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6 stycznia, w święto Objawienia Pań-
skiego, które potocznie nazywamy 
świętem Trzech Króli, w Raciążu już 
po raz ósmy dzięki współpracy Urzę-
du Miejskiego, Parafii pw. św. Woj-
ciecha w Raciążu, oraz Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
zorganizowano tradycyjny Orszak 
Trzech Króli.

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej uchwalono 
budżet miasta na 2023 rok. Jego projekt sporządzono 
w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją 
Gminy Miasto Raciąż.

Rok 2023 w Pulsie Raciąż rozpoczynamy od rozmowy z Bur-
mistrzem Mariuszem Godlewskim. Na pierwszy plan wysuwa się 
temat Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej w Raciążu, która 
od ponad pół roku jest zamknięta. Nie zabrakło również pytań 
o tegoroczny budżet miasta, który nie był łatwy do zbilansowania, 
dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach czy planowanych 
na najbliższe 12 miesięcy ważnych inwestycji – przede wszystkim 
drogowych.                                                                                       DZ

W piątek 20 stycznia w Raciążu zjawił się wyjątkowy gość. W sali 
widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji od-
było się spotkanie z dziennikarzem Onetu, raciążaninem, Marci-
nem Wyrwałem, który od samego początku relacjonuje wojnę na 
Ukrainie. Każdy z obecnych na wydarzeniu miał możliwość zadać 
reporterowi pytanie. Rozmawiano m.in. o prezydencie Zełeńskim 
czy stosunku Ukraińców do Polaków po 24 lutego 2022.
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słowem wstepu, Modernizacja SUW
na horyzoncie

>> 18 stycznia odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Mariu-
sza Godlewskiego, pracowników Urzędu Miejskiego oraz 
PGKiM w Raciążu z przedstawicielem firmy EKOPROJEKT 

Inżynieria Budowlana. Było ono związane z modernizacją Stacji 
Uzdatniania Wody w Witkowie. Cel jest jeden – zabezpieczyć miesz-
kańców Raciąża pod względem dostępu do wody na kolejne lata.

Dawid Ziólkowski
Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,
idąc z duchem czasu i chcąc rozwijać naszą gazetę, która funkcjonuje już 
niemal 16 lat, zaś od 3 powstaje pod moją redakcją, prezentujemy pierwszy 
tegoroczny numer "Pulsu Raciąża" po wprowadzonych zmianach, będących 
wynikiem obserwacji innych tytułów i konsultacji z Panem Burmistrzem. 
Dotyczą one logo oraz szaty graficznej naszego miesięcznika. Naszym ce-
lem jest przede wszystkim przekazywanie treści, które będą atrakcyjne za-
równo pod względem treści jak i sposobu ich prezentacji. Oprócz relacji 
z bieżących wydarzeń dotyczących miasta będą mogli Państwo przeczytać 
więcej wywiadów, kolejnych tekstów o tematyce historycznej czy ciekawo-
stek. Tymczasem zachęcam do lektury.

Budżet na rok 2023

>> Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Raciążu, któ-
ra odbyła się 28 grudnia 2022 roku, Radni podjęli 
Uchwałę Budżetową Gminy Miasto Raciąż na rok 
2023. 

Budżet miasta jest to roczny plan fi-
nansowy dochodów i wydatków, a także 
przychodów i rozchodów oraz docho-
dów własnych jednostek budżetowych. 
Budżet Gminy Miasta Raciąż na rok 
2023 oparto na projektach planów fi-

nansowych przedłożonych przez dy-
rektorów i kierowników jednostek or-
ganizacyjnych miasta przyjętych przez 
Burmistrza. Wartości liczbowe zawarte 
w planie budżetu ustalono na podsta-
wie analizy przewidywanego wykonania 

dochodów i wydatków poniesionych 
w roku 2022 oraz informacji zawartych 
w otrzymanych pismach. W budżecie 
miasta Raciąż na 2023 rok zaplanowano 
podwyżki stawek podatków i opłat lokal-
nych zgodnie z obwieszczeniem Mini-
stra Finansów, Funduszy i Polityki Regio-
nalnej z dnia 28.07.2022 roku w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych na 2023 rok 
oraz podwyżki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które zostały 
podwyższone o kwotę 2,10 zł od oso-
by, stosownie do kwoty jaką gmina bę-
dzie opłacać wykonawcy wyłonionemu 
w przetargu na wywóz i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych. Planując 
budżet miasta na 2023 rok uwzględnio-
no również wskaźniki podane przez Mi-
nisterstwo 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 zaplano-
wano zgodnie z przewidywanym wyko-
naniem roku 2022. Na wynagrodzenia 
dla pracowników niepedagogicznych 
Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego 
Przedszkola uwzględniono dodatkowe 

środki w związku ze wzrostem płacy mi-
nimalnej. Wynagrodzenia dla pracowni-
ków Urzędu Miejskiego zaplanowano na 
poziomie planowanego wykonania 2022 
roku.

Dochody w roku 2023 zostały ustalo-
ne w kwocie 33 808 113,11 zł, na co zło-
żą się dochody bieżące w kwocie 20 745 
641,32 zł i dochody majątkowe w wyso-
kości 13 062 471,79 zł. 

Wydatki w roku 2023 zostały ustalo-
ne w kwocie 35 841 189,11 zł, z czego 
21 605 497,82 zł to wydatki bieżące, zaś 
14 235 691,29 zł – wydatki majątkowe. 

Różnica między dochodami a wydat-
kami stanowi deficyt budżetu w 2 033 
076,00 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z wolnych środ-
ków, o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
(wolne środki pozostające z rozliczenia 
budżetu na koniec 2021 roku i niezaan-
gażowane w budżecie na 2022 rok). 

Ustanowiono także rezerwę ogólną 
w wysokości 36 000,00 zł oraz rezerwę 
celową w wysokości 51 000,00 zł na za-
rządzanie kryzysowe. 

RED

W trakcie spotkania przedstawiona została koncepcja Programu Funkcjo-
nalno-Użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Witkowie”. Wykonanie tej dokumentacji jest niezbędnym krokiem przed 
wyłonieniem wykonawcy całej inwestycji. Obejmie ona m.in.:
✓ wybudowanie trzech studni głębinowych,
✓ zakup i instalację nowego systemu uzdatniania wody,
✓ rozbudowę zbiornika wód popłucznych.
Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 4 mln złotych, z czego 3,8 
mln to pozyskane przeze mnie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Mo-
dernizacja SUW to przede wszystkim zabezpieczenie dostępu do wody pitnej 
naszym Mieszkańcom i ograniczenie do minimum zagrożenia poważną awa-
rią poszczególnych urządzeń. RED
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Raciąż i jego mieszkańców czeka bardzo intensywne 12 miesięcy, w szczególności pod względem inwestycji. 
Przed nami przebudowa kilkunastu ulic, dokończenie budowy bloków komunalnych i nie tylko. Z Burmistrzem 
Mariuszem Godlewskim porozmawialiśmy także o sytuacji zamkniętego NPL-u, planowaniu budżetu i o kilku in-
nych istotnych dla miasta tematach.

Jaka jest w tej chwili sytu-
acja NPL-u w Raciążu? Czy ist-
nieje szansa na to, że zostanie 
on uruchomiony? 

Nocną i Świąteczną Pomoc 
Lekarską w Raciążu zlikwi-
dowała dyrekcja szpitala w 
Płońsku. Moim zdaniem jest 
to błędna decyzja, godząca 
w zdrowie i poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców Racią-
ża i okolic. Dyrekcja zrobiła to 
pomimo finansowania naszej 
placówki przez NFZ, który 
przeznaczał na jej działanie 
prawie milion złotych. Jeste-
śmy w kontakcie z  Zarządem 
i Radą Powiatu. Rada Miejska 
w Raciążu również wezwała 
do uruchomienia NPL. Podej-
mujemy wszelkie wysiłki, żeby 
Nocna i Świąteczna Pomoc 
Lekarska została ponownie 
otwarta. Byłem inicjatorem 
uruchomienia NPL w Raciążu, 
dzięki staraniom wielu osób 
to zafunkcjonowało, pomimo 
początkowego sprzeciwu ze 
strony Narodowego Funduszu 
Zdrowia.  Świąteczna pomoc 
lekarska musi wrócić do Racią-
ża.  

Budżet 2023 – na ile trudniej 
było go „spiąć” niż powiedzmy 
ten z roku poprzedniego? 

