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 W pierwszych dniach lipca ru-
szyła kampania władz miejskich 
w Raciążu pod hasłem #Raciaz-
SzczepimySie – Dbam o siebie i 
Ciebie. W sobotę 24 lipca na pla-
cu przy raciąskim MCKSiR odbył 
się piknik, podczas którego za-
chęcano zarówno do szczepień 
jak i do dobrej zabawy. 

Więcej wewnątrz numeru.

#RaciazSzczepimySie

 Pomnik odsłonięty  Nowa fontanna w mieście
Hymn państwowy, warta hono-

rowa, orkiestra i uroczyste prze-
cinanie wstęgi – te podniosłe 
elementy towarzyszyły uczest-
nikom wydarzenia, które miało 
miejsce 24 lipca w Cieciersku, 
gdzie odsłonięto obelisk upa-
miętniający powstańców listopa-
dowych. 

Więcej na stronie 7.

W nocy z 14 na 15 lipca nad 
wieloma miejscowościami na-
szego powiatu przeszła potężna 
nawałnica. Żywioł niestety nie 
oszczędził także naszego miasta. 
Doszło do uszkodzeń dachów na 
budynkach komunalnych i pry-
watnych. Powalonych zostało 
kilkanaście drzew. 

Więcej na stronie 4.

Od 8 stycznia 2021 r. skiero-
wania są wystawiane w postaci 
elektronicznej. E-skierowanie 
umożliwi pełną, elektroniczną 
obsługę procesu skierowania na 
leczenie – od momentu wysta-
wienia skierowania do momen-
tu realizacji. 

Więcej na stronie 7.

Już 14 i 15 sierpnia odbędzie się 
ósma edycja Jarmarku Raciąskiego 
– największej letniej plenerowej im-
prezy w naszym mieście. Będzie to 
kolejna okazja do spotkania z lokal-
ną tradycją i kulturą. Organizatorami 
wydarzenia są Miasto Raciąż, Gmina 
Raciąż, Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz Ze-
spół Szkół w Raciążu. 

Więcej na stronach 11 i 12.

Nawałnica nad Raciążem Jarmark Raciąski tuż, tuż!
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy, 
6 lipca za pośrednictwem 

mediów społecznościowych zapo-
czątkowana została akcja #RaciazSz-
czepimySie, mająca na celu promo-
cję szczepień przeciwko COVID-19 
na terenie naszego miasta. Od kilku 
tygodni obserwujemy znaczny spa-
dek liczby dziennych zachorowań 
na koronawirusa, jednak wciąż jest 
on obecny i dalej stwarza zagrożenie. 
Na tę chwilę jedyną metodą na jego 
zahamowanie są szczepienia, które 
przeprowadza się na całym świecie. 
Szczepienie to przejaw odpowie-
dzialności nie tylko za samego sie-
bie, ale również za członków swojej 
rodziny, przyjaciół, znajomych czy 
kolegów z pracy. Mimo to, na dzień 
20 lipca 2021 r. mieliśmy w Racią-
żu niespełna 43% w pełni zaszcze-
pionych osób. To niestety bardzo 
mało. 24 lipca podczas Pikniku pro-
mowaliśmy akcję szczepień, a także 
zachęcaliśmy tych, którzy jeszcze 
tego nie zrobili, aby zabezpieczyli 
się przed tą groźną chorobą. Cieszę 
się, że frekwencja była dość wyso-
ka, a wielu raciążan postanowiło 
zaszczepić się przeciwko koronawi-
rusowi. Serdecznie dziękuję sponso-
rom, którzy ufundowali nagrody w 
przeprowadzonym konkursie „Szcze-

pimy się i wygrywamy!”, wspierając 
tym samym nasze starania, a także 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie tego wydarzenia. 
Mam nadzieję, że z tygodnia na ty-
dzień odsetek zaszczepionych miesz-
kańców będzie się zwiększał, co jest 
niezwykle istotne, ponieważ tak 
jak wspomniałem – zagrożenie nie 
minęło i wszyscy musimy być tego 
świadomi. #RaciazSzczepimySie – 
Dbam o siebie i Ciebie.  

