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Projekt kanalizacja
zakończony

Gmina Miasto Raciąż zrealizowała
roboty budowlane w ramach projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno –
kanalizacyjnej w Gminie Miasto Raciąż”.
W ramach zadania wykonano budowę
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ciśnieniowej, rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków oraz modernizację
Stacji Uzdatniania Wody. Na 30 listopada
2019r. przypada termin zakończenia
realizacji projektu.
- str. 3

Remont Hali Sportowej
Dzięki pozyskanym przez Burmistrza
środkom z Województwa Mazowieckiego,
trwają prace remontowe wewnątrz
budynku Hali Sportowej przy Stadionie
Miejskim.
Oprócz
opracowania
dokumentacji projektowej, w zakresie prac
znalazły się wymiana instalacji elektrycznej,
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
remont pomieszczeń socjalno-bytowych,
remont schodów, obicie ścian materiałami
wykorzystywanymi
w
obiektach
sportowych z montażem stałych elementów
wyposażenia hali.
- str. 4

Ziemowita i Piłsudskiego
w nowej odsłonie
W ostatnich dniach przeprowadzono
naprawę nawierzchni na ulicy Ziemowita.
Ubytki w jezdni zostały usunięte za pomocą
gorącej masy asfaltowej. Ponadto poprawiono
estetykę i funkcjonalność ulicy Piłsudskiego.
Na chodnikach wzdłuż ulicy Piłsudskiego
- do posadzonych drzewek dołączyły nowe
ławki i kosze na śmieci. Staramy się, aby
estetyka naszego miasta systematycznie się
poprawiała.
- str. 4

Grudniowy Świąteczny Raciąż
Boże Narodzenie to ulubione święto
większości Polaków. Przygotowania do
tych szczególnych dni w naszych domach
rozpoczynamy na długo przed grudniowym
świętowaniem. Choinka, opłatek, jemioła
i – wyczekiwane szczególnie przez dzieci
– prezenty. W Raciążu świąteczny nastrój
panował będzie już od początku grudnia.
W planach jest wieczór kolęd połączony z
finałem akcji „Świąteczna paka dla zwierzaka”,
świąteczny spektakl oraz Miejsko – Gminna
Wigilia.
- str. 2

Raciąska Księga Pamięci
W listopadowe popołudnie w sali
widowiskowej MCKSiR w Raciążu odbyła
się promocja publikacji pt. „Księga pamięci”
wydanej przez Regionalne Stowarzyszenie
Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Raciążu. W książce znalazły się wspomnienia
mieszkańców Raciąża , którzy doświadczyli
okrucieństw II wojny światowej lub bliskich
lat powojennych oraz wywiady z osobami,
które przeżywały koszmar wojny.
- str. 7

101 lat Niepodległej
11 listopada obchodzimy jedno z
najważniejszych świąt państwowych w
Polsce – rocznicę odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. Jak co roku, również w Raciążu
odbyły się uroczyste obchody tego dnia.
O ważnym dla każdego Polaka święcie nie
zapomnieli także uczniowie raciąskich szkół.
A Raciąskie Centrum Kultury podświetlono
na biało – czerwono.
- str. 6
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zanowni Mieszkańcy,
30 listopada 2019 roku to
bardzo ważna data w historii samorządu miejskiego. Największy projekt realizowany przez nasze miasto
właśnie dobiega końca. Jest to projekt największy zarówno pod względem wartości i dofinansowania.
Dzięki pozyskanemu przeze mnie
dofinansowaniu oraz odliczeniu
podatku VAT warte 14 milionów
złotych prace kosztowały budżet
miasta 4 miliony złotych. Dofinansowanie i zwrot VAT do kasy miejskiej to kwota 10 milionów złotych.
Tyle zaoszczędziliśmy. Przebudowa
oczyszczalni ścieków, modernizacja
stacji uzdatniania wody oraz budowa
kanalizacji miejskiej to zadania realizowane w tym projekcie. Inwestycje
te były konieczne. Jako nieliczni nie
mieliśmy skanalizowanych głównych
ulic, a nawet centrum. Oczyszczalnia w każdej chwili groziła awarią.
Na szczęście to już za nami. Realizacja projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno – kanalizacyjnej
w Gminie Miasto Raciąż” sprawi, że
unikniemy kar ze strony instytucji
Unii Europejskiej. Ta największa w
historii miasta inwestycja niesie ze
sobą wiele korzyści dla Raciążan – to
przede wszystkim poprawa zabezpieczenie odbioru ścieków komunalnych, poprawa jakości obsługi wodno-kanalizacyjnej oraz stopniowa
stabilizacja cen wody i ścieków, na
co wpłyną nowe rozwiązania technologiczne. W krótkim czasie umożliwiliśmy podłączanie się do nowo
powstałej sieci i zachęcam wszystkich
mieszkańców, którzy jeszcze tego nie
zrobili, by zgłaszali się do PGKIM
sp. z o.o. w celu ustalenia szczegółów
wykonania przyłącza – im większa
liczba użytkowników, tym bardziej
wydajna będzie nasza nowa oczyszczalnia ścieków. Serdecznie dziękuję
również wszystkim osobom, które
były zaangażowane w ten projekt i
dzięki którym mógł zostać on zrealizowany.
Rocznica odzyskania niepodległości
11 listopada tradycyjnie zebraliśmy
się w naszym kościele parafialnym na
mszy za ojczyznę, a następnie pod
Pomnikiem Pamięci Narodowej, by
oddać hołd, złożyć wieńce, kwiaty
i uczcić pamięć tych, którzy oddali
swoje życie byśmy dziś mogli być
wolnymi ludźmi, mówić w polskim
języku i mówić o sobie „Jestem Polakiem”. Przemawiając przy pomniku
pozwoliłem sobie na krótkie przedstawienie historii naszego miasta i
tego co się w nim działo, kiedy Polski próżno było szukać na mapach

świata. Musimy pamiętać o ludziach
z tamtego okresu, imiennych i bezimiennych bohaterach, którzy robili
wszystko by polskość, nasze tradycje,
kultura i język w tym regionie nie
zanikły. W Święto Niepodległości
mieliśmy też okazję obejrzeć inscenizację historyczną, przypominającą
autentyczne wydarzenie, które miało
w Raciążu miejsce, czyli rozbrojenie
pruskiego posterunku w listopadzie
1918 roku. To ważne, abyśmy przekazywali kolejnym pokoleniom, że w
Raciążu też walczono o niepodległą
ojczyznę. Chciałbym bardzo podziękować osobom, które brały udział w
inscenizacji, dziękuję orkiestrze strażackiej z OSP Raciąż, harcerzom ze
Szkoły Podstawowej w Raciążu oraz
pracownikom domu kultury. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, gościom i wszystkim uczestnikom uroczystości.
Zmiany na Piłsudskiego i remont Hali
Ostatnie tygodnie przyniosły
zmiany jeśli chodzi o nowe drzewka
pojawiającą się na miejskich chodnikach. Wcześniej dzięki wsparciu
które udało mi się pozyskać z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza” w
obu parkach miejskich i na innych
terenach zielonych w mieście także
dokonano nowych nasadzeń. Dzięki
naszym działaniom zmienił się wygląd chodników biegnących wzdłuż
ulicy Piłsudskiego. Oprócz drzewek,
stanęły tam również nowe ławki czy
kosze na śmieci. Te działania mają
przede wszystkim pomóc w poprawie
wyglądu Raciąża, ale również są podejmowane dla większej wygody naszych mieszkańców. Szerszy projekt
dotyczący zieleni, który systematycznie będziemy realizowali ma sprawić, by parki miejskie, ale także np.
rondo, stawały się coraz piękniejsze
i były prawdziwą wizytówką Raciąża. Po ukończeniu prac na zewnątrz
budynku, teraz trwa remont wnętrza
Hali Sportowej przy Stadionie Miejskim. Działania obejmują wymianę
instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont
pomieszczeń
socjalno-bytowych,
remont schodów, obicie ścian materiałami wykorzystywanymi w obiektach sportowych z montażem stałych
elementów wyposażenia hali, a także
zainstalowanie stojaków rowerowych
na zewnątrz budynku. Podpisana
została też umowa z wykonawcą
remontu dachu, który okazał się
niezbędny. Prace obejmą demontaż
starego pokrycia, a następnie zainstalowanie dźwigarów dachowych,
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Mariusza Godlewskiego

pokrycia dachowego, obróbek ciesielskich i blacharskich. Chciałbym,
by po zakończeniu tych prac Hala
stała się miejscem, z którego będzie
mogła korzystać młodzież z naszego
miasta, a także stanie się ona swoistym domem dla Błękitnych Raciąż.
Przy okazji chciałbym pogratulować
drużynie seniorów dobrego wyniku
na koniec tego sezonu.
Księga pamięci
W ostatnim czasie wydana została „Księga Pamięci”, która zawiera
wspomnienia z wojny oraz wywiady z mieszkańcami naszego miasta, którzy pamiętali okrutne czasy
niemieckiej okupacji, a następnie
sowieckiej obecności na naszym terenie. W piątek 22 listopada miałem
okazję uczestniczyć w spotkaniu, na

którym odbyła się promocja książki,
a także odegrano spektakl „Strach”,
napisany przez raciążankę Wiktorię
Petrykowską. Jako pasjonat naszej
lokalnej historii chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby ta publikacja powstała. Czytając wspomnienia możemy sobie jedynie wyobrazić,
co czuli ludzie wyrzucani z własnych
domów, żyjąc w ciągłym strachu i
obawie o życie własne i swoich najbliższych. To bardzo ważne, byśmy
pielęgnowali takie wspomnienia, by
przekazy naszych ojców i dziadków
nie przeszły bez echa, ale zostały
utrwalone dla następnych pokoleń
mieszkańców Raciąża.
Raciążanin wicemistrzem i
mistrzem świata
Wewnątrz numeru będziecie mogli Państwo przeczytać rozmowę z
funkcjonariuszem Policji z naszego
komisariatu, sierżantem sztabowym
Patrykiem Błockim, który na co
dzień uprawia kulturystykę i w tej
dyscyplinie sportu odnosi bardzo
duże sukcesy. Podczas Mistrzostw
Świata w Słowenii i na Litwie wywal-

