
Tradycyjnie, po raz siódmy spotkaliśmy 
się w niedzielę poprzedzającą Wigilię Bożego 
Narodzenia na placu w centrum miasta, by 
wspólnie uczestniczyć w VII Wigilii Miejsko 
– Gminnej. W programie imprezy znalazły się 
m.in. wspólne kolędowanie, kiermasz bożona-
rodzeniowy, warsztaty rękodzieła, degustacja 
świątecznych potraw, symboliczne dzielenie się 
chlebem. Nie zabrakło Mikołaja i prezentów.  
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Pojawiła się szansa na pozyskanie dofinan-
sowań na działalność statutową organizacji 
pozarządowych. Zarząd Powiatu Płońskiego 
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację za-
dań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 
2020 r. Termin składania ofert upływa 7 stycz-
nia 2020 r.

 - str. 3

NR 11(104) Grudzień 2019  ISSN 1897-5372

Gmina Miasto Raciąż zakończyła realizację 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie Miasto 
Raciąż”. W ramach zadania wykonano bu-
dowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
i ciśnieniowej, rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków oraz modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody.  Pod koniec listopada w 
budynku MCKSiR w Raciążu odbyło się spo-
tkanie Burmistrza Mariusza Godlewskiego, 
oraz przedstawicieli PGKiM z mieszkańcami, 
podczas którego podsumowano projekt.
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Najważniejszy w historii 
miasta projekt zakończony

Remont Hali Sportowej

Platforma Informacyjno 
– Płatnicza

Szansa dla organizacji 
pozarządowych

Zasłużeni ludzie Raciąża

Magicznie i świątecznie 

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza środ-
kom z Województwa Mazowieckiego, re-
alizowane były prace remontowe wewnątrz 
budynku Hali Sportowej przy Stadionie Miej-
skim. Działania są dofinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach realizacji projektu „Remont Hali 
Sportowej w Gminie Miasto Raciąż”. Ponadto 
z własnych środków Gmina Miasto Raciąż re-
alizuje działanie związane z remontem dachu 
na Hali Sportowej.                                           
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W ostatnim czasie w Urzędzie Miejskim 
w Raciążu wprowadzona została nowa usłu-
ga. 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 – znacząco ułatwia płatności miej-
skie.
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Jadwiga Sobieska nauczycielka, polonistka, 
poetka - to tytuł kolejnej publikacji Stefana  
Modrzejewskiego o znanych ludziach Raciąża. 
Wcześniejsze to m.in.: „Moje Miasto. Włoda-
rze Raciąża”, „Norbert Szelągowski - nauczy-
ciel, poeta, senior”, „Księga Pamięci” - współ-
autor. Opracowanie jest uhonorowaniem 
nauczycielki i wychowawczyni wielu członków 
Nauczycielskiego Klubu Seniora w Raciążu, 
do którego również sama należy. 
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Szanowni Mieszkańcy,
koniec roku to tradycyjnie 

czas podsumowań. Rok 2019 był dla 
nas wszystkich bardzo intensywny i 
pracowity, szczególnie jeśli chodzi o 
inwestycje przeprowadzane na tere-
nie miasta. Kluczową i najważniejszą 
kwestią był projekt „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno – kanaliza-
cyjnej w Gminie Miasto Raciąż” – 
największy zarówno pod względem 
wartości jak i dofinansowania w 
historii Raciąża. Kwestie związane 
z siecią kanalizacyjną były dla mnie 
priorytetem, ponieważ jako jedno z 
nielicznych miast w naszym regio-
nie nie mieliśmy skanalizowanego 
ścisłego centrum i głównych ulic. W 
złym stanie była również oczyszczal-
nia ścieków, gdzie w każdej chwili 
mogła nastąpić awaria. Na szczęście 
teraz możemy powiedzieć, że to już 
za nami – 30 listopada 2019 oficjal-
nie projekt został ukończony. Wybu-
dowanie nowej sieci kanalizacyjnej i 
rozbudowanie oczyszczalni niesie za 
sobą nie tylko wymierne korzyści dla 
mieszkańców Raciąża, jak stabiliza-
cja cen wody i ścieków oraz poprawa 
jakości obsługi wodno - kanaliza-
cyjnej, ale również pozwoli miastu 
uniknąć kar ze strony instytucji Unii 
Europejskiej. Dzięki zewnętrznemu 
dofinansowaniu które pozyskałem 
i odliczeniu podatku VAT ta stra-
tegiczna inwestycja nie obciążyła w 
całości miejskiego budżetu – prace o 
wartości 14 mln złotych kosztowały 
nas 4 mln. Chciałbym podziękować 
w tym miejscu wszystkim, którzy za-
angażowali się w prace nad tym pro-
jektem i przyczynili się do jego reali-
zacji. W 2019 roku kontynuowane 

były prace związane z termomo-
dernizacją budynków użyteczności 
publicznej – po Miejskim Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji, Bibliote-
ce i Przedszkolu Miejskim objęły one 
budynek Urzędu Miejskiego, Szkoły 
Podstawowej i Hali Sportowej przy 
Stadionie Miejskim. To także ważne 
dla nas zadanie – zmiany jakie niesie 
za sobą termomodernizacja pozwolą 
na zmniejszenie kosztów związanych 
z energią elektryczną, czy ogrzewa-
niem. Jednoczesne poprawienie wy-
glądu estetycznego tych budynków 
wzbogaci miejską architekturę i spra-
wi, że będą one wizytówkami miasta. 
Cieszę się, że gruntownego remontu 
doczekała się Hala Sportowa – wy-
datnie pomogły w tym pozyskane 
przeze mnie środki z Województwa 
Mazowieckiego. Wymiana instala-
cji elektrycznej, remont instalacji 
wodno - kanalizacyjnej, remont po-
mieszczeń socjalno-bytowych to tyl-
ko niektóre elementy z zakresu pro-
wadzonych prac. Wymieniony został 
również dach. Wszystkie działania 
mają sprawić, by hala znów spełniała 
swoje przeznaczenie i była miejscem 
do którego będzie mogła uczęszczać 
młodzież z naszego miasta, a także 
stała się domem dla Błękitnych Ra-
ciąż. W październiku rozpoczęliśmy 
prace związane z projektem rewita-
lizacji parków miejskich i terenów 
zielonych w naszym mieście. Pienią-
dze jakie udało się pozyskać z „Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza” pozwoliły na 
zakup drzewek, oraz wykonanie no-
wych nasadzeń w obydwu parkach 
miejskich. To jednak tylko część z 
szerszego projektu, który chcemy re-

alizować w Raciążu. Jego efekty mo-
gli Państwo zauważyć choćby wzdłuż 
Placu Adama Mickiewicza, czy ulicy 
Piłsudskiego. Zależy mi na tym, żeby 
tereny zielone w naszym mieście 
piękniały i było ich coraz więcej. W 
przyszłym roku posadzone zostaną 
kolejne drzewa i krzewy, pojawią się 
kwiaty i rośliny ozdobne – nie tyl-
ko w parkach, ale m.in. choćby na 
rondzie. Realizujemy te działania 
przede wszystkim dla mieszkańców 
i ze względu na to, aby wygląd es-
tetyczny Raciąża systematycznie się 
poprawiał i zachęcał by do naszego 
miasta zawitać. W przyszłym roku 
będziemy kontynuować prace na 
różnych płaszczyznach, tak by Raciąż 
cały czas był na ścieżce rozwoju. 

Dobry rok Błękitnych 
6 grudnia miałem okazję uczest-

niczyć w spotkaniu grup młodzie-
żowych Błękitnych Raciąż, które 
zorganizował zarząd klubu. Była to 
okazja, żeby podziękować młodym 
sportowcom za ich trud, jaki wkła-
dają w treningi i mecze, podczas któ-
rych godnie reprezentują nasze mia-
sto. Serdecznie dziękuję trenerom 

zespołów młodzieżowych za ich pra-
cę i zaangażowanie w przekazywanie 
sportowych wartości młodym Racią-
żanom. Gratuluję również zespołowi 
seniorów, który ten rok zakończył 
na pierwszym miejscu w tabeli swo-
ich rozgrywek i jest na dobrej dro-
dze do tego, by awansować do Ligi 
Okręgowej. Po nie najłatwiejszym 
2018 roku, rok 2019 jest zdecydo-
wanie bardziej udany zarówno pod 
względem sportowym, jak i orga-
nizacyjnym. Gmina Miasto Raciąż 
systematycznie wspiera klub w jego 
działalności, by zarówno trenująca w 
nim młodzież, jak i starsi zawodnicy 
mieli do tego odpowiednie warun-
ki. Wszystkim sportowcom, a także 
zarządowi składam gratulacje za do-
tychczasową pracę i życzę dalszych 
sukcesów w nadchodzącym roku. 

VII Wigilia Miejska za nami 
15 grudnia po raz kolejny spotka-

liśmy się pod Urzędem Miejskim na 
Miejsko - Gminnej Wigilii. Cieszę 
się, że wspólnie z Miejskim Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji, 
a także Gminą Raciąż, oraz dzięki 
wsparciu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego, kontynuujemy tę 
wspaniałą inicjatywę i już od 7 lat 
w grudniowe popołudnie możemy 
wspólnie podzielić się chlebem, za-
śpiewać kolędy, czy po prostu życz-
liwie porozmawiać i z dobrym na-
stawieniem wejść w ten wyjątkowy 
czas Świąt Bożego Narodzenia. Te-
goroczna wigilia także upłynęła pod 
znakiem rodzinnej atmosfery, przy 
dźwiękach świątecznej muzyki i za-
pachu przygotowanych wigilijnych 
potraw. Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy mimo swoich domowych 
obowiązków zjawili się pod Urzę-
dem Miejskim i chcieli razem z nami 
spędzić te kilka godzin. Serdecznie 
dziękuję wszystkim osobom, które 
brały udział w przygotowaniu tego 
wydarzenia, zarówno od strony me-
rytorycznej, jak i technicznej. Na 
czas Świąt Bożego Narodzenia, które 
już za kilka, dni chciałbym życzyć 
Państwu wszystkiego co najlepsze, 
radości, ciepła i wspaniałego czasu 
spędzonego w gronie najbliższych. 
Na zbliżający się nowy, 2020 rok 
również życzę radości, pogody ducha 
i spełnienia wszelkich marzeń. 