Śmiało mogę powiedzieć, że 
to budżet pod względem in-
westycyjnym bardzo ambitny. 
Rok 2023 to wzrost wydatków 
bieżących i spadek przycho-
dów. Konieczne jest ciągłe 
monitorowanie dochodów i 
aktywne zarządzanie wydat-
kami. Płacimy więcej za ciepło, 
energię, wodę. Wzrasta płaca 
minimalna. Jest duża inflacja. 
To wszystko powoduje wzrost 
kosztów działania samorządu. 
We wszystkich realizowanych 
projektach musimy sfinanso-
wać wkład własny. Dlatego 
przygotowanie budżetu było 
trudniejsze niż w poprzednich 
latach. 

Przejdźmy może do tema-
tu inwestycji, bo w 2023 roku 
skupimy się przede wszystkim 
na drogach. Można powie-
dzieć, że dawno nie wykony-
waliśmy prac w tym zakresie 
na tak dużą skalę. 

Zgadza się, będą to pra-

ce wykonywane w ramach 
dwóch dużych projektów. 
Pierwszy pn. „Przebudowa 
i budowa dróg gminnych w 
Raciążu wraz z infrastrukturą 
techniczną.” obejmie aż 13 ulic 
(Wolności, Parkowa, Młodzie-
żowa, Spółdzielcza, Szwedzka, 
Wnorowskiego, Zielińskiego, 
Chrobrego, Mieszka I, Batore-
go, Dobrzańskiego, Jesionowa 
i Lipowa) i będzie dofinanso-
wany środkami pozyskanymi 
z Polskiego Ładu, zaś drugi to 
5 kolejnych ulic (Polna, Rey-
monta, Przechodnia, Sporto-
wa i Płocka), a dofinansowanie 
na jego wykonanie pochodzą 
ze środków Samorządu Ma-
zowsza, z „Instrumentu zadań 
ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa ma-
zowieckiego.”. Większość ulic 
zrealizujemy z kostki bruko-
wej, z wykonaniem pełnej in-
frastruktury – z odwonieniem, 
oświetleniem oraz kanalizacją 
sanitarną. Prace będą reali-
zowane w dwóch formach, w 
zależności od miejsca i możli-
wości, jakie dadzą nam dział-
ki, jako ulice z chodnikami lub 
jako ciągi pieszo-jezdne. Trwa 
zatwierdzanie ostatecznego 
projektu. Po uzyskaniu pozwo-
lenia na budowę, wykonawcy 
rozpoczną prace. Potrwają 
one do dwóch lat. Po wykona-
niu prac poprawi się komfort 
życia, szczególnie dla osób, 
które mieszkają do tej pory 
przy ulicach piaskowych, które 
przez kilkadziesiąt lat czekały 
na przebudowę. 

Remontowane będą ulice 
Wolności i Parkowa. Co w ich 
kontekście nas czeka i jakie 
działania będą podjęte? 

Na ulicy Wolności jest duże 
natężenie ruchu. Jest to głów-
ny dojazd do kościoła, więc 
nawet w niedzielę ruch jest in-
tensywny. Prace będą musiały 
być wykonywane w taki spo-
sób, aby jak najmniej zakłócić 
ruch. Nawierzchnia zarówno 
samej ulicy Wolności jak i pla-
cu przed kościołem zostanie 
wykonana z kostki.  Na ulicy 
Parkowej zamiast chodnika 
wzdłuż budynków po stronie 
dawnej piekarni, wyodrębni-
my pas z możliwością zatrzy-

mywania się. Chcemy zwięk-
szyć w ten sposób możliwości 
parkowania.  Ulica Parkowa 
również wykonana zostanie 
z kostki. Przebudujemy też 
skrzyżowanie tej ulicy z pla-
cem Adama Mickiewicza, poja-
wi się tam normalne przejście 
dla pieszych. Przejazd przez 
chodnik zostanie zlikwidowa-
ny. Planujemy przywrócić tak-
że dwukierunkowy ruch przy 
Banku Spółdzielczym, tak aby 
można było z ulicy Nadrzecz-
nej wyjeżdżać na ulicę Mław-
ską. 

Przebudowaliśmy ulicę 
Rzeźnianą, niebawem mają 
ruszyć prace na ulicy Polnej, a 
co z ulicą Płocką, o którą od 
wielu miesięcy dopytują nasi 
mieszkańcy? 

Ulica Płocka na tle innych 
dróg w mieście nie jest w złym 
stanie, w porównaniu np. do 
ulicy Polnej, Jesionowej czy in-
nych, które nie są utwardzone. 
Rozumiem, że ta ulica wymaga 
naprawy. Podjąłem decyzję, że 
zrobimy to ze środków miasta 
oraz Urzędu Marszałkowskie-
go. Mamy już dofinansowanie 
i ulica zostanie wyremontowa-
na. Niestety ciągle wiele pose-
sji z ulicy Płockiej nie podłączy-
ło się do kanalizacji. Niektóre 
podłączenia będą wymagały 
cięcia nawierzchni. Apeluję o 
podłączenie kanalizacji przed 
remontem drogi. Chcę unik-
nąć sytuacji, kiedy to położona 
zostanie nowa nawierzchnia, 
a my będziemy musieli po raz 
kolejny ją ciąć w celu wykona-
nia podłączeń.  

Zostańmy może w temacie 
inwestycji, bo rozmawialiśmy 
o drogach, wiemy że trwa bu-
dowa bloków komunalnych, 
a co jeszcze czeka nas w tym 
zakresie w 2023 roku?

Czeka nas rozpoczęcie 
prac nad modernizacją Stacji 
Uzdatniania Wody i wybudo-
waniem trzech nowych studni 
głębinowych. Obecne stud-
nie miały pracować 10 lat, a 
pracują już po 30-40. Trzeba 
zabezpieczyć dostawy wody 
dla Raciąża i okolic. Zużycie co 
roku wzrasta. Pozyskałem na 
ten cel 4 mln złotych z Polskie-
go Ładu. Obecnie trwają prace 
nad przygotowaniem projektu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Do czerwca tego roku zakoń-
czymy modernizację budynku 
Biblioteki Miejskiej oraz pojawi 
się muzyczny plac zabaw obok 
naszego domu kultury. Wy-
remontujemy pomieszczenia 
w domu kultury pod działa-
nie Radia Raciąż. Wszystko to 
jest finansowane przez środ-
ki własne samorządu, Urząd 
Marszałkowski oraz Minister-
stwa Kultury. Dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
to kwota 1 521 404,63 zł, zaś 
promesa z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
to 533 596,82 zł.

Przystępujemy do kolejne-
go etapu rewitalizacji centrum 
miasta, która obejmie oba 
parki miejskie, obszar daw-
nego grodu, czyli tzw. wod-
ną górę oraz podwórka przy 
placu Adama Mickiewicza. Są 
to kolejne działania, które z 

jednej strony poprawią wy-
gląd miasta, ale też zwiększą 
walory turystyczne Raciąża. 
Ten projekt również jest finan-
sowany z rządowego projektu 
Polski Ład w kwocie prawie 5 
milionów złotych. 

Wróćmy na moment do 
kwestii wspomnianych prac 
na Akacjowej. Może Pan dziś 
ze spokojem powiedzieć, że 
nowe bloki powstaną na czas, 
tak jak to było zapisane w 
umowie z wykonawcą?  

Nic nie wskazuje na to, żeby 
były jakiekolwiek opóźnienia, 
nie mamy takich informacji. 
Przed nami trudne zadanie 
przydziału mieszkań. Po-
dań jest znacznie więcej, nić 
mieszkań. Warto wiedzieć, 
że podanie nie składa się na 
konkretne mieszkanie ani na 
nowe bloki. To komisja miesz-
kaniowa decyduje, kto i gdzie 
otrzyma mieszkanie. Kryte-
ria przydziału oraz priorytety 
zostały określone w uchwale 
Rady Miejskiej. Pierwszeństwo 
będą miały rodziny wielodziet-
ne oraz osoby chore. Bardzo 
ważne będzie też to, żeby oso-
ba ubiegająca się o mieszka-
nie nie miała zaległości wobec 
miasta, np. niezapłaconego 
czynszu, opłat za odpady itd. 

Kolejny temat, który był pa-
lący szczególnie jesienią i w 
początkach zimy, jeszcze w 
ubiegłym roku. Chodzi oczywi-
ście o węgiel, w którego dys-
trybucję włączyliśmy się jako 
miasto. Jak wygląda sytuacja 
w tym zakresie? 
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Na wstępie Burmistrz Miasta 
zaproponował wprowadzenie 
do porządku obrad punktu 
związanego z przyjęciem apelu 
do Zarządu Powiatu Płońskiego, 
a także dyrektora płońskiego 
szpitala w sprawie ponownego 
uruchomienia punktu Nocnej 
i Świątecznej Pomocy Lekar-
skiej, który pozostaje zamknięty 
od 1 lipca 2022 r. Burmistrz ar-
gumentował swoją propozycję 
tym, iż wszelkie informacje do-
cierające do władz miasta czy 
Rady są bardzo nieprecyzyjne, 
a zachowanie dyrekcji pokazuje, 
że nie traktuje ona przedstawi-
cieli miasta poważnie. Mariusz 
Godlewski podkreślał, że mimo 
oddzielnego finansowania NPL 
przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia podjęto decyzję, która wpły-
wa na ograniczenie dostępu 
mieszkańcom Raciąża do opieki 
zdrowotnej. Rada jednogłośnie 
wprowadziła apel do porządku 
obrad.