czył tytuł wicemistrza i mistrza świata. Bardzo cenię ludzi z pasją, dlatego
serdecznie gratuluję wielkiego zaangażowania w ten sport, osiąganych
wspaniałych sukcesów i życzę kolejnych na międzynarodowej arenie.
Budżet 2020
Systematycznie pracujemy nad
przyszłorocznym budżetem naszego
miasta. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że otrzymana subwencja na
oświatę niestety będzie mniejsza niż
było to w 2019 roku. Wzrasta płaca
minimalna. Mniejsze będą także dochody z podatku dochodowego od
osób fizycznych. Dostaliśmy pismo o
propozycji podwyżki ceny prądu za
oświetlenie miejskie o ponad 30%.
To wszystko sprawia, że dochody
będą mniejsze a wydatki większe. Na
te zmiany nie mamy wpływu. Mogę
jednak zapewnić, że zrobimy wszystko, aby budżet na nowy rok był
zrównoważony i objął najważniejsze
kwestie dla funkcjonowania i rozwoju naszego miasta. Tak jak miało to
miejsce w tym roku, również w roku
2020 będziemy pozyskiwać dotacje z
zewnętrznych źródeł.

Zapraszamy mieszkańców – grudniowe atrakcje czekają

Grudniowy Świąteczny Raciąż
Boże Narodzenie to ulubione święto większości Polaków.
Przygotowania do tych szczególnych dni w naszych domach
rozpoczynamy na długo przed
grudniowym
świętowaniem.
Choinka, opłatek, jemioła i –
wyczekiwane szczególnie przez
dzieci – prezenty. W Raciążu
świąteczny nastrój panował będzie już od początku grudnia.
Zwyczaje i tradycja są ważne dla
nas wszystkich. Przekazywane z
pokolenia na pokolenie i pielęgnowane. Każdy z nas chciałby by jego
święta były wyjątkowe i szczególne.
Pamiętajmy jednak, że święta tworzą
przede wszystkim ludzie, którymi
się otaczamy. Najważniejsza jest rodzinna atmosfera i wspólne świętowanie. To właśnie te emocje chcemy
Państwu zapewnić w ten grudniowy
świąteczny czas.
Świąteczna paka dla zwierzaka
5 grudnia w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
zorganizowany zostanie wieczór
kolęd połączony z finałem zbiórki
„Świąteczna paka dla zwierzaka”.
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Biletem wstępu na koncert kolęd
będzie jakiś smakołyk dla zwierząt,
które w okresie zimowym potrzebują
szczególnie naszej troski i opieki. W
ramach wieczoru wystąpią lokalni
młodzi artyści. Planowane są również prezentacje sceniczne młodzieży, Chóru Miejskiego, Chóru Parafialnego oraz zaproszonych gości.
Ponadto odbędzie się prezentacja
spektaklu „Psia kość”, która uzmysłowi uczestnikom jak ważne jest
dobro naszych przyjaciół zwierząt.
Serdecznie zapraszamy i o zwierzakach pamiętamy. Startujemy o godz.
17:00.
Prezent na mikołajki
W mikołajkowe popołudnie 6
grudnia zapraszamy serdecznie do
Raciąskiego Centrum Kultury na
spektakl teatralny o tematyce świątecznej pt. "Śląska Pastorałka". Miejskie obchody mikołajek rozpoczniemy o godz. 18:00. Przedstawienie
będzie dostosowane do widzów w
różnym wieku, tak by zapewnić
rozrywkę dla całych rodzin, a także
zapoczątkować magiczny świąteczny
czas i rozpocząć oczekiwania na wyjątkowy w roku okres Świąt Bożego
Narodzenia. Przygotowane zostaną
również ozdoby i dekoracje świątecz-

ne w celu stworzenia odpowiedniej
atmosfery.
Wigilia miejska
Już siódmy raz chcielibyśmy się
spotkać z Wami Drodzy Mieszkańcy
w grudniowe, niedzielne popołudnia
15 grudnia na wspólnej Miejsko Gminnej Wigilii. Zapraszamy Was
– przyjdźcie tego dnia na Plac Adama Mickiewicza i wspólnie z nami
spędźcie ten magiczny przedświąteczny czas. Jedno możemy zapewnić
– atmosfera będzie iście świąteczna.
Mamy nadzieję, że wspólnie podzielimy się chlebem i złożymy sobie
serdeczne życzenia. W tym roku organizatorzy wydarzenia szykują dla
Was niespodziankę – w świąteczny
klimat wprowadzi nas występ Sienna Gospel Choir. W programie także
wspólne kolędowanie i przekazanie
światełka betlejemskiego. Na wszystkie grzeczne dzieci w swym domu
czekał będzie Święty Mikołaj z drobiazgami. Zaś w hali namiotowej
prowadzone będą warsztaty rękodzielnicze. Degustować będzie można także potrawy wigilijne, m.in.
czerwony barszczyk, groch z kapustą
czy śledzie. Nie może Was tego dnia
zabraknąć. Bądź razem z nami od
godz. 17:00!
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Raciąskie obchody święta niepodległości

101 lat Niepodległej
11 listopada obchodzimy
jedno z najważniejszych świąt
państwowych w Polsce – rocznicę odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. Jak co roku,
również Raciążu odbyły się
uroczyste obchody tego dnia.
O ważnym dla każdego Polaka
święcie nie zapomnieli także
uczniowie raciąskich szkół.

podziwiać oświetlenie w narodo- śpiewać pieśni „Przybyli ułani”, „Lewych barwach na budynku Racią- giony” czy „Boże, coś Polskę”. Spekskiego Centrum Kultury.
takl zakończyły słowa Pamiętajcie!
Polska jest matką szczególną, niełaSzkoła Podstawowa pamięta twe są jej dzieje. Wiele wycierpiała,
W piątek 8 listopada Święto Nie- więc kochajmy ją szczerze!
podległości w odpowiedni sposób
uczcili uczniowie Szkoły PodstawoNajmłodsi mieszkańcy pamięwej im. Stanisława Konarskiego w tali
Raciążu. W podniosłem atmosferze
8 listopada także dzieci z Miejskienarodowego święta śpiewano patriotyczne pieśni, recytowano wiersze.
Uczniowie przypomnieli, że wolność
kraju została okupiona życiem bardzo wielu Polaków i jest wartością
bezcenną, a także ważnym zadaniem
dla tych, którzy dziś i jutro będą z
tej wolności korzystać. Przypomniane zostało również, jak ważną rolę
w odrodzeniu naszej ojczyny i przywrócenie jej po 123-letniej niewoli
na mapy świata, odegrał Marszałek
Józef Piłsudski.

11 listopada tuż po godzinie 11
pochód ze sztandarami przy akompaniamencie orkiestry strażackiej ruszył spod budynku Urzędu Miejskiego do kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Raciążu. Tam o 11:30 została odprawiona
uroczysta msza święta za ojczyznę,
której przewodniczył ksiądz Łukasz
Gach. Po zakończeniu mszy poczty
sztandarowe i wierni wyszli na plac
przed kościołem, by obserwować
inscenizację historyczną, przygoWzniosłe przedstawienie STO
towaną przez strzelców z Płońska i
13 listopada w budynku MiejskieRaciąża. Przedstawiała ona moment
go
Centrum Kultury Sportu i Rerozbrojenia pruskiego posterunku,
kreacji
w Raciążu odbył się spektakl
do jakiego według rodzinnych prze„Polska
miłością wskrzeszona” przykazów, doszło w naszym mieście w listopadzie 1918 roku. Następnie pod
Pomnik Pamięci Narodowej przemaszerowali przedstawiciele władz miasta, władz samorządowych, szkół,
harcerzy oraz stowarzyszeń i organizacji złożyli wieńce i kwiaty upamiętniające tych, którzy walcząc o wolną
Polskę oddali swoje życie. Burmistrz
Mariusz Godlewski przypomniał
krótko historię Raciąża w czasach,
kiedy naszej ojczyzny nie było na
mapie świata. Wspomniał o bohaterach imiennych oraz bezimiennych,
dzięki którym polski język i obyczaje
były pielęgnowane i przetrwały ten
niezwykle trudny czas.
MCKSiR biało – czerwone
By uczcić niezwykle ważną rocznicę i pamięć bohaterów poległych w
walce o niepodległość 11 listopada
od zmierzchu na budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego pojawiło się biało – czerwone
podświetlenie. To symbol radosnego
świętowania w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polskę. Spacerujący tego
dnia mieszkańcy tego miast mogli

gotowany przez uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w
Raciążu. Motywem przygotowanego
spektaklu były trzy cnoty – wiara,
nadzieja i miłość. Towarzyszyły one
bowiem pokoleniom naszych rodaków, walczących o wolną i niepodległą Polskę. Zgromadzeni na sali
widzowie mogli wysłuchać patriotycznych wierszy Juliusza Słowackiego, czy Karola Wojtyły, fragmentu
inwokacji „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza, a także wspólnie za-

go Przedszkola w Raciążu świętowały
101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dokładnie o
11:11 w ramach akcji „Szkoła do
hymnu” dzieci wraz z opiekunami
odśpiewały 4 zwrotki hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”. W
tym dniu był również program patriotyczny w wykonaniu wszystkich
grup a także spacer z wiatraczkami w
barwach ojczystych.
Dawid Ziółkowski
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Kolejne zmiany na ulicach miasta

Ziemowita i Piłsudskiego w nowej odsłonie
W ostatnim czasie w naszym
mieście obserwować mogliśmy
kilka zmian, posadzone zostały nowe drzewka, postawione
nowe kosze, naprawiona ulica Przechodnia. W ostatnich
dniach, ze względu na liczne
uszkodzenia i dbając o bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców, Burmistrz Mariusz
Godlewski podjął decyzję o
przeprowadzeniu napraw nawierzchni na ulicy Ziemowita.
Ubytki w jezdni zostały usunięte za pomocą gorącej masy
asfaltowej. Wykonawca objął
wykonane prace remontowe
dwuletnią gwarancją.

