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Dzięki pozyskanej przez Bur-
mistrza Miasta Mariusza God-
lewskiego dotacji w wysokości 
ponad 4,3 mln złotych w Raciążu 
wybudowane zostaną dwa nowe 
bloki komunalne. Oznacza to 
powstanie 42 mieszkań dla ra-
ciążan. 

Więcej informacji wewnątrz 
tego numeru „Pulsu Raciąża”.

 W ostatnich latach 14 i 15 sierp-
nia były ważnymi datami dla 
społeczności miasta i gminy Ra-
ciąż. Nie inaczej było w tym roku. 
W ciągu tych dwóch dni odbyła 
się już ósma edycja największej 
raciąskiej letniej imprezy plene-
rowej – Jarmarku Raciąskiego. 
Relację z tego wydarzenia znaj-
dą Państwo wewnątrz numeru.

 Ponad 4,3 mln złotych dla Miasta! Będą nowe bloki!

VIII Jarmark Raciąski za nami!
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Szanowni Mieszkańcy, 
obejmując funkcję burmi-

strza zdawałem sobie sprawę, że 
liczba mieszkań komunalnych w Ra-
ciążu jest niewystarczająca, dlatego 
deklarowałem, że podejmę działania, 
aby to zmienić i konsekwentnie do 
tego dążyłem. 4 sierpnia moje de-
klaracje się urzeczywistniły – wraz 
z Panią Skarbnik Marią Karwowską 
podpisaliśmy stosowną umowę z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowe-
go na mocy której Gmina Miasto 
Raciąż otrzyma dofinansowanie na 
budowę dwóch nowych bloków ko-
munalnych, które powstaną na ulicy 
Akacjowej. Razem z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Raciążu bar-
dzo długo pracowaliśmy nad tym, 
aby pozyskać wsparcie finansowe na 
ten cel. Kiedy tylko otrzymaliśmy 
informację, że możemy ubiegać się 
o dofinansowanie złożyłem staran-
nie opracowany wniosek w siedzibie 
BGK w Warszawie. Cieszę się, że fi-
nalnie udało mi się pozyskać ponad 
4,3 mln złotych, bez których budo-
wa tych bloków nie byłaby możliwa. 
Na tę chwilę szacowany koszt prac to 
niemal 5,5 mln złotych i jako gmina 
nie dalibyśmy rady udźwignąć tak 
ogromnych kosztów sami. Bardzo 
zależało mi na realizacji tej inwesty-
cji, ponieważ oznacza ona 42 nowe 
mieszkania dla raciążan. Będą to 
mieszkania o powierzchni od 25 m2 
do 50 m2 - jednopokojowe, dwu-
pokojowe i trzypokojowe. Oprócz 
tego wokół budynków powstanie 
także niezbędna infrastruktura z par-
kingami i placem zabaw dla dzieci. 
Przed nami przetarg, a po jego roz-
strzygnięciu będziemy mogli podej-
mować niezbędne kroki w kierunku 
rozpoczęcia prac. Sądzę, że w ciągu 
2-3 lat te bloki zostaną ukończone. 
Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować wszystkim pracownikom 
merytorycznym, którzy zajmowali 
się opracowaniem wniosku, a także 
Bankowi Gospodarstwa Krajowego, 
za jego pozytywną ocenę i przyzna-
nie wsparcia finansowego. Tak jak 
wielokrotnie zapowiadałem, będę 
dążył do poprawy sytuacji miesz-
kaniowej w Raciążu i to w niedale-
kiej przyszłości się stanie. Budowa 
nowych budynków komunalnych 
będzie jedną z największych i naj-
ważniejszych inwestycji miejskich w 
ostatnich latach. 

Wnioski do programu Polski 
Ład 

W ostatnim czasie podjąłem dzia-
łania w kierunku pozyskania dla 
naszego miasta dofinansowań w ra-
mach programu „Polski Ład”. Zło-

żone zostały trzy wnioski. Pierwszy 
z nich dotyczy rewitalizacji terenów 
zielonych oraz historycznych znaj-
dujących się w Raciążu i dotyczy on 
m.in. parków miejskich czy terenu 
historycznego grodziska, tzw. „Wod-
nej Góry”. Drugi obejmuje przebu-
dowę i budowę dróg gminnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą – 2,5 km 
nawierzchni na terenie miasta, a do 
tego 2,5 km kanalizacji deszczowej, 
1,6 km kanalizacji sanitarnej, 1,6 
km oświetlania ulicznego i 0,5 km 
sieci wodociągowej. Trzeci wniosek 
wiąże się z modernizacją stacji uzdat-
niania wody w Witkowie, w zakresie 
budowy trzech nowych studni głę-
binowych, zakupu i instalacji nowe-
go systemu uzdatniania wody oraz 
zakupu agregatu prądotwórczego. 
Planowana jest także budowa kolej-
nej nitki sieci kanalizacji sanitarnej o 
długości 0,9 km. Łączna wartość pla-
nowanych inwestycji to niemal 17,5 
mln złotych, z czego dofinansowanie 
wyniosłoby ponad 16,3 mln złotych. 
Liczę na to, że otrzymamy rządowe 
wsparcie, dzięki któremu jako miasto 
będziemy mogli pozostać na ścieżce 
rozwoju, a komfort życia mieszkań-
ców Raciąża wzrośnie. Będę na bie-
żąco przekazywał Państwu wszelkie 
informacje dotyczące rozpatrzenia 
naszych wniosków. 

Prace drogowe 
Na początku czerwca pozyskałem 

118 tysięcy złotych na przebudowę 
ulicy Barańskiego, gdzie powstanie 
nowa nawierzchnia. Ogłoszony zo-
stał przetarg na wykonanie niezbęd-
nych działań, który niebawem zosta-
nie rozstrzygnięty, co umożliwi start 
prac budowlanych. Obecnie podjęli-
śmy niezbędne kroki w kwestii ulicy 
Polnej, która dzięki pozyskanemu 
przeze mnie dofinansowaniu w wy-
sokości ponad 640 tysięcy złotych, 
także zostanie przebudowana i zyska 
nową nawierzchnię. Niezbędny bę-
dzie m.in. wykup gruntów. Trwają 
działania na ulicy Rzeźnianej, gdzie 
pracownicy Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Raciążu zajmują się wykonaniem 
nowej nawierzchni. Prace rozpoczę-
ły się od strony skrzyżowania ulic 
Mławskiej i Ziemowita na wniosek 
mieszkańców, z którymi spotykałem 
się w ostatnich latach kilkukrotnie. 
Zwracali oni uwagę, że głównie tędy 
przemieszczają się w stronę miasta. 
W pierwszej kolejności, zgodnie z 
ich sugestiami zamontowane zostało 
oświetlenie, a następnie ruszyły dzia-
łania z układaniem kostki. Prace od 
strony skrzyżowania z ulicą Mławską 
wystartują na początku września. Po-

