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100 lat od odzyskania praw miejskich
Rok 2022 będzie niezwykle
ważny dla całej społeczności
naszego miasta, ze względu
na rocznicę istotnego wydarzenia. Sto lat temu, dzięki
decyzji ówczesnych władz
państwowych, po ponad pół
wieku Raciąż ponownie stał
się miastem.
Więcej na stronie 11

Bogdan Gajda: sentyment do Raciąża
będzie zawsze
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Wewnątrz numeru wywiad z Bogdanem Gajdą – raciążaninem, 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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zanowni Mieszkańcy,
ostatnie dni stycznia przyniosły niepokojące wydarzenia w
kontekście pandemii koronawirusa,
która dalej trwa i jest niebezpieczna.
W naszym kraju pojawił się już wariant omikron, który charakteryzuje
się wysoką zarażalnością, dlatego
dobowa liczba nowych przypadków
przekroczyła 30 tysięcy. Z tego względu działając na podstawie wydanego
21 stycznia 2022 roku rozporządzenia Rady Ministrów, podjąłem decyzję o wprowadzeniu dodatkowych
środków bezpieczeństwa w Urzędzie
Miejskim, w związku z czym zmieniły się zasady przyjmowania interesantów. Szczegóły tych zasad znajdą
Państwo wewnątrz tego numeru
„Pulsu Raciąża”. Tymczasem przypominam i apeluję, abyśmy uważali nie
tylko na siebie, ale także na naszych
bliskich, znajomych, przyjaciół, koleżanki i kolegów z pracy. Nośmy
maseczki tam, gdzie jest to niezbędne, pamiętajmy o dezynfekcji rąk i
stosowaniu innych ważnych zasad.
Jeśli zauważymy u siebie niepokojące objawy, zgłaszajmy się do lekarza.
Te z pozoru proste działania mogą
znacznie zahamować rozprzestrzenianie się wirusa wśród nas.
Kolejne dofinansowanie pozyskane
Ubiegły rok był dla naszego samorządu znakomity w kontekście pozyskanych dofinansowań. Na realizację
różnych inwestycji pozyskaliśmy ponad 15,2 mln złotych co pozwoliło
nam znacząco poprawić szczególnie
infrastrukturę drogową. 2022 rok
zaczynamy od kolejnych bardzo dobrych informacji odnośnie zewnętrznych środków pieniężnych dla Gminy Miasto Raciąż – 14 stycznia wraz
z Panią skarbnik Marią Karwowską
podpisaliśmy w Płocku umowę na
dofinansowanie realizacji trzech zadań – przebudowy ulicy Przechodniej, 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 podziękować samorządowi Województwa Mazowieckiego – marszałkowi
Adamowi Struzikowi i wicemarszałkowi Wiesławowi Raboszukowi, za
kolejne wsparcie udzielone naszemu
miastu, zaś pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego w Raciążu 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, szczególnie w południowo-zachodniej
części miasta. Przebudowana została
ulica Działkowa, która przestała być
drogą gruntową. Prace objęły także
osiedle Jana Pawła II. W ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy wykonano
kolejne prace, na które złożyło się
wybudowanie blisko pół kilometra
nowych nawierzchni (ulice Barańskiego i Rzeźniana), a także ponad
230 metrów nowego chodnika
wzdłuż ulicy Zawoda. Tak jak wielokrotnie 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 obejmą przede wszystkim te ulice, które
w dalszym ciągu są drogami gruntowymi, a ich stan jest dla mieszkańców szczególnie uciążliwy podczas
wiosennych roztopów. Stopniowo
będziemy więc stawiali kolejne kroki na ścieżce rozwoju, z której nie
mamy zamiaru zbaczać.
Zimowe utrzymanie dróg
Jako Gmina Miasto Raciąż we
współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu podobnie jak miało to
miejsce w grudniu, również w styczniu podejmowaliśmy szereg działań
dotyczących zimowego utrzymania
dróg, a także chodników znajdujących się na terenie miasta. Byłem
w stałym kontakcie z prezesem PGKiM i w momencie pojawienia się
opadów, bądź innych groźnych zjawisk atmosferycznych, takich jak
gołoledź, pracownicy spółki bardzo
szybko podejmowali niezbędne kroki, 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 drogowej. Niezmiennie trzymamy cały
czas rękę na przysłowiowym pulsie i
z pewnością będziemy reagować, jeśli
pogoda nas do tego zmusi.
Wyjątkowe wydarzenie sportowe
15 stycznia odbyła się uroczysta,
oficjalna inauguracja Sekcji Bokserskiej LKS Błękitni Raciąż, w
której miałem niewątpliwy zaszczyt
uczestniczyć. Uruchomienie sekcji
to bezsprzecznie jedno z największych sportowych wydarzeń, jakie
miały miejsce w ostatnich latach w
naszym mieście. Serdecznie gratuluję
organizatorom tego przedsięwzięcia
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– prezesowi Błękitnych Wojciechowi
Stanowskiemu, Robertowi Kędzierskiemu, Marcinowi Brzeskiemu i
wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym 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 okazją do zaproszenia przedstawicieli
dwóch pokoleń pięściarskich mistrzów – Bogdana Gajdy i Kamila
Szeremety. To z pewnością duże wyróżnienie dla miasta i nas jako mieszkańców, że zawitali oni do Raciąża,
by podzielić się swoimi doświadczeniami, szczególnie z najmłodszymi
adeptami uczęszczającymi na treningi. 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 opowiedział o swoim sportowym życiu.
Rok jubileuszy
Rok 2022 będzie wyjątkowym
czasem dla Miasta Raciąża oraz naszego klubu LKS Błękitni Raciąż.
Obchodzimy bowiem dwa niezwykle ważne jubileusze – pierwszym z
nich jest stulecie odzyskania przez
Raciąż praw miejskich. Jako Burmistrz 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 niezwykle ważny jubileusz to setna rocznica
powstania Błękitnych – klubu, który
jest niezwykle ważną częścią dziejów
Raciąża oraz nieodzownym symbolem raciąskiej tożsamości. LKS to
kilka pokoleń sportowców, którzy
reprezentowali nas na różnych szczeblach i różnych arenach na terenie
kraju i bez wątpienia jest to wspaniałe dziedzictwo, za które możemy
być wdzięczni. Zachęcam do lektury
tego wydania „Pulsu Raciąża” i zagłębienia się nieco bardziej w tematy
wspomnianych jubileuszy.
Wirtualne Muzeum za chwilę
dostępne
Po ponad roku pracy za chwilę
oddamy do Państwa dyspozycji Wirtualne Muzeum Ziemi Raciąskiej,
na utworzeniu którego bardzo mi
zależało. Przez kilkanaście miesięcy
pracownicy merytoryczni pracowali
nad pozyskiwaniem, digitalizacją i
umieszczaniem wszelkich historycznych materiałów w zasobach naszego
muzeum, które systematycznie się
powiększały. Cieszę się, że ta inicjatywa się urzeczywistniła i chciałbym
w tym miejscu podziękować Panu
Damianowi Szcześniewskiemu za
bezinteresowne wykonanie strony internetowej Muzeum, a także
wszystkim osobom zaangażowanym
w jego przygotowanie oraz Mieszkańcom, którzy przekazywali historyczne materiały i pamiątki do
utrwalenia. Misją naszego Muzeum
Ziemi Raciąskiej jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe
oraz upowszechnianie przeszłości
i pamięci we współczesnym społeczeństwie. Mamy na celu stworzenie