Nowości w centrum 
Tak jak informowaliśmy w ma-

jowym numerze „Pulsu Raciąża”, 
pozyskałem niemal 57 tysięcy zło-
tych na realizację zadania „Rewita-
lizacja istniejących terenów zieleni 
w mieście Raciąż etap I”. Działania 
zakładają m.in. nasadzenie około 
400 ozdobnych krzewów liściastych 
i iglastych. Ważnym elementem tej 
inwestycji jest wzbogacenie centrum 
naszego miasta nową fontanną, która 
powstała na „rondzie” na Placu Ada-
ma Mickiewicza. Wykonane zostały 
przyłącza wodne oraz elektryczne, 
zaś podłoże przygotowano za po-
mocą kolorowej kostki brukowej. 
Montaż nowej fontanny przeprowa-
dzono na początku lipca, a jej oficjal-
ne otwarcie nastąpiło 19 lipca. We-

wnątrz tego numeru gazety znajdą 
Państwo jej zdjęcia, jednak zachęcam 
do wieczornego spaceru i obejrzenia 
świetlnej iluminacji „na żywo”.  

Patriotyczne uroczystości w 
Cieciersku 

24 lipca miałem przyjemność i ho-
nor wziąć udział w uroczystościach 
w Cieciersku, podczas których od-
słonięty został pomnik ku czci po-
wstańców listopadowych poległych 
podczas starć z wojskami carskimi 
nieopodal Raciąża, Ciecierska i Wit-
kowa w lipcu 1831 roku. To wyda-
rzenie zostało niestety zapomniane i 
przez długie lata nie funkcjonowało 
w świadomości i pamięci naszej lo-
kalnej społeczności. Należy przecież 
pamiętać, że mamy wobec wszyst-
kich tych, którzy bezinteresownie i z 
miłości do ojczyzny stanęli do walki 

o jej niepodległość, ogromny dług 
wdzięczności. Ten symboliczny gest, 
jakim jest wybudowanie obelisku, to 
częściowa spłata tego długu i hołd 
względem patriotów, dzięki którym 
mogliśmy stanąć pod polską flagą, 
odśpiewać Mazurek Dąbrowskiego 
i pokazać, że pamiętamy. W tym 
miejscu chciałbym złożyć serdeczne 
podziękowania osobom, które zaan-
gażowały się w to przedsięwzięcie i 
bezinteresownie poświęciły swój czas 
ku czci powstańcom listopadowym. 
Dziękuję Grzegorzowi Domań-
skiemu – lokalnemu pasjonatowi 
historii, który był orędownikiem i 
jednym z inicjatorów tego przedsię-
wzięcia, jednocześnie gratulując mu 
ukończenia kolejnej publikacji hi-
storycznej pt. „Zapomniana Bitwa”, 
która traktuje właśnie o wydarze-
niach z lipca 1831 roku. 

Jarmark Raciąski tuż tuż 
Już 14 i 15 sierpnia 2021 r. do-

będzie się już ósma edycja Jarmarku 
Raciąskiego. Za niespełna dwa tygo-
dnie ponownie spotkamy się z naszą 
lokalną kulturą i tradycją, przecha-
dzając się między kramami wysta-
wienniczymi. Jarmark to wydarzenie 
o wieloletniej tradycji, które od sa-
mego początku współorganizowane 

jest przez Gminę Miasto Raciąż, zaś 
władze miejskie prefinansują jego 
realizację. W ciągu 7 lat zyskał ona 
także określoną renomę i status, sta-
jąc się bardzo ważnym punktem w 
kalendarzu imprez plenerowych nie 
tylko na ternie powiatu płońskie-
go, ale także północnego Mazow-
sza. Liczę na to, że podobnie jak w 
ubiegłym roku podczas tej imprezy 
zaprezentuje się wielu miejscowych 
wystawców i wytwórców, pokazując 
swoje nieprzeciętne umiejętności 
zarówno kulinarne, jak i rękodzielni-
cze czy rzemieślnicze. Drugiego dnia 
imprezy zgromadzimy się na trady-
cyjnych miejsko-gminnych dożyn-
kach parafialnych, by podziękować 
za tegoroczne plony. Wewnątrz tego 
numeru „Pulsu Raciąża” znajdziecie 
Państwo zapowiedź największego 
letniego plenerowego wydarzenia w 
naszym mieście, tymczasem ja już te-
raz serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców zarówno miasta jak i 
gminy Raciąż na VIII Jarmark Ra-
ciąski. 14 i 15 sierpnia widzimy się 
w tzw. dużym parku miejskim. Do 
zobaczenia! 
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W pierwszych dniach lipca ru-
szyła kampania władz miejskich 
w Raciążu pod hasłem #Raciaz-
SzczepimySie – Dbam o siebie i 
Ciebie. W sobotę 24 lipca na pla-
cu przy raciąskim MCKSiR odbył 
się piknik, podczas którego za-
chęcano zarówno do szczepień 
jak i do dobrej zabawy.