prawa stanu dróg na terenie miasta 
jest dla mnie kwestią priorytetową, 
dlatego w ciągu ostatnich kilkuna-
stu miesięcy przeprowadzane były 
prace na największą od kilkunastu 
lat skalę – powstało niemal 1,2 km 
nowych nawierzchni na siedmiu uli-
cach na terenie Raciąża, dodatkowo 
ulica Działkowa, która była drogą o 
nawierzchni żwirowej, została prze-
budowana i stała się drogą asfaltową. 
Na uwadze cały czas mam te drogi, 
które tak jak ulica Rzeźniana, Do-
brzańskiego, Wnorowskiego, Miesz-
ka I, Batorego, Jesionowa, Reymon-
ta, Lipowa czy Barańskiego. Będę 
dążył do tego, aby były one sukce-
sywnie przebudowywane i zyskiwa-
ły utwardzoną nawierzchnię, tak by 
podnieść bezpieczeństwo i komfort 
życia mieszkańców. Muszą zdawać 
sobie jednak Państwo sprawę z tego, 
że mierzymy się z ograniczeniami 
budżetowymi, który musimy zapro-
jektować uwzględniając wiele innych 
wydatków. Dlatego systematycznie 
pozyskuję dla Gminy Miasto Raciąż 
dofinansowania z różnych źródeł, tak 
by inwestycje, również te drogowe, 
były możliwe do zrealizowania. 

VIII Jarmark Raciąski za nami
14 i 15 sierpnia odbyła się już 

ósma edycja Jarmarku Raciąskiego 
– wydarzenia, które ma już swoją 
markę i jest rozpoznawalne zarów-
no na terenie naszego powiatu, jak i 
północnego Mazowsza. Przez te dwa 
dni ponownie mogliśmy spotkać się 
z naszą lokalną kulturą oraz trady-
cją ziemi raciąskiej. Jako Burmistrz 
Raciąża bardzo cieszę się, że po-
nownie mogliśmy gościć w naszym 
mieście wielu lokalnych wystawców, 
którzy mieli okazję, aby zaprezen-
tować swoje produkty – zarówno 
te kulinarne jak i rękodzielnicze. 
Odwiedzając poszczególne stoiska 
byłem pod wrażeniem umiejętności 
członkiń i członków Kół Gospodyń 
Wiejskich, a także naszych miej-
skich stowarzyszeń – Stowarzyszenia 
Seniorów, Emerytów i Rencistów 
oraz Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu. Swoje stoisko 
miała także znana nam wszystkim 

„Psijazna Dłoń” – każdy mógł po-
dejść i pogłaskać czy przytulić czwo-
ronożnych podopiecznych stowarzy-
szenia, którzy towarzyszyli swoim 
opiekunom. Duży zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu, gdzie sentyment wywoły-
wały szczególnie szkolne kroniki, w 
których można było obejrzeć wiele 
zdjęć sprzed kilkunastu lat. Obecni 
byli również członkowie Stowarzy-
szenia Honorowych Dawców Krwi, 
którzy systematycznie oddając swoją 
krew, przyczyniają się do ratowania 
ludzkiego życia. Wielu z Państwa od-
wiedziło stoisko Urzędu Miejskiego, 
gdzie można było otrzymać miej-
skie gadżety – długopisy, smycze, 
breloczki, podkładki pod kubek czy 
magnesy. Zadbaliśmy również o naj-
młodszych – z myślą o nich powstały 
kolorowanki z elementami miejskiej 
architektury. Jarmark po raz kolejny 
był świętem integrującym Miasto 
Raciąż oraz Gminę Raciąż, na czym 
zarówno mi jak i Wójtowi Zbignie-
wowi Sadowskiemu bardzo zależało. 
Podczas tegorocznej edycji naszego 
wydarzenia odbyły się już piąte miej-
sko-gminne dożynki. To bardzo waż-
ne, abyśmy podtrzymywali tradycję, 
którą kultywowali nasi ojcowie i 
dziadowie, dziękując Bogu za plony. 
Dożynki to także okazja do tego, aby 
powiedzieć rolnikom z terenu mia-
sta oraz gminy Raciąż zwykłe „dzię-
kuję”. Należy pamiętać, że to ich 
niezwykle ciężka, codzienna praca 
sprawia, że nie brakuje nam żywno-
ści. W tym miejscu chciałbym także 
podziękować współorganizatorom 
VIII Jarmarku Raciąskiego – Gmi-
nie Raciąż, Miejskiemu Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Racią-
żu, Zespołowi Szkół w Raciążu oraz 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w pracę przy obsłudze tego wydarze-
nia. Wewnątrz tego numeru „Pulsu 
Raciąża” znajdziecie Państwo relację 
z tego co działo się w dużym parku 
miejskim 14 i 15 sierpnia. Tymcza-
sem, do zobaczenia za rok, podczas 

IX edycji Jarmarku! 

#RaciazSzczepimySie
Wciąż trwa akcja szczepień prze-

ciwko COVID-19 na terenie na-
szego miasta. Szczepienie to prze-
jaw odpowiedzialności nie tylko 
za samego siebie, ale również za 
członków swojej rodziny, przyjaciół, 
znajomych czy kolegów z pracy. Od 
kilku tygodni ilość dziennych za-
chorowań na koronawirusa nie jest 
duża, jednak wciąż jest on obecny 
i dalej stwarza zagrożenie. W ciągu 
ostatnich kilku tygodni odsetek w 
pełni zaszczepionych raciążan wzrósł 
z niespełna 43% do 50%, co bardzo 
mnie cieszy, jednak mam nadzieję, 
że na tym nie poprzestaniemy. Liczę 
na to, że z tygodnia na tydzień liczba 
zaszczepionych mieszkańców będzie 
się zwiększać, co jest niezwykle istot-
ne, ponieważ tak jak wspomniałem 
– zagrożenie nie minęło i wszyscy 
musimy być tego świadomi. #Ra-
ciazSzczepimySie – Dbam o siebie i 
Ciebie.  

77. rocznica wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego 

W 77. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego pamiętaliśmy o 
bohaterach tamtych dni. To ważny 
dzień nie tylko dla Warszawiaków, 
ale dla wszystkich Polaków. Miesz-
kańcy stolicy podjęli wówczas walkę 
nie tylko o wolność swojego miasta, 
ale także całego kraju. Po wielu la-
tach ucisku i terroru ze strony nie-
mieckiego okupanta o to było warto 
się bić, aby choć przez chwilę po-
czuć się wolnym. W Powstaniu brali 
udział także ludzie stąd, z naszego 
miasta. Według informacji jakie po-
siadamy, w Warszawie walczyło 11 
mieszkańców Raciąża. Grób jednego 
z nich, Jana Wawrowskiego znajduje 
się na naszym parafialnym cmenta-
rzu. 1sierpnia w godzinę „W” zawyły 
symboliczne syreny, by uczcić tych, 
którzy przelewali krew za przyszłe 
pokolenia. Cześć i chwała Bohate-
rom!

Moment podpisania umowy z BGK w sprawie dofinansowania 
budowy bloków na ul. Akacjowej
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4 sierpnia 2021 r. w budynku 
Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu 
odbyła się XXIV Nadzwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej. Na sesji 
obecnych było 14 radnych, a 
także osoby spoza Rady – Bur-
mistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Sekretarz Miasta 
Renata Kujawa, Skarbnik Mia-
sta Maria Karwowska. Na sesji 
zjawił się także gość - st. bryg. 
Dariusz Brzeziński, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Płońsku. 