możliwości zapoznania się z przedstawioną historią miasta w postaci
zdjęć, artykułów czy dokumentów
historycznych. Zachęcam do śledzenia naszych internetowych kanałów
informacyjnych, gdzie poinformujemy Państwa o konkretnej dacie
otwarcia Muzeum dla wirtualnych
zwiedzających. Jeśli ktoś jest zainteresowany przekazaniem materiałów na potrzeby naszej internetowej
placówki, zapraszam do kontaktu z
Urzędem Miejskim.
Bohaterowie upamiętnieni
W niedzielę 23 stycznia 2021
r. jako Burmistrz wraz z przedstawicielami samorządu miejskiego
oraz powiatowego miałem zaszczyt
uczestniczyć w uroczystości upamiętniającej powstańców styczniowych
1863 roku. By oddać Im hołd, pod
Pomnikiem Pamięci Narodowej złożone zostały kwiaty i znicze. 156 lat
temu, 22 stycznia manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego ogłoszono wybuch największego i najdłużej trwającego polskiego powstania
narodowego, które było skierowane
przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Było
ono inspiracją dla kolejnych pokoleń
patriotów, dążących do odrodzenia
naszej ojczyzny. Raciąż jest bezpośrednio związany z tamtym zrywem
niepodległościowym, ponieważ to tu
21 stycznia 1863 roku odbyła się narada powstańczych naczelników powiatowych oraz dowódców oddziałów z woj. płockiego, podczas której
omawiano plan ataku na Płock. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o
bohaterach tamtych dni, a wśród
których byli ludzie pochodzący zarówno z Raciąża, jak i okolicznych
miejscowości: Lasocki, Aleksander
Szczypiński, Siennicki, Zbigniew
Chądzyński, Pomianowski i ks. Ludwik Czajewicz.
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XXVII Sesja Rady Miejskiej
21 grudnia 2021 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej. Na sesji obecnych było 14
radnych, a także osoby spoza
Rady – Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, Sekretarz Miasta Renata Kujawa oraz Skarbnik Maria Karwowska.
Podczas obrad Burmistrz przedstawił informacje na temat wydarzeń,
które odbyły się od czasu ostatniej
sesji, głównie w kwestiach prowadzonych projektów infrastrukturalnych.
W grudniu 2021 roku w ramach realizacji projektu „Wzrost potencjału
kulturalnego regionu poprzez rozwój
infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” miasto wszczęło
postępowanie na roboty budowlane
na wykonanie placów zewnętrznych
przy budynkach Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz
przy Miejskiej Bibliotece w Raciążu.
Wszczęte zostało także postępowanie
na zakup i dostawę sprzętu oraz wyposażenie instytucji kultury. Opublikowane zostały zapytania ofertowe
dotyczące wykonania dokumentacji
technicznej, związanej z remontem
wnętrza Biblioteki Publicznej, w tym
m.in. na wykonanie pracowni tematycznych – dziejów Raciąża, fotograficznej, ceramicznej oraz multimedialnej. Łączny koszt projektu to 2
222 674,55 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wynosi 1
521 404,63 zł, zaś promesa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 533 596,82 zł, a wkład
własny miasta to 167 tys. złotych.
Burmistrz podkreślił, że dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom pro-

