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Za nami Kiermasz Bożonarodzeniowy

Pierwszy „atak” zimy odparty

W niedzielę 5 grudnia w
parku przy budynku Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Raciążu
zorganizowany został Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Wydarzenie było także okazją do tego, aby pomóc małemu Kubusiowi.
Więcej wewnątrz numeru.

Wieczór i noc z 5 na 6 grudnia przyniosły obfite opady
śniegu, a także minusową
temperaturę, przez którą na
drogach zrobiło się niebezpiecznie. Pracownicy PGKiM
już w późnych godzinach
nocnych ruszyli do odśnieżania i posypywania dróg
na terenie miasta.
Więcej na stronie 6.

19 grudnia 2021 r. odbyła się już VIII edycja Wigilii Miejskiej, podczas której mieliśmy okazję wziąć
udział w różnych animacjach, wspólnie pośpiewać kolędy czy po prostu złożyć sobie symboliczne
życzenia. Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo fotorelację z tego wydarzenia.
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Życzenia Bożonarodzeniowe
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Miejskie inwestycje w 2021 roku
W ciągu ostatnich 12 miesięcy na terenie miasta wykonano wiele inwestycji przede wszystkim w infrastrukturę drogową. Powstało
niemal pół kilometra nowych utwardzonych nawierzchni na ulicach Rzeźnianej i Barańskiego, a także 232 metry chodnika wzdłuż ulicy
Zawoda. Wiele zmieniło się również w tzw. małym parku miejskim, gdzie posadzono blisko 400 krzewów ozdobnych i kilkanaście drzew.
Powstała także nowa fontanna na placu Adama Mickiewicza. Rok 2022 przyniesie realizację kolejnych prac, szczególnie w kwestii dróg.

#RaciążNaKartachHistorii

Premiera kolejnej historycznej
książki za nami
Historia Raciąża to przede
wszystkim ludzie i ich wspomnienia. Staramy się systematycznie
je utrwalać, tak, aby mogły być
dostępne dla kolejnych pokoleń, dlatego publikujemy kolejną książkę o tej tematyce. 13
grudnia w budynku MCKSiR w

Raciążu odbyło się spotkanie z
autorem publikacji "Wojenny i
powojenny Raciąż we wspomnieniach starszego sierżanta Michała Jebasa i braci Zbyszyńskich"
Ireneuszem Leszkiem Brdakiem.
Książka jest zbiorem subiektywnych wspomnień i ocen jej boha-

tera, więc zapewne nie każdy będzie się z nimi zgadzał, niemniej
jednak warto po nią sięgnąć
– mówi Burmistrz Mariusz Godlewski.
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Wiadomości lokalne

W świątecznym klimacie

Kiermasz Bożonarodzeniowy
W niedzielę 5 grudnia w parku
przy budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu zorganizowany został Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wydarzenie było także okazją do tego, aby pomóc małemu
Kubusiowi.
Kiermasz wystartował w samo południe i mimo grudniowego chłodu,
wokół przygotowanych stoisk można było spotkać wielu mieszkańców
zarówno miasta, jak i gminy Raciąż.
Swoje kramy wystawiennicze miały
Koła Gospodyń Wiejskich, m.in. z
Szapska, Kaczorów, Ciecierska czy
Dreglina. Obecne były również Regionalne Stowarzyszenie Twórców
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Raciążu, Zespół Szkół w Raciążu,
Zespół Szkół STO w Raciążu, Stowarzyszenie Psijazna Dłoń, Szkoła
Podstawowa im. Stanisława Ko-

narskiego w Raciążu i Kwiaciarnia
Kwiatoratornia. Swój namiot miało również Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”, gdzie
ustawiono płyny do dezynfekcji oraz
maseczki ochronne, z których każdy
mógł skorzystać.
Zainteresowani mogli zaopatrzyć
się w produkty i wyroby różnego rodzaju – ozdoby choinkowe, stroiki,
ręcznie wykonane szaliki i czapki, ale
także tradycyjne świąteczne potrawy, takie jak pierogi. Nie zabrakło
również przepysznych ciast i innych
przekąsek oraz tradycyjnych nalewek. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyła się gorąca czekolada serwowana na stoisku Zespołu Szkół w
Raciążu. W tle nieustannie słychać
było świąteczne dźwięki, na czele z
tradycyjnymi polskimi kolędami czy
ponadczasowym przebojem „Last
Christmas”. Chętni mogli zrobić sobie pamiątkową fotografię z Mikoła-