Na chodnikach wzdłuż ulicy Pił- naszego miasta systematycznie się
sudskiego - do posadzonych drze- poprawiała.
wek dołączyły nowe ławki i kosze
na śmieci. Staramy się, aby estetyka
UM Raciąż

Ponadto poprawiono estetykę i
funkcjonalność ulicy Piłsudskiego.

Platforma Informacyjno – Płatnicza

Zmiany w obiekcie na ul. Sportowej

Skorzystaj z oferty
W ostatnim czasie w Urzędzie
Miejskim w Raciążu wprowadzona została nowa usługa. Na
stronie miastoraciaz.pl widoczna jest zakładka PLIP – Platforma Informacyjno – Płatnicza,
dzięki której mieszkańcy mogą
sprawdzać i regulować przez
internet swoje zobowiązania
wobec Gminy Miasto Raciąż.
Zachęcamy do rejestrowania się
i korzystania z platformy.
W ramach Platformy Informacyjno – Płatniczej mieszkańcy mogą
sprawdzić informacje dotyczące ich
nieruchomości, zobowiązań podatkowych, deklaracji gospodarki odpadami komunalnymi. W serwisie
PLIP można sprawdzić i uregulować
przez internet swoje zobowiązania
wobec Miasta Raciąża, m.in. podatek od nieruchomości, od środków
transportowych, rachunki za gospodarkę odpadami komunalnymi.
Wkrótce mieszkańcy będą mogli
także dokonać opłaty za użytkowanie wieczyste, mandaty Straży miejskiej i inne zobowiązania.
Czym jest PLIP?
PLIP – to platforma prezentująca

informacje o należnościach podatkowych mieszkańców, umożliwiająca w
łatwy i szybki sposób uregulowanie
należności przy zachowaniu pełnej
kontroli nad terminami płatności
oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. PLIP przeznaczony jest
dla osób fizycznych, legitymujących
się numerem PESEL oraz dla osób
prawnych posiadających wskazanego
pełnomocnika.
Logowanie do Platformy informacyjno-płatniczej PLIP odbywa
się przy pomocy Profilu Zaufanego
(można korzystać z niego przy pomocy bankowości internetowej).
Po wybraniu na stronie startowej
PLIP przycisku „Zaloguj” następuje
przekierowanie do strony logowania
Profilem Zaufanym, gdzie użytkownik wprowadza swój login i hasło,
a następnie potwierdza operację
przyciskiem „Zaloguj mnie”. Wtedy
następuje powrotne przekierowanie
do portalu PLIP, gdzie użytkownik
posiada już możliwość przeglądania
informacji o zobowiązaniach oraz
uregulowania wybranych należności
w kontekście podmiotu zalogowanego Profilem Zaufanym.
UM Raciąż

Remont Hali Sportowej
Dzięki pozyskanym przez Burmistrza środkom z Województwa
Mazowieckiego, trwają prace remontowe wewnątrz budynku Hali
Sportowej przy Stadionie Miejskim.
Oprócz opracowania dokumentacji
projektowej, w zakresie prac znalazły
się wymiana instalacji elektrycznej,
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont pomieszczeń socjalno-bytowych, remont schodów,
obicie ścian materiałami wykorzystywanymi w obiektach sportowych z
montażem stałych elementów wyposażenia hali. Dla wygody użytkowników hali planuje się zakup i montaż
stojaków rowerowych. Działania są
dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w
ramach realizacji projektu „Remont
Hali Sportowej w Gminie Miasto
Raciąż”
UM Raciąż
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Uporządkowanie gospodarki wodno-kanaiizacyjnej

Projekt kanalizacja zakończony
Gmina Miasto Raciąż zrealizowała roboty budowlane w
ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno
– kanalizacyjnej w Gminie Miasto Raciąż”. W ramach zadania
wykonano budowę kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz modernizację Stacji
Uzdatniania Wody. Na 30 listopada 2019r. przypada termin
zakończenia realizacji projektu.
W ostatnim czasie złożyliśmy
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej o zwiększenie dofinansowania realizowanego projektu. Udało się!

Gmina Miasto Raciąż od 2016
roku realizowała zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno
– kanalizacyjnej w Gminie Miasto
Raciąż”. W ramach projektu zrealizowano działania obejmujące:
• budowę kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej
długości 6,64 km zlokalizowanej w
ciągu następujących ulic: Zawoda,
Rzeźnianej, Wolności, Kościuszki,
Płockiej, 11 Listopada, Łąkowej,

Dworcowej, Zakolejowej, Sportowej, Warszawskiej.
• rozbudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków w Raciążu położonej przy ul. Szwedzkiej, której zakres obejmował: budynek techniczny, budynek socjalny, pompownie
ścieków surowych, zbiornik retencyjny, komorę zasów, reaktory SBR,
komorę wlotową, stację dmuchaw,
komorę tlenowej stabilizacji osadu,
stację mechanicznego odwadniania
osadu. Zwiększenie przepustowości
pracy do Qśr=608 m3/d i dotrzymania aktualnie wymaganych parametrów jakości ścieków na wylocie.
• modernizację Stacji Uzdatniania
Wody w m. Witkowo obejmującą
m.in. budynek stacji uzdatniania
wody, zbiorniki naziemne wody pit-

nej, studnie głębinowe (ujęcia wody
podziemnej), budynek stacji transformatorowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem.
Na realizację powyższych zadań
Burmistrz Miasta Raciąż pozyskał
dofinansowanie z Unii Europejskiej
ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 w kwocie 7 097 950,11
zł. Zaś całkowity realizacji projektu

wynosi 14 007 054,06 zł.
Dzięki pozyskanemu przez Burmistrza Miasta Raciąża dofinansowaniu
oraz odliczeniu podatku VAT warte
14 milionów złotych prace kosztowały budżet miasta 4 miliony złotych. Dofinansowanie i zwrot VAT
do kasy miejskiej to kwota 10 milionów złotych. Tyle zaoszczędziliśmy.
Dodatkowe 1,2 mln zł pozyskane
W ostatnim czasie po złożonym
do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
wniosku o zwiększenie dofinansowania Gmina Miasto Raciąż pozyskała
dodatkowe ponad 1,2 mln złotych
na różnice poprzetargowe oraz prace
dodatkowe, które zostały przeprowadzone w trakcie realizacji zadania. To
fantastyczna wiadomość, ponieważ
środki w wysokości ponad 1,2 mln
zł, które Miasto Raciąż musiałoby
ponieść zostanie w budżecie miasta i
będzie możliwe do wykorzystania na
inne przedsięwzięcia.
Kanalizacja priorytetowa sprawa
Sieć kanalizacji była w mieście Raciąż sprawą priorytetowa. Jej fatalny
stan, a rzec można właściwie jej brak
był sporym kłopotem dla miasta,
a przede wszystkim mieszkańców.
Gmina Miasto Raciąż pozyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę miejskiej
oczyszczalni ścieków i modernizację
hydroforni w Witkowie. Wykonanie
zadania sprawi, że gmina uniknie kar
unijnych. Obecnie, po zakończeniu
realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Miasto Raciąż” w
końcu będzie tak jak być powinno
już dawno. Korzyści dla mieszkańców związane z realizacją modernizacji są znaczące. W krótkim okresie
czasu była to możliwość dokonania

nowych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz poprawa i podniesienie
jakości obsługi wodnokanalizacyjnej.
W dłuższej zaś perspektywie czasu
to przede wszystkim stabilizacja cen
wody i ścieków, co będzie efektem
modernizacji technologicznej oraz
poprawy funkcjonowania całości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Spore zmiany dla miasta
Modernizacja oczyszczalni miejskiej i budowa kanalizacji to jedne z
najważniejszych zadań, z jakimi mierzył się już od dawna samorząd miasta. Raciąż jako jedno z nielicznych
miast nie posiadało kanalizacji sanitarnej na głównych ulicach miasta,
nawet centrum miasta nie było skanalizowane. Realizacja projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” umożliwiła poprawę warunków społecznych,
gospodarczych oraz przyrodniczych
Raciąża. Celem projektu była poprawa systemu zaopatrzenia w wodę,
zwiększenie stopnia skanalizowania

terenu, zwiększenie przepustowości
oczyszczalni ścieków zapewniające
możliwość oczyszczania ścieków z
całego miasta oraz dostosowanie do
obowiązujących wymagań w zakresie
ochrony środowiska. Projekt zakładał przede wszystkim rozbudowę i
modernizację oczyszczalni. Powstał
drugi bioblok wraz z nową bazą. W
zakres inwestycji wchodziła budowa
kanalizacji sanitarnej dla części Miasta Raciąż oraz utworzenie nowych
włączeń do sieci kanalizacyjnej.
Przeprowadzony został audyt, który wskazał, jakie ulice nie są jeszcze
w pełni skanalizowane. W ramach
realizacji projektu wyremontowano także stację uzdatniania wody w
Witkowie na zewnątrz i wewnątrz
budynku, ponadto dokonano renowacji 2 zbiorników naziemnych
wody pitnej oraz renowacji studni
głębinowych.
UM Raciąż

6

Wiadomości lokalne

„Puls Raciąża” nr 10 (103) 2019

OSP i Policja działają

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Przez ostatnie kilka miesięcy Ochotnicza Straż Pożarna w
Raciążu realizowała projekt pn.
„Inicjatywy wspierające podnoszenie świadomości wśród
dzieci i seniorów w zakresie
porządku oraz bezpieczeństwa
w Gminie Miasto Raciąż”. W ramach zadania podejmowano
liczne inicjatywy: piknik rodzinny, pokazy pierwszej pomocy,
konkursy, zajęcia samoobrony
oraz pokazy filmowe, które miały na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szerokim
jego znaczeniu.