jekt o wartości ponad 2 mln złotych,
Gmina Miasto Raciąż zrealizuje wydając z własnych środków niespełna
170 tys. złotych. Gospodarz miasta
przekazał również, że 24 listopada
pozytywnie rozliczono środki otrzymane w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021, na realizację
zadania pn. „Remont Domu Działkowca, zakup i montaż monitoringu
wizyjnego obejmującego m.in. Dom
Działkowca i alejki przyległe oraz zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na
terenie ROD SIERAKOWO”. Łączny koszt zadania to 25 tys. złotych,
dofinasowanie ze środków Mazowsza
wyniosło 10 tys. złotych, wkład własny miasta wyniósł 10 tys. złotych,
zaś wkład ROD Sierakowo – 5 tys.
złotych. 1 grudnia 2021 r. opublikowano postępowanie przetargowe
na roboty budowlane związane z
budową dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych
w Raciążu, przy ulicy Akacjowej. W
ramach inwestycji mają zostać wybudowane dwa bloki trzykondygnacyjne wraz z podpiwniczeniem, w
których znajdą się łącznie 42 mieszkania. Projekt przewiduje również
zagospodarowanie terenu przyległego 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 kwalifikowalnych 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 mieszkańców, którzy nie podłączyli się do
nowo wybudowanej kanalizacji na
terenie miasta, aby to zrobili. Przypomniał, że Gmina Miasto Raciąż
musi osiągnąć zakładany w projekcie „Uporządkowanie gospodarki
wodno – kanalizacyjnej w Gminie
Miasto Raciąż” efekt ekologiczny w
postaci określonej liczby nowo przyłączonych posesji. Nie wywiązanie
się z tych założeń będzie skutkowało
zwrotem pozyskanego ze środków
Unii Europejskiej dofinansowania.
Podczas sesji obecna była także dyrektor SPZZOZ w Płońsku, Liliana
Kraśniewska. Głównym tematem
jaki został przez nią poruszony była
sytuacja finansowa płońskiego szpitala. Szefowa placówki poprosiła
Radę o przekazanie poręczenia na
kwotę 45 tys. złotych, która byłaby
pomocna przy zaciąganiu kredytu
niezbędnego do ustabilizowania finansów szpitala. Głos zabrała także
główna księgowa płońskiej placówki.
Podczas obrad Radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwałę nr XXVII/226/2021
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 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 Przewodniczącego 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 Miejskiej 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 Społecznych 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 Miejskiej w Raciążu z dnia 29 czerwca
2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w Szkole Podstawowej im Stanisława
Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.
• Uchwałę nr XXVII/233/2021
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na
2022 rok.
• Uchwałę nr XXVII/234/2021
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Miasto Raciąż na lata
2022 - 2025
• Uchwałę nr XXVII/235/2021
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na
dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto
Raciąż.
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• Uchwałę nr XXVII/236/2021
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na
dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto
Raciąż.
• Uchwałę nr XXVII/237/2021
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 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 komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę
zagospodarowanie odpadami komunalnymi
• 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej
• Uchwałę nr XXVII/242/2021
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022.
• Uchwałę nr XXVII/243/2021
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia
2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnej.
RED
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Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Raciąż

Budżet na rok 2022
Podczas XXVII Sesji Rady
Miejskiej w Raciążu, która odbyła się 21 grudnia 2021 roku,
Radni podjęli Uchwałę Budżetową 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 budżetowych. Budżet Gminy Miasta
Raciąż na rok 2022 oparto na projektach planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
miasta przyjętych przez Burmistrza.

Wartości liczbowe zawarte w planie
budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w
roku 2021 oraz informacji zawartych
w otrzymanych pismach. W budżecie miasta Raciąż na 2022 rok zaplanowano podwyżki stawek podatków
i opłat lokalnych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy 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 zostały podwyższone o kwotę 4,90 zł

od osoby, stosownie do kwoty jaką
gmina będzie opłacać wykonawcy
wyłonionemu w przetargu na wywóz
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Planując budżet miasta
na 2022 rok uwzględniono również
wskaźniki podane przez Ministerstwo 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 zaplanowano zgodnie z przewidywanym
wykonaniem roku 2021. Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej oraz
Miejskiego Przedszkola uwzględniono dodatkowe środki w związku ze
wzrostem płacy minimalnej. Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu
Miejskiego zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2021
roku.
Dochody w roku 2022 zostały
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ustalone w kwocie 28 493 484,00
zł, na co złożą się dochody bieżące
w kwocie 20 885 988,60 zł i dochody majątkowe w wysokości 7 607
495,40 zł.
Wydatki w roku 2022 zostały ustalone w kwocie 27 896 560,00 zł, z
czego 19 853 394,27 zł to wydatki
bieżące, zaś 8 043 165,73 zł – wydatki majątkowe.
Różnica między dochodami a wy-

datkami stanowi nadwyżkę budżetu
w kwocie 596 924,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytu i pożyczek.
Ustanowiono także rezerwę ogólną
w wysokości 29 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 51 000,00 zł
na zarządzanie kryzysowe.
RED
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Bokserskie wydarzenie za nami

Sekcja bokserska Błękitnych Raciąż otwarta!
Wieczór 15 stycznia był wyjątkowy dla miłośników boksu
z Raciąża i okolic. W hali sportowej na Stadionie Miejskim
im. Jerzego Arceusza oficjalnie
otwarto sekcję bokserską LKS
Błękitni Raciąż. Wydarzenie
swoją obecnością uświetnili
przedstawiciele różnych pięściarskich pokoleń – raciążanin
Bogdan Gajda oraz Kamil Szeremeta.
Treningi bokserskie w Raciążu
trwały już od kilku miesięcy, a prowadził je m.in. Marcin Brzeski –
czterokrotny mistrz Polski w wadze
ciężkiej. 18 grudnia na mocy uchwały zarządu Błękitnych Raciąż utworzona została sekcja bokserska tego
obchodzącego w tym roku stulecie
istnienia klubu.
Podczas wydarzenia przy Sportowej 1 zjawili się mieszkańcy Raciąża oraz okolicznych miejscowości,
przedstawiciele Błękitnych z prezesem Wojciechem Stanowskim na
czele, radni miejscy czy przedstawiciele raciąskich szkół. Nie mogło
zabraknąć rzecz jasna burmistrza
miasta Mariusza Godlewskiego, a
także wójta Zbigniewa Sadowskiego. To był także ważny wieczór dla
młodych adeptów pięściarskiego rzemiosła, którzy zaprezentowali swoje