Działalność międzysesyjna 
Informacje o wydarzeniach, 

które odbyły się od ostatniej 
sesji przedstawiła Sekretarz 
miasta. Gmina Miasto Raciąż 
jest w trakcie realizacji pro-
jektu pn. „Wzrost potencjału 
kulturalnego regionu poprzez 
rozwój infrastruktury kultural-
nej w Gminie Miasto Raciąż”. 
W jego ramach, 15 listopada 
2022 r. podpisano umowę na 
zakup i dostawę wyposażenia 
jednostek kultury w sprzęt na-
głośnieniowo-oświetleniowy. Jej 

wartość to 674 tysiące złotych. 
Miesiąc później dokonano od-
bioru sprzętu na potrzeby funk-
cjonowania rozgłośni radiowej 
(79 150,00 zł), która docelowo 
będzie znajdowała się w MCKSiR 
w Raciążu. Ogólny koszt przed-
sięwzięcia to ponad 2,8 mln zł, 
z czego ponad 2 mln stanowią 
dofinansowania pozyskane 
przez Burmistrza ze środków 
Województwa Mazowieckiego 
a także Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 
Renata Kujawa przypomniała 
również, że 12 grudnia 2022 r. 
dokonano odbioru końcowego 
inwestycji polegającej na „Prze-
budowa ulicy Rzeźnianej”. Pra-
cownicy PGKiM położyli ostatni, 
liczący ponad 175 mb odcinek 
kostki brukowej, łącząc go z od-
cinkiem asfaltowym. Prace były 
współfinansowane ze środków 
Województwa Mazowieckiego. 
W ramach zadania pn.: „Bezpie-
czeństwo w miejscach publicz-
nych na terenie Gminy Miasto 
Raciąż” realizowanego w związ-
ku z przystąpieniem do „Rządo-
wego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych 
zachowań RAZEM BEZPIECZ-
NIEJ im. Władysława Stasiaka 
na lata 2022-2024” zakupiono 
i zamontowano na terenie mia-
sta w sumie 17 nowych kamer, 
co znacząco zmodernizowało 
miejski monitoring. Rozbudo-
wano go również o dodatkowy 
rejestrator 16 kanałowy oraz 2 
dyski. 6 grudnia 2022 r. Gmi-

na Miasto Raciąż otrzymała 
informację o pozytywnej oce-
nie, a tym samym otrzymaniu 
dofinansowania na realizację 
projektu pn.: „Bezpieczny pie-
szy – doposażenie i wyniesienie 
przejść dla pieszych na tere-
nie Raciąża oraz doposażenie 
Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Konarskiego w zakresie 
edukacji komunikacyjnej”. Za-
danie realizowane będzie w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020. Realizacja pro-
jektu obejmuje doposażenie 5 
przejść dla pieszych wyznaczo-
nych na terenie miasta Raciąża, 
m.in. na ulicach Mławskiej (na 
wysokości Ośrodka Zdrowia), 
Kilińskiego (na wysokości Szko-
ły Podstawowej) czy Płockiej 
(na wysokości posesji nr 22). 
Ponadto, Szkoła Podstawowa 
zostanie doposażona w urzą-
dzenia i obiekty o charakterze 
edukacji komunikacyjnej takie 
jak mobilne miasteczko rowe-
rowe, symulator szkoleniowy 
roweru czy symulator zderze-
nia. Całkowity koszt projektu to 
535 946,93 zł, z czego dofinan-
sowanie wyniesie 455 554,89 zł. 

9 mln zł pozyskanych dofi-
nansowań 

Podczas swojego wystąpienia 
podsumowującego rok, Bur-
mistrz skupił się przede wszyst-
kim na pozyskanych środkach 
zewnętrznych z różnego rodza-
ju źródeł, a także rozpoczętych 
i zrealizowanych inwestycjach 

wpływających na rozwój nasze-
go miasta. Na pierwszy plan wy-
suwają się zdecydowanie środki 
pozyskane z rządowego Fundu-
szu Polski Ład. Miasto otrzyma 
aż 8 mln zł na realizację dwóch 
ważnych projektów – rewitali-
zację centrum miasta oraz mo-
dernizację Stacji Uzdatniania 
Wody. W 2022 roku Mariusz 
Godlewski pozyskał też. m.in. 
120 tysięcy złotych z programu 
„Mazowsze dla klimatu” czy pra-
wie 132 tysiące zł na realizację 
programu „Cyfrowa Gmina” 
w ramach którego zainwesto-
wano choćby w wymianę cen-
trali telefonicznej w Urzędzie 
Miejskim. Jeśli chodzi o inwesty-
cje, to najważniejszą z nich roz-
poczętą w 2022 roku był start 
prac przy budowie dwóch no-
wych bloków komunalnych na 
ulicy Akacjowej, co miało miej-
sce w maju. Wybudowano także 
kolejne kilkaset metrów chodni-
ka wzdłuż ulicy Zawoda, a w ob-
rębie placu Adama Mickiewicza 
zmodernizowano oświetlenie 

uliczne – stare, energochłonne 
lampy zastąpiono nowymi, le-
dowymi. Podsumowując, w cią-
gu ubiegłego roku z różnych 
źródeł (środki z budżetu Unii 
Europejskiej, Województwa Ma-
zowieckiego oraz budżetu pań-
stwa) pozyskano prawie 9,3 mln 
zł dofinansowań, co wydatnie 
przyczyniło się do realizacji za-
dań, dzięki którym Raciąż wciąż 
się rozwija. 

Podczas obrad Radni pod-
jęli 12 uchwał, w tym m.in. 
w sprawie uchwalenia Miejskie-
go Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasto 
Raciąż na 2023 rok czy przyjęcia 
programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Raciąż 
w 2023 roku (pełna lista znaj-
duje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego, 
w zakładce „Prawo lokalne”). 
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To był dla nas nowe wyzwa-

nie. Nie miałem żadnych wąt-
pliwości, że powinniśmy wes-
przeć naszych mieszkańców 
w tym obszarze, szczególnie, 
że ceny węgla szalały. Z na-
szej pomocy skorzystało 400 
rodzin w 2022 roku oraz 30 
rodzin 2023 roku. W sumie za-
kupiliśmy 101 ton węgla typu 
orzech oraz 101 ton ekogrosz-
ku. Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszam do zakupu 
węgla, jest dostępny na bieżą-
co. 

Panie Burmistrzu jako mia-
sto borykamy się od wielu lat 
ze zjawiskiem, którego skala 

ostatnio nieco się zmniejszy-
ła, ale ono dalej jest. Chodzi o 
bezdomne psy. W większości 
przypadków zajmuje się nimi 
nasze lokalne stowarzysze-
nie „Psijazna Dłoń”, jednak 
nie wszyscy zdają sobie chy-
ba sprawę, że ma ono swoje 
ograniczenia. 

Bezdomność zwierząt, to 
problem wynikający z nieod-
powiedzialności ludzi. Nasi 
mieszkańcy dbają o swoje 
zwierzęta. Myślę, że większość 
bezdomnych psów, jakimi się 
zajmujemy w mieście przyby-
wa do Raciąża z innych gmin. 
Zwierzęta są dowożone, wy-
rzucane z samochodów, czę-

sto są pobite i poranione. Na 
zlecenie miasta ratują te zwie-
rzęta członkowie Stowarzysze-
nia Psijazna Dłoń. Jestem pełen 
podziwu dla tych osób. Robią 
to z miłości do zwierząt, nie 
pobierają żadnego wynagro-
dzenia. Naprawdę chylę przed 
nimi czoła. To jest ogromna 
praca. Psy z miejskiej prze-
chowalni są wyprowadzane 
regularnie, kilka razy dziennie, 
już przed godziną 6 rano. Wy-
magają podawania lekarstw, 
leczenia, wyjazdów do wetery-
narzy. A przecież każda z tych 
osób normalnie pracuje. Czę-
sto są także ciężkie przeżycia 
psychiczne – zwierzęta trafiają 

do nas strasznie skatowane 
i aż ciężko uwierzyć, że ktoś 
może coś takiego zrobić zwie-
rzęciu. Myślę, że warto zaape-
lować do ludzi, żeby jednak 
reagowali, jeśli widzą, że ktoś 
podrzuca psa czy wyrzuca go 
z samochodu. Nie zgadzajmy 
się na porzucanie i przemoc 
wobec zwierząt.