lejnym osiągniętym długotrwałym
rezultatem podejmowanych działań
jest zdobycie umiejętności niesienia
pomocy osobom poszkodowanym i
udzielenia pierwszej pomocy. Długotrwałym efektem uzyskanym w
ramach realizacji projektu jest także
zwiększenie świadomości w kwestii
zagrożeń dnia codziennego związanych z ruchem drogowym oraz sytuacjami związanymi z zagrożeniem
pożarowym. Dzięki realizacji działań
w ramach niniejszego zadania publicznego najbardziej narażone grupy społeczne zapoznały się ze sposobami radzenia sobie w trudnych

Zakładanymi rezultatami zadania
pn. „Inicjatywy wspierające podnoszenie świadomości wśród dzieci i
seniorów w zakresie porządku oraz
bezpieczeństwa w Gminie Miasto
Raciąż” były: organizacja Pikniku
rodzinnego, konkursów, prezentacji
wraz z wykładami a także przeprowadzenie zajęć z podstaw techniki
samoobrony. Wszystkie te zadania
udało się zrealizować zgodnie z planami i założeniami. Realizacja niniejszych przedsięwzięć przyczyniła
się bezpośrednio do realizacji zakładanego celu, tj. zwrócenia uwagi na
istnienie zagrożenia i zwiększenia
świadomości członków konkretnych grup społecznych i wiekowych
(dzieci młodzieży i seniorów). Długotrwałym rezultatem podjętych
działań jaki udało się osiągnąć jest
zapoznanie się z możliwościami radzenia sobie w chwilach zagrożenia
i trudnych sytuacjach. Ponadto ko-

sytuacjach, a także dowiedziały się lem Mazowsze serce Polski.
jak im zapobiegać.
Konkursy dla mieszkańców
Piknik strażacki
W ramach realizowanego zadaPiknik rodzinny odbył się w sierp- nia zorganizowane zostały 3 konniu. Na uczestników wydarzenia kursy dla przedstawicieli różnych
czekały liczne atrakcje, w których grup wiekowych (przedszkolaków,
udział wzięły całe rodziny. Przepro- uczniów szkoły podstawowej oraz
wadzone konkursy, atrakcje i działa- dla seniorów - członków Stowarzynia były odpowiednie dla mieszkań- szenia Seniorów, Emerytów i Renciców w zróżnicowanym przedziale stów w Raciążu. Dla przedszkolaków
wiekowym. Wszelkie działania po- z Przedszkola Miejskiego w Raciążu
dejmowane tego dnia podtrzymy- zorganizowany został konkurs filmowały główny cel tego wydarzenia wy, tj. nagrane zostaną wypowiedzi
jakim jest bezpieczeństwo na dro- przedszkolaków o tym czym jest wg
gach oraz przeciwpożarowe. Podczas nich jest bezpieczeństwo. Jury wypikniku przeprowadzono pokazy bierało zwycięską trójkę i wręczyło
sprzętu ratowniczego, a uczestnicy nagrody. Dla uczniów Szkoły Podpikniku mogli skorzystać z zestawu stawowej im. Stanisława Konarskiesymulatorów dostępnych bezpłat- go w Raciążu zorganizowany został
nie. Były to symulator dachowania konkurs praktyczny z wiedzy o posamochodu, symulator zderzenia, ruszaniu się na przejściach dla piepokaz airbag, refleksomierz oraz sy- szych, poruszaniu się rowerem oraz
mulator komory dymowej. Atrakcje zasadach bezpieczeństwa przeciwpo-

były dopasowane do każdej grupy
wiekowej uczestników. Policjanci z
Komisariatu Policji w Raciążu znakowali rowery oraz przedstawiony
został pokaz tresury psa służbowego.
Utworzono również kącik rysunkowy, gdzie można było wykonać prace
plastyczne. Przeprowadzono również
różnorodne konkursy rodzinne, zabawy dla dzieci związane z ratowaniem misia z płonącego domu oraz
przeciąganie liny. Podczas pikniku
rodzinnego rozdane zostały również
gadżety promocyjne przypominające
o realizowanej akcji oznaczone logotypami straży oraz policji i symbo-

żarowego. Za każdy etap przyznawane były punkty. Trójka uczniów
z najwyższą ilością zebranych punktów dostała nagrody. Dla członków
Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów w Raciążu został zorganizowany konkurs wiedzy dotyczący
zasad bezpieczeństwa drogowego
oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pięciu seniorów z najlepszym
wynikiem zostało nagrodzonych.
Ponadto przeprowadzono pokazy
pierwszej pomocy oraz zaprezentowano projekcje filmowe o tematyce
przeciwdziałania zagrożeniom na
drogach i działaniach przeciwpożarowych.

samoobrony dla różnych grup wiekowych (dla dzieci, młodzieży i seniorów). Zajęcia prowadzone były w
sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Zajęcia były prowadzone w celu
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
wśród grup społecznych.
Realizacja zadania przyczyniła się
m.in. do edukacji społeczeństwa w
zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz upowszechniania
zachowań charakteryzujących się gotowością do niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach
drogowych.

Samoobrona ważna sprawa
W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostały zajęcia z
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Wspomnienia i wywiady mieszkańców Raciąża

Księga Pamięci
W piątek 22 listopada o godz.
16.00 w sali widowiskowej
MCKSiR w Raciążu odbyła się
promocja publikacji pt. „Księga
pamięci” wydanej przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu przy współpracy z Gminą Miasto Raciąż
oraz Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu. W
książce znalazły się wspomnienia mieszkańców Raciąża , którzy doświadczyli okrucieństw
II wojny światowej lub bliskich
lat powojennych oraz wywiady
z osobami, które przeżywały
koszmar wojny.
Pomysł wydania książki zrodził się
w czasie spotkań organizowanych
przez, wchodzącą w skład Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Bibliotekę Publiczną. Na spotkania pod nazwą „Pytaj, jeśli jeszcze
możesz i masz kogo” zapraszano
ludzi, którzy pamiętali czasy wojny
i powojenne. Opracowania „Księgi
Pamięci” podjęło się kilka osób, którym nie jest obojętne , że pamięć o
tamtych niełatwych czasach pójdzie
w zapomnienie. Książka zawiera historie naszego regionu i wspomnienia mieszkańców z trudnych dla naszego narodu czasów.

mujące przedstawienie „Strach” wyZachęcamy do sięgnięcia po tę
reżyserowane przez Wiktorię Petry- publikację, która przybliży Państwu
kowską, które w szczególny sposób losy mieszkańców naszego miasta,
wprowadziło widzów w tematykę ich przeżycia związane z okupacją i
spotkania. Kolejnym punktem pro- wspomnienia tych trudnych czasów.
gramu była prezentacja multimePublikacja pt. „Księga pamięci.
dialna publikacji „Księga Pamięci”, Wspomnienia i wywiady mieszkańpo której wszystkim zaproszonym ców Raciąża” opracowana została
zostały gościom uroczyście wręczo- przez Regionalne Stowarzyszenie
ne książki. Była to bardzo podnio- Twórców Kultury i Dziedzictwa
sła chwila, która dostarczyła wielu Narodowego w Raciążu, w ramach
wzruszeń, zwłaszcza dla bohaterów projektu grantowego pn. „Aktywpublikacji.
na wieś”, współfinansowana jest ze
Uroczystość rozpoczęła i gości środków Unii Europejskiej w rapowitała Prezes Regionalnego Sto- mach poddziałania 19.2 „Wsparcie
warzyszenia Twórców Kultury i na wdrażanie operacji w ramach straDziedzictwa Narodowego w Raciążu tegii rozwoju lokalnego kierowanego
– Danuta Kantorowska.
przez społeczność” objętego PrograPromocja książki zgromadziła
Wydarzenie zakończyło się poczę- mem Rozwoju Obszarów Wiejskich
liczne audytorium
stunkiem, połączonym z dyskusją na na lata 2014-2020.
Wśród obecnych na uroczystości
temat publikacji „Księga Pamięci”.
Marianna Góralska
znaleźli się żyjący bohaterowie wydanej „Księgi Pamięci” oraz członkowie rodzin, tych, których już wśród
odziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizanas nie ma. Nie zabrakło lokalnych
cji projektu, w ramach którego wydana została „Księga Pamięci.
władz samorządowych, dyrektorów Wspomnienia i wywiady mieszkańców Raciąża”. Szczególne podzięszkół i przedszkoli, przedstawicie- kowania należą się bohaterom historii opisanych w powyższej puli LGD, członków Regionalnego blikacji oraz członkom ich rodzin, w tym: Barbarze Brzosko, Annie
Stowarzyszenia Twórców Kultury i Fabrykiewicz, Annie Barbarze Talaśka, Zofii Oprzałkowskiej, Teresie
Dziedzictwa Narodowego w Racią- Pniewskiej, Mieczysławowi Arceuszowi, Wiesławie Bońkowskiej, Aliżu, innych organizacji pozarządo- nie Rzeszotarskiej, Teresie Wrzosek, Markowi Kowalskiemu, Annie
wych z terenu miasta i gminy Ra- Lidii Wychódzkiej. Dziękujemy również osobom zaangażowanym w
ciąż, współautorów publikacji i osób wydanie publikacji: Danucie Kantorowskiej, Janowi Chądzyńskiemu,
współpracujących przy opracowaniu Bernadetcie Leszczyńskiej, Mariannie Góralskiej, Krystynie Chyksiążki.
czewskiej, Stefanowi Modrzejewskiemu, Mariuszowi Godlewskiemu,
Arturowi Adamskiemu, Monice Wasiak, Adamowi SzerszeniewskieSpektakl, prezentacja, wrę- mu, Annie Mika, Annie Traczyk, Krzysztofowi Niedziałkowskiemu,
czenie książek
Paulinie Adamiak.
Podczas promocji książki odbyło
Redakcja
się niezwykle wzruszające i przej-
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Pasowanie na przedszkolaka
Choć za oknem szaro i plucha.. nie czeka nuda na malucha w Miejskim Przedszkolu w
Raciążu. W minionym miesiącu
wiele się działo. Przedszkolaki na pewno nie narzekały na
nudę. A rodziców najmłodszych
grup rozpierała duma podczas
pasowania na przedszkolaka.
Były też zabawy z kolorami i darami jesieni.

przedszkolu odbyło się uroczyste
pasowanie na przedszkolaka. Dzieci
3 -letnie zostały pasowane na przedszkolaka, dzieci 4- letnie na średniaka, a dzieci najstarsze na starszaka.
Maluchy zaprezentowały urozmaicony program artystyczny, śpiewały piosenki, recytowały wierszyki
i tańczyły. Po części artystycznej
dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, następnie zostały pasowane na
przedszkolaka przez panią dyrektor i
W ostatnim czasie w naszym otrzymały dyplomy.