jem bądź Panią Mikołajową.
O 15:00 w Sali Widowiskowej
raciąskiego domu kultury odbył się
interaktywny spektakl teatralny dla
najmłodszych pt. „Zimo, PRZYBĄDŹ!”. Po jego zakończeniu aktorki, które wystąpiły na scenie obdarowały dzieci z widowni słodkościami.
Podczas kiermaszu zbierano datki na leczenie i rehabilitację małego
Kubusia Jagodzińskiego. Zebrano
łącznie 3699,45 zł. Organizatorami
wydarzenia było Miasto Raciąż oraz
Miejskie Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Raciążu.
RED
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Wiadomości kulturalne

VIII Wigilia Miejska
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Dbamy o bezpieczeństwo

Zima nam nie straszna
Wieczór i noc z 5 na 6 grudnia
przyniosły obfite opady śniegu, a
także minusową temperaturę, przez
którą na drogach zrobiło się ślisko i
bardzo niebezpiecznie. Pracownicy
PGKiM już w późnych godzinach
nocnych ruszyli do odśnieżania i
posypywania dróg na terenie miasta mieszanką piasku i soli. Podjęte działania były niezbędne do
tego, aby uczestnicy ruchu drogowego mogli bezpiecznie poruszać
się swoimi pojazdami w mieście.
Mieszanką piasku i soli posypane zostały także okolice przejść
dla pieszych i chodniki. Burmistrz
Mariusz Godlewski zapewnił, że
jest w stałym kontakcie z prezesem
spółki, a w razie kolejnych opadów
i trudnych warunków pracownicy
PGKiM od razu ruszą do pracy.
Apelujemy do kierowców o rozwagę i dostosowywanie prędkości do
panujących na drodze warunków.
RED

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu

„Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij”
Regionalne
Stowarzyszenie
Twórców Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Raciążu rozpoczęło realizację projektu pn. „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij”.
Projekt zakłada przeprowadzenie działań edukacyjnych, interwencyjnych oraz akcji i kampanii
społecznych przeciwdziałających
aktom nienawiści, przemocy, szczególnie przemocy ze względu na
płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną. Projekt ma charakter zapobiegawczy i interwencyjny.
Stawia na podnoszenie świadomości czym jest przemoc psychiczna,

fizyczna i seksualna, co robić w
takich sytuacjach i jak ją eliminować. Stowarzyszenie wesprze
bezpośrednio dzieci, młodzież i
dorosłych zagrożonych przemocą
fizyczną, psychiczną i seksualną z
Raciąża oraz wsi i miasteczek Powiatu Płońskiego. Skupi się także
na rozpoznawaniu i radzeniu sobie
z zachowaniami agresywnymi oraz
przemocą psychiczną i fizyczną
na tle płci, niepełnosprawności i
seksualnym. Projekt prowadzony
będzie metodą bezpośrednich spotkań i warsztatów interaktywnych
w szkołach podstawowych, po-

nadpodstawowych oraz z osobami
dorosłymi. Działania warsztatowe poprzez sztukę będą miały za
zadanie działanie odblokowujące
i uświadamiające, pomagające w
pozbyciu się barier, otworzeniu się.
Narzędziami działań interwencyjnych wpływającymi na zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa osobistego będzie zaplanowany w ramach
projektu kurs samoobrony, pomoc
terapeutyczna, prawna i psychologiczna. Zostaną zorganizowane akcje podnoszące świadomość
ludzi, pomagające w rozpoznaniu
przemocy psychicznej, fizycznej i

seksualnej. Stowarzyszenie poprzez
rady specjalistów wskaże możliwości co robić w takich sytuacjach i jak
je eliminować. Akcje prowadzone
będą w mediach lokalnych (prasa
i radio) oraz społecznościowych.