Tak na koniec, jaki według 
Pana będzie ten 2023 rok? 
Czego mogą spodziewać się 
nasi mieszkańcy? 

Z pewnością będzie to rok 
wytężonej pracy, żeby prze-
prowadzić wszystkie inwe-
stycje w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla mieszkańców, 
żeby na czas je rozliczyć i pra-
widłowo zakończyć wszelkie 
procedury. Będziemy prze-
budowywać wiele ulic, więc 
musimy przygotować się na 
pewne trudności z tym zwią-
zane, dlatego już teraz proszę 
o cierpliwość i wyrozumiałość. 
Wszystkim mieszkańcom Ra-
ciąża życzę, aby 2023 rok był 
dla nich dobrym rokiem.

Rozmawiał Dawid Ziółkowski 

Obradowali miejscy radni 
>> 28 grudnia 2022 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyła się XXXV sesja 

Rady Miejskiej. Podczas obrad Burmistrz podsumował ostatni rok pod względem pozyskanych dofinansowań 
i przeprowadzonych inwestycji. Rada pochyliła się również nad problemem Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekar-
skiej. 



5Nr 1/2023

Marcin Wyrwał spotkał się
z mieszkańcami
>> W piątek 20 stycznia mieszkańcy Raciąża oraz okolicznych 

miejscowości mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym 
spotkaniu i usłyszeć co działo się na Ukrainie od 24 lute-
go ubiegłego roku od naocznego świadka tych wydarzeń. 
W MCKSiR zjawił się reporter Onetu – Marcin Wyrwał. 

Na wstępie dziennikarza przy-
witali Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski oraz Dyrektor domu 
kultury Artur Adamski, którzy 
wraz z Radnym Rady Miejskiej 
Leszkiem Brdakiem podjęli sta-
rania, aby zaprosić go do Ra-
ciąża. Spotkanie rozpoczęło się 
tuż po godzinie 18, a na wstę-
pie Marcin Wyrwał rozpoczął 
od przybliżenia okoliczności, 
w których zaczął podróżować na 
Ukrainę i relacjonować co dzie-
je się za naszą wschodnią grani-
cą. Zapoczątkowały to wydarze-
nia na Majdanie Niezależności 
z jesieni 2013 roku. Następnie 
korespondent był obecny na 
Krymie, gdzie w lutym 2014 
roku zaczęli pojawiać się ro-
syjscy żołnierze bez dystynkcji 
wojskowych (tzw. zielone ludzi-
ki) w celu przygotowania dzia-
łań zbrojnych zmierzających do 
oderwania półwyspu od Ukra-
iny. Ja wtedy podchodziłem do 
nich i pytałem – panowie, skąd 
wy przyjechaliście? I pamiętam, 
że odpowiadali taką twardą, ro-
syjską angielszczyzną – „no ko-
mient”. 

Walki uliczne kilkaset me-
trów od hotelu

Marcin Wyrwał podkreślał, że 
od początku konfliktu na Ukra-
inie, czyli wydarzeń na Krymie, 
wojny w Donbasie, aż po atak 
z lutego 2022 roku cel Władi-
mira Putina jest niezmienny – 
chce odbudować potęgę Związ-
ku Radzieckiego, a w kontekście 
granic powrotu co najmniej do 
stanu sprzed 1991 roku. Repor-
ter wspominał swój wyjazd do 
Kijowa w lutym ubiegłego roku 

– Ja pojechałem tam bodajże 
7 lutego, to miało być tylko na 
chwilę. Mówiłem mojej żonie, 
że góra dwa tygodnie, a wróci-
łem po dwóch miesiącach […] 
Będąc tam na miejscu, już te 
dwa tygodnie wcześniej dało się 
wyczuć, że coś się wydarzy […]
Bardzo szybko dowiedziałem 
się o tym, co się stało. Miesz-
kałem wtedy w Hotelu Ukraina 
w samym centrum Kijowa i o 4 
rano dostałem telefon od zna-
jomej osoby. Otworzyłem okno 
i już było słychać eksplozje. One 
były jeszcze odległe, ale dosyć 
dobrze słyszalne – opowiadał. 
Zaznaczył, że celem Rosjan na 
pierwsze godziny czy dni wojny 
było zajęcie jak największych 
połaci terytorium naszego 
wschodniego sąsiada – po 2014 
roku było to 7% (części obwodu 
Donieckiego, Ługańskiego i Kry-
mu), a w momencie pierwszej 
stabilizacji frontu było to już 
21%. Grupy dywersyjne wpada-
ły do Kijowa i odbywały się tam 
walki uliczne. Mieszkałem wtedy 
niedaleko Targu Besarabskiego 
i w nocy było słychać odgłosy 
strzałów, a idąc ulicą drugiego 
dnia, jakieś 600-700 metrów 
dalej można było zobaczyć po-
rozbijane samochody czy krew 
[…]. 

100 tysięcy zabitych nie 
wzruszy Rosjan 

W trakcie spotkania osoby 
będące na widowni mogły za-
dawać dziennikarzowi Onetu 
pytania. Dyskutowano m.in. 
o uzbrojeniu oraz pomocy 
przekazywanej przez państwa 
zachodnie. Marcin Wyrwał mó-

wiąc o ostrzałach artyleryjskich 
prowadzonych z obu stron zo-
brazował jaką przewagę pod 
tym względem posiada agresor 
– Był moment, że wystrzeliwa-
li 60 tysięcy pocisków dzien-
nie, teraz zeszli do 20 tysięcy, 
a Ukraińcy wystrzeliwują 5 ty-
sięcy. To wciąż jest cztery razy 
więcej […] w Stanach Zjedno-
czonych są w stanie wyprodu-
kować 15 tysięcy takich poci-
sków, ale miesięcznie. Ocenił, 
że wsparcie militarne od krajów 
zachodnich jest niezwykle waż-
ne, ale cały czas prym wiodą 
w nim kraje takie jak Polska, kra-
je bałtyckie, Szwecja, Finlandia, 
Wielka Brytania czy Stany Zjed-
noczone. Wciąż trudno pozy-
tywnie ocenić postawę Niemiec 
i Francji, które są delikatnie mó-
wiąc bardzo ostrożne w udzie-
laniu wsparcia Ukraińcom. Re-
porter pochylił się również nad 
tematem rosyjskich strat w lu-
dziach i opiniach, że 100 tysięcy 
zabitych musiało zrobić wraże-
nie na dowództwie – Podczas 
operacji Barbarossa, czyli ataku 
Niemiec na Związek Radziecki, 
między czerwcem a grudniem 
1941 roku Rosjanie stracili 3 
miliony żołnierzy, którzy albo 
zostali zabici, albo z powodu 
odniesionych ran nie byli zdolni 
do walki, a do tego 3,5 miliona 
wzięto do niewoli. To daje ra-
zem 6,5 miliona ludzi, a jednak 
wszyscy pamiętamy, kto 4 lata 
później zatknął czerwoną flagę 
na Reichstagu – oceniał. 

Z sali padło też pytanie, jak 
w tej chwili Polaków postrzega 
się na Ukrainie? Reporter pod-

kreślił, że od chwili, kiedy inte-
resuje się wydarzeniami na za 
naszą wschodnią granicą śledzi 
coroczne sondaże dotyczące 
stosunku do innych narodo-
wości. Polacy zawsze są w tym 
zestawieniu na czele obok Bia-
łorusinów. Startowaliśmy więc 
z dość wysokiego „pułapu”, 
a w tej chwili jesteśmy jeszcze 
wyżej. 

Komik stał się mężem sta-
nu, europejscy mężowie stanu 
– komikami 

Poruszony został m.in. także 
temat prezydenta Wołodymy-
ra Zełeńskiego, o którego rolę 
w wojnie zapytał Burmistrz Ma-
riusz Godlewski, który wspo-
mniał, że w 1939 roku nasz rząd 
szybko wyemigrował do Rumu-
nii, zaś ukraiński przywódca 
pozostał w stolicy. Dziennikarz 
przyznał rację gospodarzowi 
naszego miasta podkreślając, 
że Zełeński w 100% wywiązał 
się z obowiązków i pokazał, że 
jest prawdziwym mężem stanu. 
Przypomniał, że nie „startował” 
wcale z dobrej pozycji, ponie-
waż przed wybuchem wojny 
jego notowania nie były najwyż-
sze. Wspomniał, że przed wy-
borami prezydenckimi w 2019 
roku rozmawiając w Odessie 
z młodymi aktywistami usłyszał, 
że mają wybór między złodzie-
jem, a komikiem (między Petro 
Poroszenko, a Wołodymyrem 
Zełeńskim, przyp. red.). Stwier-
dzili, że będą głosować na Ze-
łeńskiego, bo czas za kadencji 
Poroszenki został ich zdaniem 
kompletnie zmarnowany. Jak 
ocenił jeden z mężczyzn siedzą-

cych na widowni – Wołodymyr 
Zełeński z komika stał się mę-
żem stanu, a w pozostałych kra-
jach wielu mężów stanu zmieni-
ło się w komików. 