umiejętności w krótkich, pokazowych walkach.
Prezes Wojciech Stanowski witając 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 władzom samorządowym za okazane
wsparcie i pomoc utworzeniu bokserskich struktur. Burmistrz Godlewski podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt i
dodał, że być może uda się w mieście
wychować przyszłych bokserskich
mistrzów. Gospodarz naszego miasta powitał wśród zebranych Bogdana 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 społeczności Raciąża i dla osób trenujących w
sekcji. Przypomniał również, że był
on niepokonany aż przez sześć lat!
Podziękowania za przyjazd na wczorajsze 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 podkreślił, 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 trybun zauważył transparent – „Kiedy
Raciąż dopinguje, Gajda nokautuje!”
– Miałem wtedy wspaniały doping
– dodał. Opowiadał także o swoich
dwóch walkach z późniejszym zawodowym mistrzem świata, Amerykaninem Thomasem Hearns’em,
a także finałowej walce podczas Mistrzostw Europy 1977 z reprezentantem NRD Ulrichem Beyer’em – Byłem 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 organizatorom za zaproszenie i przyznał, że bardzo miło jest mu poznać
Bogdana Gajdę, o którym wcześniej
nie wiedział. Podkreślił, że życzy
młodzieży trenującej boks w Raciążu sportowych sukcesów, ponieważ
mają do tego świetne warunki. Ocenił, że dużo podróżuje po Polsce i nie
widział wielu klubów z tak dobrze
wyposażonym zapleczem, zapewniających zawodnikom tego typu
miejsce do doskonalenia umiejętności. Chętne osoby miały możliwość
zadawania pytań obecnym w hali
bokserskim mistrzom.
Podczas wydarzenia wszystkie
osoby trenujące na co dzień w sekcji bokserskiej Błękitnych otrzymały
specjalne dyplomy z podziękowaniami za udział w zajęciach promujących zdrowy styl życia. Uhonorowani zostali również zaproszeni goście
– Bogdan Gajda otrzymał podziękowanie za objęcie raciąskiej sekcji
bokserskiej honorowym patronatem,
zaś Kamil Szeremeta za wsparcie i
pomoc w jej utworzeniu. Oczywiście
była też chwila na rozmowę z pięściarzami, otrzymanie autografu czy zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia.
RED
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Wywiad z Bogdanem Gajdą

Bogdan Gajda: sentyment do Raciąża będzie zawsze
Był zawodnikiem ówczesnej
klubowej bokserskiej potęgi Legii Warszawa, reprezentował
nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu i Moskwie.
Jak doszło do tego, że rozpoczął
treningi bokserskie, co czuł stając się olimpijczykiem, jaka jest
jedyna droga do osiągnięcia
sukcesu w tej dyscyplinie sportu – o te i kilka innych kwestii
zapytaliśmy jednego z najbardziej utytułowanych polskich
pięściarzy – Bogdana Gajdę.
Jak zaczęła się Pana przygoda ze
sportem i dlaczego akurat boks?
W Raciążu pasję do sportu zaszczepił nam Janusz Witkowski, nauczyciel wychowania fizycznego. Bardzo
dużo mu zawdzięczam. Ukierunkował 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 szukać możliwości, żeby coś trenować,
bo w Raciążu mieliśmy SKS-y (zajęcia w ramach Szkolnego Klubu portowego, przyp. red.). Trenowaliśmy
m.in. piłkę ręczną. Zacząłem szukać
klubu, ale w tym miasteczku był tylko boks i chyba jeszcze jakiś zespół
piłko nożnej w A Klasie, więc poszedłem na boks. Potem na treningi
chodziło razem ze mną pół internatu. Kiedy tego „posmakowałem”, zacząłem szybko osiągać dobre wyniki.
W jakim wieku zaczął Pan trenować?
Tuż po skończeniu szkoły podstawowej. Miałem 15 lat.
Wspomina Pan, że wyniki zaczęły przychodzić szybko – brał Pan
udział w jakichś turniejach młodzieżowych? Jak to wyglądało?
Oczywiście, było masę takich turniejów. Nie dość, że funkcjonowała
liga seniorów, to dodatkowo na Śląsku 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 wyniki. 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 warszawskich klubów, m.in. Legii?
Pochodziłem z Mazowsza, kiedy
dostałem powołanie do kadry narodowej szybko zapoznałem się z
Januszem Gortatem i Wiesławem
Rutkowskim, którzy byli utytułowanymi zawodnikami. Rutkowski był
wicemistrzem olimpijskim, Gortat
medalistą… Zaczęli mnie namawiać – Co będziesz robił na Śląsku?
Przyjdź do Legii, będzie fajnie…
Moja żona, jeszcze wtedy panna,
przyjeżdżała do mnie na Śląsk i też łem gdzieś nazwę „Raciąż”, to zawsze
zależało jej, żebym „uciekł” do War- się zainteresowałem o co chodzi.
Mieszkałem tutaj do 15. roku życia,
szawy.
jeszcze ze szkoły na każde święta, fePotem do wszystko potoczyło się rie, wakacje uciekałem tutaj, do rotak, że wyjechał Pan na Igrzyska dziców. Więc właściwie byłem tutaj
Olimpijskie w 1976 roku. Jakie to do 18. roku życia.
było uczucie, kiedy dowiedział się
Dlaczego Pana zdaniem boks
Pan, że pojedzie do Montrealu? Co
pojawia się w głowie sportowca, olimpijski w naszym kraju jest w
który wie, że weźmie udział w naj- takim miejscu jak teraz i nie możwiększej sportowej imprezie świata na powtórzyć sukcesów, które mieliśmy w tej dyscyplinie?
i zawalczy o medale?
Przede wszystkim, nie ma regularNaprawdę trudno to określić…
na pewno to jest euforia. Być na nych startów. Jeszcze kilkanaście lat
Igrzyskach, to jest coś niesamowite- temu mieliśmy Mistrzostwa Polski w
go. Jesteś, jak to się mówi, głównym Płońsku. Teraz nastąpił spadek konpunktem, wszyscy cię obserwują. kurencji. Ja, żeby zdobyć pierwsze
Kiedy byliśmy w Montrealu i wy- tytuły Mistrza Polski, musiałem być
szliśmy na ulicę w dresach z napisem najpierw mistrzem województwa i
„POLSKA”, wszyscy chcieli od cie- tylko ci mistrzowie, mogli pojechać
bie autografy, poklepywali cię, chcie- na Mistrzostwa Polski. Tak wyglądali porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. ła wtedy selekcja i nikt przypadkowy
Bycie olimpijczykiem, to jest coś nie mógł wziąć w nich udziału. Najmocniejsze były Śląsk i Mazowsze i
szczególnego.
z tych dwóch województw zawsze
Jakie emocje Panu towarzyszą, był mistrz oraz wicemistrz. Ogólnie
kiedy tak jak dziś, wraca Pan do w mistrzostwach startowała masa
zawodników, to było około 200
Raciąża?
Sentyment zawsze jest. Jak usłysza- osób. Żeby zdobyć tytuł musiałem