Otwierający imprezę Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski podkre-
ślił, że szczepienia, to na tę chwilę 
najskuteczniejszy sposób walki z ko-
ronawirusem. Przypomniał, że spad-
ki zachorowań, jakie obserwujemy 
obecnie, nie mogą uśpić naszej czuj-
ności, ponieważ podobną sytuację 
mieliśmy podczas ubiegłorocznych 
wakacji.

Organizatorzy zadbali podczas 
pikniku o wiele atrakcji dla najmłod-
szych - były m.in. “dmuchańce”, 
czyli dmuchane zjeżdżalnie, zabawy 
z animatorkami z MCKSiR, czy dru-
hami z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raciążu. Nie zabrakło także mu-
zyki tanecznej – za konsolą o dobrą 
atmosferę dbał DJ Tuk Muz. Obecni 
na pikniku mogli skosztować darmo-
wej pizzy wprost ze znanej w mieście 
pizzerii. Rozdawane były także ga-

dżety miejskie, również takie zawie-
rające hasło #RaciazSzczepimySie. 
Na kilkudziesięciocalowym ekranie 
można było obejrzeć także spoty, 
nagrane specjalnie na potrzeby akcji 
promującej i zachęcającej mieszkań-
ców Raciąża do zaszczepienia się. Je-
den z nich został nagrany przez zna-
nych aktorów – Grażynę Wolszczak, 
związaną z teatrem „Garnizon Sztu-
ki” oraz Michała Mikołajczaka, zna-
nych m.in. z serialu „Na Wspólnej”. 
Dodatkowo między 15:00 a 17:00 
każdy chętny mógł się zaszczepić w 
Punkcie Szczepień Powszechnych 
bez wcześniejszej rejestracji.

Kulminacyjnym punktem pikni-
ku było jednak losowanie nagród w 
konkursie “Szczepimy się i wygrywa-
my!”. W zabawie udział wziąć mógł 
każdy w pełni zaszczepiony mieszka-
niec Raciąża - wystarczyło wypełnić 
deklarację z imieniem i nazwiskiem. 
Do wygrania były vouchery do ate-
lier fryzjerskiego oraz salonu ko-
smetycznego, a także na strzelanie z 
broni palnej z Jednostką Strzelecką 
1006 Płońsk, mycie auta czy zaku-
py w sklepie Domax i dużą pizzę. 
Zwycięzców losowała Sekretarz mia-
sta Renata Kujawa, a każdy laureat 
przed odebraniem nagrody musiał 

okazać certyfikat potwierdzający, że 
jest osobą w pełni zaszczepioną.

Specjalne podziękowania organi-
zatorzy kierują do sponsorów, którzy 
ufundowali nagrody, a są to:

•Atelier Fryzjerskie Izabela Kry-
nicka,

• Brodziaty Barber,
• Domax,
• Jednostka Strzelecka 1006 

Płońsk
• PUB Grajdołek,
• Myjnia Spacewach,
a także do druhów z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Raciążu za po-
moc w przygotowaniu atrakcji dla 
najmłodszych.

Na zakończenie pikniku Bur-
mistrz Mariusz Godlewski podzięko-
wał wszystkim, którzy brali udział w 
organizowanej przez miasto imprezie 
i raz jeszcze zachęcił do szczepienia 
się. Dodał, że w przyszłości podobne 
pikniki rodzinne będą jeszcze przez 
miasto organizowane.

RED

#RaciazSzczepimySie

Piknik rodzinny za nami
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W nocy z 14 na 15 lipca nad 
wieloma miejscowościami na-
szego powiatu przeszła potęż-
na nawałnica. Żywioł niestety 
nie oszczędził także naszego 
miasta. Doszło do uszkodzeń 
dachów na budynkach komu-
nalnych i prywatnych. Powalo-
nych zostało kilkanaście drzew.

