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Po namaszczeniu mnie przez członków 
władz Naszego Miasta na redaktora niniej-
szego pisma oddaję do Twoich rąk nowy 
i nieco zmieniony PULS RACIĄŻA.

Mam nadzieję, że kilka chwil, które po-
święcisz na lekturę uznasz za czas dobrze 
poświęcony. Wszak jest to TWOJE pismo, 
skierowane do Ciebie i  wydane za Twoje 
pieniądze. 

Możesz być pewien, że oręż jaki niesie za 
sobą możliwość opisywania rzeczy waż-
nych i  mniej ważnych będzie skierowany 
jedynie w  osoby i  przypadki na to zasłu-
gujące; dlatego zachęcam Ciebie mój drogi 
odbiorco do aktywności: podziel się swoimi 

spostrzeżeniami, bolączkami i radościami. 
Napisz o  sprawach które Cię najbardziej 
dotykają, bolą albo Twoim zdaniem nie 
powinny zostać pominięte.  Przyślij  fotki, 
tekst na poniższy adres. 

Wszystkie zgłoszone propozycje nadające 
się do druku, nie zawierające słów obraźli-
wych lub oszczerstw, zostaną opublikowa-
ne w kolejnych numerach.

Redakcja Pulsu Raciąża 
Pl. Adama Mickiewicza 17 
09-140 Raciąż

Sławomir Tyska

Szanowny 
czytelniku, 
mieszkańcu 
Raciąża
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Już drugiego grudnia b.r. wszyscy upraw-
nieni mieszkańcy Raciąża zgodnie ze swo-
ją wiedzą, poglądami i odczuciami oraz za 
sprawą ducha demokracji będą mogli zade-
cydować o tym, czy Burmistrz Miasta Pan 
Janusz Sadowski rzetelnie wykonywał po-
wierzone mu obowiązki oddając swój głos 
w głosowaniu referendalnym.

A jak do tego doszło … ?!

Zacznijmy od końca: dnia 3 września 2012 
na sesji Rady Miasta radni podjęli uchwa-
łę w  sprawie odwołania Burmistrza Pana 
Janusza Sadowskiego ze swojej funkcji 
w  konsekwencji nieudzielenia absoluto-
rium za rok 2011 na wniosek Komisji  Re-
wizyjnej Rady Miejskiej. W  głosowaniu 
jawnym dziesięciu radnych głosowało za 
przyjęciem uchwały, czterech wstrzymało 
się od głosu, nikt nie głosował przeciw, je-
den radny był nieobecny.

Komisja Rewizyjna zarzuciła Burmistrzo-
wi Sadowskiemu nierealizowanie lub opóź-
nienia w  realizacji zadań wyznaczonych 
przez Radę Miasta a zaplanowanych w bu-
dżecie na 2011 rok (m.in. brak monitorin-
gu miejskiego, budowy oświetlenia na ul. 
Ks. Gracjana Rzewuskiego prowadzącej 
na cmentarz, budowy oświetlenia na ul. 
Barańskiego, oraz brak wykonania kanali-
zacji deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego 
i Konarskiego), niestosowanie się do usta-
wy o  zamówieniach publicznych, podpi-
sanie trójstronnego porozumienia pomię-

dzy Miastem, miejską spółką PGKiM oraz 
firmą Termal w  wyniku którego ostatnia 
z wymienionych firm ma zapłacić podatek 
od nieruchomości za prowadzoną przez nią 
ciepłownię dopiero po uregulowaniu przez 
PGKiM należności za energię cieplną. 

Wpływ na decyzję Rady miała zapewne 
również głośna „sprawa wiatraków” oraz  
cofnięcie dotacji unijnych ( 34 tys. zł.) za 
modernizację ośrodka zdrowia przy ul. 
Mławskiej 

Czarę goryczy przepełniło zablokowanie 
kont Urzędu Miasta przez Urząd Mar-
szałkowski  Województwa Mazowieckiego 
w dniu 18 września za nieuregulowanie od 
czwartego kwartału 2002 roku opłat śro-
dowiskowych wraz z  odsetkami (łącznie 
na kwotę 1 260 578,73 zł), dotyczących miej-
skiego wysypiska śmieci.