Głównym tematem poruszanym 
podczas obrad była kwestia przeka-
zania środków na zakup działki pod 
budowę nowej siedziby Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Płońsku (z siedzibą w 
Raciążu), mieszczącej się na terenie 
miasta. Burmistrz podkreślił, że ta 
inwestycja to 33 dodatkowe miej-
sca pracy dla raciążan, a także szansa 
na to, aby Raciąż jako drugie mia-
sto w powiecie mógł pochwalić się 
obecnością jednostki PSP. Podczas 
dyskusji Radny Dariusz Dobrosiel-
ski ocenił, że powstanie Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej niewątpliwie 
byłoby dużym wyróżnieniem dla 
miasta i podniosło jego prestiż. Do-
dał jednak, że druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Raciążu mają 
swoje przemyślenia i pewne obawy, 
iż obecność Państwowej Straży Po-
żarnej w dłuższej perspektywie przy-
czyni się do znacznego ograniczenia 
ich działalności. Stwierdził również, 
że podczas wizyt komendantów z 
PSP w Raciążu zabrakło woli spotka-
nia się z zarządem raciąskiej straży, 
podczas którego mogliby rozwiać 
pojawiające się wątpliwości. Dariusz 

Dobrosielski zaznaczył, że podczas 
rozmów z druhami nie było takiej 
sytuacji, aby którykolwiek z nich 
przeciwny, bądź negatywnie nasta-
wiony do ewentualnej budowy Jed-
nostki PSP w Raciążu. 

Komendant Dariusz Brzeziński 
podkreślił, że powstanie zamiejsco-
wej jednostki PSP w Raciążu jest jak 
najbardziej zasadne, biorąc pod uwa-
gę np. anomalie pogodowe, które w 
ostatnich latach mają miejsce coraz 
częściej. Z pewnością przełoży się to 
na czas dojazdu strażaków na miej-
sce ewentualnych nieprzewidzianych 
zdarzeń zarówno na terenie miasta 
jak i gminy Raciąż. Podkreślił, że do-
póki będzie komendantem płońskiej 
PSP dołoży wszelkich starań, aby 
współpraca z druhami z OSP w Ra-
ciążu układała się jak najlepiej. Do-
dał, że nie ukrywa, że raciąska straż 
jest najlepszą i najaktywniejszą w 
powiecie i ma ogromny szacunek do 
druhów za ich ciężką pracę i poświę-
cenie. Powiedział również, że przy 
przeprowadzaniu naboru na pracow-
ników Jednostki Ratowniczo Gaśni-
czej PSP w Raciążu, będzie miał na 
uwadze zaangażowanie osób z Racią-
ża oraz okolic. Zgodnie z informacją, 
którą komendant przekazał, koszt 
wybudowania siedziby Jednostki 
PSP w Raciążu ma wynieść około 
10 mln złotych. Inwestycja miałaby 
zakończyć się w październiku bądź 
listopadzie 2023 roku.  

Radny Andrzej Karasiewicz 
stwierdził, że należy być otwartym 
na zewnętrzne inwestycje, ponieważ 
wiele podobnych przedsięwzięć, któ-
re planowano w mieście, z różnych 
powodów przeniesiono w inne loka-
lizacje, jak np. szpital, który powstał 
w Sierpcu, a miał stanąć w Raciążu. 
Jego zdaniem powstanie Jednostki 
PSP doda miastu splendoru. Zapytał 

także komendanta Brzezińskiego jak 
będzie wyglądać kwestia ewentual-
nych wpływów do miejskiej kasy z 
tytułu podatku od nieruchomości. 
Szef płońskiej PSP odpowiedział, 
że nie ma przepisów stanowiących o 
tym, że straż jest zwolniona z podat-
ku, dlatego tak jak ma to miejsce w 
Płońsku, również w tym przypadku 
PSP będzie odprowadzała podatek 
na rzecz Gminy Miasto Raciąż. 

Ostatecznie Radni podjęli decyzję 
o przekazaniu Państwowej Straży 
Pożarnej kwoty 40 tysięcy złotych 
na poczet zakupu działki pod wspo-
mnianą inwestycję. Podjęte zostały 
także następujące uchwały:

• Uchwałę nr XXIV/208/2021 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 
sierpnia 2021 r. w sprawie wyraże-
nia woli przez Radę Miejską co do 
zawarcia umowy na dzierżawę nie-
ruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasto Raciąż na okres do 
trzech lat

• Uchwałę nr XXIV/209/2021 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 
sierpnia 2021 r. w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto Raciąż

• Uchwałę nr XXIV/210/2021 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 
sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Miasto 
Raciąż na rok 2021

• Uchwałę XXIV/211/2021 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 04 sierp-
nia 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
na dzierżawę części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasto 
Raciąż.

RED

Obradowali miejscy Radni

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

13 sierpnia 2021 r. w godzinach 
8:00 – 11:00 w budynku Urzędu 
Miejskiego w Raciążu osoby zainte-
resowane skorzystaniem z pomocy 
w ramach programu „Dobry start 
– 300 dla ucznia” mogły spotkać się 
z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Mieszkańcy otrzymali 

pomoc m.in. w zakresie utworzenia 
profilu na Platformie Usług Elektro-
nicznych. 

Przypominamy, że od 1 lipca 
wniosek o świadczenie „300+” moż-
na złożyć jedynie elektronicznie.

RED

17 sierpnia Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski wraz z Pa-
nią Skarbnik Marią Karwowską 
podpisali umowę z kancelarią 
adwokacką Pana Roberta Koza-
rzewskiego, która będzie odpo-
wiedzialna za przygotowanie 
dokumentacji, przeprowadze-
nie postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych oraz 
obsługę prawna projektu pn.: 
„Wzrost potencjału kulturalne-
go regionu poprzez rozwój in-
frastruktury kulturalnej w Gmi-
nie Miasto Raciąż”. 

Dzięki pozyskanemu przeze 
mnie dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej oraz Minister-

stwa Kultury, które wynosi ponad 
2 mln złotych, Gmina Miasto Ra-
ciąż będzie realizować wspomnia-
ny projekt, który przyczyni się do 
znacznego poszerzenia oferty kul-
turalnej naszego miasta – mówi 
gospodarz Raciąża. 

W najbliższym czasie przeprowa-
dzone zostaną przetargi na wyko-
nanie prac na placach przy siedzibie 
MCKSiR oraz budynku przy ulicy 
Kilińskiego 21 (budynek MOPS-u 
i docelowo Biblioteki Miejskiej), 
gdzie mają powstać muzyczny plac 
zabaw oraz czytelnia plenerowa.

