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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy, 
Szanowni Mieszkańcy, 

okres na przełomie zimy i wiosny 
to tradycyjnie czas wzmożonych 
działań związanych z poprawą stanu 
dróg, które ucierpiały ze względu na 
warunki pogodowe. Od początku 
lutego pracownicy Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Raciążu systematycznie na-
prawiali ubytki powstałe w drogach 
na terenie Raciąża. Prace wykony-
wane za pomocą masy mineralno-
-asfaltowej na zimno wykonano na 
ulicach:

• Wolności,
• Placu Adama Mickiewicza,
• Jana Pawła II, 
• Parkowej, 
• Przechodniej, 
• Ziemowita
• Rzewuskiego
• Kilińskiego 56/58.
Obecne warunki pogodowe sprzy-

jają pojawianiu się różnego ubytków, 
dlatego jestem w stałym kontakcie 
z prezesem spółki i kiedy zacho-
dzi taka potrzeba, nawierzchnie są 
jak najszybciej naprawiane, tak aby 
można było bezpiecznie się po nich 
poruszać. Zdaję sobie sprawę, że są 
to oczywiście działanie doraźne, jed-
nak od kilku lat inwestujemy znacz-
ne środki, aby poprawić stan infra-
struktury drogowej w Raciążu. Jest 
to możliwe przede wszystkim dzięki 
zewnętrznym dofinansowaniom – 
tylko w 2021 roku pozyskałem dla 
naszego miasta na ten cel ponad 10 
mln złotych. Tym samym stopnio-
wo modernizujemy kolejne ulice, a 
wśród nich ulicę Rzeźnianą, o której 
wspominacie Państwo w komenta-
rzach na mojej facebookowej stro-
nie. W ubiegłym roku wykonaliśmy 
ponad 300 metrów utwardzonej 
nawierzchni z kostki brukowej i as-
faltu, a w tym roku działania w tym 
zakresie będą kontynuowane, kiedy 
pozwolą na to warunki pogodowe, 
które jak na razie są dość trudne, ze 
względu na bardzo duże ilości wody, 
które nie wsiąkają w głąb gruntu. 
W tym miejscu chciałbym jeszcze 
przypomnieć, że nie wszystkie dro-
gi przebiegające przez Raciąż, są w 
naszym zarządzie. Jako Gmina Mia-
sto Raciąż nie odpowiadamy za stan 
nawierzchni na ulicach 19 Stycznia, 
11 Listopada, Kilińskiego, Mławska 
oraz Zakolejowa. 

Kochaj, szanuj, nie krzywdź, 
nie bij.

Ostatnie lata to niestety wzrost 
agresywnych zachowań wśród mło-
dzieży, ale także osób dorosłych i 
niestety przypadków przemocy do-

mowej. Wpływ na to zjawisko ma 
również pandemia koronawirusa. 
Wychodząc naprzeciw temu proble-
mowi, chcąc mu zaradzić i zapewnić 
wsparcie osobom dotkniętym prze-
mocą, Regionalne Stowarzyszenie 
Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu, Miasto Raciąż 
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Raciążu realizują projekt 
pn. „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie 
bij”, w ramach programu „Aktywni 
Obywatele”. W ramach projektu od-
bywają się dyżury m.in. psychologa, 
prawnika czy też terapeuty zajęcio-
wego, które będą organizowane w 
budynku MOPS. Terapeuta będzie 
dostępny w każdy wtorek, zaś raz w 
miesiącu będzie możliwość spotka-
nia z psychologiem i prawnikiem. 
Nie ma konieczności wcześniejszego 
zapisywania się – wystarczy po pro-
stu przyjść i skorzystać z pomocy. 
Projekt ma charakter zapobiegawczy 
i interwencyjny. Stawia na podnosze-
nie świadomości czym jest przemoc 
psychiczna, fizyczna i seksualna, co 
robić w takich sytuacjach i jak ją 
eliminować. Raz jeszcze zachęcam 
każdą osobę, która zetknęła się z pro-
blemem jakiejkolwiek formy prze-
mocy, aby skorzystała z oferowanego 
wsparcia