Ekologia ważna sprawa
Dnia 14 listopada 2019r. przedszkolaki wzięły udział w kampanii Fundacji Ekologicznej ARKA
„DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA - Kochasz dzieci? Nie pal
śmieci!”. Z tej okazji przemaszerowały ulicami Raciąża z przygotowanymi wcześniej plakatami, które zostały
powieszone w centrum miasta.
Dzień owoców i warzyw
W listopadzie grupy „Jagódki”
i „Koniczynki” obchodziły Dzień
Marchewki. Tego dnia wszystkie
dzieci ubrane były w ,,marchewkowe kolory”. Celem tego dnia było
przedstawienie i promowanie spożywania warzyw jako darów natury
na przykładzie marchewki oraz rozwijanie umiejętności współdziałania
w zespole. Wszystkie przedszkolaki
spotkały się na wspólnej zabawie
na pomarańczowej sali. Można się
było dowiedzieć wiele ciekawych
rzeczy o marchewce, a wszystkie
działania były związane tematycznie
z marchewką. Były zabawy ruchowe
ze śpiewem, zabawa orientacyjno

– porządkowa z podawaniem marchewki z rąk do rąk, zagadki i tańce
integracyjne przy muzyce „Urodziny
marchewki”. Na zakończenie wszystkie dzieci odpowiadały na pytania z
quizu odnoszące się do wiadomości
zdobytych w trakcie zabaw i prezentacji.
Inne grupy przedszkolne - „Słoneczka” oraz „Króliczki” obchodziły
Dzień Gruszki. Podczas tego dnia

dzieci dowiedziały się dlaczego powinno się zjadać gruszki oraz skąd
pochodzą te owoce. Zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne
oraz edukacyjne tego dnia kręciły się
wokół gruszki. Następnie dzieci degustowały ugotowane gruszki przez
nasze Panie kucharki. Było bardzo
pysznie.
Przedszkole w Raciążu

Jesień w szkole podstawowej

Jesieni jestem amatorem
Jesieni jestem amator” - powiedział Gałczyński. Można za
nią nie przepadać, ale z jednym
zgodzi się każdy: ładne wiersze
o jesieni pozwolą przetrwać
najgorsze słoty. O tym postanowili się przekonać uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
15 listopada 2019 r. uczniowie kl.
III a pod kierunkiem p. Małgorzaty
Sroślak zaprezentowali piękne wiersze, piosenki i zagadki o tematyce
jesiennej uczniom klasy II a i III
b. Występy poprzedziła wykonana
wcześniej na holu szkolnym wystawa
prac plastyczno - technicznych pt.,,Jesień dary niesie”.
Ponadto, dzieci z klas II a i II b
realizowały projekt edukacyjny ,,W

lesie”. Z różnych źródeł czerpały
wiedzę nt lasu i jego mieszkańców,
m.in. z Internetu, atlasów książek,
ze ścieżki edukacyjnej naszej szkoły.
Podczas wyjść obserwowały drzewa
i krzewy, zbierały liście, gałązki, żołędzie i kasztany. Zgromadzony ma-

teriał przyrodniczy wykorzystały do
prac plastycznych, które ozdabiają
klasy i korytarz szkolny. W grupach
wykonały prace plastyczne przedstawiające warstwową budowę lasu.
Redagowały dalszy ciąg rozpoczętego opowiadania nt podróży listka
spadającego z drzewa, rozwiązywały
łamigłówki matematyczno- przyrodnicze, wykonywały doświadczenia
i wyciągały wnioski. 20 listopada
zaproszony gość- p. leśniczy Michał
Affek opowiedział o swojej pasji,
jaką jest opieka nad lasami, przedstawił różne ciekawostki przyrodnicze i
pochwalił dzieci za zaprezentowaną
wiedzę. Udzielił również wskazówek
nt. opieki nad zakupionym przez rodziców dzieci świerku, który będzie
rósł na placu szkolnym.
Szkoła Podstawowa w Raciążu

Sport
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nopek, jednak Błękitni dzięki większej liczbie bramek (strzelili ich aż 41
w 13 meczach, co daje średnią 3,15
gola na mecz) będą liderować tabeli co najmniej do wiosny. Runda na
pewno dla nas bardzo udana, już na
początku sezonu wiedzieliśmy o co
gramy i co jest dla nas głównym celem, czyli awans. Oczywiście też jeszcze dużo pracy przed nami i ciężka
druga runda. Było dużo ciężkich meczów, ale daliśmy radę i zimę spędzimy na fotelu lidera co, bardzo cieszy.
Cieszy też skuteczność bo mamy najwięcej bramek strzelonych w lidze.
Ale także trzeba pochwalić obronę
bo spisali się świetnie. Co do mojej
skuteczności, na pewno mogło być
dużo lepiej, ale i tak jestem zadowolony. Teraz przed nami okres zimowy, który musimy dobrze przepracować i pokazać w drugiej rundzie że
zasługuje na te miejsce na którym
drużyna szybko wróciła na zwycięską teraz jesteśmy – mówi najskuteczścieżkę. Błękitni w ostatnich czte- niejszy zawodnik raciążan, autor 10
rech kolejkach rundy jesiennej zdo- bramek Łukasz Szelągiewicz.
byli komplet 12 punktów pokonując
KS Wąsewo (2:1), Borutę Kuczbork
Nie tylko pierwszy zespół
(2:0), ALDO Bartnik Myszyniec
Dobre wyniki osiągnęły również
(3:0) i Wymakracz Długosidło (5:0). drużyny młodzieżowe. Prowadzeni
Podopieczni Mariusz Mikłowskiego przez Pawła Szpojankowskiego Ju„zasiedli” na fotelu lidera po czwar- niorzy Młodsi dzięki determinacji i
tej kolejce rozgrywek i pozostali na walce do samego końca jako pierwsi
nim aż do końca rundy, zostając mi- w historii klubu utrzymali się w Listrzem jesieni. Co prawda, tyle samo dze Wojewódzkiej! Po trudnym popunktów zgromadził wicelider z Ko-

Błękitni mistrzem jesieni!
Po problemach organizacyjnych i finansowych nie ma już
śladu, a seniorski zespół Błękitnych Raciąż wreszcie mógł
się skupić tylko na kwestiach
czysto sportowych. Za drużyną
świetna runda jesienna w ciechanowsko-ostrołęckiej Klasie
A. Bardzo dobre wyniki osiągnęły także drużyny młodzieżowe.
W poprzednim sezonie Błękitni
przystąpili do rywalizacji w Klasie A
po skutecznej reaktywacji seniorskiej
drużyny. Choć gra w niemal każdym
spotkaniu była dobra, to często brakowało szczęścia pod bramką rywala,
co przekładało się na straty punktów.
Ostatecznie Raciążanie na koniec
kampanii 2018/2019 musieli zadowolić się ósmym miejscem. Latem
nikt nie miał jednak zamiaru porzucić stawianego przed drużyną celu,
jakim jest awans do Ligi Okręgowej.
Pod koniec lipca zarząd poinformował o zmianie na stanowisku trenera
– Pawła Szpojankowskiego zastąpił
były zawodnik Błękitnych Mariusz

Mikłowski, który reprezentował błękitne barwy przez 2 lata. Drużyna
zaczęła sezon od wyjazdowego remisu 1:1 z Wkrą Radzanów, a następnie zaliczyła serię sześciu zwycięstw
z rzędu – 4:0 z GUKS Krasnosielc,
3:2 z Rzekunianką Rzekuń, 7:1 z
Pełtą Karniewo, 3:0 z Orzyc Chorzele, 5:0 z Orłem Sypniewo i 6:1 z
Wkrą Sochocin. Kolejne dwa spotkania – z Konopianką Konopki i
Koroną Karolinowo – zakończyły się
bezbramkowymi remisami, jednak

Sport to moja pasja, miłością rodzina

Wywiad z Patrykiem Błockim
Na co dzień pełni służbę w
Raciąskim komisariacie Policji,
jednak jego pasją jest sport, a
konkretnie kulturystyka. Podczas niedawnych Mistrzostw
Świata w Słowenii wywalczył
tytuł wicemistrza świata. Porozmawialiśmy z sierżantem sztabowym Patrykiem Błockim.
1. W filmach często widzimy, że
mali chłopcy mówią, że chcą zostać
policjantem czy strażakiem. W Pana
przypadku też tak było?
Nie do końca, bo będąc małym
chłopcem chciałem zostać piłkarzem
Realu Madryt. Jak mój idol z dzieciństwa Raul Gonzalez.
2. Bycie policjantem to dla Pana
po prostu zawód, czy już pasja?
Policjant to osoba która pomaga,
chroni i służy innym. Więc nie jest
to taki zwykły zawód jak inne. Policjanci nie mówią „idę do pracy”,
tylko „na służbę”. Ja lubię i czuję się
dobrze w tym co robię. Nie każdy

jednak nadaje się do służby w tej formacji. Jednak moją pasją jest sport.
A miłością żona Sylwia i syn Aleksander.
3. Czynności funkcjonariusza nie
zawsze wiążą się z bezpieczeństwem.
Jak reaguje na to Pańska rodzina?
Zawsze są jakieś obawy. Każdy
dzień jest inny i każdego dnia mamy
jako policjanci do czynienia z innymi
sytuacjami na służbie. Moja rodzina
wie już po tych latach, że staram się
wykonywać wszystkie czynności w
sposób bezpieczny.
4. Od kilku lat profesjonalnie
zajmuje się Pan kulturystyką. Skąd
wzięło się zainteresowanie tą dyscypliną?
Ćwiczę od 11 lat. Razem z kolegami w kilku złożyliśmy się na taką
domową siłownię i tak się zaczęło. Po
6 miesiącach zostałem tylko ja.
5. Chodziło przede wszystkim o
treningi siłowe i dbanie o swoją kondycję, czy też od razu wiedział Pan,
że będzie to „coś większego”?