Przeprowadzona zostanie kampania społeczna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych kobiet
zagrożonych przemocą fizyczną,
psychiczną i seksualną, której celem
będzie zwiększenie wiedzy oraz
zmiany myślenia i zachowania osób
narażonych na przemoc przy wykorzystaniu między innymi videoblogu oraz profilu akcji na portalu
społecznościowym. Planowane jest
także szkolenie dla pracowników
instytucji.

Wiadomości lokalne

„Puls Raciąża” nr 12 (128) 2021

7

Wiadomości ze stowarzyszenia

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA SENIORÓW,
EMERYTÓW I RENCISTÓW W RACIĄŻU W 2021 ROKU
Stowarzyszenie
Seniorów,
Emerytów i Rencistów w Raciążu jest organizacją zrzeszającą
ludzi starszych z naszego miasta i okolic. Wszystkie działania
Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów w Raciążu
służą integracji, wzajemnej pomocy, rozwojowi osobowemu i
wzrostowi aktywności społecznej seniorów.
W 2021 roku realizacja zadań
była utrudniona ze względu na
pandemię koronawirusa. Jednak
wiele udało się zrealizować. Zarząd
stowarzyszenia, podobnie jak w latach ubiegłych, pozyskał w ramach
konkursu ofert ogłoszonego przez
Burmistrza Miasta Raciąża środki
na realizację zadania publicznego w
zakresie działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym pod tytułem:
„Wyjazdowe formy wypoczynku
sposobem na aktywizowanie członków lokalnej społeczności w wieku
emerytalnym”.
W ramach realizacji tego zadania
publicznego zorganizowano trzy
wyjazdy turystyczno-krajoznawczych do Zakopanego i okolic, w
Bieszczady (Ustrzyki Dolne i okolice) oraz do Grudziądza i okolic.
Wycieczki odbyły się w sierpniu i
wrześniu. Wzięły w nich udział 74
osoby.
Zadanie zostało sfinansowane
przez Burmistrza Miasta Raciąża
ze środków budżetu Gminy Miasto
Raciąż w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach konkursu ofert pozyskaliśmy również środki od Zarządu Powiatu Płońskiego na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia pod tytułem: „Aerobik
dla seniorów – to jest to” oraz pod
nazwą: „Sprawność w każdym wieku - zajęcia fitness z elementami
zumby dla seniorów". W każdych
zajęciach uczestniczyły po dwie
grupy członków stowarzyszenia z

Klubu Seniora i Klubu Emerytów i
Rencistów Zostały zakupione maty
do ćwiczeń, butelki filtrujące wodę
oraz maseczki i środki do dezynfekcji. Zadania zostały sfinansowane
przez Zarząd Powiatu Płońskiego.
Seniorzy brali udział w VIII
Jarmarku Raciąskim. Zaprezentowali dwa stoiska wystawiennicze:
ze smakowitymi wyrobami cukierniczymi (Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów) oraz ciekawymi

wyrobami rękodzielniczymi (Klub
Seniora). Członkowie stowarzyszenia działający w tych klubach wzięli
także udział w konkursie pn. „Kulinarne tradycje Ziemi Raciąskiej’.
Za przygotowane potrawy regionalne otrzymali od organizatorów
nagrody.
Seniorzy uczestniczyli w uroczystościach miejskich i parafialnych

Władzom Samorządowym Miasta Raciąża, Pracownikom Urzędu
Miejskiego, Jednostek Miejskich,
Seniorom, Przyjaciołom, Sympatykom, wszystkim Mieszkańcom
naszego miasta i okolic zdrowych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2022 Roku życzy
Zarząd
Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów w Raciąż