Burmistrz Miasta próbował walczyć z de-
cyzją Rady Miasta i odwołał się w tym celu 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ta 
z  kolei na posiedzeniu w  dniu 18.07.2012 
przyjęła uchwałę na której pozytywnie za-
opiniowała decyzję Rady.

Parafrazując więc słowa sołtysa ze słyn-
nego filmu SAMI SWOI  z  całą odpowie-
dzialnością rzec by można: TO BĘDZIE 
NA CAŁY POWIAT PIERWSZE TAKIE 
REFERENDUM O  ODWOŁANIE BUR-
MISTRZA I TO W NASZYM MIEŚCIE… 
i to już 2 grudnia.

Wieści z miasta
Referendum lokalne - 2 grudnia 2012.
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15 września 2012 w Mińsku Mazowieckim 
odbyła się druga edycja Turnieju Tańca 
Towarzyskiego o Puchar  Mazowsza. 

Para z Raciąża Alicja Langiewicz i Domi-
nik Sobociński, reprezentująca klub AK-
CENT, działający przy MCKSiR i  prowa-

dzony przez Pana Krzysztofa Langiewicza, 
zajęła drugie miejsce i tym samym wywal-
czyła w klasie 14-15 C standard tytuł wice-
mistrzów województwa mazowieckiego.

Trzecie miejsce w klasie 10-11 E wywalczy-
ła para: Aleksandra Szelągowska i  Eryk 
Pawlak, 

W mińskim turnieju wzięły również udział 
następujące pary: w klasie10-11 D Weroni-
ka Kujawa i Dawid Gburczyk, w klasie 12-
13 D Karolina Olszewska i Kacper Moraw-
ski, w klasie 14-15 D Maria Decker i Jakub 
Morawski. 

Zaledwie dwa tygodnie później, bo 29 wrze-
śnia w płońskiej hali sportowej ramach XI 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzy-
skiego „Akcent 2012” o puchar Burmistrza 
Płońska, pary z Raciąża znów stawały na 
podium w swoich kategoriach:

W klasie 10-11 E Aleksandra Szelągowska 
i Eryk Pawlak – 3 miejsce

W klasie 14-15 C Alicja Langiewicz i Domi-
nik Sobociński – trzecie miejsce w standar-
dzie oraz drugie miejsce w tańcach latyno-
amerykańskich.

Turniej zorganizowany został przez nasz 
rodzimy Klub Akcent.

W Raciążu mamy 
wicemistrzów 
województwa…
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Dobre wieści dla pacjentów leczących się 
w Ośrodku zdrowia przy ul. Mławskiej 15 … 

Po remoncie oddano do użytku odnowio-
ny po remoncie budynek Ośrodka zdrowia 
w którym mieści się m.in. Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej MARIAMED oraz 
stacja Pogotowia Ratunkowego SPZZOZ 
w Płońsku.

Gorsza wiadomość dla podatników, to ta, iż 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych dokonała obniżki wywalczo-
nej przez miasto unijnej dotacji o 34 tys. zł.

Przez pewien czas istniało zagrożenie, że do-
tacja zostanie wstrzymana w całości. Przy-
czyną było aneksowanie przez Burmistrza 
umowy z wykonawcą remontu i tym samym 
przedłużenie o kolejne 212 dni terminu jego 
ukończenia.

Co prawda miasto Raciąż nie partycypo-
wało w kosztach remontu Posterunku Po-
licji przy ul. Błonie 1 ale mamy w mieście 
kolejny odnowiony budynek.

Tym razem za sumę prawie 600 tys. zł ze 
środków Komendy Wojewódzkiej Policji 
oddano po remoncie placówkę dla racią-
skich stróżów prawa. 

Remont objął wnętrze i zewnętrzną część 
budynku. Pobudowano parking, usunięto 
ogrodzenia, pojawił się podjazd dla wóz-
ków inwalidzkich.