Jak każdemu chłopakowi zaczynającemu ćwiczyć chodziło o zwiększenie siły i masy mięśniowej. O zawodach zacząłem myśleć dopiero w
2017r.
6. Jak dużo czasu poświęca Pan na
treningi?
W okresie przygotowań do startów
3-4 godzin dziennie, łącznie trening
siłowy i cardio (trening wytrzymałościowy).
7. W ostatnim czasie osiągnął Pan
duży sukces zdobywając wicemistrzostwo świata w Słowenii. To dla
Pana duże wyróżnienie?
Tak, oczywiście to bardzo duży
sukces dla mnie zająć 2. miejsce w
Kulturystyce Klasycznej na Mistrzostwach Świata.
8. Jakie są Pana największe sukcesy?
Startowałem do tej pory w 3 federacjach WFF-WBBF, WPF – IBFF i
NABBA. W federacji WFF-WBBF
zdobyłem 3 razy złoto na Mistrzostwach Świata 2018. Zdobyłem też 2
razy złoto i srebro na Mistrzostwach
Europy, oraz obroniłem w 2019 roku
tytułu Mistrza Świata podczas zawodów które odbyły się 16 listopada
2019 w Kownie. W Federacji WPF-IBBF zdobyłem tytuł Wicemistrza
Świata w Kulturystyce Klasycznej.
9. Jak wygląda sytuacja z najbliższymi startami? W jakich imprezach
weźmie Pan udział?
Jak wspomniałem 16 listopada na
Mistrzostwach Świata na Litwie zdobyłem 3 złota. Teraz czas na odpoczynek i czas dla rodziny. Najbliższy
start jeżeli dojdzie do skutku to maj
2020.
Rozmawiał Dawid Ziółkowski

czątku sezonu o końcowym wyniku
zadecydowała bardzo dobra postawa w jego końcówce – w ostatnich
czterech kolejach młodzi Raciążanie
zdobyli 8 na 12 możliwych punktów
(zwycięstwa 2:1 ze Świtem Staroźreby
i 4:0 ze Spartą Mochowo oraz remisy 2:2 z Drukarzem Warszawa i 4:4
z Huraganem Wołomin) i zapewnili
sobie pozostanie w lidze. Ostateczny
bilans to 17 punktów w 14 meczach,
na co złożyło się 5 zwycięstw, 2 remisy i 7 porażek. Ze świetnej strony
zaprezentowali się grający w lidze
okręgowej D1 młodzicy. Drużyna
prowadzona przez Olgerda Wszałkowskiego zajęła pierwsze miejsce w
tabeli zdobywając 25 punktów w 10
meczach. Błękitni wygrali 8 meczów,
jeden zremisowali i jeden przegrali.
Zanotowali również imponujący bilans bramkowy 50:18. Nieco słabiej
poradził sobie zespół prowadzony
przez Sławomira Jóźwiaka grający na
boiskach Orlik – w siedmiu meczach
odnieśli jedno zwycięstwo, raz zremisowali i ponieśli 5 porażek. Mimo
wszystko liczymy na poprawę i życzymy lepszych wyników wiosną.
Błękitne drużyny do rywalizacji w
swoich ligach wrócą na wiosnę.
Dawid Ziółkowski

Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Taekwondo Olimpijskim

Raciążacy

na mistrzostwach
W sobotę 23 listopada chłopcy z Raciąża, trenujący w klubie
Promyk Ciechanów wzięli udział
w Otwartych Mistrzostwach
Warszawy w Taekwondo Olimpijskim.

cińskiego zaprezentowali się Adam
Kowalski i Piotr Czubkowski. Choć
tym razem nie udało się zdobyć medali, to chłopcy zebrali podczas mistrzostw bardzo cenne doświadczenia, które na pewno zaprocentują w
przyszłości.
Dawid Ziółkowski
Podczas zawodów rozgrywanych
w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. J. Kuso-
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Ciekawostki historyczne

Kronika historyczna Raciąża

Powstanie Listopadowe na
Ziemi Raciąskiej
29 listopada 1830 roku około
godziny 18.00 podporucznik Piotr
Wysocki wszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w warszawskich
Łazienkach. Przerwał zajęcia z taktyki i powiedział do podchorążych:
„Polacy! Wybiła godzina zemsty.
Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą
Termopilami dla wrogów”. Tak rozpoczęło się Powstanie Listopadowe,
które przez prawie rok toczyło się
na ziemiach Królestwa Polskiego,
oraz częściowo na Litwie, Żmudzi
oraz Wołyniu. Powstanie skierowane
było przeciwko będącemu wówczas
u szczytu potęgi imperium Cara Mikołaja I Romanowa. Był to akt niezwykłej odwagi, sprzeciwu i desperacji. Adam Mickiewicz tak pisał w
wierszu „Reduta Ordona” zwracając
się do Mikołaja I:
„Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan
złośliwy,
Gdy Turków za Bałkanem twoje
straszą spiże,
Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże,
— Warszawa jedna twojej mocy
się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych
z twojej głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!”
Warszawa miała zostać przykładnie ukarana przez cara za swoje
nieposłuszeństwo. W lutym 1831
roku ruszył atak na miasto od strony wschodniej. W dniu 25 lutego
1831 roku rozegrała się bitwa pod
Olszynką Grochowską, jednak Rosjanom nie udało się zdobyć miasta
atakując z tego kierunku. Pamiętać
trzeba, że ówczesna armia rosyjska
była jedną z najlepszych armii na
świecie. Doświadczona w bojach,
dowodzona przez doskonałych dowódców. Pomimo tego, nie zdołała
ona pokonać powstańczej Warszawy.
Dowodzący od czerwca 1831 roku
Rosjanami marszałek polny Iwan
Paszkiewicz postanowił uderzyć na
Mazowsze, zdobyć Płock i ruszyć dalej na Warszawę. Realizując ten plan,
na początku lipca 1831 roku wojska
rosyjskie dotarły do Raciąża. Miasto
przez krótki czas stało się wówczas
siedzibą dowództwa wojsk rosyjskich
z feldmarszałkiem Paszkiewiczem na
czele. Naczelny dowódca zamieszkał
w kwaterze znajdującej się w rynku,
przy dzisiejszym Placu Mickiewicza.
O pobycie marszałka Paszkiewicza
oraz przemarszach wojsk rosyjskich
wspomniał w 1832 roku w swojej
korespondencji burmistrz Raciąża
Stanisław Karasiewicz. Kiedy siły rosyjskie w liczbie 17 batalionów oraz
20 szwadronów dotarły do Raciąża,
pojawiły się w mieście trudności z za-

opatrzeniem w żywność. Rozpoczęły
się rekwizycje. Nad mieszkańcami
Raciąża pojawiło się widmo głodu,
ciężko było wykarmić tak wielką
liczbę wojska.
Marszałek Paszkiewicz zarządził
koncentrację wojsk rosyjskich pomiędzy Płońskiem a Gralewem, spodziewając się kontrataku Polaków od
strony Modlina. Kolejne oddziały
rosyjskie docierały do Raciąża. Polskie dowództwo w Modlinie podjęło
decyzję o zaatakowaniu wojsk rosyjskich przed ich dotarciem do linii
Wisły. W stronę Wkry została wysłana 4 dywizja piechoty pod dowództwem generała Milberga, oraz jazda
pod dowództwem generała Karola
Turno. Obydwu generałom udało się wyprzeć z Płońska Kozaków
Atamańskich. Doszło do dużego zamieszania i trudności logistycznych
wśród wojsk rosyjskich. Rosjanie
musieli przemieszczać się rozmiękczonymi po obfitych opadach polnymi drogami. Niektóre odcinki dróg
żołnierze poprawiali, aby były zdatne do poruszania się oraz budowali
nowe mosty nad wezbranymi rzekami. Zdarzało się, że wojska rosyjskie
rozmieszczone po dwóch stronach
rzeki traciły ze sobą kontakt. Kilka tysięcy wojska zamiast walczyć,
musiało wyciągać z błota tabory i
armaty. W dniu 7 lipca 1831 roku
sztab opuścił Raciąż, wojska rosyjskie przeszły przez wezbrane wody
Raciążnicy i skierowały się przez
Drobin do Płocka, który zajęły następnego dnia. Kolejną grupą wojsk,
która przeszła przez Raciąż dowodził
książę Michał Pawłowicz. Grupa liczyła 19 tysięcy żołnierzy.
W dniu 9 lipca 1831 roku do
płońskiej kwatery dowódcy wojsk
polskich generała Milberga przybył
generał Ignacy Prądzyński, który
przekazał informacje o kolejnych
wojskach rosyjskich maszerujących
przez Raciąż na Płock. Dowództwo
było świadome, że ostatecznym celem Paszkiewicza jest przerzucenie
jak największej ilości wojsk i atak na
Warszawę. Stąd decyzja o utrudnieniu tego przemarszu. W tym czasie
przez nasze miasto przeszło kolejne
6 tysięcy żołnierzy rosyjskich z 14
działami pod dowództwem generała
D. Gerstenzweiga. Rosjanie meldowali wówczas, że marsz ten nie należał do bezpiecznych, co oznacza, że
byli atakowani przez powstańców. W
dniu 23 lipca 1831 roku do Raciąża dotarła przednia straż wojsk rosyjskich pod dowództwem generała
Strandmana, w sile czterech szwadronów huzarów grodzieńskich oraz
lejbkozaków gwardii. Za nimi przez
Drozdowo i Kiniki szły główne siły
rosyjskie. Ostatecznie do Raciąża
wkroczyło 6250 żołnierzy carskich z
20 działami.