m.in. obchodach Narodowego
Święta Niepodległości, rocznicy
wybuchu II wojny światowej oraz
imprezach, spotkaniach i koncertach organizowanych przez miasto,
MCKSiR, szkoły i organizacje pozarządowe.
Seniorzy – członkowie stowarzyszenia wzięli udział w interesującym spotkaniu „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”
zorganizowanym przez Komendę
Powiatową Policji w Płońsku i
Komisariat Policji w Raciążu oraz
PKO BP i Bank Spółdzielczy w
Raciążu.
W grudniu odbyły się dwa spotkania wigilijne seniorów działających w Klubie Seniora oraz Klubie
Emerytów i Rencistów i Inwalidów. W senioralnych wieczerzach
oprócz członków wzięli udział także zaproszeni goście. Spotkania te
miały wzruszający i rodzinny charakter.
Informacja o działalności Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów w Raciążu, podobnie
jak innych aktywnych organizacji
pozarządowych w naszym mieście,
została przedstawiona podczas posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zarząd stowarzyszenia w imieniu wszystkich członków serdecznie dziękuje władzom samorządowym Miasta Raciąża oraz
Powiatu Płońskiego, a w szczególności Panu Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu, Pani
Staroście Elżbiecie Wiśniewskiej
i Członkowi Zarządu Arturowi
Adamskiemu za systematyczne
wspieranie naszej działalności.
Za pomoc w pracach administracyjnych i organizacji wielu
przedsięwzięć bardzo dziękujemy
Pracownikom Starostwa Powiatowego w Płońsku, Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
Stefan Modrzejewski

8

Reklama

A kiedy miasto na święta się stroi...
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WIEŚCI ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
30 sierpnia 2021 r. odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Naszej Spółdzielni. Dokonano
podsumowania działalności za 2020
rok. Obrady po raz kolejny odbyły
się według zasad reżimu sanitarnego.
Został wybrany nowy skład Rady
Nadzorczej na lata 2020 – 2023
oraz została podzielona nadwyżka
finansowa wypracowana przez Spółdzielnię (między innymi poprzez
administrowanie Wspólnot Mieszkaniowych mieszczących się w zasobach komunalnych) na pokrycie
kosztów zasobami mieszkaniowymi
Spółdzielni, obniżając zadłużenie na
eksploatacji poszczególnych nieruchomości. Pomimo trudnej sytuacji
związanej z utrzymującym się wciąż
stanem pandemii, wykonaliśmy szereg zaplanowanych do wykonania na
ten rok prac, tj. malowanie klatek
schodowych ul. Jana Pawła II blok
nr 1 kl. I, ul. Jana Pawła II blok nr
2 kl. I, ul. Jana Pawła II blok nr 3
kl. I, ul. Jana Pawła II blok nr 4 kl.
I wraz z wymianą lamp oświetleniowych na tych klatkach na lampy z
czujnikiem ruchu oraz dokonano
wymiany drzwi wejściowych (drugich), zmniejszając w ten sposób
ubytki ciepła, wynikające z nieszczelności istniejących drzwi. Ponadto na
budynku ul. Jana Pawła II blok nr 5
zostały wymienione schody wejściowe do klatek schodowych oraz umyto ściany szczytowe i położono nową
warstwę w postaci tynku nakrapianego. Na najstarszych budynkach

będących w zasobach Spółdzielni
przy ul. Piłsudskiego 1 i 2 rozpoczęto
remont balkonów poprzez wymianę
balustrad i posadzek na balkonach.
Powyższe prace remontowe w miarę posiadanych środków na fundusz
remontowy będą kontynuowane w
kolejnych latach.
Nikt nie lubi podwyżek cen: galopująca inflacja spowodowała, iż
październik przyniósł ze sobą podwyżki spowodowane zmianą stawki
opłat za ciepło, która wprowadzona
została przez firmę TTT Sp. z o. o.
Raciąż. Z przyczyn niezależnych od
Spółdzielni zostały podwyższone
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nie jest to przyjem-

na informacja zarówno dla naszych
mieszkańców jak i dla Spółdzielni,
ponieważ powoduje ona wiele nieporozumień z mieszkańcami, którzy
otrzymali nowe naliczenia czynszowe. Zgodnie z obowiązującym prawem Spółdzielnia ma obowiązek
informowania o podwyżkach opłat,
choć nie są one zależne od nas.
Dbajmy wspólnie o porządek: w
roku 2021 zostały oddane do dyspozycji mieszkańców Spółdzielni
wiaty śmietnikowe, wstawiono kosze na śmieci do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, co winno
spowodować porządek i pełną segregację śmieci z podziałem na frakcje.
Niestety rzeczywistość pokazuje, że