Całkowity koszt projektu „Wzrost 
potencjału kulturalnego regionu 
poprzez rozwój infrastruktury kul-
turalnej w Gminie Miasto Raciąż” 

to ponad 2,2 mln złotych. Oprócz 
wspomnianych działań planowane 
jest także utworzenie studia nagrań 
oraz radia internetowego, Pracow-
ni Dokumentacji Dziejów Miasta 
Raciąża, pracowni dziennikarsko - 
fotograficznej, rękodzielniczej oraz 
ceramicznej.

  
RED

13 sierpnia do naszego miasta 
zawitała ekipa realizująca program 
„Warszawski Dzień”, na antenie 
TVP 3 Warszawa. Głównym tema-
tem, jaki był poruszany podczas pro-
gramu emitowanego na żywo, był 
rzecz jasna VIII Jarmark Raciąski. 
Prowadzące rozmawiały z przedsta-
wicielami Kół Gospodyń oraz miej-
skich stowarzyszeń, którzy pojawili 
się w dużym parku miejskim. O 
największym raciąskim wydarzeniu 
plenerowym przed kamerami opo-

wiadali także przedstawiciele orga-
nizatorów, a wśród nich Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pa-
weł Chrzanowski. 

Tych z Państwa, którzy nie zasie-
dli przed telewizorami 13 sierpnia, 
zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej warszawa.tvp.pl i obje-
rzenia programu z odtworzenia. 

RED 

Wiadomości urzędowe

Dobry start – 300 dla ucznia

Wiadomości urzędowe

Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój 
infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż

W telewizji o Jarmarku

TVP 3 z wizytą w Raciążu
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W ostatnich latach 14 i 15 
sierpnia były ważnymi datami 
dla społeczności miasta i gmi-
ny Raciąż. Nie inaczej było w 
tym roku. W ciągu tych dwóch 
dni odbyła się już ósma edycja 
największej raciąskiej letniej 
imprezy plenerowej – Jarmarku 
Raciąskiego. 

Centrum tegorocznego Jarmarku, 
podobnie jak ubiegłorocznej edycji, 
był tzw. duży park miejski i plac przy 
budynku Miejskiego Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji. W sobotę 
już od godziny 10:00 można było 
zaopatrywać się na jarmarcznych 
kramach, gdzie królowały produkty 
przygotowane przez miejskie organi-
zacje pozarządowe – Stowarzyszenie 
Seniorów, Emerytów i Rencistów w 

Raciążu oraz Regionalne Stowarzy-
szenie Twórców Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Raciążu, a także 
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 
Gminy Raciąż. Można było skoszto-
wać chleba ze smalcem i ogórkiem 
kiszonym, szarych klusek z modrą 
kapustą i boczkiem, serów, pierogów 
czy pysznych domowych ciast z szar-
lotką i sernikiem na czele. Dla tych, 
którzy chcieli spróbować czegoś 
bardziej orientalnego również nie 
zabrakło propozycji, a była nią tu-
recka baklawa. Dużą popularnością 
cieszyły się nalewki domowej roboty, 
których przed zakupem można było 
skosztować. Wszystkich produktów 
nie sposób jednak wymienić. Nie za-
brakło także różnorodnych wyrobów 
rękodzielniczych – robione na szy-
dełku czapki i kominy, zabawki, ob-

rusy, drewniane płaskorzeźby, brelo-
ki, magnesy, kwiaty z krepiny i wiele, 
wiele innych. Dostępne były znane 
w całym Raciążu sówki robione na 
drutach. O godzinie 15:00 Jarmark 
został oficjalnie otwarty przez orga-
nizatorów – Burmistrza Miasta Ra-
ciąża Mariusza Godlewskiego, Wójta 
Gminy Raciąż Zbigniewa Sadow-
skiego i Dyrektora MCKSiR Artura 
Adamskiego. Głos zabrali także dy-
rektor Zespołu Szkół w Raciążu Do-
rota Rubinkowska, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Raciążu Paweł 
Chrzanowski i Przewodnicząca Rady 
Gminy Raciąż Grażyna Rogowska. 
Następnie na scenie zaprezentowała 
się młodzież ze Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Raciążu, wy-
stawiając fragment „Moralności Pani 
Dulskiej” w strojach z epoki w ra-

mach Narodowego Czytania, a także 
uczniowie Zespołu Szkół w Racią-
żu, którzy przygotowali prezentacją 
teatralną nawiązującą do kampanii 
„Dbajmy o czysty las”. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania i zabaw naj-
młodszych uczestników imprezy z 
Liskiem Rudaskiem. 

Kolejnym punktem programu 
były występy lokalnych kapel i ze-
społów muzycznych, prezentujących 
głównie muzykę disco-polo i biesiad-
ną. Wystąpili Mochiko, Konkret, 
Wexel czy Dawid Wiśniewski wraz 
z Kamilem Zarębą. Zgromadzeni w 
dużym parku miejskim mieszkańcy 
usłyszeli wiele znanych i lubianych 
utworów, a w okolicy sceny nie za-
brakło par, które ruszyły do tańca. 

Koncerty pełne energii

Kulminacyjnym momentem 
pierwszego dnia VIII Jarmarku Ra-
ciąskiego był występ gwiazdy wie-
czoru, czyli formacji Golden Life. 
Zespół pojawił się na scenie około 
godziny 20:30 i przez kilkadziesiąt 
minut wykonał swoje największe 
przeboje, m.in. „Oprócz”, „Dobra, 
dobra”, „24.11.94” czy „Helikop-
ter”. Artyści bardzo szybko nawiązali 
interakcję z publicznością i stworzyli 
świetne widowisko, zachęcając do 
wspólnej zabawy w iście rockowym 
stylu. Muzycy dwukrotnie wracali na 
scenę na prośbę podekscytowanych 
widzów. Na zakończenie pełnego 
wrażeń dnia wystąpił Capitan Folk, 
który wykonywał zarówno covery, 
m.in. słynną „Kalinkę” jak i swoje 
autorskie utwory. Skoczna muzyka 
sprzyjała zabawie pod sceną, która 
trwała niemal do północy. Po za-
kończeniu koncertów wszyscy zgro-
madzeni w dużym parku miejskim 
mogli podziwiać niesamowity teatr 
ognia. 

V Dożynki Miejsko-Gminne 
15 sierpnia to w parafii pw. św. 