Drodzy Czytelnicy Pulsu Raciąża, 
serdecznie dziękuję za wspólny czas związany z redago-
waniem przeze mnie czasopisma samorządowego Puls 
Raciąża, wcześniej Pulsu Raciąża, Baboszewa i okolic. 
Przez ponad 2 lata dane mi było być Redaktorem Na-
czelnym naszej gazety. Jednakże, jak to bywa w życiu, 
wszystko co ma swój początek i koniec mieć musi. Ni-
niejszy numer czasopisma jest ostatnim zredagowanym 
przeze mnie. W związku z wyborem nowej drogi zawo-
dowej w porozumieniu z samorządem miejskim podjęli-
śmy decyzję o zakończeniu moich działań na stanowisku 
Redaktora Naczelnego w naszej lokalnej gazecie. Dzię-
kuję wszystkim, którzy wspierali mnie w procesie two-
rzenia czasopisma. To właśnie z Państwa udziałem udało 
mi się stworzyć 37 wydań Pulsu Raciąża. 
Serdeczne podziękowania chciałabym skierować do 
osób, z którymi mogłam współpracować przy tworzeniu 
naszego Pulsu, dziękuję:
• Burmistrzowi Miasta Raciąża Mariuszowi Godlew-
skiemu oraz Wydawcy Dyrektorowi MCKSiR Arturowi 
Adamskiemu za współpracę,
• kierownikom jednostek miejskich oraz ich pracowni-
kom za pomoc w pozyskiwaniu materiałów i informacji, 
• Stefanowi Modrzejewskiemu, Adamowi Szerszeniew-
skiemu, Mariannie Góralskiej, Piotrowi Kędzierzawskie-
mu, Janowi Chądzyńskiemu, Katarzynie Wawrowskiej i 
Dawidowi Ziółkowskiemu, którzy współtworzyli ze mną 
Puls oraz wszystkim, którzy wspierali swymi materiała-
mi proces twórczy naszej gazety. 

Paulina Adamiak
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Jako Zarząd Powiatu cieszymy się, że podjęta przez nas w ubie-
głym roku decyzja o przeznaczeniu większych środków na kon-
kursy dla organizacji pozarządowych przyniosła wymierne efekty. 
Zwiększenie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej przy-
czyniło się do większej ilości zrealizowanych projektów przez więk-
szą liczbę stowarzyszeń i klubów. Ponadto uruchomienie po raz 
pierwszy konkursu z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 
bezpośrednio odpowiedziało na potrzeby lokalnych organizacji po-
zarządowych, co odzwierciedliło się w ilości złożonych wniosków. 

Na 2020 r. ponownie przeznaczyliśmy znaczne środki, o które mogą 
ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich z 
terenu powiatu płońskiego. Aktualnie trwa nabór wniosków z zakresu 
kultury fizycznej, a niebawem zostanie ogłoszony nabór do konkursu 
dotyczącego realizacji zadań z zakresy kultury u dziedzictwa narodo-
wego. 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania swoich ofert. 

Niech Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych 
przyniosą wiele radości, ciepła, optymizmu i pogody ducha. 

Niech w nadchodzącym 2020 roku szczęście Państwa nie opuszcza, 
a każdy dzień będzie pełen sił i energii do realizacji nowych wyzwań 
i zamierzeń.

Artur Adamski
Członek Zarządu

Powiatu Płońskiego

Pojawiła się szansa na pozy-
skanie dofinansowań na dzia-
łalność statutową organizacji 
pozarządowych. Zarząd Powia-
tu Płońskiego ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację za-
dań publicznych z zakresu kul-
tury fizycznej w 2020 r. Termin 
składania ofert upływa 7 stycz-
nia 2020 r.

W ubiegłym roku, w Starostwie 
Powiatowym w Płońsku, zmieniło 
się podejście do współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi – zwięk-
szone zostały środki przyznawane w 
ramach konkursów do 250 tys. Zł. 
Ponadto uruchomiono nabór w ra-
mach nowego typu konkursu – w 
zakresie kultury i dziedzictwa naro-
dowego. Na bieżąco prowadzone są 
szkolenia oraz opracowana została 
strategia współpracy. 

W ostatnich dniach Zarząd Powia-

tu ogłosił konkurs z zakresu kultury 
fizycznej. To możliwość pozyskania 
dofinansowania do statutowej dzia-
łalności stowarzyszeń, fundacji czy 
kół gospodyń wiejskich. Zachęca-
my wszystkich do składania wnio-
sków. W tegorocznych konkursach 
dofinansowania otrzymały lokalne 
stowarzyszenia: Stowarzyszenie Se-
niorów, Emerytów i Rencistów w 
Raciążu; Regionalne Stowarzyszenie 
Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu, LKS „Błękitni” 
Raciąż, Stowarzyszenie Aktywni Se-
niorzy Koziebrody. Tym stowarzy-
szeniom udało się pozyskać ponad 
20 tys. Skorzystajcie Państwo z szan-
sy także w tym roku.

Zachęcamy do aktywnego uczest-
nictwa w szkoleniach oraz do skład-
nia wniosków.

Redakcja

Pozyskaj środki na działalność statutową

Szansa dla organizacji 
pozarządowych
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W mijającym roku zakończo-
ny został również projekt pn. 
„Platforma e-urząd w Raciążu”. 
Burmistrz Miasta Raciąża  wpro-
wadził nowoczesne rozwiązania 
informatyczne w zakresie ob-
sługi mieszkańców przez Urząd 
Miejski oraz jednostki podległe. 

Dzięki zrealizowanemu projekto-
wi E-urzędu wchodzimy w XXI wiek 
i wyznaczamy nowe standardy obsłu-
gi w Powiecie Płońskim. Zakupiono 
nowy sprzęt, wprowadzono nowe 
programy dziedzinowe. Jednak co 
najważniejsze, wprowadzono bezpo-
średnią możliwość załatwiania spraw 
przez internet dla mieszkańców. Zy-
skaliśmy na tym wszyscy. 

Co zrobiono?
W ramach realizacji projektu zre-

alizowano szereg zadań mających 
na celu wprowadzenie platformy 
E- urząd w Urzędzie Miejskim w Ra-
ciążu oraz jednostkach podległych. 
Wyremontowano i przygotowano 
do działania serwerownię. Ponad-
to utworzono sieć dedykowanego 

zasilania oraz zrealizowano budo-
wę sieci komputerowej wraz z te-
stami i pomiarami. Kolejną ważną 
zmianą było zakupienie do  jedno-
stek miejskich oraz urzędu sprzętu 
komputerowego z ujednoliconym 
oprogramowaniem. Została również 
wdrożona platforma elektronicznego 
obiegu dokumentów. Zmiany wpro-
wadzone w ramach realizowanego 
projektu dotyczyły również sposobu 
pracy urzędników, którzy po prze-
prowadzonych szkoleniach w zakre-
sie funkcjonowania i obsługi platfor-
my e- urząd podjęli pracę w nowych 
systemach. Pracowni Urzędu Miej-
skiego w Raciążu podjęli także dzia-
łania i pracę w nowych programach 
dziedzinowych, w tym księgowo – 
finansowych. Termin zakończenia 
rzeczowej oraz finansowej realizacji 
projektu to 31 stycznia 2019 roku. 

Wsparci dofinansowaniem
W ramach projektu pn. „Platfor-

ma e-urząd w Raciążu” otrzymali-
śmy dofinansowanie w kwocie 816 
228,00 zł. Całkowita kwota zreali-
zowanego projektu wyniosła 1 070 

285,00zł. Ze środków tych sfinan-
sowaliśmy system e-urząd oraz in-
formatyzację urzędu wraz z zakupem 
serwerów, komputerów i utworze-
niem sieci. Jak powiedział burmistrz 
Raciąża Mariusz Jerzy Godlewski, 
„zrobiliśmy to wszystko po to, by 
unowocześnić działalność samorządu 
oraz przede wszystkim ułatwić życie 
mieszkańcom, którzy bez wychodze-
nia z domu będą mogli załatwić spra-
wy w Urzędzie Miejskim w Raciążu 
oraz jednostkach podległych. 