W sali widowiskowej racią-
skiego MCKSiR obecny był 
pochodzący z miasta Kovel, 
a mieszkający obecnie na tere-
nie gminy Raciąż Pan Konstan-
ty – wojskowy, który brał udział 
w walkach na Ukrainie w 2014 
roku, a po wybuchu wojny 
w ubiegłym roku organizował 
bataliony obrony terytorialnej. 
Ze względu na swój wiek nie 
walczy na froncie, ale organi-
zuje pomoc dla rodaków w na-
szym kraju. Kiedyś się mówiło, 
że Rosja to siostra. Ale to nie 
prawda. Prawdziwą siostrą dla 
Ukrainy jest Polska – powiedział 
wzruszony. Oprócz serdecz-
nych podziękowań za naszą po-
moc przekazaną Ukraińskiemu 
narodowi, zagrał także kilka pa-
triotycznych utworów na swojej 
elektronicznej harmonii, co było 
końcowym akordem spotkania. 
Po jego zakończeniu można 
było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie czy przymierzyć kamie-
zlkę kuloodporną, którą Marcin 
Wyrwał nosi relacjonując wyda-
rzenia na Ukrainie. 

Już w lutowym numerze 
„Pulsu Raciąża” będą mogli 
przeczytać państwo obszerny 
wywiad z Marcinem Wyrwa-
łem, w którym opowie m.in. 
o pracy korespondenta wo-
jennego czy jak wyglądała 
napaść Rosji na Ukrainę „od 
środka”. 

RED 
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D. Wasiak - Należy wierzyć we własne możliwości

>> O przełamywaniu stereotypów, kulinarnej pasji, kulisach pra-
cy w renomowanych hotelach czy przesłaniu dla młodych ludzi 
zaczynających swoją zawodową karierę – na ten i kilka innych 
tematów porozmawialiśmy z Damianem Wasiak - raciążani-
nem, doradcą oraz szefem kuchni. 

Przez wiele lat „utarło się”, 
że gotowaniem zajmują się 
przede wszystkim kobiety. 
Obecnie dość mocno się to 
zmieniło. Z czego Pana zda-
niem to wynika? 

Obecnie wiele się zmieniło ze 
względu na proces urbanizacji. 
Dawniej w gospodarstwach do-
mowych, to głównie kobiety zaj-
mowały się przygotowywaniem 
posiłków dla całej rodziny, nato-
miast mężczyźni pracowali. Te-
raz jest zupełnie inaczej. Nasze 
społeczeństwo ciągle ewoluuje 
czego efektem jest odejście od 
stereotypów. Uważam, że to 
bardzo dobry kierunek, ponie-
waż każdy może wybrać swo-
ją własną ścieżkę rozwoju bez 
względu na to kim jest. 

Skąd wzięła się u Pana pasja 
do gotowania? 

Zawsze lubiłem „dobrze” 
zjeść. Ciągle szukałem nowych 
połączeń smakowych. Myślę, że 
ciekawość „nowego” popchnęła 
mnie w kierunku sztuki kulinar-
nej, co w dalszym etapie prze-
rodziło się w pasję. 

Wchodząc na ścieżkę edu-
kacji związaną z gastronomią 
miał Pan przekonanie, że to 
będzie właśnie zajęcie na całe 
życie? 

Wybierając ścieżkę edukacyj-
ną miałem przekonanie, że jest 
to kierunek, w którym chcę się 
rozwijać, jednak życie jest nie-
przewidywalne i trudno stwier-
dzić czy jest to zajęcie na całe 
życie. Jestem pewny tego, że 
gdybym nie pracował w przy-
szłości w zawodzie to gotowa-
nie pozostanie ze mną w mojej 

prywatnej kuchni. 
Gdzie stawiał Pan pierwsze 

zawodowe kroki jako kucharz? 
Gdy skończyłem 18 lat, pra-

cowałem wakacyjnie w pew-
nym obiekcie hotelowym nad 
zalewem Zegrzyńskim. Tam 
pierwszy raz spotkałem się 
z prawdziwą, szeroko pojętą ga-
stronomią. Do dziś pamiętam 
ogromną ilość gości obsługiwa-
ną przez nas w szczycie sezonu 
letniego. 

Umiejętności, których może 
używać Pan teraz w kuchni 
kształtował Pan w hotelach 
znanych, międzynarodowych 
sieci. Można powiedzieć, że 
były to bezcenne doświadcze-
nia? Jak wygląda praca w ta-
kim miejscu od środka? 

Praca w obiekcie hotelowym, 
zwłaszcza w dziale gastrono-
micznym to praca pod presją 
czasu. Charakteryzuje się nie-
zwykłą dynamiką oraz szyb-
kim tempem wykonywanych 
czynności, przy czym należy 
pamiętać o utrzymaniu naj-
wyższej jakości serwowanych 
dań. W hotelach, szczególnie 
pięciogwiazdkowych występuje 
szeroki zakres usług żywienio-
wych, zaczynając od śniadań, 
przechodząc przez porę lunchu 
w restauracji Fine Dine, a także 
serwowanie potraw w porze 
nocnej. Każdy gość może za-
mówić posiłek do swojego po-
koju lub pójść do baru, gdzie 
otrzyma ulubione przekąski. Na 
tym nie koniec, ponieważ orga-
nizowane są również różnego 
rodzaju wydarzenia, eventy, 
imprezy okolicznościowe oraz 

konferencje. Pracy jest bardzo 
dużo i wbrew pozorom jest ona 
naprawdę ciężka. Jednak gdy 
widzimy twarze zadowolonych 
gości pozostaje jedynie ogrom-
na satysfakcja. 

Pojawiają się w Pana głowie 
myśli, że może kiedyś uda się 
otworzyć własną restaurację? 
Czy może marzenia bardziej 
kierują Pana w stronę współ-
pracy z jakimś znanym restau-
ratorem?

Jeszcze o tym nie myślałem. 
Obecnie skupiam się na profe-
sjonalnym podejściu do powie-
rzonych mi obowiązków zawo-
dowych. Natomiast w wolnych 
chwilach inwestuję w siebie po-
przez szkolenia, a także dodat-
kowe zajęcia. 

Pracując w gastronomii 
z pewnością odkrył Pan wiele 
różnych smaków, poznał inne 
kuchnie, jednak którą Pan pre-
feruje? 

Najbardziej urzekła mnie 
kuchnia dalekiego wschodu ze 
względu na jej bogactwo aro-
matów, szeroki wachlarz niety-
powych połączeń smakowych 
oraz rzemieślnicze podejście 
do produktu. Często potrawy 
przygotowywane są zgodnie 
z recepturą przekazywaną z po-
kolenia na pokolenie, a co za 
tym idzie osiągają niepowtarzal-
ny smak. 

Pokazuje Pan, że nie trzeba 
pochodzić z wielkiego miasta, 
aby osiągnąć sukces. Co powie-
działby Pan młodym ludziom 
z Raciąża, którzy chcieliby iść 
w Pana ślady, bądź realizować 
inne swoje pasje, ale mają oba-

wy, że sobie nie poradzą? 
Myślę, że przede wszystkim 

należy uwierzyć we własne 
możliwości oraz dążyć wytrwale 
do celu. Nie ma znaczenia skąd 

pochodzimy i kim jesteśmy. Naj-
ważniejsze jest to w jaki sposób 
myślimy o sobie i dokąd chce-
my dojść. 

Rozmawiał Dawid Ziółkowski 

Niczym niezabezpieczone płyty azbestowe są szkodliwe, na-
wet jeśli tylko leżą na dachu. Deszcze wymywają z nich bowiem 
spoiwo cementowe, przez co wiązki włókien azbestu zostają od-
słonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Im bardziej 
zniszczony jest dach, tym więcej włókien się ulatnia. Szczególnie 
niebezpieczne stają się podczas usuwania z dachu starych płyt 
azbestowych, które się łamią i kruszą. Włókna azbestowe pozo-
stają niewidoczne dla ludzkiego oka - są czterokrotnie cieńsze 
od włosa. Jeśli dostaną się do ludzkiego układu oddechowego, 
trafiają do pęcherzyków płucnych, skąd się już nie wydostaną. 
Wywołują przede wszystkim tak zwaną azbestozę objawiającą 
się dusznościami i uporczywym kaszlem. Powodują też zapale-
nie opłucnej i są także czynnikiem zwiększającym ryzyko zacho-
rowania choćby na raka płuc. 