. 
Nagrody wręczone 
23 lutego miałem przyjemność 

wręczyć nagrody zwycięzcom po-
szczególnych etapów konkursu fa-
cebookowego pt. „Co wiesz o Ra-
ciążu?”, który trwał od 31 stycznia 

do 11 lutego. Laureatami zostali 
Monika Chyczewska, Dawid Zawie-
ruszyński, Jolanta Szelągiewicz oraz 
Sebastian Kilijan, którym gratulu-
ję wygranej. Była to kolejna edycja 
konkursu, który oceniając pozytyw-
ne reakcje i ilość osób odpowiada-
jących na zadane pytania, cieszy się 
dość dużą popularnością wśród ra-
ciążan. Choć jest to z pozoru prosta 
zabawa, zdarzają się pytania, przy 
których trzeba poświęcić nieco czasu 
by odnaleźć prawidłową odpowiedź. 
Jest to także dość szybki sposób na 
popularyzację historii naszego miasta 
wśród lokalnej społeczności, a szcze-
gólnie młodzieży, która ma okazję 
zapoznać się z często zaskakującymi 
faktami. Ponieważ ten rok, ze wzglę-
du na jubileusz stulecia odzyskania 
praw miejskich jest dla nas jako mia-
sta szczególny, z pewnością pojawią 
się kolejne konkursy nawiązujące do 
pozostawionego przez poprzednia 
pokolenia dziedzictwa. Tym samym 
serdecznie zachęcam do śledzenia na-
szych social mediów i brania udziału 
w internetowych zabawach. 

Prace w małym parku miej-
skim

W lutym pracownicy Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Raciążu przepro-
wadzili prace związane z montażem 
drewnianych pergoli na terenie par-
ku miejskiego w centrum miasta, a 
także ronda na Placu Adama Mickie-
wicza. W sumie zamontowano ich 
18. Konstrukcje powstały w miej-
scach, gdzie od wiosny do wczesnej 
jesieni ustawiane są ławki. Po obu 
stronach pergoli posadzone zostaną 
sadzonki grabów, które stopniowo 
będą je oplatać. To kolejny krok, jaki 
wykonujemy w celu rewitalizacji i 
poprawy estetyki trenerów zielonych 
w Raciążu, tak aby były one nie tyl-
ko miejscem, z którego chętnie będą 
korzystać nasi Mieszkańcy, ale także 
jedną z naszych wizytówek, którą bę-
dziemy mogli się pochwalić. 

Kolejny finał WOŚP za nami
31 stycznia już po raz 30. zagrała 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy i tradycyjnie jeden ze sztabów tej 
wspaniałej inicjatywy Jurka Owsiaka 
działał także w naszym mieście. Ra-
ciąż gra z WOŚP praktycznie od sa-
mego początku jej istnienia, dlatego 
w tym roku nie mogło być inaczej. 
Mimo trudnych warunków, zarówno 
tych pogodowych, jak i pandemicz-
nych, związanych z rozprzestrzenia-
niem się wariantu Omikron, daliśmy 
radę! Zebrano rekordową kwotę, 
przekraczającą 31 tysięcy złotych. 
To wspaniały gest i dowód na to, że 

każdego z nas stać na bezinteresowną 
pomoc względem potrzebujących. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy pomagali przy organizacji 
tegorocznego finału, bo to również 
wymaga wiele pracy i poświęcenia. 
Szczegóły na temat zbiórki i dzia-
łań sztabu WOŚP w Raciążu znajdą 
Państwo w tym numerze „Pulsu Ra-
ciąża”.  

Niespodziewane wyróżnienie 
Jeszcze pod koniec stycznia 2022 r. 

otrzymałem informację, że jako bur-
mistrz Raciąża znalazłem się na 16. 
miejscu w ogólnopolskim rankingu 
najbardziej wpływowych prezyden-
tów i burmistrzów miast w Inter-
necie w 2021 r., stworzonym przez 
Instytut Badań Internetu i Mediów 
Społecznościowych. Moją ambicją 
nigdy nie było, nie jest i nie będzie 
bycie gwiazdą social mediów, ale go-
spodarzem, który komunikuje się z 
Mieszkańcami swojego miasta nie 
tylko poprzez spotkania w godzi-
nach pracy i urzędowe telefony, ale 
również za pomocą nowych techno-
logii, przekazując im najważniejsze 
informacje i fakty przez całą dobę. 
Tak wysokie miejsce w rankingu to 
dla mnie bardzo duże zaskoczenie, 
ale jednocześnie potwierdzenie, że 
to co robię idzie w dobrym kierun-
ku. Chciałbym w tym miejscu bar-
dzo podziękować zespołowi moich 
współpracowników, którzy pomaga-
ją mi w tworzeniu profilu Burmistrza 
Miasta. Działamy dalej!