 
Od wczesnych godzin porannych 

15 lipca druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raciążu wraz z 
pracownikami Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej zajęli się porządkowaniem mia-
sta. Najwięcej pracy do wykonania 
było w obu parkach miejskich, gdzie 
silny wiatr wyrwał z korzeniami i 
uszkodził wiele drzew, łamiąc nie-
które z nich jak zapałki (w sumie wy-
rwanych i połamanych zostało po-
nad 30 drzew). Wichura uszkodziła 
także dachy, zarówno na budynkach 
komunalnych, jak i prywatnych. Za-
lane zostały niektóre posesje. Wielu 
mieszkańców przez dłuższy czas po-
zostawało bez prądu. Na szczęście nie 
było żadnych osób poszkodowanych. 

Jak zapowiedział Burmistrz Mia-
sta, po oszacowaniu wszystkich strat, 
będzie zwracał się do wojewody 
mazowieckiego o wsparcie z fundu-
szu kryzysowego. Natura niestety 
zrobiła nam trochę na złość, po-
nieważ sporo drzew, które w obu 
parkach zostały zakwalifikowane 
przez dendrologa do wycinki, oca-
lały. Wiatr powyrywał w większo-

ści przypadków „zdrowe” rośliny. 
Największe straty są przede wszyst-
kim w dużym parku. Mogę zapew-
nić, że zniszczony drzewostan na 
pewno będzie odtwarzany – mówi 
Mariusz Godlewski. 

Na terenach zielonych miasta cały 

czas trwa usuwanie skutków żywio-
łu, co w przypadku bardzo grubych, 
wyrwanych z korzeniami drzew, wy-
maga bardzo dużo pracy i wysiłku. 

RED

Było niebezpiecznie

Nawałnica nad Raciążem
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Gmina Miasto Raciąż kontynuuje 
działania związane z budową ko-
lejnych odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej. 1 lipca Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski podpisał umo-
wę z firmą Inżynieria Budowlana 
Brudzyński, na realizację zadania 
pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami na terenie miasta Ra-
ciąża”. Projekt obejmie około 320 
metrów sieci wraz z przyłączami na 

ulicy Warszawskiej, a także około 90 
metrów sieci wraz z przyłączami na 
ulicy Spółdzielczej.

Sukcesywne rozbudowywanie 
sieci kanalizacji sanitarnej w Ra-
ciążu jest jednym z moich priory-
tetów. Zakończony wraz z końcem 
listopada projekt „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno – kanaliza-
cyjnej w Gminie Miasto Raciąż” 
był dla nas rekordową i niezwykle 
potrzebną inwestycją. Teraz przed 
nami budowa kanalizacji na ko-

lejnych ulicach, co z pewnością 
będzie dużym udogodnieniem dla 
mieszkających na nich raciążan. 
Zachęcam jednocześnie te osoby, 
które jeszcze nie podłączyły się do 
sieci kanalizacyjnej, aby to zrobiły 
– zainteresowani mogą zyskać na-
wet 500 zł dofinansowania, a także 
zniżkę na wykonane prace ze stro-
ny PGKiM w Raciążu – mówi Bur-
mistrz Raciąża Mariusz Godlewski. 

RED

Umowa podpisana

Kanalizacja sanitarna w mieście 
– działamy dalej!

W lipcu pracownicy Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Raciążu rozpo-
częli prace związane z budową na-
wierzchni z kostki brukowej na ulicy 
Rzeźnianej. Zostanie położonych 
kolejnych 150 metrów, począwszy 
od już istniejącej drogi od strony 
skrzyżowania Mławska/Ziemowita, a 
następnie rozpoczną się działania od 
strony skrzyżowania z ulicą Mław-
ską. Działamy! 

RED

Prace drogowe

Działania na Rzeźnianej

Szanowni Mieszkańcy,

w lipcu na Placu Adama Mickiewicza powstała nowa fontanna, co jest nawiązaniem do historii i tzw. kielicha, który przez wiele lat 
znajdował się w tej części miasta. Niestety w ostatnim czasie pracownicy PGKiM na elementach fontanny zauważyli m.in. ślady butów. 
Codziennie zbierana jest wokół niej pokaźna ilość niedopałków papierosów, a nawet butelki po alkoholu. Apeluję, o poszanowanie 
naszego wspólnego mienia i zdrowy rozsądek. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby nowa fontanna była ozdobą dla centrum 