Raciąż ponownie miastem kupieckim

VIII Jarmark Raciąski za nami!
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Wojciecha w Raciążu czas tradycyj-
nego odpustu, ale już od pięciu lat 
także miejsko-gminnych dożynek. 
Uroczystej sumie odpustowej prze-
wodniczył ks. Tomasz Białobrzeski. 
Podczas liturgii poświęcone zostały 
tradycyjne dary i wieńce, symboli-
zujące podziękowania za tegorocz-
ne plony, które udało się zebrać. 
Do stóp ołtarza raciąskiej świątyni 
przyniesiono m.in. owoce, warzywa, 
wędliny, sery, wino, symboliczny do-
żynkowy chleb, a także woreczki z 
ziarnem, które następnie przekazano 
przedstawicielom poszczególnych 
sołectw. Po zakończeniu mszy, przy 
dźwiękach pieśni „Boże, coś Pol-
skę…” wierni w pochodzie udali się 
w stronę dużego parku miejskiego. 
Prowadziła go orkiestra dęta działa-
jąca przy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Raciążu, a tuż za nią jechały 
bryczka ze starostami dożynek oraz 
wóz, na którym ustawiono wieńce. 
W przemarszu brali także udział mu-
zycy z OSP w Krajkowie. Podobnie 
jak całą imprezę, dożynki także zo-
stały oficjalnie otwarte przez orga-
nizatorów. Zgodnie podkreślili oni, 
że podtrzymywanie tradycji, którą 
kultywowali nasi dziadowie i ojco-
wie jest niezwykle ważne i budujące 
naszą lokalną tożsamość. Zaznaczyli, 
że rolnik powinien być doceniany 
przez wszystkich, ponieważ dzięki 
jego wytężonej pracy nie musimy 
martwić się o żywność. Rolnikom 
życzono także jak najmniej niepew-
ności, jeśli chodzi o ceny za owoce 
ich pracy, sprzyjającej pogody oraz 
opieki boskiej opatrzności. Pod sceną 
swoje umiejętności zaprezentowały 
wspomniana orkiestra OSP Raciąż, a 
także muzycy z orkiestry działającej 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krajkowie. Ci młodsi, ale i ci starsi 
mogli z bliska podziwiać zwierzęta, 
które pojawiły się w specjalnie przy-
gotowanej zagrodzie, a były to m.in. 

owce, króliki czy koza, ale także nie-
co bardziej egzotyczne okazy. Obecni 
byli także szczudlarze, którzy chętnie 
zagadywali do przechodzących przy 
stoiskach mieszkańców. 

Konkursy z nagrodami 
Podczas trwania Jarmarku odbyło 

się kilka konkursów dla wystawców 
oraz widzów. Oto ich wyniki: 

Konkurs pn. „NAJLEPSZE STO-
ISKO WYSTAWIENNICZE Z 
PRODUKTAMI TRADYCYJNY-
MI I REGIONALNYMI”

1. KGW Krajkowo - nagroda 500 
zł

2. KGW Kaczorowy – nagroda 
400 zł

3. KGW Szapsk – nagroda 300 zł
Wyróżnienia: 
1. Stowarzyszenie Seniorów Eme-

rytów i Rencistów w Raciążu w tym: 
Klub Seniora oraz Klub Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Raciążu.

2. KGW Ciecierzanki 
3. KGW Kraszewo-Gaczułty
Konkurs pn. „GINĄCE ZAWO-

DY A TRADYCJA JARMARCZ-
NA”

1. Roman Miklaszewski – nagroda 
1500 zł

2. Krajewski Krzysztof – nagroda 
1000 zł

3. Jerzy Gołębiewski – nagroda 
800 zł

Konkurs pn. „PRZEGLĄD TE-
ATRÓW LUDYCZNYCH I IN-
SCENIZACJI ULICZNYCH 
– TEATR JAKO TRADYCJA JAR-
MARCZNA”

1. Teatr Form Wielu – nagroda 
3600 zł

2. Przemysław Jarzyński – nagroda 
2500 zł

3. Teatr Ognia – NAM-TARA 
ARTIST, Anna Sztuba – nagroda 
2100 zł 

W przypadku KONKURSU KU-
LINARNEGO organizatorzy byli 
jednomyślni i wszystkie KGW oraz 

stowarzyszenia biorące w nim udział 
otrzymały pierwszą nagrodę. Wśród 
nagrodzonych znalazły się:

KGW Cieciersk, KGW Kaczoro-
wy, KGW Krajkowo, KGW Krasze-
wo – Gaczułty, KGW Mała Wieś, 
KGW Nowe Gralewo, KGW „My 
kobiety” Szapsk, KGW Unieck, 
Klub Emerytów Rencistów i Inwa-

lidów w Raciążu, Klub Seniora w 
Raciążu, Regionalne Stowarzyszenie 
Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu (wszystkie koła 
i stowarzyszenia otrzymały nagrody 
w wysokości 200 zł).

Zwycięzcy gier i zabaw podczas 
wydarzenia (m.in. ubijanie piany z 
białek, czy ubijanie masła)

1. Jakub Piotrowski  
2. Daniel Stocki 
3. Marcin Piotrowski 
W ramach konkursu przyznano 

nagrody rzeczowe, które przygoto-
wali organizatorzy oraz przekazali: 
Bank Spółdzielczy w Raciążu, PHU 
TOPAZ oraz Starostwo Powiatowe 
w Płońsku.

P O D Z I Ę KO WA N I A 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE – prezentacja tańca 
dawnego
• Grupa Motylki 
• Nauczycielka prowadząca grupę: 
Pani Joanna Bieńkowska
Tańczące przedszkolaki:
1. Kacper Markiewicz
2. Natalia Dworakowska
3. Aleksander Lipiński 
4.Brajan Pydyn 
5.Wiktori Duplicki
6.Magdalena Chłopik 
7.Natalia Ogrzewalska 
8.Mikołaj Goszczycki 
9.Karol Matuszewski
10.Przemysław Gładki 
11.Szymon Okrzes
12.Nadia Piotrowska
13.Maria Osińska
14.Aleksander Brdak 
KRAJKOWIACY – pokaz i nauka tańca 
tradycyjnego
• Prowadzące grupę: Pani Małgorzata Grzelak i 
Pani Katarzyna Chojnacka – Cieślak. 
1. Dzieci tańczące w grupie:
2. Kalina Cieślak 
3. Wiktoria Cieślak 
4. Lidia Majewska
5. Dominika Żebrowska
6. Martyna Bloch 
7. Aleksandra Fonderska
8. Wiktoria Pająk
9. Julia Sobiesiak 
10. Magdalena Sobiesiak 
11. Aneta Piwowarska 
12. Oskar Szwejkowski 
13. Lena Marciniak 
Dzieci z KGW Kaczorowy – występ wokalny 
towarzyszący warsztatom plecenia wianków
1. Karolina Kłosiewska
2. Julia Bućko
3. Karol Bućko
4. Lena Piekarska
5. Natalia Staniszewska
6. Martyna Ziółkowska
Sponsorzy oraz osoby wspierające, które 
otrzymały podziękowania za wsparcie 
organizacji wydarzenia:
SPONSORZY:
1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BAKO
 JAROSŁAW ZAWADZKI
2. ELŻBIETA ZALEWSKA APTEKA
3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE "JURTAD" SP. Z O.O.
4. PIOTR MARSZAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-UŁUGOWO-PRODUKCYJNE
5. APTEKA POD CISEM
6. ARKADIUSZ KALMAN „WYRÓB I SPRZEDAŻ 
ODZIEŻY”
7. KWIACIARNIA JANUSZ WARDA