Korzyści dla mieszkańców 
Każdy mieszkaniec naszego mia-

steczka może załatwić przez inter-
net sprawy, które musiał niegdyś 
załatwiać bezpośrednio w urzędzie. 
Petenci mogą już korzystać z e-usług 
oraz portalu informacyjno – płatni-
czego. W ramach realizacji projektu  
uruchomione zostały następujące 
e-usługi: rekrutacja do placówek 
oświatowych; remonty lokali ko-
munalnych na wniosek; wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej; 
wykreślenie z ewidencji działalno-
ści gospodarczej; obsługa zmian w 
ewidencji działalności gospodarczej; 

E-dziennik; wydanie meldunku cza-
sowego/stałego; wydanie dowodu 
osobistego; wpis do rejestru wybor-
ców; przyznanie lokalu komunal-
nego; obsługa wniosków o umiesz-
czenie reklam, ogłoszeń na terenie 
miasta; wypisy i wyrysy z miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego; dodatki mieszkaniowe 
– weryfikacja złożonych wniosków 
i wypłata należności; dodatki ener-
getyczne – weryfikacja złożonych 
wniosków i wypłata należności; 
świadczenia socjalne, w tym stypen-
dia socjalne - weryfikacja złożonych 
wniosków i wypłata należności; 
e-deklaracje/e-formularze- weryfika-
cja wypełnionych elementów oraz 
ewentualna opłata usługi; prowa-
dzenie spraw dotyczących podatku 
od nieruchomości; prowadzenie 
spraw dotyczących podatku rolne-
go; prowadzenie spraw dotyczących 
podatku leśnego; prowadzenie spraw 
związanych z podatkiem od środków 
transportowych; prowadzenie spraw 
związanych z gospodarowaniem od-
padami; opłata za zajęcie pasa drogo-
wego; obsługa koncesji na sprzedaż 
alkoholu; zwrot podatku akcyzowe-

go. Wprowadzono także indywidual-
ne konta podatkowe dla podatników 
Gminy Miasto Raciąż.

Cel projektu 
Celem projektu było zapewnienie 

mieszkańcom Gminy Miasto Ra-
ciąż dostępu do korzystania z usług 
publicznych drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem bezpiecznego pro-
filu zaufanego poprzez zastosowanie 
nowoczesnych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych. Po 
zmianach z urzędem łączymy się 
bez wychodzenia z domu, przez in-
ternet. Platforma e-urząd składa się 
ze zbioru uporządkowanych tema-
tycznie formularzy elektronicznych. 
Są one odpowiednikami druków 
papierowych. Złożone przez inter-
net wnioski rozpatrywane są przez 
pracowników urzędu, którzy tą 
samą elektroniczną drogą przesyła-
ją odpowiedź. Platforma usprawnia 
zarządzanie urzędem i jednostkami 
podległymi.
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W listopadzie i grudniu realizo-
wane były prace związane z oczysz-
czaniem kanalizacji deszczowej. Do 
tej pory udrożnione zostały kanały 
na ulicach Mławskiej, Płockiej oraz 
na Placu Adama Mickiewicza. Dziś 
prace trwają na ulicy Hankiewicza. 
Czyszczenie odbywa się przy pomo-
cy specjalnego pojazdu „WUKO” - 
zanieczyszczenie usuwane jest wodą 
pod ciśnieniem, a następnie wysysa-
ne z kanału ściekowego.
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6 grudnia Burmistrz Mariusz 
Godlewski wziął udział w spotka-
niu zorganizowanym przez zarząd 
Błękitnych Raciąż, podczas którego 
podziękowano zawodnikom grup 
młodzieżowych oraz ich trenerom 
za rundę jesienną. Gmina Miasto 
Raciąż systematycznie wspiera klub 
w jego działalności, tak by młodzież 
miała odpowiednie warunki do tre-
nowania i gry. Młodym sportowcom 
gratulujemy osiąganych wyników i 
życzymy dalszych sukcesów!
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Oczyszczanie kanalizacji deszczowej

WUKO w mieście

Podsumowanie sezonu grup młodzieżowych

Podsumowanie sezonu 
grup młodzieżowych

Platforma Informacyjno – Płatnicza

Skorzystaj z oferty

Platforma e-urząd w Raciążu już wprowadzona

Skorzystaj z e-urzędu

W ostatnim czasie w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu wprowa-
dzona została nowa usługa. Na 
stronie miastoraciaz.pl widocz-
na jest zakładka PLIP – Platfor-
ma Informacyjno – Płatnicza, 
dzięki której mieszkańcy mogą 
sprawdzać i regulować przez 
internet swoje zobowiązania 
wobec Gminy Miasto Raciąż. Za-
chęcamy do rejestrowania się i 
korzystania z platformy. 

W ramach Platformy Informacyj-
no – Płatniczej mieszkańcy mogą 
sprawdzić informacje dotyczące ich 
nieruchomości, zobowiązań podat-
kowych, deklaracji gospodarki od-
padami komunalnymi. W serwisie 
PLIP można sprawdzić i uregulować 
przez internet swoje zobowiązania 
wobec Miasta Raciąża, m.in. poda-
tek od nieruchomości, od środków 
transportowych, rachunki za go-
spodarkę 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 podatko-
wych mieszkańców, umożliwiająca w 
łatwy i szybki sposób uregulowanie 
należności przy zachowaniu pełnej 
kontroli nad terminami płatności 
oraz nad stanem zobowiązań wo-
bec gminy. PLIP przeznaczony jest 
dla osób fizycznych, legitymujących 
się numerem PESEL oraz dla osób 
prawnych posiadających wskazanego 
pełnomocnika. 

Logowanie do Platformy infor-
macyjno-płatniczej PLIP odbywa 
się przy pomocy Profilu Zaufanego 
(można korzystać z niego przy po-
mocy bankowości internetowej). 
Po wybraniu na stronie startowej 
PLIP przycisku „Zaloguj” następuje 
przekierowanie do strony logowania 
Profilem Zaufanym, gdzie użytkow-
nik 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 zalogowane-
go Profilem Zaufanym.

 UM Raciąż
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Gmina Miasto Raciąż zakoń-
czyła realizację - priorytetowe-
go dla burmistrza  i samorządu - 
projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – kanaliza-
cyjnej w Gminie Miasto Raciąż”. 
Był to największy i najdłuższy 
projekt w historii miasta, który 
na kolejne 30-40 lat zabezpie-
cza miasto od strony sanitarnej. 
W ramach zadania wykonano 
budowę kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej, 
rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków oraz mo-
dernizację Stacji Uzdatniania 
Wody. 

 
Gmina Miasto Raciąż od 2016 

roku realizowała zadanie pn. „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno 
– kanalizacyjnej w Gminie Miasto 
Raciąż”. W ramach projektu zreali-
zowano 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, Sporto-
wej, Warszawskiej.

• rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków w Raciążu poło-
żonej przy ul. Szwedzkiej, której za-
kres obejmował: budynek technicz-
ny, budynek socjalny, pompownie 
ścieków surowych, zbiornik reten-
cyjny, 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 dotrzyma-
nia aktualnie wymaganych parame-
trów jakości ścieków na wylocie.

•   modernizację Stacji Uzdatnia-
nia Wody w m. Witkowo obejmują-
cą m.in. budynek stacji uzdatniania 
wody, zbiorniki naziemne wody pit-
nej, studnie głębinowe (ujęcia wody 
podziemnej), budynek stacji trans-
formatorowej oraz zagospodarowa-
nie terenu wraz z ogrodzeniem.

Na realizację powyższych zadań 
Gmina Miasto Raciąż otrzymała  
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

Dodatkowe 1,2 mln zł pozy-
skane

W ostatnim czasie po złożonym 
do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wniosku o zwiększenie dofinanso-
wania Burmistrz Miasta Raciąża 
Mariusz Jerzy Godlewski pozyskał 
dodatkowe ponad 1,2 mln złotych 
na różnice poprzetargowe oraz prace 
dodatkowe, które zostały przeprowa-
dzone 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 Ra-
ciąż sprawą priorytetowa. Jej fatalny 
stan, a rzec można właściwie jej brak 
był sporym kłopotem dla miasta, 
a przede wszystkim mieszkańców. 
Gmina Miasto Raciąż pozyskała do-
finansowanie na budowę kanaliza-
cji 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 ra-
mach projektu pn. „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno – kanaliza-
cyjnej w Gminie Miasto Raciąż” w 
końcu będzie tak jak być powinno 
już dawno. Korzyści dla mieszkań-
ców związane z realizacją moderni-
zacji są znaczące. W krótkim okresie 
czasu była to możliwość dokonania 
nowych przyłączeń do sieci kanali-
zacyjnej 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 sie-
ci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Spotkanie z mieszkańcami
Pod koniec listopada w budynku 

MCKSiR w Raciążu odbyło się spo-
tkanie Burmistrza Mariusza Godlew-
skiego, oraz przedstawicieli PGKiM 
z mieszkańcami, podczas którego 
podsumowano projekt „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno – kana-
lizacyjnej w Gminie Miasto Raciąż”. 
Oprócz najważniejszych informacji 
na temat projektu, mieszkańcy zo-
stali również poinformowani o zasa-
dach podłączania się do nowej sieci 
kanalizacyjnej.
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Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta Raciąż

Ciesze się, że budowa nowej 
oczyszczalni ścieków, moderni-
zacja stacji uzdatniania wody i 
budowa kanalizacji zakończy-
ła się. Inwestycja była koniecz-
na - poprzednia oczyszczalnia 
w każdej chwili mogła przestać 
działać, co sprowadziło by na 
Raciąż ogromne kary i kłopo-
ty dla mieszkańców. Pozyskane 
przeze mnie dofinansowanie 
i odliczenie podatku VAT po-
zwoliło zrealizować inwestycję 
wartą 14 milionów złotych za 4 
miliony złotych wkładu finanso-
wego miasta. Czasem słyszę, że 
po co inwestować w kanalizację 
i oczyszczalnię, że tego nie wi-
dać. Może nie widać, ale każdy 
by na pewno poczuł. Dosłownie i 
finansowo, jakby miasto musiało 
wozić ścieki do oczyszczalni w 
innych miastach. Cieszmy się, że 
to już nam nie grozi, a było cał-
kiem realne.

 Zakończono i rozliczono po-
zytywnie działania realizowane 
w ramach projektu pn. „Opra-
cowanie koncepcji projekto-
wo – kosztorysowej Parków 
Miejskich wraz z częściowym 
wykonaniem nasadzeń drzew”. 
W październiku rozpoczęły się 
prace związane z projektem 
rewitalizacji parków miejskich 
i terenów zielonych w naszym 
mieście. Dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu przez burmistrza 
Mariusza Godlewskiego posa-
dzonych zostało aż 45 nowych 
drzew. 