Raciąża i posłużyła całej społeczności miejskiej przez wiele lat.
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Gmina Miasto Raciąż w part-
nerstwie z Powiatem Płońskim w 
dalszym ciągu realizuje projekt pn.: 
„Nasz Nowy Dom – Wsparcie ro-
dzin i pieczy zastępczej w powie-
cie płońskim”. Celem projektu jest 
przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci 
w pieczy zastępczej oraz wzmacnia-

nie więzi rodzinnej. W ramach pro-
jektu realizowany jest cykl spotkań 
przyrodniczych pn.: „Galopem przez 
świat”. Jedno z nich zorganizowane 
zostało 07.07.2021 r. w Gospodar-
skie Agroturystycznym Sielanka w 
miejscowości Pólka Raciąż. Uczest-
nicy projektu byli bardzo zadowo-

leni z pobytu w Sielance. Spotkanie 
dotyczyło życia koni, pracy z nimi 
oraz jeździectwa. Uczestnicy zwie-
dzili stajnie, nakarmili konie oraz 
byli oprowadzani na koniach.

RED

Projekt dalej realizowany

Uczestnicy projektu „Nasz Nowy Dom” odwiedzili „Sielankę”

Szanowni Mieszkańcy,

wszystkich zainteresowanych skorzystaniem 

z pomocy w ramach programu „Dobry start 

– 300 dla ucznia” zapraszamy na spotkanie z 

ekspertem ZUS, które odbędzie się 13 sierpnia 

2021 r. w godzinach 8:00 -11:00 w budynku 

Urzędu Miejskiego w Raciążu. Przypominamy, 

że od 1 lipca wniosek o świadczenie „300+” 

można złożyć jedynie elektronicznie.
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Hymn państwowy, warta ho-
norowa, orkiestra i uroczyste 
przecinanie wstęgi – te pod-
niosłe elementy towarzyszyły 
uczestnikom wydarzenia, które 
miało miejsce 24 lipca w Ciecier-
sku, gdzie odsłonięto obelisk 
upamiętniający powstańców li-
stopadowych. 

Na wstępie uroczystości przypo-
mniano o okolicznościach rozpoczę-
cia powstania z 29 listopada 1830 
roku i przemowie podporucznika 

Piotra Wysockiego w Szkole Pod-
chorążych w Łazienkach Królew-
skich. 23 lipca 2021 r. minęło 190 
lat od bitwy pod Raciążem, podczas 
której oddziały powstańcze starły się 
z siłami carskimi, w okolicach Racią-
ża, Ciecierska i Witkowa. Przelana 
krew żołnierska woła do nas, dlate-
go stajemy dzisiaj w Cieciersku, by 
uczcić dawnych bohaterów i przypo-
mnieć ich poświęcenie oraz ofiarę za 
wolność ojczyzny – usłyszeli wszyscy 
zebrani. Właściwa część uroczystości 
rozpoczęła się od odegrania Mazurka 
Dąbrowskiego przez orkiestrę dętą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraj-
kowie. 

W Cieciersku obecni byli przedsta-
wiciele organizatorów tego podnio-
słego wydarzenia – Burmistrz Miasta 
Raciąża Mariusz Godlewski, Wójt 
Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Raciąskiej „Ziemowit” Artur Adam-
ski, a także prezes i dowódca Jed-
nostki Strzeleckiej 1006 Płońsk insp. 
Sebastian Milewski. Zjawili się także 
Komendant WKU w Ciechanowie 

ppłk Krzysztof Futyma, komendant 
KPP w Płońsku insp. Jarosław Brzo-
zowski, komendant KP w Raciążu 
nadkom. Andrzej Mikołajewski, 
komendant KP PSP w Płońsku st. 
bryg. Dariusz Brzeziński oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Racią-
żu Paweł Chrzanowski, przewodni-
cząca Rady Gminy Raciąż Grażyna 
Rogowska, a także kierownicy jedno-
stek miejskich i gminnych, miejscy 
oraz gminni radni i dyrektorzy szkół.  