8. STUDIO URODY GLAMOUR 
ANNA KRAJEWSKA
9. ALFA PVC SP. Z O.O.
10. KWIACIARNIA GABRIEL BRZEZIŃSKI
11. C&D catering i dekoracje Ilona Bruszczak - 
wyroby garmażeryjne - catering dietetyczny
12. NASIONEX BARCIŃSKI MACIEJ
13. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
 TOMASZ WAWROWSKI
14. MRÓWKA RACIAŻ JOANNA GŁOWACKA, 
MICHALINA PAJĄK SP. J.
15. RUSIN ŁUKASZ CENTRUM 
UBEZPIECZENIOWO- FINANSOWE
16. POLMLEK RACIĄŻ
17. PACZÓSKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-USŁUGOWE "TOPAZ"
18. SKLEP MIĘSNO - WĘDLINIARSKO - 
GARMAŻERYJNY Kaliński Dariusz
19. GOSZCZYCKI MOTO-CZĘŚCI
20. BANK SPÓLDZIELCZY W RACIĄŻU
21. FIRMA ATOMIS- PROGRAMATORY 
I URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE
22. Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-
Przemysłowe Daniel Cywiński
23. PRZEDSIĘBIORSTWO MIK ROBOTY ZIEMNIE I 
DROGOWE JAN MIKLEWSKI
24. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Ewelina”
25. Przedsiębiorstwo Produkcji 
Pasz FERM-PASZ Sp.j.
26. Karczma RETRO Krystyna Biegańska
27. PSZCZÓŁKA BABOSZEWO
28. Firma Handlowa DOMINO Zakład Rozbioru 
Mięsa
29. PIZZERIA GRAJDOŁEK
30. TARTAK KRZYSZTOF FALKIEWICZ
31. P.H.U. DOMAX „SKLEP U PAWŁA”
32. KWIACIARNIA JERZY ADAMSKI
Podziękowanie za wsparcie w organizacji VIII 
Jarmarku Raciąskiego dla kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszeń:
1. KGW Kaczorowy
2. KGW Kodłutowo
3. KGW „Kobiety Pracujące” Koziebrody
4. KGW Cieciersk
5. KGW Krajkowo
6. KGW Kraszewo – Gaczułty
7. KGW Nowe Gralewo
8. KGW Mała Wieś
9. KGW My Kobiety Szapsk
10. KGW Unieck
11. Klub Seniora w Raciążu
12. Klub Emeryta, Rencisty i Inwalidy w Raciążu
13. Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu
WOLONTARIUSZE:  
1. Sara Małż
2. Wiktoria Rybiałek
3. Marcelina Chyczewska
4. Zuzanna Baranowska
5. Jarosław Białoskurski – wspierający 
organizację wydarzenia
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3 sierpnia Burmistrz Miasta Ma-
riusz Godlewski podpisał z przedsta-
wicielami Stowarzyszenia Seniorów, 
Emerytów i Rencistów w Raciążu 
- Panem Stefanem Modrzejewskim 
oraz Panią Eugenią Giżyńską umo-
wę na realizację zadania publicznego 
pn. "Wyjazdowe formy wypoczynku 
sposobem na aktywizowanie człon-
ków lokalnej społeczności w wie-

ku emerytalnym". Stowarzyszenie 
otrzyma na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 9 tysięcy złotych z bu-
dżetu Gminy Miasto Raciąż. Jako 
Burmistrz od wielu lat systematycz-
nie wspieram wszystkie organizacje 
pozarządowe działające na terenie 
miasta, w tym Stowarzyszenie Senio-
rów. Cieszę się, że mamy w naszym 
mieście wiele osób, którym zależy na 

aktywizowaniu tej grupy społecznej 
i dlatego systematycznie wspieram 
wszelkie pomysły, które tego dotyczą 
– mówi gospodarz Raciąża. 

RED

Gmina Miasto Raciąż znajduje 
się w ścisłej czołówce statystyk do-
tyczących szczepień w naszym po-
wiecie. Dotychczas (stan na dzień 
26.08.2021) w pełni zaszczepiły się 
2 196 osoby (50%), a jedną dawkę 
przyjęło 2 279 osób (51,9%). Lepiej 
pod tym względem wypada tylko 
Miasto Płońsk. Na 314 gmin z tere-
nu Mazowsza, Gmina Miasto Raciąż 
pod względem liczby osób zaszcze-
pionych plasuje się na 57. miejscu, 
wyprzedzając m.in. Wołomin, Mła-
wę, Sierpc czy Maków Mazowiecki. 

Na szczepienie można zapisać się 

na cztery sposoby:
• Dzwoniąc na infolinię 989,
• Rejestrując się poprzez stronę in-

ternetową pacjent.gov.pl, 
• Kontaktując się bezpośrednio z 

punktem szczepień,
• Wysyłając sms o treści Szczepi-

mySie pod numer 664 908 556 lub 
880 333 333. 

Mogą Państwo szczepić się w 
Ośrodku Grupy Zdrowie przy ulicy 
Mławskiej 15. 

RED

Gmina Miasto Raciąż w part-
nerstwie z Powiatem Płoń-
skim w dalszym ciągu realizuje 
projekt pn.: „Nasz Nowy Dom 
– Wsparcie rodzin i pieczy za-
stępczej w powiecie płońskim”. 
Celem projektu jest przeciw-
działanie umieszczaniu dzieci w 
pieczy zastępczej oraz wzmac-
nianie więzi rodzinnej.

Pod koniec lipca odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu spotkań przyrod-
niczych pn.: „Galopem przez świat”. 
Ponownie zostało ono zorganizowa-
ne na terenie Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego Sielanka w miejscowości 
Pólka Raciąż. Uczestnicy projektu 
„Nasz Nowy Dom – Wspieranie ro-
dzin i pieczy zastępczej w powiecie 
płońskim” zapoznali się z prezentacją 
dotyczącą ewolucji koni, ras, maści i 
sportów związanych z jeździectwem. 

Tego samego dnia na terenie „Sie-
lanki” odbyły się również warsztaty, 
podczas których uczestnicy własno-
ręcznie wykonywali mydełka glice-
rynowe.

Dotacja przyznana

Wsparcie dla seniorów
#RaciazSzczepimySie

Trwa akcja szczepień

Kolejne działania w ramach projektu

Projekt „Nasz Nowy Dom” – kolejna wizyta w „Sielance” 
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Od 1 lipca 2021 r. wprowadzo-
ny został obowiązek złożenia 
deklaracji źródeł ciepła i spala-
nia paliw w budynkach do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). Deklarację 
będzie musiał złożyć każdy wła-
ściciel nieruchomości.

CEEB została uruchomiona w 
celu poprawy jakości powietrza w 
Polsce. Polska zgodnie z założenia-
mi walki o czyste powietrze, ma na 

celu likwidację głównej przyczyny 
zanieczyszczeń, jaką jest emisja sub-
stancji powodujących smog z pieców 
węglowych. Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego (GUNB) udostępnia 
organom administracji centralnej i 
samorządowej skuteczne narzędzie 
do realizacji polityki niskoemisyjnej. 
Celem CEEB będzie gromadzenie, 
przetwarzanie i analizowanie szcze-
gółowych danych o budynkach w 
całej Polsce. CEEB będzie istotnym 

narzędziem wspierającym wymianę 
pieców, tak zwanych “kopciuchów”. 