Dyżurka została przeniesiona na parter, 
podobnie jak sala narad oraz pomieszcze-
nia techniczne.      Na piętrze funkcjonariu-
sze mają do swojej dyspozycji sekretariat, 
gabinet komendanta, pokoje zespołu kry-
minalnego i  zespołu dzielnicowych oraz 
dwa pokoje przesłuchań przedzielone lu-
strem weneckim.

Na czas remontu posterunek przeniesiony 
był do budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. 
Mławskiej 15.

Ośrodek zdrowia 
wyremontowany

Nowy posterunek 
policji …
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16 października w  dniu targowym na ul. 
Mławskiej, tuż przy ostatnich zabudowa-
niach w kierunku Pólka Raciąż doszło do 
poważnego wypadku drogowego. 

Dochodziła 10:00, Opel corsa prowadzony 
przez 22 latka uderzył czołowo w  ciągnik 
ursus kierowany przez 55 letniego miesz-
kańca naszej gminy. W  wyniku wypadku 

do szpitala w Płońsku trafiła 52 letnia ko-
bieta, pasażerka ciągnika.  Droga w  kie-
runku Krzeczanowa została zablokowana 
do późnych godzin popołudniowych. 

Sprawca wypadku, kierowca Opla nie po-
siadał uprawnień do kierowania pojazda-
mi, badanie wykazało, że we krwi miał 1,6 
promila alkoholu.

Lista 24 osób uprawnionych do zawar-
cia umowy najmu została wywieszona 19 
października na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Raciążu przy ul. 
Mickiewicza 17 na okres 14 dni oraz opu-
blikowana na stronie internetowej Urzędu:  
www.miastoraciaz.pl

Kandydaci na lokatorów po uprzednim 
złożeniu wniosków zostali zaopiniowani  

przez Społeczną Komisję Mieszkaniową 
powołaną przez Burmistrza.

Wszelkie decyzje dotyczące zatwierdzenia 
listy oczekujących i przyznania im miesz-
kań należą w całości do kompetencji Bur-
mistrza Janusza Sadowskiego.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia  można skła-
dać w sekretariacie Urzędu, pokój nr 2.

Budynek Akacjowa do zasiedlenia …

Poważny wypadek na Mławskiej
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OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta Raciąża 
z  dnia 29 października 2012 roku

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w związku z art.54 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. nr 88 poz.985 z póżn.zm.), art. 61 a, 61 b  
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z  późn. zm.), uchwałą 
Nr XXI/170/2005 Rady Miejskiej w  Raciążu z  dnia 17 czerwca 2005 roku w  sprawie podziału 
Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckie-
go Nr 166, poz. 5308) oraz uchwały Nr XL/217/2010 Rady Miejskiej w  Raciążu z  dnia 09 września 
2010 roku w  sprawie zmian w  podziale Gminy Miasta Raciąż na obwody głosowania (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 173, poz. 4390) - podaję do publicznej wiadomości 
informację o  numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
do spraw referendum w  referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Raciąż 
przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 2 grudnia 2012 roku.

Numer
obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1

Miasto Raciąż – ulice :
   Barańskiego, Błonie, Cicha, Dr. Atanazego
   Hankiewicza, Dworcowa, Jesionowa, 
   Józefa Piłsudskiego, Kościuszki, 
   Kraszewskiego, Kwiatowa, Lipowa, 
   11 Listopada, Łąkowa, Ogrodowa, Płocka,
   Polna, Reymonta, Słoneczna, Sportowa,
   Spółdzielcza, Warszawska, Wolności, 
   Zakolejowa, Zielona.

Miejski Zespół Szkół
w Raciążu

ul. Kilińskiego 62 B
tel. 23) 67-91-181

2

Miasto Raciąż – ulice :
   Akacjowa, Basztowa, Bolesława Chrobrego,
   Bronisława Zielińskiego , Działkowa, Jana 
   Pawła II, Juranda, Kasztelańska, Kilińskiego,
   Krótka, ks. Gracjana Rzewuskiego, 
   550 - Lecia Raciąża, Leśna , Mieszka I , 
   mjr. Henryka Dobrzańskiego , Mławska, 
   Młodzieżowa, Nadrzeczna, Parkowa, Plac 
   Adama Mickiewicza, Przechodnia, Romana 
   Wnorowskiego , Rzeźniana, Spacerowa, 
   Stanisława Konarskiego, 19 Stycznia, 
   Szwedzka , Władysława Jagiełły, Zawoda, 
   Ziemowita.

Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji

w Raciążu
ul. Parkowa 14

tel. 23) 679-10-78

Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w  dniu głosowania od godz. 7°° do godz. 
21°°
Lokal  Nr 2 dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę Burmistrzowi do dnia 12 listopada 
2012 r.
Lokal  Nr 1, zgodnie z art.61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 
112 z  późniejszymi zmianami), jest wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

BURMISTRZ
/-/ mgr Janusz Sadowski
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Czytelnicy piszą
Jest taki dzień …
Co roku w listopadzie obchodzony jest w całej 
Polsce – Dzień Seniora. 

Zaznaczony w kalendarzu ten szczególny dzień 
to bardzo ważna data dla wszystkich starszych 
ludzi. Aby uczcić swoje święto w serdecznej at-
mosferze (na kilkanaście dni przed terminem 
20.X.) członkowie Klubu Emeryta i  Rencisty 
przygotowali uroczystą kolację. Zaproszono na 

nią również BURMISTRZA RACIĄŻA – JA-
NUSZA SADOWSKIEGO.

Tym razem salę na tę imprezę użyczyła gościn-
na Ochotnicza Straż Pożarna, której Zarząd 
Klubu składa podziękowania.

Gorąca herbata, pyszna kawa, słodkości oraz 
dobre jedzenie rozpędziły melancholijny na-
strój jesienny. Zaś upojna muzyka, tańce, liczne 
toasty i  koncert życzeń zahartowały wszyst-
kich na idące, długie i mroźne wieczory.

Za sprawą muzyki „retro” wszyscy mieli tylko 
„20 lat”. Bawiono się wesoło i radośnie.

E.W.A.

Wiele się dzieje wokół naszej piłkarskiej dru-
żyny. 

Sezon 2011-2012 zakończył się 9 czerwca wy-
graną  z KS Pniewo w Pniewie 2 : 7. Błękitni 
awansowali bezpośrednio do rozgrywek IV ligi  
północnej Mazowieckiego ZPN., zdobywając 
tym samym mistrzostwo Ligi Okręgowej gru-
py Ciechanowsko – Ostrołęckiej. 

Puchar od władz MZPN wręczony został tuż 
przed meczem z Huraganem Wołomin.

Ale wcześniej … bo jeszcze w trakcie poprzed-
niego sezonu wybrano nowe władze klubu, któ-
re zobowiązały się do wprowadzenia zespołu 
seniorskiego do wyższej klasy rozgrywkowej 
i  słowa dotrzymały. Głosami członków klubu 
LKS Błękitni Raciąż stanowisko prezesa po-
nownie objął Janusz Chłopik. Do Zarządu klu-
bu wybrano:  Piotra Obrębskiego, Bogdana 
Jeżaka, Jerzego Lewandowskiego, Andrzeja 
Karasiewicza, Artura Kopcińskiego oraz Re-
migiusza Morawskiego.  Władze rewizyjne sta-
nowią: Andrzej Staniszewski, Robert Dobies 
i Patryk Obrębski. 

W obecnym sezonie nasz zespół, jak na benia-
minka rozgrywek, radzi sobie całkiem przy-
zwoicie.

Do tej pory rozegrano 13 spotkań, po których 
Błękitni zajmują szóste miejsce w tabeli z do-
robkiem 19 punktów.

Spotkanie z KS Łomianki miało zostać roze-
grane 27.10.2012 o godz. 14.00 w Łomiankach . 
Niestety z powodu warunków pogodowych zo-
stało odwołane. 

Decyzją Wydziału Gier MZPN mecz z KS Ło-
mianki odbędzie się w tydzień po zakończeniu 
rozgrywek ligowych. 