Wiadomości urzędowe 3„Puls Raciąża” nr 2 (130) 2022

 

Szanowni Państwo,  

poranek 24 lutego dla każdego z nas był całkowicie inny od tych, jakie dotychczas znaliśmy. Brutalna agresja Rosji 

względem Ukrainy, to bezprecedensowy przypadek pogwałcenia wszelkich zasad cywilizowanego świata, wolności 

oraz międzynarodowego pokoju, o który krew przelewali przecież nasi ojcowie i dziadkowie. Dlatego nie można 

przejść obok tej tragedii obojętnie.  

Jako Burmistrz Raciąża, w imieniu swoim oraz całej społeczności naszego miasta, pragnę wyrazić pełną solidarność z 

Narodem Ukraińskim, który ma prawo do niepodległości, suwerenności i wolności. Przez lata nam jako Polakom to 

prawo odbierano, dlatego doskonale wiemy, ile cierpienia się z tym wiąże.  

Zachęcam do przekazywania darów na rzecz mieszkańców Ukrainy, które można zostawiać w następujących sklepach 

na terenie miasta: 

• Sklep Ogólnospożywczy Delikatesy "U Cybulskich" Bogdan Cybulski Plac Adama Mickiewicza 38 

• P.H.U Domax "Sklep U Pawła" P. Chrzanowski plac Adama Mickiewicza 18 

• Sklep Spożywczo Przemysłowy Tomasz Wawrowski 19 Stycznia 9 

Najpotrzebniejsza jest żywność o dłuższym terminie ważności – konserwy, makarony, cukier, mąka, ryż, słodycze, 

warzywa/owoce w puszkach, ale także kosmetyki i środki higieny osobistej. Przekazywać można także ubrania.  

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego podstawowym organem administracji publicznej zajmującym się 

koordynacją działań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy na terenie naszego powiatu jest Starostwo 

Powiatowe w Płońsku. O refundację kosztów przyjęcia uchodźców mogą ubiegać się tylko te osoby, które prowadzą 

działalność związaną z udostępnianiem miejsc noclegowych (decyzje o przekazywaniu wsparcia finansowego 

podejmowane są na szczeblu rządowym, a nie gminnym czy powiatowym). Osoba prowadząca taką działalność, 

chcąca przyjąć u siebie obywateli Ukrainy może kontaktować się bezpośrednio ze Starostwem, z którym będzie 

podpisywała stosowne porozumienie. Osoby prywatne, które mają pod swoim dachem uchodźców, na tę chwilę nie 

otrzymają żadnego dofinansowania na ten cel ze strony administracji rządowej oraz powiatowej. Mogą się one 

zgłaszać się do Urzędu Miejskiego, a my przekażemy informację Starostwu, które podejmie decyzję o ewentualnym 

przeniesieniu tych osób do kwater profesjonalnych. 

Jako Gmina Miasto Raciąż będziemy wspierać akcję pomocy uchodźcom na tyle, na ile możemy. Zachęcam do 

śledzenia miejskich mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco będą przekazywane nowe informacje. Tymczasem 

pamiętajmy o naszych wschodnich sąsiadach zarówno pomagając materialnie jak i wspierając duchowo - modląc się o 

pokój na Ukrainie i za wszystkich poległych.  

Niech żyje Wolna Ukraina!                                                                                                                  Mariusz Godlewski 

Burmistrz Miasta Raciąża 
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31 stycznia 2022 r. w budyn-
ku Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu od-
była się XXVIII Sesja Rady Miej-
skiej. Na sesji obecnych było 13 
radnych, a także osoby spoza 
Rady – Sekretarz Miasta Renata 
Kujawa.

Ze względu na obostrzenia 
wprowadzone z uwagi na rozprze-
strzenianie się wariantu Omikron 
koronawirusa, podczas sesji nie 
byli obecni mieszkańcy oraz goście. 
Wyjazd w sprawach służbowych 
uniemożliwił udział w obradach 
Burmistrzowi Mariuszowi God-
lewskiemu. W trakcie sesji infor-
macje na temat wydarzeń, które 
odbyły się od czasu ostatniej sesji, 
przedstawiła Sekretarz Renata Ku-
jawa. W ramach realizacji projektu 
„Wzrost potencjału kulturalnego 
regionu poprzez rozwój infrastruk-
tury kulturalnej w Gminie Miasto 
Raciąż” Miasto wszczęło postępo-
wanie na roboty budowlane na wy-
konanie placów zewnętrznych przy 
budynku MCKSiR oraz Miejskiej 
Bibliotece w Raciążu (termin skła-
dania ofert mijał 31.01.2022 r.). 
Wszczęto również postępowanie 
przetargowe na zakup i dostawę 
sprzętu ora wyposażenia instytucji 
kultury (termin składania ofert mi-
jał 04.02.2022 r.). Zapowiedziane 
zostało również podpisanie umo-
wy z Wykonawcą dokumentacji 
technicznej związanej z remontem 
wnętrza Miejskiej Biblioteki, w 
tym m.in. wykonanie pracowni te-
matycznych: Dziejów Raciąża, fo-
tograficzna, ceramiczna, multime-
dialna (projekt aranżacji wnętrza). 
Łączny koszt projektu to 2 222 