wyrzucamy swoje odpady nie tam
gdzie trzeba. Przypominamy, aby zapobiec zmianie podwyższonej opłaty
za śmieci, segregujmy je zgodnie z
informacjami wywieszonymi przez
Spółdzielnię na drzwiach wejściowych do wiat śmietnikowych. Przypominamy, iż prawidłowa segregacja
odpadów komunalnych zaczyna się
w naszych domach.
Inny istotnym problemem jest zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów
zielonych przy naszych budynkach,
szczególnie przez zanieczyszczanie
odchodami od wyprowadzanych na
spacer psów. Prosimy o przestrzeganie podczas takiego spaceru ze
swoim pupilkiem zasady: Posprzątaj

po swoim psie, a nasze trawniki nie
będą zanieczyszczone, a pracownicy
Spółdzielni podczas koszenia traw
nie będą ubrudzeni odchodami od
zwierząt.
W roku 2022 Spółdzielnia planuje dokonać wymiany domofonów
z analogowych na cyfrowe poprzez
wymianę central na cyfrowe, unifonów analogowych na unifony cyfrowe, bez potrzeby wymiany instalacji
przewodowej do poszczególnych
mieszkań.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w Raciążu

ŻYCZENIA
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i skłaniają
Państwa do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok. Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.
Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań
Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Raciążu

Wiadomości lokalne
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Wykonywali świąteczne kartki

Konkurs

Bożonarodzeniowy

rozstrzygnięty

16 grudnia 2021 r. rozstrzygnięty został Konkurs Bożonarodzeniowy, który Burmistrz
Mariusz Godlewski ogłosił 17
listopada. Głównym zadaniem
było wykonanie tradycyjnej
kartki świątecznej. Do 10 grudnia do Urzędu Miejskiego wpłynęło aż 51 kartek! W konkursie
mogli wziąć udział uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.

riach – klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
Komisja konkursowa przy ocenianiu
brała pod uwagę przede wszystkim
samodzielność wykonania pracy, a
także estetykę i technikę wykonania. W kategorii uczniów klas I-III
zwyciężyła kartka wykonana przez
Nikodema Szelągiewicza z klasy IIa,
zaś wyróżnienie otrzymała kartka
autorstwa Julii Ceremańskiej z klasy
IIIb. W kategorii uczniów klas IV-VIII wygrała praca Roksany Bańki z
klasy Vb, zaś wyróżnienie przyznano
Zgodnie z regulaminem, prace kartce wykonanej przez Rafała Sabyły przyjmowane w dwóch katego- dowskiego z klasy VIIa. Wszystkie
prace były wspaniałe i serdecznie
dziękuję uczniom naszej szkoły za
ich zaangażowanie, pomysłowość i
wspaniałe ujęcie świątecznej symboliki – powiedział Burmistrz Mariusz Godlewski. Nagrody wręczono 17 grudnia w budynku Urzędu
Miejskiego w Raciążu.
Zwycięzcom oraz wyróżnionym
przekazujemy serdeczne gratulacje
od redakcji „Pulsu Raciąża”.
RED
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Inwestycje powiatowe w Mieście i Gminie Raciąż i Baboszewo

Wydział komunikacji
w Raciążu coraz bliżej
Trwa końcowy etap prac przygotowawczych do utworzenia
Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Zespole Szkół w Raciążu. Aktualnie opracowywana
jest dokumentacja projektowa,
która pozwoli na przeprowadzenie niezbędnych prac budowalnych, w celu dostosowania
pomieszczeń do prowadzenia
działań wydziału. Planowany
termin uruchomienia Zamiejscowego Wydziału Komunikacji
w Raciążu to czerwiec 2022 r.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Raciąż będą mogli załatwić w nim
wszelkie sprawy związane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdu bez konieczności
udawania się do siedziby Starostwa Powiatowego w Płońsku.