Kolejny mecz piłkarze Błękitnych Raciąż roze-
grają w ramach 14 kolejki na własnym stadio-
nie 03.11.2012 o godz. 13.30. podejmować będą 
zespół Wkry z Żuromina.

Awans na 90 – lecie

Błękitni Raciąż – Bug Wyszków 2:1
(walkower dla drużyny gości za delegowanie do gry-

zbyt małej ilości młodzieżowców 0:3).

Błękitni Raciąż – Huragan Wołomin 1:2

Bzura Chodaków (Sochaczew) – Błękitni Raciąż  2:4

Błękitni Raciąż – MKS Przasnysz  2:2 

Narew Ostrołęka – Błękitni Raciąż  1:4

Błękitni Raciąż – Czarni Węgrów   2:1

Mazur Gostynin – Błękitni Raciąż  3:1

Błękitni Raciąż – Kasztelan Sierpc   4:0

Mławianka Mława – Błękitni Raciąż  2:1

Błękitni Raciąż – Nadnarwianka Pułtusk  7:0

Błękitni Gąbin – Błękitni Raciąż  0:1

Błękitni Raciąż – Ostrovia Ostrów Mazowiecka 2:0

KS Łomianki – Błękitni Raciąż - odwołany
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Nieco gorzej wygląda sprawa Pucharu Polski. 
Błękitni po wygranej w Ostrołęce z tamtejszą Koroną w IV rundzie P.P. 1 do 3 po rzutach kar-
nych (0:0 w meczu) co prawda awansowali do kolejnej rundy ale swój awans okupili kontuzją 
Mateusza Tarnowskiego, który z urazem brzucha trafił do ostrołęckiego szpitala.
Pucharowa przygoda Błękitnych skończyła się na ¼ finału Okręgowego Pucharu Polski meczem 
z Wkrą Żuromin. Wyjazd do Żuromina zakończył się pechowo – przegraliśmy 3 : 0.

Tabela sezonu 2012-2013 po 13 rozegranych kolejkach:

L.P. Klub Rozegranych 
meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki

1.  Huragan Wołomin 13 33 11 0 2
2.  MKS Przasnysz 13 25 7 4 2
3.  Wisła II Płock 13 24 8 0 5
4.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 13 23 7 2 4
5.  Mławianka Mława 13 22 7 1 5
6.  Błękitni Raciąż 12 22 7 1 4
7.  Bug Wyszków 13 21 6 3 4
8.  Błękitni Gąbin 13 21 7 0 6
9.  Wkra Żuromin 13 19 5 4 4
10.  Czarni Węgrów 13 18 5 3 5
11.  Mazur Gostynin 13 18 5 3 5
12.  Narew Ostrołęka 12 18 5 3 4
13.  Kasztelan Sierpc 12 13 4 1 7
14.  KS Łomianki 12 11 3 2 7
15.  Bzura Chodaków (Sochaczew) 13 4 1 1 11
16.  Nadnarwianka Pułtusk 13 0 0 0 13

Kadra na sezon 2012-2013:
Kamil Kalinowski – bramkarz (wychowanek) Mateusz Kokosiński – bramkarz (wychowanek)
Jarosław Żebrowski – obrońca (wychowanek) Paweł Kopczyński – obrońca (wychowanek)
Mariusz Unieżyski – obrońca Dima Mielnik – obrońca 
Kamil Wróblewski – obrońca (wychowanek) Kamil Szelągiewicz  - pomocnik (wychowanek)
Mateusz Tarnowski – pomocnik Daniel Kocięda – pomocnik (wychowanek)
Arkadiusz Wróblewski – pomocnik Mariusz Miłkowski – pomocnik
Sebastian Ambroziak – pomocnik Jarosław Unierzyski – pomocnik
Kamil Boniewski – pomocnik Łukasz Szelągiewicz – pomocnik (wychowanek)
Piotr Nowicki – pomocnik (wychowanek Kamil Osiecki – pomocnik (wychowanek)
Marcin Kowalski – napastnik Mariusz Kopecki – napastnik
Maciej Kozieradzki  - napastnik

Zdjęcie dzięki uprzejmości blekitniraciaz.eu