W ramach projektu pn. „Opraco-
wanie koncepcji projektowo – kosz-
torysowej Parków Miejskich wraz 
z częściowym wykonaniem nasa-
dzeń drzew” realizowanego w ra-
mach  „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza” udało 

się wykonać opracowanie komplek-
sowej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej, w tym m.in. wykona-
nie inwentaryzacji dendrologicznej 
wraz z oceną stanu zdrowotnego 
roślin, opracowanie koncepcji rewi-
talizacji parków oraz projektu wyko-
nawczego rewitalizacji. Ponadto w 
ramach zadania nasadzono 45 sztuk 
drzew zgodnie z opracowaną doku-
mentacją - 12 świerków serbskich, 15 
klonów i 18 dębów szypułkowych. 
Nowe drzewka posadzone zostały 
także na chodnikach wzdłuż placu 
Adama Mickiewicza i na rondzie. 
Jedno z drzew zostało symbolicznie 
posadzone przez władze miasta. To 
jednak dopiero początek działań, 
przez które chcemy poprawić wygląd 
estetyczny naszego miasta.
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Zakończono budowę oczyszczani ścieków, modernizację Stacji Uzdatniania Wody i budowę kanalizacji

Najważniejszy w historii miasta projekt zakończony

Projekt związany z nasadzeniami rozliczony

Raciąż się zazieleni
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Od ubiegłego roku Gmina 
Miasto Raciąż realizuje projek-
tu pn. „Termomodernizacja oraz 
poprawa efektywności energe-
tycznej budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Miasto Ra-
ciąż”. Praca wre – działania ma-
jące na celu realizację projektu 
przeprowadzone zostały kom-
pleksowo na części budynków, 
na reszcie staramy się zbliżać 
ku końcowi.  Termomoderniza-
cja zewnętrzna zakończyła się 
już na sześciu budynkach, prace 
trwają wciąż na budynku Szko-
ły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu. 

Wartość realizowanego projektu 
wynosi ponad 8,8 miliona złotych 
a dofinansowanie stanowi kwotę w 
wysokości ponad 5,3 miliona zło-
tych. Termomodernizacja oraz po-
prawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Miasto Raciąż to kolejna 
inwestycja miejska na wielką skalę. 
Dofinansowanie na termomoderni-

zację budynków miejskich zakłada 
prowadzenie prac aż na  siedmiu 
budynkach miejskich, tj. Urzędzie 
Miejskim, Miejskim Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im Ryszarda 
Kaczorowskiego, Bibliotece Miej-
skiej i Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Przedszkolu Miejskim, 
Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego, Ochotniczej Straży Po-
żarnej i Hali Sportowej.

Duży zakres prac
Zakres działań jest ogromny. Na 

szczęście udało nam się wydłużyć 
czas realizacji projektu do końca 
października przyszłego roku. Pro-
jekt zakłada termomodernizację oraz 
poprawę efektywności energetycz-
nej budynków. Prace będą polegały 
m.in. na wymianie okien i drzwi 
zewnętrznych. Ponadto budynki są 
kompleksowo ocieplone, docieplo-
ne zostają także stropy i dachy. Co 
więcej, ocieplone zostają podłogi 
poprzez docieplenie fundamentów. 
Wymieniane są oprawy świetlne i 
źródła światła na ledowe. Przebu-

dowywane są systemy grzewcze, 
wymienione instalacje centralnego 
ogrzewania. Stosowane są instalacje 
automatyki pogodowej oraz syste-
my racjonalizujące zużycie energii. 
Montujemy również na budynkach 
panele fotowoltaiczne (przyp. red. 
– mają one za zadanie przetwarzać 
energię słoneczną na prąd). 

Korzystna zmiana 
Realizacja projektu umożliwia 

poprawę stanu siedmiu obiektów 
użytku publicznego w mieście, 
które z jednej strony świadczą nie-
zwykle istotne usługi dla lokalnej 
społeczności, a z drugiej wymagały 
pilnej i kompleksowej modernizacji 
ze względu na ich szczególnie nieko-
rzystne oddziaływanie na środowisko 
gminy, a także z uwagi na wysokie 
koszty ich eksploatacji. Realizacja 
projektu w sposób bezpośredni prze-
łoży się na poprawę środowiska 
poprzez redukcję emisji gazów cie-
plarnianych, zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię oraz zdolność 
do wytwarzania czystej energii z Od-

nawialnych Źródeł Energii. Dzięki 
realizacji projektu generowane będą 
– związane ze znacznym zmniejsze-
niem zużywania energii elektrycznej 
i energii cieplnej – kilkudziesięcioty-
sięczne oszczędności w skali roku na 

wszystkich budynkach. Ponadto wi-
doczny już jest także efekt wizualny. 
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Termomodernizacja efekty prac już widoczne

Budynki ocieplane

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”,  współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" 
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Dzięki pozyskanym przez Burmi-
strza środkom z Województwa Ma-
zowieckiego, realizowane były prace 
remontowe wewnątrz budynku Hali 
Sportowej przy Stadionie Miejskim. 
Oprócz opracowania dokumentacji 
projektowej, w zakresie prac znalazły 
się wymiana instalacji elektrycznej, 
remont instalacji wodno-kanali-
zacyjnej, remont pomieszczeń so-
cjalno-bytowych, remont schodów, 
obicie ścian materiałami wykorzysty-
wanymi w obiektach sportowych z 
montażem stałych elementów wypo-

sażenia hali. Dla wygody użytkowni-
ków hali planuje się zakup i montaż 
stojaków rowerowych. Działania są 
dofinansowane ze środków Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego w 
ramach realizacji projektu „Remont 
Hali Sportowej w Gminie Miasto 
Raciąż”. Ponadto z własnych środ-
ków Gmina Miasto Raciąż realizuje 
działanie związane z remontem da-
chu na Hali Sportowej.
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Zmiany w obiekcie na ul. Sportowej

Remont Hali Sportowej 
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Jadwiga Sobieska nauczyciel-
ka, polonistka, poetka - to tytuł 
kolejnej publikacji Stefana  Mo-
drzejewskiego o znanych lu-
dziach Raciąża. Wcześniejsze to 
m.in.: „Moje Miasto. Włodarze 
Raciąża”, „Norbert Szelągow-
ski - nauczyciel, poeta, senior”, 
„Księga Pamięci” - współautor.

Opracowanie jest uhonorowaniem 
nauczycielki i wychowawczyni wielu 
członków Nauczycielskiego Klubu 
Seniora w Raciążu, do którego rów-
nież sama należy. Publikacja powsta-
ła we współpracy z Grażyną Modrze-
jewską -  byłą uczennicą Pani Jadwigi 
Sobieskiej, Krystyną Chyczewską - 

członkinią zarządu klubu i Adamem 
Szerszeniewskim - pracownikiem 
MCKSiR w Raciążu. Wydanie sfi-
nansowali: Burmistrz Miasta Raciąża 
Mariusz Godlewski             i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Chrzanowski. 

W słowie od autora czytamy mię-
dzy innymi:  „Kolejna publikacja, 
którą napisałem        - po opracowa-

niu dotyczącym mojego nauczyciela  
i wychowawcy Norberta Szelągow-
skiego     - poświęcona jest znako-
mitej polonistce, wychowawczyni 
i nauczycielce (…) a obecnie kole-
żance klubowej (…), która prawie 
całe swoje życie spędziła w naszym 
mieście, pracując w Liceum Ogól-

nokształcącym w Raciążu. (…) Ta 
skromna publikacja jest wyrazem 
głębokiego  szacunku dla Pani. ” 

W słowie wstępnym Grażyna 
Modrzejewska napisała m. in. : „ 
Szanowna Pani Profesor, Droga Ja-
dwigo, jako nauczycielka byłaś nie-
podważalną mistrzynią inspiracji i 
pasji. Pamiętamy wspaniałe lekcje  
języka polskiego, prowadzone z nie-

zwykłą żarliwością, na które wielu 
Twoich uczniów czekało z niecier-
pliwością. (…) były one duchową 
ucztą pięknego języka ojczystego i 
niezapomnianym przeżyciem. (…) 
Otwierałaś nasze umysły na piękno 
literatury polskiej (…). Twoje wzru-
szające wiersze skłaniają do zadumy 
i refleksji nad szczęściem, miłością, 
całym życiem i przemijaniem. Za 
wszystko co uczyniłaś, zasługujesz na 
szacunek.(…) Dziękujemy za każdą 
lekcję, za każdą radę i chwilę rozmo-
wy.”

Na następnej stronie publikacji 
znajdują się życzenia dla Pani Jadwi-
gi: „Z okazji pięknego jubileuszu 
długich lat życia w zdrowiu, szczęściu 
i radości”, pod którymi podpisali się: 
Burmistrz Raciąża, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej oraz członkowie 
Nauczycielskiego Klubu Seniora. Na 
kolejnych stronach zamieszczone są: 
zdjęcie  z własnoręcznym podpisem, 
biografia, wiersze Jadwigi Sobieskiej 
oraz wybrane zdjęcia z różnych wy-
darzeń, w których brała udział.

Autor wręczył zbiór egzemplarzy 
opracowania, wraz z najlepszymi 
życzeniami, Pani Jadwidze Sobie-
skiej jako upominek gwiazdkowy 
podczas spotkania opłatkowego 
(10.12.2019) członków Nauczyciel-
skiego Klubu Seniora i serdecznie 
podziękował wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania publikacji.

Wzruszona Pani Profesor złożyła 
w pięknych słowach podziękowania 
za miłą niespodziankę.