Zgodnie z ustawą o termomoder-
nizacji w deklaracji będzie trzeba za-
wrzeć poszczególne informacje:

• imię i nazwisko oraz nazwę wła-
ściciela lub zarządcy budynku lub lo-
kalu oraz adres miejsca zamieszkania 

lub siedziby
• adres nieruchomości, w obrębie 

której eksploatowane jest źródło cie-
pła lub źródło spalania paliw

• numer telefonu właściciela lub 
zarządcy (opcjonalnie)

• adres numer (opcjonalnie)
• informacje o liczbie i rodzaju 

eksploatowanych w obrębie nieru-
chomości źródeł ciepła i źródeł spala-
nia spalin oraz o ich przeznaczeniu i 
wykorzystywanych w nich paliwach.

RED

Dbajmy o jakość powietrza

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Jak informowaliśmy w lipcowym 
„Pulsie Raciąża”, po nawałnicy jaka 
przeszła nad naszym miastem, drze-
wostan na terenie tzw. dużego parku 
miejskiego został znacząco uszczu-
plony. Zgodnie z zapowiedziami 
Burmistrza Miasta Mariusza God-
lewskiego bardzo szybko podjęte zo-
stały działania, mające na celu jego 
odtworzenie. 

Pracownicy Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Raciążu wykonali pod koniec 
sierpnia nasadzenia nowych drzew i 
krzewów. Posadzono 11 sumaków, 1 
platana klonolistnego oraz 3 jarzęby 
zwyczajne. W najbliższym czasie pla-
nowane są kolejne nasadzenia. 

RED

Dbamy o tereny zielone

Nowe nasadzenia w parku miejskim
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W sobotę 21 sierpnia o 12:05 
w TVP 3 wyemitowano ostatni 
ćwierćfinałowy odcinek programu 
„Sukces na Bank”, w którym udział 
wzięła drużyna reprezentująca Ze-
spół Szkół w Raciążu. Uczniowie 
z raciąskiej szkoły rywalizowali z 
drużynami I LO w Olsztynie, Tech-
nikum nr 4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Jaśle oraz III LO z Od-
działami Dwujęzycznymi w Gdyni. 
Ostatecznie reprezentanci naszego 
miasta zakończyli swój udział na 
etapie ćwierćfinału, jednak należy 
podkreślić, że już samo dotarcie do 
etapu telewizyjnego tego turnieju 
jest ogromnym sukcesem, który wy-
magał popisania się ogromną wiedzą 
popartą ciężką pracą i wieloma go-
dzinami przygotowań. Razem z mło-
dzieżą z ZS Raciąż podczas nagrań 
obecna była Pani Magdalena Byliń-
ska, która zajmowała się także przy-

gotowaniami uczniów do turnieju. 
„Sukces na bank” to turniej wiedzy 

o finansach i ekonomii skierowany 
do uczniów szkół średnich (liceów i 
techników). W tym roku odbyła się 
już trzecia edycja. W turnieju biorą 
udział szkoły ze wszystkich woje-
wództw w Polsce – każda zgłoszo-
na szkoła wystawia pięcioosobową 

reprezentację, która uczestniczy w 
rozgrywkach. Na podstawie dwóch 
etapów rozgrywek w szkołach (odby-
wających się za pomocą testu online) 
wyłaniane jest 16 najlepszych dru-
żyn, które następnie prezentują swo-
je umiejętności w siedmioodcinko-
wym teleturnieju transmitowanym 
w TVP3. Główna nagroda to 20 000 
złotych.

Uczniom Zespołu Szkół w Racią-
żu serdecznie gratulujemy niewąt-
pliwego sukcesu i zebrania cennych 
doświadczeń, zaś w przyszłym roku 
liczymy na osiągniecie jeszcze lepsze-
go wyniku. 

RED 

1 sierpnia obchodziliśmy 77. 
rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego – zbrojnego wy-
stąpienia żołnierzy Armii Krajo-
wej przeciwko niemieckiemu 
okupantowi. Był to największy 
zryw ruchu oporu przeciwko 
hitlerowcom w okupowanej Eu-
ropie. 

O 17:00, czyli o godzinie „W” 
nad miastem rozbrzmiał dźwięk sy-
reny alarmowej, która przypomniała 
wszystkim mieszkańcom o tym pa-
triotycznym zrywie, skłaniając do re-
fleksji i zachęcając, by zatrzymać się 
choć na chwilę. 

Powstanie militarnie było wy-
mierzone przeciwko Niemcom, zaś 
politycznie przeciwko Sowietom. 
Dowództwo Armii Krajowej chciało 
samodzielnie wyzwolić stolicę, jesz-
cze przed wkroczeniem do niej Ar-
mii Czerwonej licząc, że dzięki temu 
uda się wzmocnić międzynarodową 
pozycję Rządu RP na uchodźctwie. 

Po wybuchu Powstania, Rosjanie 
wstrzymali ofensywę w kierunku 
Warszawy, a Stalin konsekwentnie 
odmawiał udzielenia walczącym po-
wstańcom poważniejszej pomocy. 
Co prawda, na wsparcie walczących 
w stolicy oddziałów AK zdecydowali 
się Brytyjczycy i Amerykanie, doko-
nując zrzutów broni i amunicji, jed-
nak nie miało to znaczącego wpływu 
na losy walk. Podczas Powstania 
oddelegowane do tego oddziały 
niemieckie i kolaborujące oddziały 
rosyjskie, ukraińskie i białoruskie 
(m.in. 36 Dywizja Grenadierów SS 
Dirlewanger czy Rosyjska Wyzwo-
leńcza Armia Ludowa – RONA), 
pod dowództwem Heinza Reinefar-
tha, Oskara Dirlewangera i Broni-
sława Kamińskiego konsekwentnie 
realizowały rozkaz Hitlera - „każdego 
mieszkańca należy zabić, nie wolno 
brać żadnych jeńców. Warszawa ma 
być zrównana z ziemią i w ten sposób 
ma być stworzony zastraszający przy-
kład dla całej Europy”. W dniu wy-

buchu powstania w Warszawie prze-
bywało około 900 tys. ludzi. Po jego 
upadku, w ruinach miasta przebywa-
ło mniej niż 1000 osób. Powstanie 
Warszawskie, które miało trwać za-
ledwie kilka dni, trwało aż 63. Sła-
bo wyposażeni powstańcy walczący 
z regularną armią niemiecką osta-
tecznie skapitulowali w nocy z 2/3 
października 1944 roku. Poniesione 
straty były ogromne – zginęło około 
10 tys. powstańców i 150-200 tys. 
cywilów, zaś 600-650 tys. cywilów 
wypędzono z miasta. Wspomina-
jąc Powstanie każdy z nas powinien 
mieć w pamięci zdanie – „Ziemia, 
po której chodzisz, to marzenie tych, 
którzy odeszli za młodzi”. 

DZ 

Wiadomości z ZS Raciąż

Sukces na Bank – ćwierćfinał uczniów z ZS Raciąż!

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Cześć i Chwała Bohaterom!
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W sierpniu seniorski zespół 
Błękitnych Raciąż rozpoczął ry-
walizację w sezonie 2021/2022, 
zarówno w ramach Ligi Okręgo-
wej, jak i Pucharu Polski. Racią-
żanie wzięli także udział w Klu-
bowych Mistrzostwach Powiatu 
Płońskiego. 