Jako pierwszy głos zabrał Wójt 
Gminy Raciąż, który przypomniał, 

że znaleźliśmy się w bardzo szcze-
gólnym miejscu, aby oddać hołd lu-
dziom, którzy walczyli o wolną Pol-
skę. Burmistrz Miasta dodał z kolei, 
że wszyscy mamy dług wdzięczności 
wobec walczących wówczas powstań-
ców i tym symbolicznym obeli-
skiem, jest on po części spłacany. 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Raciąskiej „Ziemowit” nadmienił, że 
to wszystko nie byłoby możliwe bez 
zaangażowania wielu osób mających 
ogromne chęci i dobrą wolę. W tym 
miejscu specjalne podziękowania 
przekazano członkowi Jednostki 
Strzeleckiej 1006 Płońsk, miejsco-
wemu pasjonatowi historii i autoro-
wi publikacji historycznych, a także 
wiceprezesowi „Ziemowita” Grze-
gorzowi Domańskiemu, który był 
głównym inicjatorem działań podję-
tych w celu uczczenia i upamiętnie-
nia bohaterów, którzy przelali krew 
za przyszłe pokolenia. 

Po przemowach nadszedł czas na 
kulminacyjny moment uroczystości, 
czyli oficjalne odsłonięcie pomnika. 
Symboliczną białą wstęgę przecięli 

wspomniani organizatorzy - Wójt 
Gminy Raciąż, Burmistrz Miasta 
Raciąża, prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” 
oraz prezes i dowódca Jednostki 
Strzeleckiej 1006 Płońsk. Następnie 
przedstawiciele samorządów, a także 
ZS STO w Raciążu oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Konarskie-
go w Raciążu złożyli pod obeliskiem 
znicze oraz kwiaty. Kapliczka została 
również symbolicznie poświęcona 
przez księdza Roberta Piątkowskiego 
z parafii pw. św. Wojciecha w Racią-
żu. 

Pamięć powstańców listopado-
wych, którzy walczyli i ginęli m.in. 
pod Ciecierskiem, została także 
uczczona kilkukrotną salwą hono-
rową. Wydarzenie swoim udzia-
łem, wystawiając wartę honorową, 
uświetnili rekonstruktorzy z 3 Pułku 
Piechoty Legii Nadwiślańskiej przy 

Zespole Szkół Nr 3 w Rypinie. 
Ponadto złożono podziękowania 

osobom i instytucjom zaangażowany 
w realizację tego przedsięwzięcia:

• Towarzystwu Przyjaciół Ziemi 
Raciąskiej "Ziemowit",

• Burmistrzowi Miasta Raciąża 
Mariuszowi Godlewskiemu,

• Wójtowi Gminy Raciąż Zbignie-
wowi Sadowskiemu,

• Jednostce Strzeleckiej 1006 
Płońsk,

• Zarządowi Totalizatora Sporto-
wego,

• Czesławowi Szpojankowskiemu,
• Zarządowi Banku Spółdzielcze-

go,
• Zbigniewowi Skierkowskiemu - 

zakład ślusarski
• Eugeniuszowi Stawiskiemu - fir-

ma STAWBUD
• GDDKiA - rejon Mława
• Właścicielom udostępnionych 

do poszukiwań zabytków działek 
oraz wszystkim wolontariuszom bio-
rącym udział w poszukiwaniach

Hej, kto Polak, na bagnety! - roz-
brzmiało w głośnikach. Warszawian-
kę 1831 roku "Warszawiankę" wy-
konała młodzież z zespołu "Fabryka 
dźwięku" działającego przy MCKSiR 
w Raciążu, w składzie : Martyna Ma-
tuszewicz , Klaudia Ogrodniczak 
oraz Piotr Żakowski. Po zakończeniu 
uroczystości wszystkich zaproszono 
na tradycyjną grochówkę. Swoista 
druga część wydarzenia miała miej-
sce w budynku Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Racią-
żu, gdzie urządzono wystawę zna-
lezionych artefaktów. Wyświetlono 
także film dotyczący bitwy pod Ra-
ciążem z 1831 roku. 

Dawid Ziółkowski 

Pamiętajmy o naszej historii 

Pomnik odsłonięty

Pod koniec czerwca rozstrzygnięty 
został konkurs na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej. 
Dotacja z budżetu miasta w wyso-
kości 50 tysięcy złotych trafi do LKS 
Błękitni Raciąż. Klub otrzymał ją na 
realizację zadania pn. „Prowadzenie 
zajęć sportowych, organizowanie 
imprez sportowych, rekreacyjnych, 

turniejów, olimpiad, imprez o po-
dobnym charakterze”. 1 lipca Urzę-
dzie Miejskim w Raciążu Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski podpisał 
stosowną umowę z przedstawiciela-
mi Błękitnych – prezesem Wojcie-
chem Stanowskim oraz skarbnikiem 
Piotrem Obrębskim. 