w przyszłym roku planuje się przeprowadzenie inwestycji dot. ww.
ciągu pieszo-rowerowego na kwotę
3.000.000,00 zł. Ponadto złożone
zostały wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę
dróg powiatowych na terenie Gminy
Raciąż o długości ok. 3,33 km na
łączną kwotę 8.445.778,06 zł.
Ponadto zwiększyliśmy zaangażowanie we współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez zlecanie
wykonania zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. W
latach 2019-2021 Zarząd Powiatu
Płońskiego zlecił wykonanie zadań
publicznych w ramach otwartych
konkursów ofert z zakresu kultury
fizycznej, promocji i ochrony zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki i
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego organizacjom z terenu
W ostatnim czasie spłynęły do Po- Miasta i Gminy Raciąż na łączną
wiatu Płońskiego dobre wiadomo- kwotę 81.780,00 zł.
ści, pozyskaliśmy dofinansowanie o
wartości 2.850.000,00 zł w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadania pn. „Budowa
ciągu pieszo-rowerowego na drodze
powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.000.000,00
zł. W ramach zadania zrealizowana
zostanie przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 3014W polegająca
na wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie jezdCzłonek Zarządu
ni, połączona z przebudową układu
odwodnienia, w tym na zastąpieniu
Powiatu Płońskiego
rowu przez kanalizację deszczową na
Bardzo się cieszę, że ambitne
części tego odcinka. Planowany do
plany
jakie postawił przed sobą
przebudowy odcinek drogi ma 1,7
Zarząd
Powiatu Płońskiego są
km długości.
sukcesywnie
realizowane. WszystW listopadzie udało nam się rówkim
prowadzonym
inwestycjom
nież przekazać do podstacji Płońprzyświeca
nadrzędny
cel – poskiego Pogotowia Ratunkowego w
prawa
bezpieczeństwa
i
komfortu
Raciążu nowy ambulans, który zożycia
mieszkańców.
Utworzenie
stał zakupiony ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia. Zamiejscowego Wydziału KomuŁączna kwota zakupu pojazdu wraz nikacji w Raciążu przyczyni się
z wyposażeniem i dostosowaniem do bezpośrednio do usprawnienia
potrzeb ratownictwa medycznego obsługi mieszkańców Miasta i
wyniosła 500.000,00 zł. Ambulans Gminy Raciąż oraz poprawi i oddoposażony jest m.in. w urządzenie ciąży pracę wydziału w siedzibie
do mechanicznej kompresji klatki starostwa w Płońsku.
Istotne są również zrealizopiersiowej. Urządzenie to często nawane
oraz planowane do realizywane jest "trzecim ratownikiem",
zacji
inwestycje
drogowe, które
ponieważ pozwala na przeprowaprzyczynią
się
do
poprawy bezdzanie czynności bez zaangażowania
pieczeństwa
w
ruchu
drogowym.
ratowników w trakcie poruszania się
Większość
prowadzonych
inweambulansu po drogach publicznych.
stycji
jest
współfinansowana
ze
W listopadzie upłynęły 3 lata kaśrodków
samorządów
miejskich
dencji obecnego Zarządu Powiatu
Płońskiego, w tym czasie zrealizo- i gminnych – serdecznie dziękuwaliśmy zarówno inwestycje drogo- jemy samorządom za partycypawe - budowlane, jak i remontowe. W cję we wspólnych inwestycjach.
latach 2019-2021 na terenie Miasta i Dziękuję również koleżankom i
Gminy Raciąż oraz Gminy Babosze- kolegom z Zarządu za harmonijwo przebudowano/wyremontowano ną i spójną współpracę a Radnym
łącznie 17,82 km dróg na łączną Powiatu za udzielane Zarządowi
kwotę 8.509.519,54 zł. Dodatkowo wsparcie.