REDAKCJA

Jadwiga Sobieska – nauczycielka,  polonistka, poetka

Zasłużeni ludzie Raciąża

Jadwiga Sobieska 
Wiersze 

 
Mamo ! 

 
    Nie napisałam o Tobie wiersza 
    A Ty jesteś jak opoka 
      jak skała 
    Niezniszczalna - wiecznie trwała. 
      Mamo! 
 
    A Ty jesteś jak słońce 
    - jak wieczór cichy w zadumie 
    - jak zboża szumiące 
    - jak las dumnie stojący 
    - jak kwiaty pachnące. 
    Wszechobecna 
    - w milionach bytów zaklęta. 
      Mamo! 
     
    A ty jesteś jak bicie serca 
    - jak światło dnia 
    - jak mrok mocy 
    - jak czucie i pojmowanie 
    - jak życie samo. 
 
    Piękna 
     wszechwiedząca 
     wszechczująca. 
      Mamo! 
 
    A Ty jesteś jak miłość 
    jak ciepło rąk 
    jak słońce i moc 
    jak dobro 
    jak życie samo 
     - jak wieczność. 
      Mamo!!! 
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Jadwiga Sobieska z d. Wypyszyńska urodziła się 20 października 1939 

roku w Nowej Wsi, obecnie powiat żuromiński. Uczęszczała do Szkoły 
Podstawowej w Siemiątkowie, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w 
Raciążu, które ukończyła w 1955 roku, mając 16 lat.  Studiowała na Wydziale 
Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (obecnie 
Uniwersytet Gdański). W 1960 roku uzyskała tytuł magistra filologii polskiej.  

Promotorem jej pracy dyplomowej była prof. Maria Janion – historyk          
i krytyk literatury, wybitna znawczyni polskiego  i europejskiego romantyzmu.  

Później ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe 
w zakresie filologii polskiej.   

Pracę zawodową  rozpoczęła 1 września 1960  roku jako nauczycielka 
języka polskiego  w Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu.  W latach 1961 – 
1963 pracowała w Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie. Wyszła za mąż za 
Stanisława Sobieskiego i w 1964 roku wróciła do Raciąża, gdzie przez kolejne 
lata uczyła języka ojczystego w Liceum Ogólnokształcącym, aż do przejścia na 
emeryturę w 1992 roku.   

Za swą sumienną pracę odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi             
i wyróżniona wieloma nagrodami. 

Kocha  ludzi, książki, kwiaty i las, gdzie najchętniej by mieszkała. Jej 
ulubionym okresem literackim jest romantyzm, a poetą - Adam Mickiewicz. 

Mama dwóch synów: Pawła i Piotra, babcia wnuków: Adama, Janka             
i Michała  oraz wnuczki Poli. 

Tango życia 

Zagubieni w tańcu 
Zagubieni w muzyce 
Zagubieni w marzeniu 
Zagubieni w miłości. 

Czar trwa 
- do białego dnia?

Orkiestra gra i gra 
Chocholi taniec trwa 

- i trwa.
Tańczymy, tańczymy – aż do dnia? 
Zatopieni 
Zagubieni  
Nieśmiertelni 

Ty i Ja  
Nikt nie odszedł 
Wszyscy są 
Tańczymy w krąg 

Ty i Ja 
Hej, Hej, Ha! 
Orkiestra gra! 

- i gra!
- i gra!
- i gra …

Nike 
 

    I poszli drogą pod górę 
    Poszli daleko 
    I nie wracają. 
     Czy nie chcą? 
 
    I poszli drogą w światło 
    W życie swoje. 
    I o nic mnie nie pytają 
    I nie wracają. 
     Drogi nie znają ? 
     Czy nie szukają? 
     Czy nie chcą? 
    Zostałam na tym rozstaju 
     - na życia skraju. 
     
    Sama 
    Już bez busoli 
    Bez siły i woli. 
    Otępiała, zmartwiała 
    Tragiczna, skamieniała 
     Nike współczesna 
     - XXI wieczna. 
 

Szczęście 
 

    Daleko - daleko - daleko 
    Za siódmą górą  
    Za siódmą rzeką 
     Śpi szczęście. 
    W marzeniu 
    Niedowierzeniu 
    Wyobrażeniu  
     Śpi szczęście. 
    Nie budźcie wyobrażeń. 
    Nie budźcie marzeń. 
    Nie budźcie ze snu. 
     Nie budźcie szczęścia! 
     Niech trwa! 

7
WYBRANE ZDJĘCIA Z RÓŻNYCH WYDARZEŃ           Sygnaturka 

 
Na tym ściernisku 
Zboże się już nie kołysze. 
I chyba – coraz głośniejszą 
Sygnaturkę słyszę. 
Szare niebo, słońce zachodzi 
Bezkres – pusto, samotnie. 
Podpieram ziemię? 
  Nie! 
Trzymam na barkach 
  -  mój los. 
Drogę wyznacza sygnaturka 
  Woła! 
Nie zabłądzę. 
Jestem gotowa. 
 
 
 
Podajcie mi białą suknię 

 
    Podajcie mi białą suknię 
    I welon 
    I bukiet róż 
     Niech tak zasnę 
     - u wrót. 
    Nie budźcie wspomnień. 

Niech śpią 
 Wiecznym snem 
 Niebytem 
 Niepamięcią. 
 
Podajcie mi białą suknię 
I welon 
I bukiet róż 
 Niech tak zasnę 
 - szczęśliwa 
 - spełniona 
W marzeniu i złudzeniu. 
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Tradycyjnie, po raz siódmy 
spotkaliśmy się w niedzielę 
poprzedzającą Wigilię Bożego 
Narodzenia na placu w centrum 
miasta, by wspólnie uczest-
niczyć w VII Wigilii Miejsko – 
Gminnej. W programie imprezy 
znalazły się m.in. wspólne ko-
lędowanie, kiermasz bożonaro-
dzeniowy, warsztaty rękodzie-
ła, degustacja świątecznych 
potraw, symboliczne dzielenie 
się chlebem. Nie zabrakło Miko-
łaja i prezentów. 

15 grudnia od godziny 17 na pla-
cu przy Urzędzie Miejskim spotka-
liśmy się na wspólnej wigilii plene-
rowej zorganizowanej przez Miejskie 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego przy 
współpracy z Gminą Miasto Raciąż 
i Gminą Raciąż. Wydarzenie otwo-
rzyli Pani Mikołajowa oraz Dyrektor 
MCKSiR w Raciążu Artur Adamski, 
który przywitał zgromadzonych oraz 
złożył wszystkim uczestnikom ser-
deczne życzenia bożonarodzeniowe. 

Symboliczne dzielenie chle-
bem

Życzenia świąteczne złożyli rów-
nież przedstawiciele samorządów: 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Jerzy Godlewski, Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski, Starosta Powia-
tu Płońskiego Elżbieta Wiśniewska 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Raciążu Paweł Chrzanowski. Naj-
ważniejszym i niezwykle symbolicz-
nym momentem było łamanie się 
chlebem oraz składanie sobie życzeń. 
Po poświęceniu chleba przez ks. pro-
boszcza Wiesława Kosińskiego został 
on przekazany uczestnikom by mo-
gli się nim symbolicznie podzielić. 
Tego dnia mogliśmy życzyć naszym 
sąsiadom, władzom oraz znajomym 
szczęśliwych świąt oraz pomyślności 
w nadchodzącym roku. Tradycyj-
nie, nie mogło zabraknąć Mikołaja, 
których w swojej chatce czekał na 
grzeczne dzieci i chętnie obdarowy-
wał je prezentami. Uśmiechów na 
twarzach szczęśliwych dzieci nie bra-
kowało. 

Kolędowanie na scenie
Koncertem kolęd w wykonaniu 

lokalnych wykonawców: uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Raciążu, z 
Zespołu Szkół w Raciążu, ze Szkoły 
Podstawowej w Koziebrodach oraz 
uczestników zajęć wokalnych pro-
wadzonych przy MCKSiR, chórów 
– Chóru Parafialnego z Raciąża, 
Chóru Koła Gospodyń ze Szczepko-
wa, rozpoczęło się wspólne wigilijne 
kolędowanie, w które włączyli się 
zgromadzeni na placu Mickiewicza 
mieszkańcy. W magiczną i klima-
tyczną atmosferę świat wprowadził 

nas występ chóru Sienna Gospel 
Choir, który wykonał świąteczne pa-
storałki i kolędy. Występ niezwykle 
przypadł mieszkańcom do gustu, a 
chętni na warsztaty, które będą pro-
wadzone przez Sienna Gospel Choir 
już się do nas zgłaszają. 

Kiermasz, warsztaty, degusta-
cja potraw

Oprócz występów artystycznych 
na mieszkańców czekały inne atrak-
cje. Dzieci mogły wziąć warsztatach 
rękodzieła, w których mogły zrobić 
choinki ze sznurka, zdobione ce-
kinami, koralikami, gwiazdkami. 
Chętnych nie brakowało. Na sto-
iskach wystawienniczych można 
było podziwiać (i zakupić) przepięk-
ne ozdoby świąteczne i choinkowe, 

przygotowane przez Regionalne 
Stowarzyszenie Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Szkołę 
Podstawową im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu i Liceum Ogólno-
kształcące STO w Raciążu. Można 
było kupić również pierniczki i ciasta 
świąteczne. Oprócz tego degustacja 
potraw świątecznych  - barszcz czer-
wony, pierogi z kapustą i grzybami, 
bigos i śledzie. 

Dofinansowanie pozyskane
VII Miejsko – Gminna Wigilia zo-

stała zorganizowana z dofinansowa-

niem ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach 
realizacji przedsięwzięcia społeczno - 
kulturalnego pn. „Grudniowy, świą-
teczny Raciąż”. Umowę na realizację 
zadania w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego pod-
pisali Burmistrz Miasta Raciąża Ma-
riusz Jerzy Godlewski oraz Dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu Artur Adamski.