źródło: legia.com
stoczyć pięć walk – dwie eliminacje,
ćwierćfinał, półfinał i finał. W tej
chwili zawodnicy toczą jedną walką
i wygrywają tytuł. Podstawa to regularna rywalizacja. Po rozwiązaniu
rozgrywek ligowych boks olimpijski
zaczął „kuleć”. Liga trzymała wszystko, ale musiałeś być przygotowany –
jechało się na obóz do Zakopanego,
gdzie mieliśmy ciężkie, katorżnicze
treningi. Zero boksu, tylko treningi
kondycyjne i siłowe – rano chodzenie po górach, po południu opony,
ciężary itd. Po powrocie mieliśmy
już treningi typowo bokserskie. Mieliśmy tylko ciężko pracować. W Legii
szef mówił nam – Was nie obchodzi
żadne wojsko, tylko macie godnie reprezentować barwy Legii, (Legia była
wówczas klubem wojskowym, przyp.
red.) a kto jest w kadrze, barwy narodowe.
Czy Pana zdaniem, taka inicjatywa jak ta w Raciążu, żeby trenować
z dziećmi i młodzieżą, żeby odtworzyć tę pracę u podstaw, to jedyna
droga, żeby odbudować boks olimpijski w Polsce?
Oczywiście. Innej drogi nie ma.

Trzeba uczyć wszystkiego od podstaw, od najmłodszych lat. Wiadomo, że część będzie odpadała – robi
się to dla nich nudne. Te kroczki,
zgranie ręki z nogą, to nie jest takie łatwe. Wiem jak to wyglądało w
moim przypadku – na początku na
treningi chodziło pół internatu, a
potem zostałem sam. W boksie trzeba mieć cierpliwość. Nawet teraz,
kiedy młodzi ludzie przychodzą na
Torwar, potrenują 2 tygodnie i rezygnują, bo „nie robią postępów”…W
boksie dochodzi się do wszystkiego
małymi kroczkami, spokojnie, cierpliwie. Młodzi jej nie mają.
Sądzi Pan, że boks jest taką dyscypliną sportu, która ukształtowała Pana jako człowieka, ukształtowała Pana charakter?
Na pewno. Boks wyprowadził
masę ludzi na dobrą drogę, na przysłowiową prostą. Sportu wyczynowego nie da się połączyć z rozrywką, z
różnego rodzaju używkami. Musisz
dać z siebie 100%.
Rozmawiał Dawid Ziółkowski
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Wsparcie dla mieszkańców

Ziemia raciąska na płótnie

Informacja na temat
Dodatku Osłonowego
Dodatek osłonowy stanowi
element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i
żywności. Zgodnie z przepisami
będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego
przeciętne miesięczne dochody
nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3
osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5
osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatkowo, w przypadku, gdy
gospodarstwo domowe jest ogrzewane źródłem ciepła zasilanym
węglem lub paliwami węglopochodnymi, które jest wpisane do
Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków, dodatek jest powiększony o 25% i wynosi rocznie odpowiednio:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego 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 osłonowego 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 osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Wnioski o dodatek osłonowy
mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do
31 października 2022 r.
Jeżeli wniosek wpłynie do 31
stycznia 2022 r., wypłata dodatku
zostanie zrealizowana w dwóch ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia
2022 r.
Osoby, które złożą wniosek po 31
stycznia otrzymają wypłatę dodatku jednorazowo niezwłocznie po
przyznanie dodatku, maksymalnie
do 2 grudnia 2022 r.
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Konkurs rozstrzygnięty
Jeszcze pod koniec 2021 roku
rozstrzygnięty został konkurs
plastyczny pn. „Zabytki i Ciekawe Historycznie Zakątki Ziemi
Raciąskiej”,
przeprowadzony
pod patronatem Burmistrza
Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego oraz Wójta Gminy
Raciąż Zbigniewa Sadowskiego.
Konkurs podzielono na cztery
kategorie:
• Klasy IV-VI
• Klasy VII-VIII
• Szkoła Średnia
• Dorośli
W każdej kategorii wyłoniono pierwsze, drugie oraz trzecie
miejsce. Wybrano także prace wyróżnione. W komisji konkursowej,
która zdecydowała o nagrodach
znaleźli się Burmistrz Mariusz
Godlewski, Wójt Zbigniew Sadowski, dyrektor MCKSiR Artur
Adamski oraz sekretarz miasta Renata Kujawa. 12 najlepszych prac