W tym czasie w okolice Raciąża
dotarło także wojsko powstańcze.
Dowódcy rosyjskiemu wówczas meldowano, że: „silny zastęp jazdy polskiej zbliża się do miasta od strony
Góry, poprzez Łępin drogą wiodącą
do Witkowa”.
Polacy również posiadali informacje o siłach rosyjskich operujących
w Raciążu i okolicach. W związku z
tym generał Turno, dowódca jazdy
polskiej, podzielił swoich żołnierzy
na dwie grupy. Pierwsza pod dowództwem pułkownika Mycielskiego odcięła drogę straży przedniej
wojsk rosyjskich w okolicy Ciecierska. Została tam stoczona bitwa, której wynik nie jest dziś znany, wiadomo natomiast, że siły polskie liczyły
700 jeźdźców, a straty jej wyniosły
127 ułanów. Druga grupa wojsk
polskich pod dowództwem generała
Turno ruszyła w stronę miasta, aby
je zdobyć, lub co najmniej związać
siły rosyjskie do czasu przybycia
posiłków. W skład wojsk polskich
wchodził 2. pułk Mazurów oraz 4.
i 5. pułk strzelców konnych. Były
to siły wystarczające, aby związać
armię rosyjską i opóźnić jej marsz.
Do spotkania wojsk polskich i rosyjskich doszło pod miastem, w okolicy Witkowa, gdzie stoczona została
kilkugodzinna bitwa. W bitwie pod
Raciążem wzięli także udział generał Józef Miller, dowodzący dywizją
kawalerii, oraz pułkownik Kołyszko,
dowodzący baterią lekkokonną. Początkowo wojska generała Millera
miały przewagę nad wojskami carskimi. Ściągnięcie dodatkowych sił
piechoty i artylerii rosyjskiej mogło
przechylić szalę zwycięstwa na stronę
Rosjan, zdołali oni wprowadzić kontratak, jednak z powodu rozmokłego
gruntu i rozlewisk rzeki atak się nie
powiódł. Carscy żołnierze musieli
wycofać się do Raciąża, gdzie krótko
jeszcze się utrzymali. Wieczorem po
zapadnięciu zmroku dowódca rosyjski generał Gerstenzweig wydał rozkaz opuszczenia miasta i odwrotu w
kierunku Glinojecka. Niestety rozkazał też zniszczyć mosty w Raciążu,
w tym dwa na ulicy prowadzącej do
Mławy.
Generał Milberg wraz 4 dywizją
piechoty dotarł do Raciąża dopiero
około godziny 15 dnia następnego,
a więc już po bitwie. Miasto zostało zajęte przez Polaków przed przybyciem posiłków. Spóźnienie dodatkowych jednostek powstańców
spowodowane było fatalnym stanem
dróg oraz zniszczonymi przez Rosjan
mostami. W następnych dniach do
Raciąża przybywali kolejni polscy
żołnierze, w tym major Ziółkiewicz
z 3 pułkiem ułanów, który wyróżnił
się w operacjach przeciwko tylnym
strażom nieprzyjacielskich wojsk.
Wycofujące się z Raciąża wojska ro-
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syjskie liczyły ponad 9 tysięcy żołnierzy. Były one cały czas atakowane
przez Polaków. W walkach pod Rzewinem udało się powstańcom „zdobyć trzynaście przywózek z różnymi
wiktuałami i grupę huzarów z pułku
grodzieńskiego”.
Podczas bitwy nasze miasto doznało poważnych zniszczeń. Zniszczono
między innymi dwa mosty. Jak wyglądał Raciąż w tamtym czasie? W
mieście było dużo zniszczeń. Oddajmy głos świadkom tych wydarzeń.
Oto fragment dokumentu Rady
Miejskiej w Raciążu z 1832 roku:
„Wojska polskie, które wkroczyły do
miasta dom skarbowy wonczas przez
lokatorów opuszczony, rozebrały i
materiał z tegoż w części na mosty, a
w części na potrzeby obozów lub ku
spaleniu zużytkowały”. Pamiętajmy,
że powyższe stwierdzenia były już
raportowane dla władz carskich, po
zwycięstwie nad Powstaniem. Dlatego nie zalazły się w nich informacje
o zniszczeniach, jakich w mieście
dokonali Rosjanie. Po zakończeniu
działań wojennych władze miasta
przystąpiły do odbudowy mostów na
trakcie mławskim, reperacji dwóch
mostów na trakcie do Płońska, budowy mostu kamiennego na trasie
do Sierpca oraz odbudowy szlachtuza. Łączny koszt odbudowy i napraw wyniósł 3 474 zł.
Od tamtych lat minęło już prawie
dwa wieki. W Raciążu próżno szukać obiektów z tamtych lat, niemych
świadków wydarzeń 1831 roku.
Jednak każdy z nas może się wspomnieć Powstańców Listopadowych,
wchodząc do raciąskiego kościoła.
Wchodząc głównym wejściem przechodzimy obok prochów człowieka, który oddał życie w bitwie pod
Raciążem. Wewnątrz znajduje się

bowiem epitafium księcia Gracjana
Druckiego-Lubeckiego,
pułkownika, dowódcy, 4. Pułku Szaserow,
poległego 23 sierpnia 1831 roku. Na
tablicy umieszczono napis:
”D.O.M. • Tu spoczywają Popioły poległego • w d: 23 Lip: 1831 r.
• z Puł: 4o Szaserów Polskich • s:p:
GRACYANA KSIĘCIA • DRUCKIEGO LUBECKIEGO •• Przechodniu westchniej za Dusze Jego”.
Innym znanym Raciążaninem a
jednocześnie powstańcem listopadowym był Mikołaj Kłossowski, urodzony w Raciążu w 1788 roku. Odbył on kampanie wojenne w latach
1809, 1812 oraz 1813. Z zawodu
lekarz chirurg, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jako lekarz wojskowy walczył w Powstaniu Listopadowym. Po jego upadku pracował
jako lekarz w Kozienicach i Warce
do 1847 roku.
Bitwa pod Raciążem była sukcesem Polaków. Generał Karol Turno
zdołał powstrzymać wojska rosyjskie.
To wydłużyło marsz na Warszawę.
Już po upadku Powstania Listopadowego car Mikołaj I Romanow powiedział: „Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem
pewien, że nie będzie już Polaków”.
Dziś po prawie dwustu latach od
tamtych wydarzeń śmiało możemy
powiedzieć, że car bardzo się pomylił. Nie ma już caratu, nie ma już Romanowów na tronie, a Polska i Polacy są i będą. Szczególnie pamiętamy
o tym w listopadzie, kiedy obchodzimy w Raciążu jak i w całym kraju
nie tylko kolejną rocznicę wybuchu
Powstania Listopadowego, ale także
Święto Odzyskania Niepodległości.
Mariusz Godlewski

Przedsiębiorco, pomóż szkole!
W nagrodę otrzymasz podatkowe korzyści.
 Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy otrzymali nową ulgę podatkową. Mogą odliczyd od dochodu darowiznę na kształcenie uczniów
(dotyczy rozliczeo PIT i CIT).
 Od dochodu można odliczyd darowiznę na rzecz publicznych szkół
zawodowych.
 Darowiznę można przekazad szkole tylko w postaci materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, nowych lub używanych przedmiotów, np. komputerów, mebli, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeo.
 Darowizna może byd przekazana wyłącznie na kształcenie zawodowe.
 Darowizna może zostad przekazana z obowiązującymi limitami - do
10% dochodu w przypadku CIT i do 6% dochodu w przypadku PIT.
 Przedsiębiorco! Jeżeli chcesz mied swój wkład w podnoszenie jakości
kształcenia zawodowego, możesz wspomóc naszą szkołę przekazując
darowiznę. Z naszej strony możemy odwdzięczyd się poprzez promowanie Twojej firmy na organizowanych przez nas imprezach masowych oraz umieszczenie reklam na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do współpracy !!!