Cieszę się z tego faktu, bo widząc 
działania podejmowane przez Błę-

kitnych przede wszystkim na rzecz 
dzieci i młodzieży, wiem, że będą to 
środki spożytkowane we właściwy 
sposób – ocenił gospodarz naszego 
miasta. 

RED

Konkurs rozstrzygnięty 

Wsparcie dla Błękitnych Raciąż
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22 lipca w budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Racią-
żu Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski wręczył stypendia 
uczniom za wybitne wyniki w 
nauce w II półroczu roku szkol-
nego 2020/2021.

Nagrody otrzymało osiemnastu 
uczniów – szesnastu ze Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu oraz po jednym 
z Zespołu Szkół w Raciążu oraz ze 
Społecznego Liceum Ogólnokształ-
cącego STO w Raciążu.

Stypendia powędrowały do:
Wiktora Zawadzkiego z kl. IV a, 

Lidii Jaworskiej z kl. V a, Karola Ko-
sińskiego z kl. V a, Mai Włudzik z 
kl. V b, Stefanii Falkiewicz z kl. V b, 
Dawida Święsa z kl. V c, Marceliny 
Chyczewskiej z kl. VI a, Zuzanny 
Baranowskiej z kl. VI a, Zuzan-
ny Dalkiewicz z kl. VI a, Lilianny 

Wochnowicz z kl. VI b, Aleksan-
dry Poczmańskiej z kl. VII a, Mag-
daleny Lorenc z kl. VII b, Eweliny 
Kwiatkowskiej z kl. VIII b, Adrianny 
Brodowskiej z kl. VIII b, Aleksan-
dry Stanowskiej z kl. VIII b, Natalii 
Nidzgorskiej z kl. VIII b, Wiktorii 
Nąć uczennicy Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego STO w Raciążu 
oraz Oliwii Bylińskiej uczennicy Ze-
społu Szkół w Raciążu.

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów, zarówno w nauce jak i w życiu 
prywatnym.

RED

Nagrodzeni za wyniki w nauce

Stypendia Burmistrza wręczone

LATO w MCKSiR
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Niezwykle miło nam poinformować Państwa o zbliżającym się, organizowanym przez Miej-
skie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu wspólnie z 
Gminą Miasto Raciąż, Gminą Raciąż oraz Zespołem Szkół w Raciążu - już po raz ósmy - Jarmar-
ku Raciąskim. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 14-15 sierpnia, w 
Parku Miejskim przy ul. Parkowej w sąsiedztwie siedziby Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Drugiego dnia wydarzenia odbędą się rów-
nież V Miejsko – Gminne Dożynki Parafialne. Jarmark Raciąski to cykliczna impreza plenero-
wa, która organizowana jest nieprzerwanie od 2014 roku.  

Jarmark od wielu lat cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców Miasta 
Raciąż i Gminy Raciąż, ale i także całego powiatu płońskiego. Wydarzenie  to stało się ważnym 
punktem na mapie imprez organizowanych na północnym Mazowszu. 

Organizatorzy Jarmarku przywiązują uwagę do promowania oraz zachowania dziedzic-
twa kulturowego naszego regionu. Jest to dobra okazja do zapoznania się z ofertą lokalnych  
przedsiębiorców, producentów, twórców, wytwórców, a także artystów.  Na jarmarcz-
nych kramach będzie można znaleźć  i nabyć wiele ciekawych rzeczy tj. rękodzieło, rzeźby, 
ceramikę, wyroby garncarskie, ręcznie robioną biżuterię, a także produkty wyrabiane 
zgodnie z tradycyjną regionalną recepturą: sery, miody, regionalne nalewki, wędliny, 
pieczywo oraz wypieki na słodko. A najlepsze stoiska zostaną nagrodzone w konkursie.