Szkoła Średnia
znalazło się w kalendarzu Miasta
I miejsce – Wiktoria Chorzeworaz Gminy na 2022 rok. Poniżej
przedstawiamy listę zwycięskich i ska (ZS Raciąż)
II miejsce – Wiktoria Cienkuwyróżnionych prac:
szewska (ZS Raciąż)
III miejsce – Patrycja Ossowska
Klasy IV-VI
I miejsce – Stanisław Wiśniew- (ZS Raciąż)
ski (SP Stare Gralewo, klasa VI)
Dorośli
II miejsce – Katarzyna Gjkowska
I miejsce – Jan Kantorowski (Ra(SP Unieck, klasa VI)
III miejsce – Zuzanna Stępińska ciąż)
II miejsce – Olga Wiśniewska
(SP Koziebrody, klasa V)
Wyróżnienie – Aleksandra Fon- (Sierakowo)
III miejsce – Weronika Widerska (SP Krajkowo, klasa VI)
śniewska (Sierakowo)
Wyróżnienia – Iwona MysiaKlasy VII-VIII
I miejsce – Agata Bloch (SP kowska (Kraszewo Gaczułty), Natalia Rychlińska (Glinojeck)
Unieck, klasa VIII)
II miejsce – Jakub Hajn, (SP StaOrganizatorami Konkursu byli
re Gralewo, klasa VII)
III miejsce – Jakub Bielski (SP Miasto Raciąż, Gmina Raciąż oraz
Miejskie Centrum Kultury Sportu
Raciąż, klasa VII)
Wyróżnienia – Bartosz Pierście- i Rekreacji w Raciążu.
niak (SP Stare Gralewo, klasa VII),
RED
Katarzyna Wojkowska (SP Stare
Gralewo, klasa VII)

Wnioski można składać w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 21, 09-140 Raciąż, tel./fax:
23 679 20 07, e-mail: mops.sekretariat@miastoraciaz.pl
RED

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w pogrzebie mojego męża
Ryszarda Włudzika w dniu

20.01.2022 r.
serdecznie podziękowania
składają żona, dzieci i rodzina.
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Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Do głównych zadań Raciąskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:
- rozwijanie współpracy samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi,
- wspólne rozpoznawanie potrzeb
społeczności lokalnej i planowanie
działań
- służących zaspokojeniu tych potrzeb,
- opiniowanie projektów strategii
rozwoju miasta,
- opiniowanie projektów uchwał i
aktów prawa miejscowego dotyczących
- sfery zadań publicznych, w tym
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- udzielanie pomocy i wyrażanie
opinii w przypadku sporów między
organami administracji
- publicznej a organizacjami pozarządowymi,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych,
- współpraca z innymi radami i
komisjami,
- promowanie dobrych przykładów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
W 2021 roku odbyły się cztery posiedzenia zwyczajne członków rady
oraz jedno o charakterze edukacyjno
- integracyjnym.
W styczniu dokonano podsumowania 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 informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz ochronie powietrza przed
zanieczyszczeniami na terenie Raciąża oraz informacją o podejmowanych działaniach w związku z pandemią korona wirusa oraz przebiegu
akcji szczepień przeciw COVID-19
na terenie Raciąża. Członkowie Rady
zapoznali się też z wynikami konkursów na realizację zadań publicznych.
W październiku podsumowano
akcję: Lato-2021. Zapoznano się
także z informacją na temat realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomani na
terenie Miasta Raciąża. Wysłuchano
również informacji o działalności
stowarzyszeń funkcjonujących na
terenie miasta: Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów oraz
Lokalnego Stowarzyszenia na Rzecz
Bezdomnych Zwierząt „Psijazna
Dłoń”.
W listopadzie odbyło się spotkanie
dotyczące zagadnienia roli organizacji pozarządowych działających w
naszym mieście, współdziałania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego z różnymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego oraz współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z organiza-

cjami pozarządowymi. W spotkaniu
uczestniczyli członkowie ww. rady
i komisji, oraz zaproszeni goście:
Starosta Powiatu Plońskiego Elżbieta Wiśniewska, Burmistrz Miasta
Raciąża Mariusz Godlewski, przewodnicząca Rady Gminy Grażyna
Rogowska, Sekretarz Miasta Renata
Kujawa, Skarbnik Miasta Maria Karwowska, Pracownicy Urzędu Miejskiego współpracujący z Raciąską
Radą Działalności Pożytku Publicznego: Inspektor Katarzyna Wawrowską i Inspektor Justyna Dumińska
oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Inspektor Ewelina Duddek.
W grudniu wysłuchano informacji o działalności kolejnych stowarzyszeń funkcjonujących na terenie
miasta: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Raciążu.
Rada realizowała również inne
zadania. Wyznaczyła swoich przedstawiciel 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 Raciąż za 2020 rok, Program współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 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 Pożytku Publicznego z władzami samorządowymi miasta i powiatu, wieloma organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
działającymi na terenie naszego miasta oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Raciążu.
W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych,
Rady Miejskiej w Raciążu i Burmistrza Miasta Raciąża - współprzewodniczący: Stefan Modrzejewski i
Andrzej Staniszewski; członkowie:
Artur Adamski, Dariusz Dobrosielski, Danuta Kantorowska, Leszek
Kowalski, Marzanna Kubińska, Jerzy