674,55 zł, z czego dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego wyno-
si 1 521 404,63 zł, zaś promesa z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego to 533 596,82 
zł, a wkład własny miasta to 167 
673,10 zł. Pani Sekretarz poinfor-
mowała również, że 12 stycznia 
2022 r. dokonano otwarcia ofert 
złożonych w ramach postępowania 
przetargowego na budowę dwóch 
budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych położonych w Raciążu 
przy ul. Akacjowej. Najkorzyst-
niejsza oferta opiewa na ok. 6 960 
000,00 zł brutto. W chwili obecnej 
Miasto podejmuje wszelkie kroki 
zmierzające do zwiększenia dofi-
nansowania. W ramach inwestycji 
zostaną wybudowane dwa bloki 
trzykondygnacyjne bez podpiwni-
czenia, w których znajdą się łącznie 
42 mieszkania. Projekt przewiduje 
również wykonanie zagospodaro-
wania terenu przyległego do blo-
ków w zakresie utworzenia ok. 50 
miejsc parkingowych, w tym ok. 
10 dla osób nie pełnosprawnych, 
placu zabaw oraz miejsce na śmiet-
niki. Termin realizacji robót to 18 
miesięcy od podpisania umowy z 
wykonawcą. Środki na realizację 
w proporcji 80 % kosztów kwali-
fikowalnych otrzymano z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w ra-
mach Funduszu Dopłat.  Plano-
wany koszt ww. inwestycji to 5 421 
666,99 zł, kwota dofinansowania z 
BGK wynosi 4 337 333,59 zł, zaś 
wkład własny to 1 084 333,40 zł. 
Renata Kujawa przypomniała rów-
nież, że 14 stycznia 2022 r. Gmina 
Miasto Raciąż podpisała umowy 
na dofinansowanie ze środków In-

strumentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego (IWZW) 
na „Przebudowę ulicy Płockiej”, 
„Przebudowę ulicy Przechodniej”, 
„Przebudowę ulicy Sportowej”. 
Koszt ogólny zadania to 2 905 
100,00 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi 1 753 060,00 zł, a wkład 
własny 1 152 040,00 zł. Podkre-
śliła także, iż cały czas apeluje do 
tych mieszkańców, którzy nie pod-
łączyli się do nowo wybudowanej 
kanalizacji na terenie miasta, aby 
to zrobili. Gmina Miasto Raciąż 
musi osiągnąć zakładany w projek-
cie „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż” efekt ekologiczny 
w postaci określonej liczby nowo 
przyłączonych posesji. Nie wy-
wiązanie się z tych założeń będzie 
skutkowało zwrotem pozyskanego 
ze środków Unii Europejskiej do-
finansowania.

Podczas obrad Radni podjęli na-
stępujące uchwały: 

• Uchwałę XXVIII/244/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
31 stycznia 2022 r w sprawie za-
sad określenia wysokości diety oraz 
zwrotu kosztów podróży służbo-
wych dla Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Raciążu. 

• Uchwałę XXVIII/245/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 
stycznia 2022 r w sprawie sprosto-
wania oczywistej omyłki pisarskiej 
w Uchwale nr XXVII/226/2021 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Miasta 
Raciąża

• Uchwałę XXVIII/246/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
31 stycznia 2022 r w sprawie przy-
jęcia Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w Szkole Podstawowej                                              
im. Stanisława Konarskiego w Ra-
ciążu oraz w Miejskim Przedszkolu 
w Raciążu.

• Uchwałę XXVIII/247/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 
stycznia 2022 r w sprawie ustalenia 
zasad sprawiania pogrzebu na koszt 
Gminy Miasto Raciąż i określenia 
zasad   zwrotu   wydatków na po-
krycie kosztów pogrzebu

• Uchwałę XXVIII/248/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
31 stycznia 2022 r w sprawie roz-

patrzenia petycji z dnia 21 grudnia 
2021 roku

• Uchwałę XXVIII/249/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 
stycznia 2022 r  w sprawie udziele-
nia Powiatowi Płońskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 
z budżetu Gminy Miasto Raciąż na 
dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo 
– rowerowego na drodze powiato-
wej nr 3014 w Raciąż – Radzanów 
– Liberadz”.