Organizatorów niezmiernie cieszy fakt, że po raz kolejny tak licznie udział w wydarzeniu we-
zmą lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia. Będą one nie tylko prezentować 

swoje wyroby ale wezmą również udział w 
konkursie kulinarnym na regionalną potra-
wę. Listę atrakcji Raciąskiego Jarmarku uzu-
pełniają warsztaty rękodzielnicze i tańca 
ludowego, spektakle teatralne, gry, 
zabawy i konkursy familijne z nagroda-
mi. Przygotowaliśmy  także  strefę zabaw 
dla najmłodszych.  Do uczestnictwa w tym 
przedsięwzięciu zaprosiliśmy artystów, pa-
sjonatów, którzy poprzez dobrą zabawę  krzewią i podtrzymują kulturę ludową odtwarzając 
obraz dawnego Jarmarku.  Zależy nam by przy poprzez zorganizowanie zagrody edukacyjne 
zaprezentować najmłodszym uczestnikom jarmarku codzienność w prastarym Raciążu. Przy-
bliżymy także historię rzemiosła, kupiectwa, pracy w gospodarstwie oraz dawnych zwyczajów 
i obrzędów.   Zabawę uświetnią przechodzący się między uczestnikami Jarmarku szczudlarze, 
którzy witać będą widzów i oprowadzą po terenie jak niegdyś na placach i rynkach podczas 
dni handlowych. W ramach wydarzenia zorganizowane zostaną również konkursy teatrów 
ulicznych oraz rzeźbiarski. W programie wydarzenia przewidziano również koncerty gwiazd 
polskiej sceny i lokalnych zespołów folkowych, wystąpią m.in.  Golden Life oraz Capitan Folk.  

Nieodłącznym elementem Jarmarku są Miejsko – Gminne Dożynki  Parafialne, które po 
raz piąty zorganizowane zostaną 15 sierpień. To wydarzenie pozwoli mieszkańcom w sym-
boliczny sposób podziękować za zebrane w tym roku plony. Ponadto planuje się prezentacje 
dobrych praktyk, w tym prezentacje: tradycyjnego rękodzieła artystycznego, potraw tradycyj-
nych regionalnych opartych na dawnych recepturach,  tradycyjnych przyśpiewek lokalnych, 
taneczno – wokalna. 

Jarmark to doskonała okazja do spotkania się 
instytucji, producentów  i konsumentów.  Jest 
to niezwykle sprzyjająca okoliczność do wy-
miany doświadczeń i wiedzy oraz prezentacji 
wytworzonych produktów i proponowanych 
usług, a także ich sprzedaży oraz promocji swo-
jej działalności.

Widzimy się już 14 – 15 sierpnia w parku przy 
Raciąskim Centrum Kultury. Do zobaczenia.

Błękitni Raciąż to nie tylko 
drużyna seniorska, ale także 
zespoły młodzieżowe. Wiosną 
2021 r. w swoich ligach rywali-
zowały trzy zespoły.

Juniorzy
Drużyna Pawła Szpojankowskie-

go w znakomitym stylu awansowała 
jesienią do rozgrywek Ekstraligi. Ra-
ciążanie mierzyli się w niej z takimi 
rywalami jak Wisła Płock, Znicz 
Pruszków czy Polonia Warszawa. 
Błękitni wywalczyli co prawda tylko 
3 punkty w 14 meczach (wygrana 
3:0 z Ząbkovią Ząbki w 12. kolej-
ce), jednak doświadczenie zdobyte w 
starciach z silniejszymi przeciwnika-
mi z pewnością zaprocentuje w przy-
szłości. Trzymamy kciuki i życzymy 
powodzenia w kolejnym sezonie! 

Trampkarze
Rozgrywki w lidze C2 Błękit-

ni zakończyli z bilansem czterech 
zwycięstw, jednego remisu i pięciu 
porażek w 10 meczach, zdobywając 
27, a tracąc 31 bramek. Podopieczni 

Olgerda Wszałkowskiego szczególnie 
groźni byli w meczach domowych – 
na 5 spotkań w Raciążu wygrali 3, 
jedno zremisowali i ponieśli tylko 
jedną porażkę. 

Młodzicy i Żacy
Niestety swoje rozgrywki w Lidze 

D2 bez punktów zakończyli młodzi-
cy.  Życzymy im jednak, aby się nie 
zrażali i z niecierpliwością czekamy 
na kolejny sezon w ich wykonaniu! 
Pod okiem trenerów Daniela Kocię-
dy i Łukasza Szelągiewicza trenuje i 
rozgrywa swoje mecze sparingowe 
grupa Żaków. Chłopcy podczas tre-
ningów stopniowo doskonalą swoje 
piłkarskie umiejętności. 

Jedno jest pewne – kształtują się 
kolejne pokolenia, które już niedłu-
go będzie reprezentować błękitne 
barwy w seniorskim zespole. 

RED

Piłkarskie wiadomości

Podsumowanie sezonu grup młodzieżowych
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