Informacyjnie o smogu

Zwracajmy uwagę na to, co spalamy w piecach
Smog stał się w tej chwili nie tylko zjawiskiem globalnym, ale także lokalnym i nie dotyczy jedynie
wielkich miast, ale również mniejszych miejscowości. Pyły i różnego
rodzaju inne zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu bardzo negatywnie wpływają nie tylko na nasze
samopoczucie, ale przede wszystkim
zdrowie – mogą wywoływać alergię,
astmę czy niewydolność oddechową.
Szczególnie niebezpieczne jest spalanie wszelkiego rodzaju tworzyw
sztucznych, malowanego drewna,
sklejek, płyt wiórowych, butów czy
odzieży. W spalinach pochodzących
z procesu palenia wymienionych odpadów możemy znaleźć pyły, tlenek
i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki,
metale ciężkie takie jak kadm, rtęć,
chlorowodór, cyjanowodór i rakotwórcze dioksyny. 11 listopada 2017
roku weszła w życie tzw. ustawa antysmogowa, zaś od 1 lipca 2018 roku
obowiązuje zakaz stosowania wska-

Lawendowski, Małgorzata Stanisławiak, Elżbieta Tobolska.
Na temat pracy RRDPP w 2021
roku ukazał się w „Pulsie Raciąża”nr 6 (122) 2021 artykuł pt. „Obradowała Raciąska Rada Działalności
Pożytku Publicznego.
W 2022 roku RRDPP będzie
nadal prowadziła działalność pożytku publicznego na rzecz raciąskiej
społeczności. Społecznie użyteczne
działanie będzie dotyczyło przede
wszystkim takich kategorii sfery zadań publicznych jak: polityka społeczna i zdrowie, działalność pomocowa, kultura i tożsamość narodowa,
edukacja, sport i środowisko, zrównoważony rozwój, społeczeństwo
obywatelskie.
Stefan Modrzejewski

zanych w niej paliw, a są to:
- muły węglowe oraz mieszanki
produkowane z ich wykorzystaniem
- węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem
tego węgla
- węgiel kamienny w postaci sypkiej (miał)
- paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej
20% (np. mokre drewno)
Warto pamiętać, że kupując opał
mamy prawo prosić o certyfikaty lub
inne dokumenty potwierdzające odpowiednie 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 stosujemy. Za naruszenie przepisów antysmogowych, a także spalanie wspomnianych 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

„Puls Raciąża” nr 1 (129) 2022

Reklama

9

10

Wiadomości lokalne

Wywiad z Krzysztofem Dądalskim

50 lat razem

3 pytania do radnego
– Krzysztof Dądalski
Która miejska inwestycja zrealizowana w ostatnim czasie, jest
według Pana najważniejsza?
W naszym mieście w ostatnich
latach wykonano bardzo dużo inwestycji, jednak moim zdaniem
najważniejszą z nich jest budowa
nowej kanalizacji i modernizacja
oczyszczalni ścieków. Była to największa inwestycja za ponad 13
mln złotych. Ma ogromny wpływ
na zredukowanie zanieczyszczeń
ze starych szamb przydomowych.
Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią 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 najważniejszy problem do rozwiązania
na terenie miasta?
Na pewno jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania na terenie naszego miasta
jest sytuacja mieszkaniowa. Wiele
budynków jest w złym stanie technicznym. Są to budynki pamiętające jeszcze początek XX wieku.
W ostatnim burmistrz pozyskał
dofinansowanie, dzięki czemu będziemy mogli realizować budowę

dwóch nowych bloków mieszkalnych 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 potrzebującym mieszkańcom.
Jak często i w jakiej formie komunikuje 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 charakter bezpośredni. Widzimy się
często i rozmawiamy o sprawach
nurtujących mieszkańców. Jeżeli
mieszkaniec mojego okręgu i nie
tylko, ma jakiś problem, to kontaktuję się z nim osobiście lub telefonicznie. Oczywiście w dzisiejszych
czasach ważną formą komunikacji
jest Internet oraz media społecznościowe.
RED
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Świętowali złote gody
12 stycznia w Sali Ślubów Urzędu
Miejskiego miała miejsce skromna,
ale wyjątkowa uroczystość. Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski
wręczył Państwu Barbarze i Markowi Zawieruszeńskim medale za
długoletnie pożycie małżeńskie od
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Małżonkowie otrzymali także speRedakcja „Pulsu Raciąża” także
cjalne legitymacje oraz upominki dołącza się do życzeń i składa obu
od władz miejskich. Serdecznie parom wyrazy najwyższego uznagratuluję dostojnym jubilatom tak nia i gratuluje wspaniałej rocznicy.
pięknych jubileuszy, czyli złotych
godów i życzę kolejnych wspólnych
RED
oraz szczęśliwych lat – powiedział
gospodarz Raciąża.
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Pamiętajmy o naszej historii

Stulecie odzyskania praw miejskich
Rok 2022 będzie niezwykle
ważny dla całej społeczności
naszego miasta, ze względu na
rocznicę istotnego wydarzenia.
Sto lat temu, dzięki decyzji ówczesnych władz państwowych,
po ponad pół wieku Raciąż ponownie 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 najludniejszych miejscowości na Mazowszu.
Ponad 300 lat później książę Ziemowit 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 rozbiorze z 1795 roku. Po klęsce Napoleona z 1812 roku tereny dzisiejszego
Mazowsza znalazły się pod rosyjską
jurysdykcją. Odbieranie miastom
praw miejskich przez zaborcę ze

wschodu było powszechnym zjawiskiem, które nasiliło się jeszcze bardziej po upadku powstania styczniowego w 1864 roku. Pięć lat później
Raciąż stracił status miasta decyzją
Komitetu Urządzającego w Królestwie Polski, który działał w imieniu
Cara Aleksandra II. W oryginalnym
dokumencie napisano – […] Istniejące w guberni płockiej miasta […]
Raciąż w powiecie sierpeckim zamienić na osady, z zastosowaniem następujących środków co do urządzenia
w nich zarządu gminnego […] w
powiecie sierpeckim osady Bieżuń,
Żuromin i Raciąż włączyć do gmin
tychże nazwisk […]. Decyzja zapadła w końcówce grudnia 1869 roku.
Taki stan rzeczy trwał 53 lata.
Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości 11 listopada 1918 roku,
pojawiło się przysłowiowe „światełko w tunelu”, gdyż wraz z upływem
czasu władze państwowe stopniowo
wdrażały proces reorganizacji podziału administracyjnego. 20 lutego
1920 roku wprowadzono ustawę
traktującą o zaliczaniu osad wiejskich w poczet miast oraz zmian granic miast na obszarze byłego zaboru
rosyjskiego na podstawie której,

