Olsztyna, Chodakowa, Mławy czy 
Torunia. W 1955 roku doszło do ko-
lejnej zmiany nazwy klubu – w wyni-
ku połączenia „Spójni” z „Ogniwem” 
powstała „Sparta”.  Od marca 1955 

przepisy pozwalały klubom sporto-
wym na przyjmowanie tradycyjnych 
nazw, dlatego w 1956 roku działacze 
podjęli decyzję o przyjęciu nazwy 
„Błękitni”, która towarzyszy klubo-
wi do dziś. Nie ma jednak żadnych 
informacji kto był pomysłodawcą tej 
idei. 

W lutowym numerze artykuł na 
temat powstania stadionu dla racią-
skiego klubu. 

Źródło: Zbigniew Pawłowski, 80 
lat LKS Błękitni Raciąż
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Pamiętajmy o naszej historii

Stulecie odzyskania praw miejskich

Piękny jubileusz

Sto lat Błękitnych Raciąż

Piłkarze Sparty Raciąż w 1955 roku.

źródło: Z. Pawłowski, 80 lat LKS Błękitni Raciąż.

źródło: Z. Pawłowski, 80 lat LKS Błękitni Raciąż.
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6 stycznia, w święto Objawie-
nia Pańskiego, które potocznie 
nazywane jest świętem Trzech 
Króli, w Raciążu już po raz siód-
my dzięki współpracy Urzędu 
Miejskiego, Parafii pw. św. Woj-
ciecha w Raciążu, oraz MCKSiR 
zorganizowano tradycyjny Or-
szak Trzech Króli. 

Po mszy świętej, która rozpoczęła 
się o 11:30 w kościele parafialnym, 
wierni wyruszyli spod świątyni w 
tradycyjnym orszaku przy dźwiękach 
tradycyjnych polskich kolęd. Na jego 
czele szedł poczet z chorągwiami i 
gwiazdą betlejemską, a tuż za nim 
symboliczni trzej królowie. Wśród 
uczestników nie zabrakło rzecz jasna 

dzieci w pięknie przygotowanych 
królewskich strojach. Na głowach 
mieszkańców pojawiły się papiero-
we korony. Mimo padającego śnie-
gu i mroźnej aury, orszak w ciepłej, 
świątecznej atmosferze przeszedł pod 
ustawioną przy Urzędzie Miejskim w 
Raciążu bożonarodzeniową szopkę, 
by złożyć hołd nowonarodzonemu 
Jezusowi. Przy szopce uczestnicy or-
szaku śpiewali wraz z chórem para-
fialnym. 

Podczas wydarzenia wręczone zo-
stały także nagrody dla dzieci za trzy 
najlepsze przebrania – laureaci otrzy-
mali miejskie gadżety, które przeka-
zali przedstawiciele władz – Sekre-
tarz Renata Kujawa, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski 

oraz Radny Jerzy Lawendowski. Po-
zostali najmłodsi otrzymali słodkie 
upominki. 

Zwyczaj orszaku wywodzi się z 
polskiej tradycji jasełkowej i kolędni-
czej, jednak jest w swoim charakterze 
podobny do parad organizowanych 
w miastach Hiszpanii czy Meksyku, 
gdzie podczas orszaku Trzej Kró-
lowie jadąc ulicami miasta rozdają 
dzieciom słodkości. W Warszawie 
taki orszak po raz pierwszy odbył się 
w 2009 roku, a orszaki organizowa-
ne w naszym kraju są uznawane za 
jedne z największych w Europie.

RED

Nie lada wyczynu dokonali człon-
kowie stowarzyszenia „Psijazna 
Dłoń”, działającego na terenie na-
szego miasta. 14 stycznia uratowali 
oni trzy szczeniaki oraz ich matkę 
od niemal pewnej śmierci. Malu-
chy znajdowały się w zapadającej się 
ziemnej norze na skarpie żwirowni w 
miejscowości Krajkowo. Jama miała 
około 2 metrów długości i aby wy-
dostać pieski, nie było innego wyj-
ścia jak się do niej wczołgać. Cała 
akcja ratunkowa trwała około trzech 
godzin i ostatecznie zakończyła się 
sukcesem. Uratowane pieski otrzy-
mały imiona – Żwirek, Norka i Kre-
cik. Psią mamę nazwano Inką. Cała 
czwórka jest pod opieką stowarzysze-
nia. O ryzykownej akcji ratowniczej 
informowały ogólnopolskie media, 
na czele z Super Expressem czy kul-
towym programem informacyjnym 
„Teleexpress”. 
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Królowie przywędrowali

Orszak przeszedł ulicami Raciąża

Pieski uratowane

Bohaterowie z Psijaznej Dłoni