Pozostając w magicznym świą-
tecznym klimacie władze miasta i  
MCKSiR w Raciążu zapowiadają, że 
już planują kolejną edycję wydarze-
nia i planują dla mieszkańców fanta-
styczną niespodziankę…

Redakcja 

VII Miejsko-Gminna Wigilia w Raciążu

Magicznie i świątecznie 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich 

partnerów i sponsorów, którzy wsparli organizację 
VII Miejsko – Gminnej Wigilii, 

a także osób, które zapewniły poczęstunek:
Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Re-

kreacji w Raciążu, Gmina Miasto Raciąż, Gmina Raciąż
Partnerzy: Powiat Płoński, Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Mazowieckiego, Komisariat Policji w Racią-
żu, OSP Raciąż, MKRPA Raciąż, PGKIM Raciąż, Parafia 
pw. Św. Wojciecha w Raciążu, Szkoła Podstawowa w Ra-
ciążu, Zespół Szkół w Raciążu, STO Raciąż, Szkoła Pod-
stawowa w Koziebrodach.

Sponsorzy: Bank Spółdzielczy, Bili-Bud Rafał Robert 
Biliński Apartamenty nad Targiem, Polmlek Raciąż, 
Z.P.U.E  Włoszczowa Zakład Produkcyjny Raciąż, Delika-
tesy u Cybulskich Bogdan Cybulski, Rol-Bud  michalina 
Pająk i Joanna Głowacka, Sklep Krzyś Krzysztof Pawe-
łek, Tartak Krzysztof i Anna  Falkiewicz, Ferm Pasz, Do-
max Paweł Chrzanowski, Atomis Marcin Machciński, 
P.H.B. Moto Części Goszczycki, P.H.U.P. Piotr Marszał, 
Hurtownia przemysłowo- spożywcza Daniel Cywiński, 
Zoowet,  Firma handlowo usługowa Bako Jarosław Za-
wadzki, Pub Grajdołek Sebastian Kosiński, Majster Mar-
cin Obrębski, Sklep "Groszek" Ilona Cieślińska, Kwiaciar-
nia Adamscy

Poczęstunek zapewnili: C&D Catering Ilona Brusz-
czak, Usługi Gastronomiczne Iwona Trzcińska, Usługi 
Gastronomiczne Monika Janiszewska, Piekarnia Pań-
stwa Wichowskich
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Cykl „Świąteczny Raciąż” roz-
począł się od Wieczoru kolęd i 
połączony został z finałem akcji 
„Świąteczna Paka dla Zwierza-
ka”, natomiast w Mikołajki moż-
na było obejrzeć „Śląską Pasto-
rałkę” w wykonaniu aktorów 
Teatru Dramatycznego w Płoc-
ku. Również na dzieci czekała 
niespodzianka – Pani Mikołajo-
wa odwiedziła przedszkolaków.

5 grudnia podczas Wieczoru kolęd 
i pastorałek można było obejrzeć wy-
stępy wokalistów ogniska muzycz-
nego Amabile z Raciąża, Drobina 
i Dzierzążni. W świąteczny klimat 
zgromadzonych na Sali widowisko-
wej widzów wprowadzili również 
wokaliści z Zespołu Szkół w Racią-
żu, SP w Raciążu i uczniowie z SP w 
Koziebrodach.

„Paka dla zwierzaka”
Podczas wieczoru kolęd odbył się 

finał akcji „Paka dla zwierzaka”, pod-
czas którego podsumowano zbiórkę 
rzeczy dla porzuconych psiaków. 
Udało się zebrać mnóstwo rzeczy, 
min. Karmę dla psów i kotów, maka-
ron, ryż, koce, miski, smycze. Zebra-
ne produkty przekazane zostały dla 
schroniska w Pawłowie, podopiecz-
nych stowarzyszenia „Psijazna Dłoń” 
w Raciążu, oraz dla stowarzyszenia 
„Uszy do góry” z Płońska. 

„Śląska pastorałka”
W Mikołajki o godz. 18.00 na 

mieszkańców czekał spektakl teatral-
ny „Śląska pastorałka”, w którym 
wystąpili aktorzy z Teatru Drama-
tycznego w Płocku. Przedstawienie 
wprowadziło w radosny i świątecz-
ny nastrój. Spektakl odbył się dzięki 
środkom z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego pozyskanym przez 
burmistrza Mariusza Godlewskiego. 
Wstęp był bezpłatny.

Pani Mikołajowa w przed-
szkolach

5, 6 i 9 grudnia na przedszkolaków 
czekała nie lada niespodzianka. Od-
wiedziła ich bowiem Pani Mikołajo-
wa. W tych dniach Pani Mikołajowa 
zawitała do Przedszkola Gminnego 
w Raciążu, Miejskiego Przedszkola w 
Raciążu i Niepublicznego Przedszko-
la „Akademia Myszki Miki” w Racią-
żu. Podczas spotkań z dziećmi Pani 
Mikołajowa zachęcała najmłodszych 
do uczestniczenia w świątecznych 
wydarzeniach m.in. Wieczorze kolęd 
i pastorałek, spektaklu „Śląska pasto-
rałka”, oraz VII Miejsko-Gminnej 
Wigilii w Raciążu. Dzieci otrzyma-
ły drobne, słodkie upominki, jako 
przedsmak prezentów od Mikołaja. 
Tym samym sezon na „Czy byłeś/aś 
grzeczny/a?” został otwarty.

Działania realizowane były w ra-
mach zadania pn. „Magiczny świą-
teczny Raciąż” dofinansowanego ze 
środków Województwa Mazowiec-
kiego. 

 Redakcja 

Raciąż w świątecznym klimacie

 Coraz bliżej święta…
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Stypendia Prezesa Rady Ministrów 
wręczone! Otrzymały je nasze uczen-
nice: Weronika Kujawa (liceum 
ogólnokształcące) i Joanna Krysty-
niak (technikum). Podniosła uro-
czystość odbyła się w malowniczej 
scenerii oranżerii na terenie Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze Górnej. 
Wielka galę uświetnili swoją obecno-
ścią m.in. Mazowiecki Wicekurator 
Oświaty - . Pani Dorota Skrzypek, 
Pani Poseł Anna Cicholska, Pan Se-
nator Jan Maria Jackowski, władze 
oświatowe, samorządowe oraz rodzi-
ce nagrodzonych. Wspaniały występ 
dał Filip Czyżykowski z The Voice of 
Poland. 

W tej ważnej chwili uczennicom 
towarzyszyli rodzice i dyrektor szko-
ły . Gratulacje dla obu dziewcząt!

ZS Raciąż

Stypendystki z Zespołu Szkół w Raciążu

Premier nagrodził uczennice
Nie daj się wkręcić

Hakerzy grasują
Szanowni Mieszkańcy, nieznani 

sprawcy próbując podszywać się pod 
Waszych znajomych mogą prosić o 
przelew za pomocą systemu BLIK, 
lub podanie kodu BLIK. Wiadomo-
ści z prośbą o „pomoc” najczęściej 
wysyłane są z aplikacji Messenger. 
Jeżeli ktokolwiek poprosi Państwa o 

transfer danych za pomocą BLIK-a, 
należy najpierw skontaktować się 
z nim telefonicznie. Być może jego 
konto w serwisie Facebook zosta-
ło przejęte. Prosimy o zachowanie 
ostrożności.

Redakcja

Dnia 16.12.2019r. odbył się 
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
zorganizowany przez A. Wróblewską 
i E. Romanewicz we współpracy z 
wychowawcami edukacji wczesnosz-
kolnej. Do konkursu przystąpiło 
ośmioro uczniów, przedstawicie-
li klas I-III Szkoły Podstawowej. 
I miejsce – Martyna Pawłowska 
kl.IIb „Maleńka miłość” II miejsce 
–Dominika Wójcik z kl. IIIb ,,Jezus 
malusieńki” III miejsce – Marcel 
Kuźniewski z kl.IIa ,, Pójdźmy wszy-
scy do stajenki” Wyróżnienie- Julia 
Krzemińska z kl. Ib ,, Przybieżeli do 
Betlejem” Szczególne podziękowania 
organizatorzy składają p. A. Trzpil, p. 
D. Wawrzyniak, p. I. Sadowskiej za 
pomoc w dekoracji Sali.

SP w Raciążu

Szkolny konkurs kolęd i pastorałek

Kolędowali w podstawówce
Podziękowanie dla BS w Raciążu

Nowe stroje ludowe

Podziękowanie dla BS w Raciążu

Uczniowie dbają o zdrowie

6 grudnia uczniowie kl. II b pod 
opieką wychowawczyni p. Ewy Ka-
peli i dyrektora naszej szkoły p. Da-
riusza Mosakowskiego wybrali się 
do Banku Spółdzielczego w Raciążu 
i w imieniu społeczności szkolnej 
podziękowali za sfinansowanie stro-
jów ludowych. Dzieci ubrane w ko-
lorowe stroje pięknie prezentują się 
podczas występów szkolnych i dla 

lokalnej społeczności. Pracownikom 
banku dzieci wręczyły własnoręcznie 
wykonane choineczki i zaśpiewa-
ły pastorałkę. W zamian otrzymały 
piękne kalendarze i słodycze. Miała 
miejsce również krótka lekcja pod-
czas, której mali goście uzyskali od-
powiedzi nt. działalności banku.