Gmina Miasto Raciąż już od 2014 roku podejmuje działania 
w celu stopniowego wyeliminowania wyrobów azbestowych 
z terenu miasta. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sys-
tematycznie pozyskiwane są dofinansowania na ten niezwykle 
ważny dla lokalnego środowiska cel. W 2022 roku odebrano 
płyty azbestowe od właścicieli dziesięciu posesji na terenie Ra-
ciąża w ilości 21,660 Mg. 

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych 
ze swoich posesji prosimy o śledzenie kanałów informacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Raciążu – po otrzymaniu informacji ze 
strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie przekazana zostanie wiadomość 
o uruchomieniu naboru wniosków. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wyroby azbestowe, w tym eternit używany jako po-
krycie dachowe, należy usunąć do 31 grudnia 2032.

Źródło: murator.pl
RED

    Azbest
 – dlaczego należy  
    go usuwać?

>>
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>> 17 grudnia 2022 r. był wyjątkowym dniem dla raciąskich krwiodawców. W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raciążu zorganizowano uroczysty jubileusz 40-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. 

Na uroczystości oprócz 
krwiodawców pojawiło się wielu 
znamienitych gości – m.in. Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlew-
ski, Sekretarz Renata Kujawa, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Chrzanowski, Wójt Gmi-
ny Raciąż Zbigniew Sadowski, 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Raciąż Grażyna Rogowska, Sta-
rosta powiatu płońskiego Elż-
bieta Wiśniewska, prezes Zarzą-
du Oddziału Rejonowego PCK 
w Ciechanowie i członek Za-
rządu Mazowieckiego Oddziału 
Okręgowego PCK w Warszawie 
Bogdan Kołakowski, członek za-
rządu powiatu Płońskiego Artur 
Adamski, reprezentująca Polski 
Czerwony Krzyż w Płońsku Be-
ata Oracka, prezes Polmlek Ra-
ciąż Piotr Sypiański, członkowie 
zarządu stowarzyszenia, a także 

wdowa po zmarłym założycielu 
Klubu Krwiodawców w Raciążu 
Edwardzie Pniewskim, Teresa 
Pniewska, która nie kryła wzru-
szenia. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
od chwili ciszy ku pamięci zmar-
łych w 2022 roku krwiodawców. 
Następnie przybliżono rys hi-
storyczny Stowarzyszenia HDK, 
który zaprezentowała jedna 
z członkiń. Klub Krwiodawców 
powstał w połowie lat 70. przy 
Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Raciążu. Po wielu proble-
mach, perturbacjach i zmianach 
prezesów groził mu rozpad, jed-
nak w 1982 roku odtworzono 
go dzięki ponownym staraniom 
Edwarda Pniewskiego. W 2008 
roku prezesem Klubu został 
Andrzej Otowski i w tym samym 
roku został on przekształcony 

w Miejsko-Gminny Klub HDK, 
a 10 lat później w Stowarzysze-
nie Honorowych Dawców Krwi 
w Raciążu. Na tę chwilę zrzesza 
on 125 członków i jest jedną 
z najprężniej działających orga-
nizacji na terenie miasta, a tak-
że gminy Raciąż. 

Podczas swoich wystąpień sa-
morządowcy zgodnie podkre-
ślali, że idea bezinteresownego 
oddawania krwi jest jedną z naj-
szlachetniejszych i podzielenie 
się symboliczną kroplą krwi, 
cząstką siebie jest aktem wspa-
niałej, prospołecznej postawy. 
Życzyli także kolejnych wspania-
łych lat działalności. Wójt Zbi-
gniew Sadowski podkreślił, że 
ważną misją dla stowarzyszenia 
HDK w Raciążu będzie mówiąc 
kolokwialnie „wciągnięcie” do 
działania młodych osób, które 
coraz rzadziej chcą włączać się 
w inicjatywy, z których nie ma 
korzyści materialnych. Grażyna 
Rogowska zaznaczyła, że mimo 
niesamowitego rozwoju me-
dycyny dalej jedynym „produ-
centem” krwi dla człowieka jest 
duży człowiek i za jej oddawanie 
każdemu krwiodawcy należy się 
ogromny szacunek. Burmistrz 
Godlewski nawiązał też do oso-
by Pani Teresy Pniewskiej, która 
oprócz okoliczności powstania 
klubu krwiodawców jest żywym 

świadkiem historii Raciąża – ra-
zem z wieloma innymi raciąża-
nami została na początku grud-
nia 1940 roku wywieziona do 
Generalnego Gubernatorstwa. 

Następnie wręczone zostały 
odznaczenia:

• za całokształt działania na 
rzecz rozwoju i propagowania 
idei krwiodawstwa odznaką 1 
stopnia Zasłużony dla PCK przy-
znano Stowarzyszeniu Honoro-
wych Dawców Krwi w Raciążu,

• odznakę 4 stopnia zasłużo-
ny dla PCK otrzymali Burmistrz 
Mariusz Godlewski, Wójt Zbi-
gniew Sadowski i radny Artur 
Adamski. 

Upominki za aktywna dzia-
łalność w Stowarzyszeniu oraz 
propagowanie idei krwiodaw-
stwa ufundowane przez firmę 
Polmlek otrzymali Krzysztof 
Grabarek, Andrzej Otowski, 
Teresa Żmijewska, Piotr Chro-
stek oraz Piotr Krygiel. Na-
stępnie przekazano upominki 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Płońsku, a także 
te zasponsorowane przez Bur-
mistrza Mariusz Godlewskiego 
i Wójta Zbigniewa Sadowskiego. 
Krwiodawcy otrzymali również 
okolicznościowe medale. 

 

Pierwszy raz oddałem krew 
na komisji wojskowej, potem 
oddawaliśmy ją z kolegami, 
w końcu zapisaliśmy się do 
klubu, zobaczyliśmy, że panu-
je fajna atmosfera i dlatego 
zaczęliśmy działać i robimy to 
do chwili obecnej – wspomina 
prezes Stowarzyszenia HDK, 
Krzysztof Grabarek. Dodaje też, 
że współpraca zarówno z mia-
stem jak i gminą Raciąż jest bar-
dzo dobra – […] myślę, że daw-
no takiej nie było i na wszystkie 
nasze potrzeby zarówno Mia-
sto jak i Gmina odpowiadają 
pozytywnie, dodatkowo mamy 
bardzo duże wsparcie powiato-
we – zakończył.

Czuję, że oddawanie krwi to 
jest mój obowiązek, jak przy-
jedzie tu krwiobus, to wiem, 
że musze tę krew oddać, bo 
może ktoś dzięki tej mojej krwi 
zobaczy kolejnego dnia swoich 
rodziców, swoje dzieci, mat-
kę, żonę… Nie wiem, komu ją 
oddaję, ale wiem, że pomoże 
– mówi wiceprezes Stowarzy-
szenia HDK Andrzej Otowski 
dodając, że Stowarzyszenie 
bardzo chwali sobie współpra-
ce z samorządami Miasta, a tak-
że Gminy Raciąż oraz Powiatem 
Płońskim.

Okrągły jubileusz krwiodawców w Raciążu 

Dbamy o bezpieczeństwo
>> 3 stycznia 2023 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego Burmistrz Miasta wraz z Inspektor Justyną Dumińską przekazali Dyrektor Miejskie-

go Przedszkola w Raciążu Iwonie Karpińskiej apteczki pierwszej pomocy. Ich zakupu dokonano w ramach zadania pn.: „Bezpieczeń-
stwo w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasto Raciąż” współfinansowanego ze środków rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Cieszę się, że dzięki wspar-
ciu z tego programu mogliśmy zainwestować m.in. w modernizację i rozbudowę miejskiego monitoringu, czy przeprowadzić spotkania 
z młodzieżą, na których prezentowano choćby zasady udzielania pierwszej pomocy. To ważne, że w odpowiedni sposób zabezpieczamy 
dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, przekazując placówce w pełni wyposażone apteczki – podkreśla Mariusz Godlewski. RED

"
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Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury
 i Dziedzictwa Narodowego z nową siedzibą
>> 17 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego w Raciążu, która będzie znajdować się w budynku przy ulicy Kilińskiego 56 (wcześniej działała tam m.in. Świetli-
ca Arka). Pomieszczenia zostały przekazane Stowarzyszeniu decyzją miejskich władz. Podczas otwarcia „Raciąskiej Chaty” 
oprócz członków RSTKiN obecni byli także Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Spor-
tu i Rekreacji Artur Adamski, a także prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Robert 
Pniewski. Prezes Danuta Kantorowska po przywitaniu wszystkich zebranych przekazała na ręce Burmistrza podziękowania 
za to, że miejskie władze widząc rozwój Stowarzyszenia zdecydowały, że musi mieć ono swoje „miejsce na ziemi”. Cieszę się, 
że Stowarzyszenie, które cały czas się rozwija i prężnie działa na rzecz promocji naszego miasta oraz ziemi raciąskiej 
będzie miało swój "dom". Raz jeszcze składam wszystkim członkom Stowarzyszenia jak najlepsze życzenia i liczę na 
dalszą owocną współpracę – podkreśla gospodarz Raciąża. Dyrektor Adamski przyznał, że bez Pań z RSTKiN w budynku 
domu kultury zrobi się smutno, ale rzecz jasna bardzo cieszy się z tego, że Stowarzyszenie ma dla siebie świetne miejsce do 
dalszego rozwoju i tworzenia kolejnych prac.