Artur Adamski

„Puls Raciąża” nr 12 (128) 2021

Zestawienie inwestycji oraz remontów dróg w Mieście i Gminie Raciąż oraz Gminie Baboszewo:
Odcinek
Remont drogi powiatowej nr 3024W Mystkowo –
Drozdowo – Raciąż
(ul. Kilińskiego w Raciążu) (rok 2019)

Długość
Odcinek od km 12 + 930
do km 13 + 692 o
długości 0,76 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 3024W
Mystkowo - Drozdowo – Raciąż (parking, rok 2021)
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze
powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz
(rok 2022)

Długość parkingu: ok 67
m
Odcinek od km 0+500
do km 2+200 o długość
1,70 km

Remont drogi powiatowej nr 3017W Unieck –
Kowalewko (rok 2019)

Odcinek od km 0 + 000
do km 1 + 650 o
długości 1,65 km

Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz –
Osiek – Włostybory – Koziebrody - Raciąż (rok
2019-2022) – 3 etapy

Odcinek od km 2+870
do km 7 + 240 o
długości 4,37 km

Remont drogi powiatowej nr 2998W Drobin –
Gralewo – Mystkowo (rok 2020 i 2021/2022) – 2
etapy
Remont drogi powiatowej nr 4639W Krzeczanowo
- Kodłutowo (rok 2021/2022)

Odcinek od km 3 + 175
do km 5 + 175 o
długości 2,00 km
Odcinek od km 0+000
do km 1+370 o długości
1,37 km
Odcinek od km 8+618
do km 10+092 o
długość 1,47 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 3029W
Baboszewo – Bożewo - Szapsk (rok 2021)

Remont drogi powiatowej nr 3037W Szymaki –
Jarocin – Sokolniki (rok 2019/2020) – 2 etapy
Remont drogi powiatowej nr 3021W Płońsk Raciąż w m. Lutomierzyn (rok 2020)
Remont ronda w m. Baboszewo na skrzyżowaniu
dróg powiatowych nr 3021W Płońsk – Raciąż,
3026W Baboszewo - Rzewin – Polesie i 3029W
Baboszewo - Bożewo – Szapsk (rok 2020/2021)
Remont drogi powiatowej nr 3028W Baboszewo –
Dłużniewo (rok 2021/2022)

Odcinek od km 0 + 750
do km 2 + 580 o
długości 1,82 km
Odcinek od km 15+665
do km 16+435 o
długości 0,77 km
-

Wartość
629.043,83 zł, w
tym
dofinansowanie:
400.397,23 zł
101.352,68 zł

Gmina
Miasto Raciąż

3.000.000,00 zł, w
tym
dofinansowanie
2.850.000,00 zł
605.951,77 zł, w
tym
dofinansowanie:
484.761,42 zł
1.419.797,39 zł, w
tym
dofinansowanie:
815.490,53 zł
519.352,98 zł

Miasto Raciąż
(0,8 km) i
Gmina Raciąż
(0,9 km)
Gmina Raciąż

342.197,84 zł

Gmina Raciąż

899.340,60 zł, w
tym
dofinansowanie:
100.000,00 zł

Gmina Raciąż
(0,77 km) i
Gmina
Baboszewo
(0,70 km)
Gmina
Baboszewo

570.602,57 zł

Miasto Raciąż

Gmina Raciąż

Gmina Raciąż

275.625,15 zł

Gmina
Baboszewo

256.817,85 zł

Gmina
Baboszewo

Odcinek od km 0+875
613.807,40 zł
Gmina
do km 2+785 o długości
Baboszewo
1,91 km
W 2021 roku złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg z terminem realizacji w 2022 roku, na zadania:
1. Przebudowa drogi powiatowej wraz z utworzeniem chodnika nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrody
– Raciąż od km 2 + 243,19 do km 2 + 869,00 o długości 0,63 km (od szkoły podstawowej w kierunku m. Raciąż),
który przebiega przez teren gminy Raciąż.
Szacunkowa wartość przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej wynosi 846.838,80 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż - Radzanów) - Szczepkowo - Unieck od km 0 + 000 do
km 2 + 700,52 o długości 2 700,52 mb, który przebiega przez teren gminy Raciąż.
Szacunkowa wartość przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej wynosi 7.598.939,26 zł.