SP w Raciążu

SK PCK zorganizowało konkurs 
plastyczny dla uczniów klas I ,,Dbam 
o zdrowie”. Celem konkursu było 
kształtowanie postaw prozdrowot-
nych u dzieci. Zwycięzców wyłoniło 
jury konkursowe: I miejsce Nikodem 
Nidzgorski kl. I b II miejsce Sandra 
Bańka kl. I a III miejsce Maja Sze-
lągiewicz kl. I b Wyróżnienie: Filip 
Radecki kl. I c Dyplomy i nagrody 
zostały wręczone w/w uczniom dn. 
11. 12.2019 r. przez panią wicedy-
rektor Elżbietę Tobolską oraz opie-
kunów SK PCK p. Małgorzatę Sro-
ślak i p. Ariadnę Zawadzką.

SP w Raciążu



Edukacja i Oświata12 „Puls Raciąża ” nr 11 (104) 2019

Grudzień to czas oczekiwania 
na Święta Bożego Narodzenia i  
Mikołaja, jednak w Przedszkolu 
Miejskim w Raciążu czas oczeki-
wania wypełniony jest licznymi 
atrakcjami i działaniami. Dzieci 
odwiedziła Pani Mikołajowa, 
wykonywały z rodzicami ozdo-
by świąteczne, ale także oglą-
dały spektakle teatralne.

W grudniu  w grupie „Koniczyn-
ki” odbyły się warsztaty dla dzieci 
i rodziców. Zainteresowani wspól-
nie z pociechami wykonali ozdoby 
świąteczne, które pięknie ozdobiły 
salę przedszkolaków. Zaś dzieci z 
grupy 3- latków „Jagódki” wspólnie 
z rodzicami przygotowywały ozdoby 
choinkowe. Dzieci zaprezentowały 
również swoje umiejętności wokal-
no-taneczne improwizując do piose-
nek o tematyce zimowo- świątecznej. 
Do wspólnych zabaw dzieci zaprosi-
ły również rodziców. Uwieńczeniem 
spotkania była pięknie ozdobiona 
choinka. W grudniu w grupy „Mo-
tylki” oraz „Sówki” miały zajęcia z 
wykorzystaniem tablicy interaktyw-
nej pt.: „Zabawy matematyczne - li-
czymy w zakresie 7”.

Odwiedziny Pani Mikołajowej
Na początku grudnia w przedszko-

lu gościliśmy aktorów z teatru TAK. 
Podczas przedstawienia „Co się sta-
ło z Mikołajem?” wraz z dzielnym 

skrzatem Bąblem szukaliśmy zagi-
nionego Mikołaja. Zaś w mikołajki, 
6 grudnia, do naszego przedszkola 
zawitała Pani Mikołajowa. Podczas 
spotkania dzieci zaśpiewały jej pio-
senki oraz poczęstowały mlekiem 
i piernikami. Po takim powitaniu 
Pani Mikołajowa z radością i uśmie-
chem na twarzy rozdała przedszkola-
kom upominki, na które tak długo 
czekały.

Mała kasztelania
Dzieci z Przedszkola Miejskiego 

w Raciążu uczestniczą w projekcie 
pn. „Mała Kasztelania Raciąż” w ra-
mach których ćwiczą elementy tańca 
dawnego, ale również dowiadują się 
ciekawostek historycznych oraz reali-
zują działania rytmiczne i ogólnoko-

ordynacyjne. 
MCKSiR w Raciążu oraz „Mała 

Kasztelania Raciąż” zapraszają 
wszystkich chętnych na NOWE ZA-
JĘCIA DLA DZIECI - TANIEC 
DAWNY. Więcej informacji oraz za-
pisy w sekretariacie MCKSiR w Ra-
ciążu lub pod numerem tel. 23 679 
10 78.

MP w Raciążu

Wiadomości z Przedszkola Miejskiego

Grudniowy czas
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Jest chłodny grudniowy dzień 
1948 roku. Do Elżbiety Kozanec-
kiej ps. „Basia” uczennicy klasy 
II Gimnazjum Państwowego im. 
Władysława Jagiełły w Płocku, 
dociera straszna informacja o 
aresztowaniu przez Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego ojca 
i brata. Dostaje też wiadomość 
o poszukiwaniu jej przez  funk-
cjonariuszy UB. Elżbieta Koza-
necka w czasie okupacji była 
Kurierem Armii Krajowej. Po 
wkroczeniu sowietów wstąpiła 
do Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego w celu dalszej wal-
ki, współpracowała z oddziałem 
Wiktora Stryjewskiego „Cacko”, 
gdzie była „wywiadowcą”.

„Basia” nie zastanawia się dłu-
go, postanawia uciec do Raciąża i 
wstąpić w szeregi oddziału „Cacki”, 
który swą główną bazę i kryjówki 
miał w kompleksach leśnych wokół 
Raciąża. Dowódca i większość jego 
kompanów świetnie znali te tere-
ny ponieważ  mieszkali w nich od 
urodzenia. Lasy raciąskie opuszczali 
tylko w celach przeprowadzenia ak-
cji wywiadowczych, bojowych lub w 
celu zdobycia żywności. Oddział w 
czasie okupacji niemieckiej wchodził 
w skład sierpeckiego oddziału  Armii 
Krajowej „Mewa”. Po wojnie wszedł 
w skład NSZ (Narodowe Zjednocze-
nie Wojskowe).  Patrole bojowe 23 
Okręgu NZW stoczyły szereg walk 
z grupami operacyjnymi MO i UB.

Elżbieta Kozanecka „Basia” do 
miasta dociera następnego ranka, 
gdzie spotyka się z mieszkanką Ra-
ciąża Teodorą Skubiszewską „Bar-
barą” – łączniczką por. Franciszka 
Majewskiego „Słonego”  oraz Janiną 
z domu Pietrek Samoraj, pseudonim 
„Celinka”. Dziewczyny po przejęciu 
koleżanki kierują się ulicą Mławską 
w stronę cmentarza, gdzie po kilku-
nastu minutach w śniegu po kolana 
docierają do ściany „lasu raciąskie-
go”. Tylko sobie znanymi ścieżkami 
docierają następnie do „lasu żychow-
skiego”. Tam odnajdują kryjówkę 
oddziału „Cacki”.

Młoda, ładna dziewczyna zostaje 
serdecznie powitana przez obecnych 
w kryjówce żołnierzy oddziału „Cac-
ki”: Stanisława Derkusa „Śmiałego” 
z Kozolina (zastępcę dowódcy), Lu-
domira Peczyńskiego „Władka” z 
Żychowa, Zygfryda Kulińskiego „Al-
bina” z Gralewa, Wacława Micha-
laka „Gałązki” ze wsi Bromierz gm. 
Staroźreby i Szczepana Stryjewskiego 
„Józefa” brata „Cacki” z Żychowa. 
Po kilku godzinach odpoczynku 
Stanisław Derkus, Zygfryd Kuliński 
i Szczepan Stryjewski odprowadzają 
z lasów do drogi gminnej łączącej 
Pólka Raciąż z  miastem łączniczkę 
Teodorę Skubiszewską „Barbarę”. 

Janina Samoraj i Elżbieta Kozanecka 
pozostają z oddziałem. Już od pierw-
szych spojrzeń jak się później okaże 
rodzi się miłość „Basi” do Ludomira 
Peczyńskiego „Władka”. Po pół roku 
pobytu w oddziale „Cacki” młodzi 
zaręczają się i planują ślub.

Ludomir Peczyński „Władek”          
Elżbieta  Kozanecka „Basia”

Wzięcie ślubu młodym uniemoż-
liwia KBW, UB i MO. Oddział  był  
stale tropiony przez znaczne siły to-
talitarnego reżimu. Para ma jednak 
nadzieję, że już wkrótce mocarstwa 
państw zachodnich zmuszą armię 
czerwoną do opuszczenia terytorium 
Polski i nadejdzie dzień, kiedy nasze 
Państwo będzie w pełni wolne i de-
mokratyczne. Nie przewidują jednak 
tego, że dzień 8 lutego 1949r. będzie 
dla nich dniem ostatnim.  Tego dnia 
ich patrol kwateruje u sołtysa wsi 
Gałki gm. Mała Wieś Urbańskiego 
i jego sąsiada Kowalskiego. Jeden z 
mieszkańców wsi Reczyn gm. Bo-
dzanów chce dostać nagrodę i donosi 
na nich bezpiece. Patrol wraz z do-
wódcą zostaje otoczony przez grupę 
operacyjna KPMO i PUBP z Płocka, 
Sierpca i Płońska oraz 262 żołnierzy. 
Siły bezpieki otworzyły ogień w kie-
runku domu gdzie przebywał patrol 
„Cacki”. Nie było żadnych szans na 
przebicie się przez szczelny kordon 

oddziału bezpieki. Pomimo dzielnej 
walki narzeczeni, nie chcieli dostać 
się do niewoli, być katowani, wię-
zieni, poniżani i maltretowani przez 
wroga. Zamiast tego wybrali hono-
rową, żołnierską śmierć na placu 
boju. „Basia” i „Władek” spojrzeli po 
raz ostatni sobie prosto w oczy, sple-
tli swe dłonie w tym ostatnim już 
narzeczeńskim uścisku i … odbez-
pieczyli ostatni posiadany granat. W 
walce oprócz nich zginął także  Jan 
Kłobukowski „Janek”. Aresztowano: 
ciężko ranną Janinę Samoraj „Celin-
kę”, Wiktora Stryjewskiego „Cackę”, 
Wacława Michalskiego „Gałązkę” i 
Zygfryda Kulińskiego „Albina”. U 
zatrzymanych i zabitych znaleziono: 
3 automaty MP 44, 2 automaty PM 
41, 1 karabin KBK, 1 pistolet P 38, 
2 pistolety „Parabellum”, 1 pistolet 
cal. 7,65 mm, i kilkadziesiąt sztuk 
rożnej amunicji. Wszyscy schwy-

tani partyzanci zostali natychmiast 
przewiezieni do warszawskiego mo-
kotowskiego więzienia i poddani 
intensywnemu i brutalnemu śledz-
twu, prowadzonemu przez znanego 
z okrucieństwa funkcjonariusza UB 
Bronisława Szczerbakowskiego. 