Zespół Szkół w Raciążu
ul. Kilioskiego 64, 09-140 Raciąż
tel. 23 6791031, e-mail: sekretariat-zs@wp.pl
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Kronika historyczna Raciąża

Wyzwolenie Raciąża
Niedawno minęła 80 rocznica
wybuchu II wojny światowej
a już w styczniu będziemy obchodzić 85 rocznicę wyzwolenia
Raciąża spod okupacji niemieckiej. Te osiemdziesiąt kilka lat
to w skali tysiącletniej historii miasta niewiele, jednak na
tyle dużo, że warto upamiętnić
krwawą historię miasta. Tym
bardziej, że niewielu już mieszkańców Raciąża te czasy pamięta.
Wielka operacja
Zgodnie z planem Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej,
przyjętym 28 listopada 1944 roku,
w styczniu 1945 roku rozpoczęto
ofensywę siłami pięciu frontów, której celem było rozbicie wojsk hitlerowskich między Wisłą a Odrą. W
szczególności oddziały 2. i 3. Frontu Białoruskiego miały zlikwidować
opór niemieckiej armii „Środek” i
z przyczółków na prawym brzegu
Narwi nacierać na Mławę i Malbork.
Ofensywa Armii Czerwonej na
Mazowszu, rozpoczęta 14 stycznia
1945 roku, natrafiła na silny opór
wojsk niemieckich, które umocniły swoje pozycje nad Narwią, Pisą,
Orzyszem, Wkrą, Drwęcą, Pilicą,
Wisłą, Bzurą i Rawką. Przełamując obronę wojsk niemieckich siły
1. Frontu Białoruskiego wkroczyły
17 stycznia 1945 roku do Warszawy, a 19 stycznia wyzwoliły Gostynin, najdalej na zachód wysunięty powiat woj. Warszawskiego.
Armie 2. Frontu Białoruskiego toczyły w tym czasie walki na północnych terenach tego województwa.
Kolejno wyzwoliły 17 stycznia:
Maków Mazowiecki, Ciechanów i
Pułtusk. Ich uderzenie na cofające
się wojska hitlerowskiego okupanta, doprowadziło do oswobodzenia
18 stycznia: Przasnysza, Gruduska,
Glinojecka, Modlina i Zakroczymia.
Następnego dnia oddziały 2. Frontu Białoruskiego wyparły Niemców z Mławy, Działdowa, Szreńska,
Płońska, Raciąża i Czerwińska, a
20 stycznia wyzwoliły Żuromin.

W dniach 20-21 stycznia jednostki
tego frontu oswobodziły spod hitlerowskiej okupacji północną część
woj. warszawskiego z takimi miastami jak Chorzele, Bielsk, Wyszogród,
Sierpc (20 stycznia) i 21 stycznia
największe miasto – Płock. Już 30
stycznia 1945 roku Armia Czerwona
i oddziały Wojska Polskiego przekroczyły pod Sępólnem dawną granicę
zachodnią II Rzeczpospolitej.

do tragedii - masowego wymordowania ludności Raciąża. Pracowaliśmy
wtedy z kilkoma Polakami w remizie
strażackiej, gdzie obok aresztu zrobili warsztat naprawy silników samochodowych. Pamiętam dzień 18
stycznia 1945 roku. Tego dnia często
dzwoniły telefony. Kazik Dąbrowski,
z którym pracowaliśmy, rozumiał o
czym Niemcy mówią. Padł rozkaz,
żeby wszystkich ludzi przepędzić do
budynków po jednej stronę ulicy Ki-

Źródło: www.pixabay.com
Wyzwolenie miasta w relacjach świadków
Niestety kolejne lata uciekają,
osób które pamiętają jest coraz mniej
wśród nas. Postanowiłem przywołać
w moim tekście relacje z tamtych lat
i zachować je jako świadectwa mijającej historii. Są to wspomnienia
czwórki mieszkańców Raciąża: Barbary Brzosko, Anny Jebas, Stefana
Wawrowskiego i Michała Jebasa,
którzy trudny okres II wojny światowej spędzili w Raciążu i doświadczyli
tamtych czasów.
Tak wspomina wyzwolenie Raciąża nieżyjący już Stefan Wawrowski,
który udzielił wywiadu obecnemu
burmistrzowi miasta Mariuszowi
Godlewskiemu.
- „ Zbliżające się wyzwolenie było
słychać już dużo wcześniej. Co wieczór, przez pół roku przed wkroczeniem Rosjan, dobiegał z daleka
pomruk dział i wystrzałów - chyba
gdzieś z rejonu Modlina. A Niemcy
– cóż, do końca pozostali takimi jak
podczas całej okupacji. Tuż przed samym wyzwoleniem omal nie doszło

nickiej ( dziś Kilińskiego) i obrzucić
granatami. Widzieliśmy to z warsztatu. Zaczęli ustawiać ludzi na jednej
stronie. Wtedy nadleciały samoloty
radzieckie. Niemcy zaczęli krzyczeć
„Iwan! Iwan!”. Znów zadzwonił telefon – słuchaliśmy jak rozmawiają
– ktoś przekazał, że Rosjanie są już
w Strzegowie. Niemcy zaczęli uciekać w popłochu, zostawiając ludzi w
spokoju. Wieczór 18 stycznia to był
pierwszy dzień od wielu lat kiedy w
mieście nie było Niemców. Prawie
nie było, wiem o jednym który został, o nazwisku Rosół. To był dobry
człowiek, żył w przyjaźni z Polakami.
Już rankiem 19 stycznia zjawiła się w
Raciążu Armia Radziecka.
W mieście doszło do wysadzenia
mostu na Raciążnicy. Zrobił to dobrowolec, Ukrainiec w służbie niemieckiej. Kiedy Rosjanie wkraczali,
on krzyczał do nich po rosyjsku: Ja
wasz brat, nie strelajcie. Zastrzelili. Na
rogu Mławskiej i rynku. I tak pozostawili. Nie dali go pochować. Czołgi po nim przejeżdżały. Pamiętam, że
jak Rosjanie wkraczali do Raciąża,

to ciągle pytali: Skolko do Berlina?
W mieście pojawiło się też NKWD
oraz radziecka komenda miasta.
Niemcy bronili się w rejonie Kraszewa, tam zginęło 21 radzieckich
żołnierzy. Ich ciała przywieziono
do Raciąża i pochowano na terenie
targowiska miejskiego – dziś Małego Parku. Groby otoczono płotem.
Powstał mały - dwadzieścia na dwadzieścia metrów cmentarz żołnierzy
radzieckich. Jednak obok na placu
odbywały się po wojnie tak jak przed
wojną targi. Nie było to odpowiednie miejsce na cmentarz. Chyba w
latach 50-tych przyjechali Rosjanie i
zabrali szczątki żołnierzy do Związku
Radzieckiego”.
Wyzwolenie miasta doskonale pamiętała pani Barbara Brzosko, która
w rozmowie z Burmistrzem Godlewskim opowiedziała całą historię.
- „Niemcy czuli, że sytuacja nie
jest dla nich dobra. Pod sam koniec wojny - w momencie zbliżania
się Rosjan, Niemcy stawali się dużo
milsi. Pamiętam, że Rosjanie zabili,
jakiegoś człowieka, prawdopodobnie
Niemca, który próbował podpalić
most. Uwiązali go za szyje do wozu
i pociągnęli. Uważaliśmy, że Rosjanie dadzą nam wolność, nie baliśmy
się ich. Cieszyliśmy się, że w końcu
będzie nam lepiej i skończy się terror. Stało się jednak inaczej. Rosjanie
znęcali się nad ludnością cywilną,
gwałcili kobiety, okradali mieszkańców miasta. Z naszej szafy wyciągnęli nam praktycznie wszystko. Władzę
w mieście przejęli ubecy i zaczęły się
aresztowania. Potem niewiele wiem.
Wyjechałam z Raciąża”.
A tak opisuje wyzwolenie Raciąża
inny mieszkaniec miasta Michał Jebas.
- „ W nocy z 18 na 19 stycznia
1945 roku, żandarmeria, burmistrz
miasta o nazwisku Truderung i inni
obywatele niemieccy, którzy w czasie
okupacji byli rozlokowani w Raciążu nocą opuścili miasto. Pozostało
tylko dwóch żołnierzy Wermachtu,
którzy mieli za zadanie zniszczenie
mostów miejskich. Wczesnym rankiem 19 stycznia 1945 r. udali się na
rowerach w kierunku mostu na ulicy
Mławskiej przy Ośrodku Zdrowia.
Po zainstalowaniu ładunków wybuchowych – wysadzili go w powietrze.
Po chwili na rowerach przemieścili
się w kierunku mostów przy ulicy
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Płockiej (obok młyna i mostu kolejowego). Nie przypuszczali, że rosyjski patrol przedarł się przez rzekę
obok zniszczonego mostu i udał się
za nimi w pościg. Po chwili „sowieci”
zaczęli ostrzeliwać żołnierzy niemieckich, którzy w popłochu na rowerach
uciekli w stronę Sierpca. Mostów nie
zdążyli już wysadzić”.
Raciąż wyzwolony
Początkowo mieszkańcy Raciąża cieszyli się z wyzwolenia miasta
przez rosyjskie wojsko. Jednak szybko euforia przerodziła się w gniew.
Główną przyczyną konfliktów były
akty przemocy oraz gwałty, jakich
dopuszczali się oni na okolicznych
mieszkańcach, szczególnie kobietach.
- „ Różnie ludzie opowiadali o tym
co „sowieci” wyprawiali w Raciążu.
Słyszało się też o gwałtach i grabieżach. Ja tylko opowiem fakty, które
sama doświadczyłam. Po naszej ulicy Wolności chodził taki przyzwoity
oficer rosyjski, w czystym mundurze
i wypastowanych skórzanych oficerkach, który wybierał mieszkania
na kwatery dla żołnierzy rosyjskich.
Mówił trochę po polsku, trochę po
rosyjsku. Był to człowiek inteligentny i dobry, który ostrzegł nas przed
swoimi żołnierzami. Kazał nam
schować pościel, ubrania, buty, kosztowności i zegary. Powiedział, że za
godzinę dotrą tu żołnierze rosyjscy,
którzy dostaną u nas i u sąsiadów zakwaterowanie. Ostrzegł, by kobiety
w tym czasie gdzieś się pochowały,
bo ich żołnierze mogą być pijani, a
on nie będzie odpowiadał za ich czyny. Uprzedził nas także, że żołnierze
są zawszawieni i kradną wszystko co
cenniejsze, a zwłaszcza biżuterię i zegarki. Prosił, by opuszczeniu przez
nich kwater spalić sienniki na których spali, by nie zarazić się wszami lub innymi chorobami. Byliśmy
mu wdzięczni za ostrzeżenia, bo my
w ten sposób uchroniliśmy się od
nieszczęścia. W innych miejscach
w mieście już tak dobrze nie było.
Pozostawili po sobie rozszabrowane
i zawszone mieszkania, słyszało się
także o gwałtach na kobietach.” –
wspominała Anna Jebas.
"Leszja"