RED

Zajęcia rękodzielnicze 
odbywają się

 we wtorki i piątki 
w godzinach 
10:00-13:00.
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>>  III KADENCJA RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI
 POŻYTKU PUBLICZNEGO (2020 – 2023) 

Działalność pożytku pu-
blicznego to działania spo-
łecznie użyteczne prowadzone 
w sferze zadań publicznych 
przez organizacje pozarządo-
we, osoby prawne, stowarzy-
szenia jednostek samorządy 
terytorialnego, kluby sportowe 
itp. 

Raciąska Rada Działalno-
ści Pożytku Publicznego jest 
organem konsultacyjno-opi-
niodawczym Burmistrza Mia-
sta Raciąża w sprawach doty-
czących różnych dziedzin życia 
społecznego. Powstała w 2015 
roku jako pierwsza w powiecie 
płońskim. 

III kadencja Rady rozpoczę-
ła się 11 lutego 2020 roku. 
Burmistrz Miasta Raciąża Ma-
riusz Godlewski wręczył Akty 
powołania na członków RRDPP 
III kadencji. W jej skład wcho-
dzili przedstawiciele organizacji 
pozarządowych czynnie działa-
jących w naszym mieście, Rady 
Miejskiej w Raciążu oraz Bur-
mistrza Miasta Raciąża: Artur 
Adamski, Dariusz Dobrosielski, 
Danuta Kantorowska, Jerzy La-
wendowski, Małgorzata Stani-
sławiak, Andrzej Staniszewski, 
Marzanna Kubińska, Leszek Ko-
walski, Elżbieta Tobolska, Stefan 
Modrzejewski.

Pracami Rady kierowali 
współprzewodniczący: Stefan 
Modrzejewski i Andrzej Stani-
szewski.

W związku z pandemią koro-
nawirusa działalność na począt-
ku kadencji była bardzo utrud-
niona. Pracowano więc także za 
pomocą komunikatorów. 

W III kadencji odbyło się 16 
posiedzeń członków Rady:

Na początku kadencji:
Rada wystąpiła o wyda-

nie opinii prawnej dotyczą-
cej zakresu opiniowania przez 
nią uchwał podejmowanych 
przez Radę Miejską w Raciążu. 
W podsumowaniu opinii praw-
nej otrzymanej od Radcy Praw-
nego czytamy: „Raciąska Rada 
Działalności Pożytku Publicz-
nego zobowiązana jest do opi-
niowania jedynie uchwał wska-
zanych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i Regula-
minie Rady.”

Rada przyjęła dokumenty 
określające jej misję, wartości 
i cele.

Misją Raciąskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego 
jest wzmacnianie lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego, 

zinstytucjonalizowanie zasady 
dialogu obywatelskiego oraz 
współpracy pomiędzy sekto-
rem publicznym a sektorem 
pozarządowym, działanie na 
rzecz partnerstwa samorządu 
miejskiego i trzeciego sektora 
oraz innych podmiotów pro-
wadzących działalność pożytku 
publicznego w podejmowaniu 
przedsięwzięć dla dobra spo-
łeczności Raciąża. 

Wartości na jakich opiera się 
Raciąska Rada Działalności Po-
żytku Publicznego to:

dobro wspólne, partnerstwo, 
odpowiedzialność, partycypacja 
społeczna.

Główne cele RRDPP: 
 - wzmacnianie roli organizacji 

pozarządowych,
- realizacja zasady dialogu 

obywatelskiego,
- efektywne wykorzystywanie 

zasobów i potencjału społecz-
ności miejskiej do realizacji za-
dań pożytku publicznego, 

- kształtowanie właściwej 
współpracy samorządu miej-
skiego z organizacjami samo-
rządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego,

- doskonalenie relacji part-
nerskich pomiędzy sektorami 
życia publicznego.

Raciąska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego realizu-
jąc swoje zadania w III kaden-
cji zorganizowała spotkania 
z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych działających na 
terenie miasta, dokładnie zapo-
znając się z przedstawionymi 
informacjami o działalności tych 
stowarzyszeń, wspólnie oma-
wiając ich problemy, wyrażając 
swoje opinie na temat ich pra-
cy, oferując także ewentualną 
pomoc. Wszystko to sprzyjało 
dalszej aktywizacji raciąskich 
organizacji pozarządowych.

Rada spotkała się z przedsta-
wicielami:

• Stowarzyszenia Seniorów, 
Emerytów i Rencistów,

• Lokalnego Stowarzyszenia 
na Rzecz Bezdomnych Zwierząt 
„Psijazna Dłoń”,

• Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Raciąskiej „Ziemowit,

• Regionalnego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, 

• Stowarzyszenia Honoro-
wych Dawców Krwi, 

• Ochotniczej Straży Pożarnej, 
• Klubu Sportowego „Błękitni’,
• Związku Harcerstwa Polskie-

go,

• Stowarzyszenia „Wizją Ze-
spoleni”, 

• Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego

Rada interesowała się tak-
że podejmowanymi działaniami 
w związku z pandemią korona-
wirusa oraz przebiegiem akcji 
szczepień przeciw COVID-19 
na terenie Raciąża oraz stanem 
ochrony przeciwpożarowej 
oraz ochrony

Zapoznano się z informacją 
o stanie ochrony przeciwpo-
żarowej i ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniami na 
terenie Raciąża.

Rada zapoznawała się 
z informacjami o realizacji 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na terenie Raciąża.

Interesowała się przebie-
giem „Akcji lato”. Co roku wy-
słuchiwała informacji na temat 
przebiegu tej akcji.

Uczestniczyła w przygoto-
waniu I Raciąskiego Dnia Or-
ganizacji Pozarządowych 

Przeprowadzono dyskusję 
na temat przygotowań do or-
ganizacji tego dnia. W zebra-
niu, oprócz burmistrza Raciąża 
i członków naszej rady, udział 
wzięli przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych aktywnie 
działających na rzecz pożytku 
publicznego na terenie naszego 
miasta i okolic. Rada dokonała 
również podsumowania prze-
biegu tego wydarzenia, uznając 
to wydarzenie za udane, mobili-
zujące do dalszej pracy na rzecz 
społeczności lokalnej. 

Podczas jednego ze spo-
tkań wysłuchano informa-
cji o wspólnym posiedzeniu 
Mazowieckich Rad Pożytku 
Publicznego pod hasłem „Po-
rozmawiajmy o współpracy Rad 

Pożytku na Mazowszu”, które 
odbyło się w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie w for-
mie online.

Odbyło się spotkanie z ko-
mendantem Komisariatu Po-
licji w Raciążu na temat spraw 
dotyczących opieki nad zwie-
rzętami. 

Rada wyznaczała swoich 
przedstawicieli do komisji kon-
kursowych opiniujących oferty 
w konkursach na realizację za-
dań publicznych oraz zapozna-
wała się z informacją o wyni-
kach tych konkursów.

Dokonywano podsumowania 
pracy w kończących się kolej-
nych latach kadencji i opraco-
wywano plany pracy na rok na-
stępny.

Odbyło się spotkanie o cha-
rakterze szkoleniowym na 
temat roli organizacji pozarzą-
dowych działających w naszym 
mieście, współdziałania Racią-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego z różnymi pod-
miotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego oraz 
współpracy Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych z organizacjami 
pozarządowymi. 