Piękny jubileusz

Sto lat Błękitnych Raciąż
Oprócz stulecia odzyskania
praw miejskich w naszym mieście obchodzimy w tym roku
jeszcze jeden bardzo ważny jubileusz. Przed stu laty w Raciążu 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, jednak wiadomo, że został on utworzony przy Stowarzyszeniu Rolniczym.
Według relacji świadków tamtego

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

rozporządzeniem z 19 czerwca 1922
roku osadę Raciąż wyłączono z gminy Raciąż, tworząc gminę miejską z
siedzibą zarządu miejskiego. Oficjalnie Raciąż ponownie stał się miastem
1 lipca 1922 roku.
Jako Burmistrz, ale przede wszystkim raciążanin staram się podejmować wiele inicjatyw promujących
naszą bogatą historię, dlatego niezwykle ważne jest to, abyśmy pamiętali o tak ważnych dla naszej lokalnej
tożsamości datach – mówi gospodarz
naszego miasta, Mariusz Godlewski
RED
czasach przedwojennych – w 1930
i 1932 roku powstały dwie kolejne
sekcje klubu – kolarska i lekkoatletyczna. Zorganizowano również sekcję siatkarską. Działalność sportowa
w Raciążu została przerwana przez
wybuch II wojny światowej. Wielu
dobrze zapowiadających się sportowców 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” (Organizacja 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 organizacyjną kultury fizycznej i sportu, na wzór radziecki powstawały
piony i zrzeszenia. Piłkarze z Raciąża reprezentowali barwy „Spójni”,
a premierowy mecz rozegrali LZS
Glinojeck, wysoko pokonując przeciwnika. Raciążanie rywalizowali nie
tylko z zespołami z okolic, ale także
z Olsztyna, Chodakowa, Mławy czy
Torunia. W 1955 roku doszło do kolejnej zmiany nazwy klubu – w wyniku połączenia „Spójni” z „Ogniwem”
powstała „Sparta”. Od marca 1955

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

Piłkarze Sparty Raciąż w 1955 roku.
źródło: Z. Pawłowski, 80 lat LKS Błękitni Raciąż.

przepisy pozwalały klubom sportowym na przyjmowanie tradycyjnych
nazw, dlatego w 1956 roku działacze
podjęli decyzję o przyjęciu nazwy
„Błękitni”, która towarzyszy klubowi do dziś. Nie ma jednak żadnych
informacji kto był pomysłodawcą tej
idei.
W lutowym numerze artykuł na
temat powstania stadionu dla raciąskiego klubu.
Źródło: Zbigniew Pawłowski, 80
lat LKS Błękitni Raciąż
RED
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Królowie przywędrowali

Orszak przeszedł ulicami Raciąża
6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, które potocznie
nazywane jest świętem Trzech
Króli, w Raciążu już po raz siódmy dzięki współpracy Urzędu
Miejskiego, Parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, oraz MCKSiR
zorganizowano tradycyjny Orszak 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 papierowe korony. Mimo padającego śniegu 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 orszaku śpiewali wraz z chórem parafialnym.
Podczas wydarzenia wręczone zostały także nagrody dla dzieci za trzy
najlepsze przebrania – laureaci otrzymali miejskie gadżety, które przekazali przedstawiciele władz – Sekretarz Renata Kujawa, Przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski

oraz Radny Jerzy Lawendowski. Pozostali najmłodsi otrzymali słodkie
upominki.
Zwyczaj orszaku wywodzi się z
polskiej tradycji jasełkowej i kolędniczej, jednak jest w swoim charakterze
podobny do parad organizowanych
w miastach Hiszpanii czy Meksyku,
gdzie podczas orszaku Trzej Królowie jadąc ulicami miasta rozdają
dzieciom słodkości. W Warszawie
taki orszak po raz pierwszy odbył się
w 2009 roku, a orszaki organizowane w naszym kraju są uznawane za
jedne z największych w Europie.

Pieski uratowane

Bohaterowie z Psijaznej Dłoni
Nie lada wyczynu dokonali członkowie stowarzyszenia „Psijazna
Dłoń”, działającego na terenie naszego miasta. 14 stycznia uratowali
oni trzy szczeniaki oraz ich matkę
od niemal pewnej śmierci. Maluchy znajdowały się w zapadającej się
ziemnej norze na skarpie żwirowni w
miejscowości Krajkowo. Jama miała
około 2 metrów długości i aby wydostać pieski, nie było innego wyjścia jak się do niej wczołgać. Cała
akcja ratunkowa trwała około trzech
godzin i ostatecznie zakończyła się
sukcesem. Uratowane pieski otrzymały imiona – Żwirek, Norka i Krecik. Psią mamę nazwano Inką. Cała
czwórka jest pod opieką stowarzyszenia. O ryzykownej akcji ratowniczej
informowały ogólnopolskie media,
na czele z Super Expressem czy kultowym programem informacyjnym
„Teleexpress”.
RED
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