Podium Klubowych Mi-
strzostw Powiatu

Pod koniec lipca podopieczni 
Pawła Szpojankowskiego rozegra-
li dwa spotkania w pierwszej fazie 
turnieju – zremisowali 4:4 z Koroną 
Karolinowo, po bramkach Łukasza 
Szelągiewicza (dwóch), Jacka Kop-
cińskiego i Krystiana Różańskiego 
i wygrali 5:0 z GKS Gumino (trzy 
bramki Łukasza Szelągiewicza i dwie 
Patryka Piaseckiego). Wygrana za-
pewniła drużynie przepustkę do fi-
nałowej czwórki rozgrywek. Turniej 

finałowy został zorganizowany w 
Nowym Mieście. W półfinale Błę-
kitni ulegli po wyrównanym meczu 
późniejszemu triumfatorowi – PAF 
Płońsk 0:1. W spotkaniu o III miej-
sce raciążanie ponownie spotkali się z 
Koroną Karolinowo i tym razem od-
nieśli zwycięstwo. Gole zdobyli Ma-

riusz Borzykowski (trzy), Krystian 
Różański oraz Bartosz Krupiński, zaś 
ostateczny wynik to 5:2. Zmagania 
zawodników obserwował z trybuny 
Burmistrz Mariusz Godlewski, który 
miał okazję wręczyć puchar ze wspo-
mniane III miejsce, który odebrał 
Daniel Kocięda. 

Rozgrywki ligowe i pucharo-
we

Niestety początek ligowych zma-
gań zdecydowanie nie poszedł po 
myśli Błękitnych. W 1. kolejce Ligi 
Okręgowej ulegli oni w Glinojecku 
miejscowemu Kryształowi 1:5. Ho-
norową bramkę zdobył Patryk Pia-
secki. Zdecydowanie lepiej wyglą-
dała rywalizacja w Pucharze Polski 
z Gladiatorem Słoszewo. Raciążanie 
rozgromili rywala aż 6:0, a do bram-
ki trafili Mariusz Borzykowski (dwu-

krotnie), Dominik Pikalski, Paweł 
Borzykowski, Łukasz Szelągiewicz 
i Patryk Piasecki. W drugim meczu 
ligowym Błękitni pewnie sięgnęli po 
3 punkty wygrywając z Konopianką 
Konopki 4:1. W pierwszej odsłonie 
meczu do bramki gości trafił Patryk 
Piasecki, zaś po przerwie trzykrotnie 
bramkarza rywali pokonał Łukasz 
Szelągiewicz. 

RED

Sport

Błękitni rozpoczęli sezon
Zawodnicy Błękitnych Raciąż 

grupa C-1 (rocznik 2007-08), pro-
wadzeni przez trenera Olgerda 
Wszałkowskiego, od 19 lipca przy-
gotowywali się do rozgrywek w no-
wym sezonie 2021/2022 - (I liga 
COOZPN)

W ramach przygotowań rozegrano 
4 sparingi:

29.07 - Błękitni - Goleszyn 3:5

13.08 - Radzanów - Błękitni 4:4
18.08 - Błękitni - Drobin 1:3
20.08 - Błękitni - Glinojeck 11:0
Pierwszy mecz ligowy z zespołem 

ze Strzegowa zakończył się po za-
mknięciu tego wydania gazety. 

RED

Piłkarskie wiadomości

Młodzież w grze

fot. Szymon Kirczuk

fot. Szymon Kirczuk
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PODZIĘKOWANIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lokatorsko-Własnościowej 
w Raciążu składa serdeczne po-
dziękowania mieszkańcom oraz 
członkom spółdzielni za przyzna-
ne 30.08.2021 r. absolutorium.

21 sierpnia w Sali Widowisko-
wej MCKSiR w Raciążu odbył 
się uroczysty jubileusz 15-lecia 
istnienia Klubu Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w Raciążu. 
Na wydarzeniu władze miejskie 
reprezentowali Burmistrz Mia-
sta Mariusz Godlewski, Sekre-
tarz Miasta Renata Kujawa oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Chrzanowski. 

Podczas wydarzenia podsumowa-
no kilkunastoletni okresu działalno-
ści Klubu. Odczytano liczne podzię-
kowania, ale odbyło się też mnóstwo 
zwykłych rozmów, w rodzinnej 
atmosferze. Wszyscy członkowie, a 
także zaproszenie goście, oferujący 
na co dzień swoje wsparcie dla Klu-
bu, otrzymali piękne czerwone róże 
oraz symboliczne statuetki. Wyróż-
nieni zostali m.in. Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski, Sekretarz Re-
nata Kujawa, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Chrzanowski czy 
dyrektor MCKSiR w Raciążu Artur 
Adamski. 

Jako burmistrz systematycznie 
wspieram wszystkie organizacje 
pozarządowe działające na terenie 
Raciąża, w tym także te senioralne. 
Cieszę się, że seniorzy są jedną z naj-
aktywniejszych grup społecznych w 
mieście i wciąż mają wiele ciekawych 
pomysłów na kolejne aktywności i 
przedsięwzięcia. Gratuluję Państwu 
wspaniałego jubileuszu, życząc jed-
nocześnie kolejnych owocnych lat 
działalności, kolejnych kreatywnych 
pomysłów, a także zdrowia i wszel-
kiej pomyślności – powiedział naszej 
redakcji gospodarz naszego miasta. 

W trakcie trwania uroczystości 

zaprezentowano również publikację 
wydaną z okazji jubileuszu, wydaną 
przez Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu. Znala-
zły się w niej najważniejsze wydarze-
nia z historii klubu, a także fotografie 
z odbytych przez raciąskich seniorów 
wycieczek. 

Początkiem istnienia Klubu było 
powołanie Koła Emerytów Renci-
stów i Inwalidów, którego zebranie 
założycielskie odbyło się 16 listo-
pada 2006 roku. Organizatorkami 
tej senioralnej organizacji były Eu-
genia Giżyńska, Jadwiga Buczkow-
ska, Hanna Rzeszutek i Barbara 
Kowalska. Przez 15 lat Klub ściśle 
współpracował najpierw z Urzędem 
Miejskim, a od 8 lat z Burmistrzem 
Miasta Mariuszem Godlewskim, a 
także Miejskim Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu. W 
okresie swojego istnienia zorganizo-
wał wiele wycieczek, zarówno krajo-
wych jak i zagranicznych, korzystając 
przy tym ze wsparcia miasta, Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego i 
Powiatu Płońskiego. 

Jako redakcja „Pulsu Raciąża” 
wszystkim członkom Klubu Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w 
Raciążu składamy najserdeczniejsze 
życzenia – zdrowia, dalszego zapału 
do opracowywania ciekawych po-
mysłów i kolejnych lat działania na 
rzecz seniorów z Raciąża. 

RED

Piękny Jubileusz

15-lecie Klubu Emerytów Rencistów i Inwalidów w Raciążu