W spotkaniu oprócz człon-
ków Rady i Komisji uczestni-
czyli przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu płoń-
skiego, miasta Raciąża, gminy 
Raciąż, w tym Starosta Płoński 
Elżbieta Wiśniewska, Burmistrz 
Miasta Raciąża Mariusz God-
lewski, Członek Zarządu Powia-
tu Płońskiego Artur Adamski, 
przedstawiciele Rady Miejskiej, 
Rady Gminy, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego, organizacji 
pozarządowych współpracują-
cy z Raciąską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego.

Rada opiniowała projekty 

uchwał i akty prawa miejsco-
wego dotyczące sfery zadań 
publicznych: Raporty o stanie 
Gminy Miasto Raciąż, Programy 
współpracy Gminy Miasto Ra-
ciąż z organizacjami pozarządo-
wymi, Projekty budżetu Gminy 
Miasto Raciąż, Strategię Roz-
wiązywania Problemów Spo-
łecznych Gminy Miasto Raciąż 
na lata 2022 – 2026, Programy 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Miasto Raciąż.

W styczniu br. odbyło się 
ostatnie spotkanie członków 
Rady, na którym dokonano 
podsumowania pracy w koń-
czącej się III kadencji. W spotka-
niu wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych. Bur-
mistrz miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski wręczył członkom 
RRDPP podziękowania za solid-
ną pracę w latach 2020 – 2023.

Należy podkreślić fakt wzo-
rowej współpracy Raciąskiej 
Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego z Burmistrzem Mia-
sta Raciąża, który na bieżąco 
interesował się pracą naszej 
Rady, uczestniczył w posiedze-
niach i wspierał ją w działaniach 
oraz z Przewodniczącym i rad-
nymi Rady Miejskiej, Starostą 
Elżbietą Wiśniewską i Człon-
kiem Zarządu Powiatu Arturem 
Adamskim, pracownikami Urzę-
du Miejskiego, Komisariatem 
Policji, wieloma organizacjami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na terenie 
naszego miasta.

Na temat pracy RRDPP 
w III kadencji pisała prasa lo-
kalna - „Puls Raciąża”: nr 2/ 
2020, nr12/2020, nr 6/2021, nr 
1/2022.

 
Stefan Modrzejewski 
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Uroczystości zainaugurowa-
ła msza święta o 11:30, której 
przewodniczył proboszcz racią-
skiej parafii Wiesław Kosiński. 
Przed wejściem do świątyni na 
mieszkańców czekała młodzież, 
rozdająca papierowe korony, 
chorągiewki, a także śpiewniki. 
Podczas liturgii odczytany został 
Komunikat Przewodniczącego 
Komisji KEP ds. Misji na Dzień 
Modlitw i Pomocy Misjom 2023 
- W noc Bożego Narodzenia wraz 
z Maryją i Józefem wpatrywaliśmy 
się w Dzieciątko Jezus. Podziwiali-
śmy pasterzy, którzy jako pierwsi 
pokłonili się Nowonarodzonemu 

Zbawicielowi. Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego podkreśla, że 
Syn Boży przyszedł na świat dla 
zbawienia wszystkich ludzi, Mę-
drcy ze Wschodu uosabiają ludy 
pogańskie. O tym wyśpiewaliśmy 
za Psalmistą: „Uwielbią Pana 
wszystkie ludy ziemi” […] – usły-
szeli wierni.

Po mszy świętej jej uczestnicy 
wyruszyli spod świątyni w orsza-
ku przy dźwiękach tradycyjnych 
polskich kolęd. Na jego czele 
szedł poczet z chorągwiami 
i gwiazdą betlejemską, a tuż za 
nim symboliczni trzej królowie 
– Kacper, Melchior i Baltazar. 

Wśród uczestników nie zabra-
kło rzecz jasna dzieci w pięknie 
przygotowanych królewskich 
strojach. Na głowach mieszkań-
ców pojawiły się wspomniane 
papierowe korony. Mimo chło-
du orszak w ciepłej, świątecznej 
atmosferze przeszedł pod usta-
wioną przy Urzędzie Miejskim 
w Raciążu bożonarodzeniową 
szopkę, by złożyć hołd nowo-
narodzonemu Jezusowi. Tam 
wszyscy uczestnicy orszaku 
śpiewali wraz z chórem para-
fialnym. 

Podczas wydarzenia przed-
stawiciele władz miasta – Bur-

mistrz Mariusz Godlewski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Chrzanowski, Skarbnik 
Maria Karwowska, a także re-
prezentująca Gminę Raciąż 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Grażyna Rogowska rozdali słod-
kie upominki obecnym przy 
szopce dzieciom. Na zakończe-
nie nie brakowało wspólnych 
fotografii na tle figur świętej ro-
dziny. 

Raciąż był jedną z 30 para-
fii Diecezji Płockiej, w której 
odbył się orszak. Jego zwyczaj 
wywodzi się z polskiej tradycji 
jasełkowej i kolędniczej, jednak 

jest w swoim charakterze po-
dobny do parad organizowa-
nych w miastach Hiszpanii czy 
Meksyku, gdzie podczas orsza-
ku Trzej Królowie jadąc ulicami 
miasta rozdają dzieciom słod-
kości. W Warszawie taki or-
szak po raz pierwszy odbył się 
w 2009 roku, a te organizowane 
w naszym kraju są uznawane za 
jedne z największych w Europie.

RED

Niechaj prowadzi nas gwiazda
- królowie przeszli ulicami Raciąża 

>> 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, które potocznie 
nazywamy świętem Trzech Króli, w Raciążu już po raz ósmy 
dzięki współpracy Urzędu Miejskiego, Parafii pw. św. Woj-
ciecha w Raciążu, oraz Miejskiego Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji zorganizowano tradycyjny Orszak Trzech Króli. 

W styczniu kontynuowane były 
prace związane z budową dwóch 
bloków komunalnych na ulicy 
Akacjowej. Na początku miesiąca 
na budynku A trwało przygotowy-
wanie konstrukcji dachu. Rozpo-
częły się także działania wiążące 
się z wykonaniem ocieplenia, a 
także elewacji bloku. Jeśli chodzi 
o stan budynku B na pierwszy ty-
dzień stycznia, ukończony został 
jego drugi poziom, a wykonawca 
był w trakcie zalewania stropu.

RED

Na Akacjowej praca wre>>
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Raciąż znów zagrał z WOŚP

Maciej Miecznikowski wystąpił w raciąskim kościele

>> 29 stycznia odbył się już 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Od samego rana na ulicach miasta obecni 
byli wolontariusze, a o 15:00 w budynku MCKSiR wystarto-
wały koncerty, animacje, licytacje i inne aktywności. We-
dług danych na dzień 30 stycznia wiemy, że udało się zebrać 
30 099,83 zł! (w kwotę nie wliczono datków z e-skarbonki, 
która była aktywna do 1 lutego). Dziękujemy za Państwa 
wsparcie dla szczytnego celu, jakim jest walka z sepsą. 
W lutowym numerze poinformujemy o całej kwocie, jaką 
udało nam się zebrać w raciąskim sztabie. 

RED

Wydarzenie rozpoczęło się po zakończeniu nie-
dzielnej sumy, a ławki w raciąskiej świątyni były 
wypełnione niemal w 100%. Artysta zaśpiewał naj-
piękniejsze polskie kolędy, a także kilka utworów ze 
swojego repertuaru. Widownia usłyszała również 
„Psalm Kochania” z Psałterza Wrześniowego Piotra 
Rubika. 

Maciej Miecznikowski nie skupiał się jedynie na 
śpiewaniu, ale wchodził też w interakcję z publicz-
nością, opowiadał wiele anegdot, a także dzielił się 
zwyczajami z rodzinnych Kaszub, porównując je 
jednocześnie z tymi, które są na Mazowszu. Wśród 
mieszkańców nie brakowało osób, które występ 
piosenkarza chcieli uwiecznić na swoich smartfo-
nach. 

Na zakończenie koncertu artysta otrzymał okla-
ski na stojąco. Burmistrz Mariusz Godlewski wraz 
z proboszczem raciąskiej parafii księdzem Wiesła-
wem Kosińskim złożyli mu także serdeczne podzię-
kowania za przyjazd do Raciąża i znakomity występ. 
Lider zespołu „Leszcze” dostał od gospodarza na-
szego miasta oraz Dyrektora MCKSiR Artura Adam-
skiego książkę „Moje Miasto. Włodarze Raciąża” au-
torstwa Stefana Modrzejewskiego. 

Organizatorami wydarzenia byli Miasto Raciąż, 
MCKSiR w Raciążu oraz Parafia pw. św. Wojciecha 
w Raciążu. 

RED

>> W niedzielę 29 stycznia wczesne popołudnie upłynęło naszym mieszkańcom na prawdziwej muzycznej 
uczcie. W kościele parafialnym wystąpił wokalista zespołu „Leszcze” Maciej Miecznikowski. 