Wzięci żywcem żołnierze zostali 
skazani przez ówczesny Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Warszawie i zamor-
dowani w mokotowskim więzieniu.  
Jedynie Janinie Samoraj „Celin-
ce” udało się uniknąć kary śmierci.                                                                                          
Wiktor Stryjewski „Cacko”- skaza-
ny na  „...trzydziestoośmiokrotną 
karę śmierci [...]”  Wyrok wyko-
nano 18 I 1951 r. ( tak wysokiego 
wyroku nie otrzymał w Polsce żaden 
żołnierz podziemnej konspiracji).                                                                                                  
Zygfryd Kuliński „Albin”  po bru-
talnym śledztwie został skaza-
ny przez  WSR Warszawa, sygn. 
akt Sr. 1534/49 na karę śmierci. 
Stracony 29 III 1950 w więzie-
niu mokotowskim w wieku 26 lat. 
Wacław Michalski „Gałązka” - 29 
września 1949 r. Wojskowy Sąd Re-
jonowy w Warszawie skazał Wacła-
wa Michalskiego na karę śmierci . 
29 marca 1950 r. w więzieniu na 
Rakowieckiej w Warszawie wyrok 
wykonano.             Janina Samo-
raj „Celinka” – wyrokiem z dnia 25 
sierpnia 1949 r. skazana została na 
5  lat pozbawienia wolności, utratę 

praw publicznych i  obywatelskich 
praw honorowych na okres 2 lat.

Wiktor Stryjewski „Cacko” (1915 
-1951). Urodził się i mieszkał w Ży-
chowie, gm. Raciąż, Uczestniczył w 
kampanii wrześniowej 1939 jako 
żołnierz 32. pp. W czasie okupacji 
niemieckiej był żołnierzem AK w 
Obwodzie Sierpc. Po wkroczeniu 
wojsk sowieckich, od wiosny 1945 
dowodził Służbą Ochrony Kolei w 
Raciążu. W lutym 1946 zabił sowiec-
kiego żołnierza, który gwałcił Polkę. 
Został za to aresztowany przez UB. 
Dzięki pomocy współpracującego z 
podziemiem funkcjonariusza resor-
tu bezpieczeństwa zbiegł z aresztu.   
Jeden z najbardziej znanych dowód-
ców patroli bojowych ROAK (Ruch 
Oporu Armii Krajowej) spośród 
grup zbrojnego podziemia działają-
cych na terenie powiatu sierpeckiego, 
płockiego i rypińskiego. Dowodził 

oddziałem zbrojnym powiązanym z 
ROAK, pod koniec 1946 roku od-
dział wszedł w skład NSZ (Narodo-
we Zjednoczenie Wojskowe). Patrole 
bojowe 23 Okręgu NZW stoczyły 
szereg walk z grupami operacyjnymi 
MO i UB.

Kuliński Zygfryd    [1924-1950], 
żołnierz ROAK/NZW, ps. „Albin”.

Ur. 03 I 1924 w Gralewie gm. Ra-
ciąż, syn Jana i Anastazji z Grudów. 
Przed wojną ukończył 6 klas szkoły 
powszechnej. Po wojnie mieszkał w 
Gralewie i pracował w rolnictwie. 
Wstąpił do konspiracyjnych struktur 
ROAK po zakończeniu niemieckiej 
okupacji, służył w oddziale poruczni-
ka Majewskiego „Słonego”. Później 
po podporządkowaniu oddziału 23 
Okręgowi NWZ, został przydzielo-
ny do oddziału  dowodzonego przez 
Wiktora Stryjowskiego „Cacki”. Brał 
udział w wielu akcjach zbrojnych 
przeciwko komunistom.

Wacław Michalski „Gałązka” 
- (1923 – 1950) ur. 5 listopada 
1923r. we wsi Bromierz gmina Sta-
roźreby (pow. Płock). Był żołnierzem 
AK,ROAK,NZW.

Jan Kłobukowski ps. „Janek” 
(1929-49), urodzony w Strupczewie 
Dużym koło Płocka. Nieznane są 
jego losy w okresie okupacji niemiec-
kiej. Po wkroczeniu Armii Czerwo-
nej najprawdopodobniej w oddziale 
ROAK Obwód „Mewa”. Następnie 
w oddziale Wiktora Stryjewskiego.

Janina Samoraj „Celinka” ( 1928 
– 2018), urodzona 08.04.1928 w 
Chudzynku (pow. Płock), 15 km od 
Raciąża. Od kwietnia 1947 współ-
pracowała z oddziałem ROAK do-
wodzonym przez Franciszka Majew-
skiego “Słonego”, a następnie NZW. 
Zagrożona aresztowaniem, w listo-
padzie 1947 weszła w skład oddziału 
NZW dowodzonego przez Wiktora 
Stryjewskiego “Cackę”.

Elżbieta  Kozanecka „Basia” ( 
1928 -1949),  urodziła się 8 sierp-
nia 1928 r. we wsi Czerniewo (gm. 
Radzanowo). W czasie   wojny była 
łączniczką Armii Krajowej, potem 
w NZW. Po wojnie rozpoczęła na-
ukę w Państwowym Gimnazjum i 
Liceum im. Wł. Jagiełły w Płocku. 
Uczęszczała w tej szkole do pierwszej 
i drugiej klasy gimnazjum w 1945 i 
1946. W grudniu 1948 r. dołączyła 
do oddziału Wiktora Stryjewskiego 
„Cacki”. Najpierw była wywiadowcą 
dla oddziału Cacki, ale gdy zaczęło 
grozić jej aresztowanie, weszła w jego 
skład.

Ludomir Peczyński „Wła-
dek”(1923-1949), urodził się 30 
grudnia 1923 się w Żychowie gmina 
i parafia Raciąż.  W czasie okupacji 
niemieckiej walczył w szeregach AK, 
po wkroczeniu sowietów działał w 
Ruchu Oporu Armii Krajowej w 
Obwodzie „Mewa”. Gdy 19 listo-

pada 1947r. nastąpiło oficjalne pod-
porządkowanie oddziałów ROAK, 
kierowanych przez Franciszka Ma-
jewskiego ps „Słony”, 11 Grupie 
Operacyjnej XXXIII Okręgu Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego. 
Ludomir Peczyński znalazł się w pa-
trolu „Cacki”.

W roku 2016 w Bieżuniu (dlacze-
go nie w Raciążu?) Arkadiusz Gołę-
biewski reżyser i autor scenariusza 
nagrywa film pt. „Kochankowie z 
lasu”. Jest to film o miłości. Jego osią 
jest prawdziwa historia pary party-
zanckiej „Basi” i  „Władka”, którzy 
zginęli razem w lutym 1949 r. Film 
ma  też pokazać osobiste przeżycia 
młodych ludzi w  tamtych drama-
tycznych czasach, zarówno te roman-
tyczne, jak i  te  tragiczne, opowiada 
o tym, że była partyzantka, las, wię-
zienie i  śmierć, ale była też miłość, 
byli narzeczeni, małżonkowie, rodzi-
ły się dzieci. 

W Sierpcu, żołnierzy walczących 
o niepodległość Polski na ziemi sier-
peckiej w latach 1945-1956 upa-
miętnia tablica na zewnętrznej ścia-
nie południowej kruchty kościoła 
klasztornego.   Powstała z inicjatywy 
Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych Okręgu Stołecznego. Po 
akceptacji treści tablicy przez Kurię 
Diecezjalną Płocką i ówczesnego 
proboszcza, ks. Leszka Żuchow-
skiego, została umieszczona w 1997 
roku. Poświęcił ją biskup pomoc-
niczy warszawsko-praski Zbigniew 
Józef Kraszewski w niedzielę, 5 paź-
dziernika 1997 roku, po uroczystej 
Mszy Świętej sprawowanej w intencji 
„tych, którzy zginęli z rąk NKWD i 
SB walcząc o wolność ojczyzny”. 
Wśród umieszczonych 23 nazwisk, 
znajdują się też nazwiska Wiktora 
Stryjewskiego „Cacki”, Stanisława 
Derkusa „Śmiałego” i Szczepana 
Stryjewskiego „Józefa” z Żychowa i 
Kozolina.

Raciążanie nie znają ich wcale albo 
znają słabo. Zadbała o to peerelow-
ska propaganda, pilnie strzegąca, by 
żołnierzy powojennego podziemia 
niepodległościowego unicestwić nie 
tylko fizycznie, ale i pogrzebać na za-
wsze pamięć o nich. Nie wspominają 
o nich podręczniki do historii, nie 
ma ich grobów, a szczątki udaje się 
odnaleźć tyko i wyłącznie dzięki pra-
com historyków mozolnie przeczesu-
jących w poszukiwaniu płytkich gro-
bów i przestrzelonych czaszek skraje 
cmentarzy wojskowych czy dziedziń-
ce byłych katowni.  

„Leszja”

1marca 2016 r. w  Liceum Ogól-
nokształcącym  im. Władysława Ja-
giełły w Płocku odsłonięto tablicę 
upamiętniającą Elżbietę Kozanecką 
ps. Basia.

Historia Raciąża

Kochankowie z raciąskiego lasu

źródło: www.pixabay.com
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własno-
ściowej w Raciążu składa podziękowania za pomoc w orga-
nizacji spotkania w dniu 14.12.2019r. Pani Ani Mika i Panu 

Arturowi Adamskiemu – dyrektorowi MCKSiR.