• Uchwałę XXVIII/250/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
31 stycznia 2022 r w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto Raciąż,

• Uchwałę XXVIII/251/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 
stycznia 2022 r w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Mia-
sto Raciąż na rok 2022.

• Uchwałę XXVIII/252/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 
stycznia 2022 r w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego dla strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu Gminy Miasto Raciąż, któ-
rzy uczestniczyli w działaniach ra-
towniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach lub ćwiczeniach.

RED

3 lutego 2022 r. Burmistrz Miasta 
Godlewski wraz z zastępcą Skarb-
nika Anną Wiśniewską podpisali 
umowę z firmą IT Partners Telco 
Sp. z o.o., która pomoże naszemu 
samorządowi w przystąpieniu do 
konkursu grantowego „Cyfrowa 
Gmina”, a w dalszej kolejności pra-
widłowej realizacji grantu i jego 
rozliczeniu. Celem programu „Cy-
frowa Gmina” jest pomoc samo-
rządom w zakresie usług teleinfor-
matycznych, zwiększenie cyfryzacji 
instytucji i podległych jednostek, 
a także poprawa cyberbezpieczeń-
stwa. Przystępując do konkursu 
mamy szansę na pozyskanie mini-
mum 100 tysięcy złotych na wspo-
mniane cele.

RED

Obradowali miejscy radni

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Informacje urzędowe

Umowa podpisana – Gmina Miasto Raciąż z szansą na 100 tysięcy złotych
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16 lutego 2022 r. sali ślubów 
Urzędu Miejskiego w Raciążu 
podpisana została umowa mię-
dzy Burmistrzem miasta Ma-
riuszem Godlewskim a przed-
stawicielami stowarzyszenia 
„Psijazna Dłoń”. Miasto przeka-
że na jego rzecz dotację, która 
pomoże w codziennej działal-
ności i opiece nad bezdomnymi 
zwierzętami. 

Podpisanie umowy to efekt roz-
strzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicz-
nego w zakresie zapobiegania bez-
domności zwierząt, zapewnienia 
im opieki oraz ich wyłapywanie. 
Zgodnie ze złożoną ofertą „Psijazna 
Dłoń” otrzyma środki pieniężne w 
wysokości 21 000 zł na zadanie pn. 
Opieka nad bezdomnymi zwierzę-
tami.  Podpisy pod dokumentami 

złożyli Burmistrz miasta Mariusz 
Godlewski, a także przedstawiciele 
stowarzyszenia – prezes Małgorza-
ta Stanisławiak i zastępca prezesa 
Tomasz Przybyłowski. Wspomnia-
ne zadanie będzie realizowane do 
końca 2022 roku.

Środki z dofinansowania zostaną 
przeznaczone głównie na opiekę 
weterynaryjną, utrzymanie, czy-
li m.in. karmę oraz profilaktykę 
zwierząt, aż do momentu znalezie-
nia przez nich domu – powiedziała 
wspomniana pani prezes. Tomasz 
Przybyłowski dodał, że na tę chwilę 
„Psijazna Dłoń” zajmuje się 11 psa-
mi, które są do adopcji. Zaapelował 
także o pomoc, ponieważ dotacja ze 
strony miasta nie wystarczy, gdyż w 
przeciągu całego roku psów z pew-
nością będzie więcej, co będzie wią-
zać się z bardzo dużymi kosztami. 

Burmistrz Mariusz Godlewski 

przyznał, że chwali sobie współ-
pracę ze stowarzyszeniem i ocenił, 
że jest to jego zdaniem modelowy 
przykład kooperacji na linii samo-
rząd – organizacja pozarządowa. 

Chciałbym bardzo podziękować 
wszystkim członkom stowarzysze-
nia, dlatego, że są to osoby, które 
pomagają zwierzętom bezintere-
sownie i nie otrzymują za to żad-
nego wynagrodzenia. To jest ciężka 
praca, ponieważ trzeba te psy wy-
prowadzić rano, wieczorem i w cią-
gu dnia, nakarmić je, podać leki. To 
nie jest tak, że z tym pieskiem się 
tylko idzie i on ładnie wygląda - po 
prostu trzeba wykonać ciężką robo-

tę przy jego obsłudze […] Myślę, 
że mogę polecić wszystkim gmi-
nom taką formę współpracy, pod 
warunkiem, że znają tak oddane 
osoby jak właśnie członkowie sto-
warzyszenia „Psijazna Dłoń” – pod-
kreślił gospodarz naszego miasta.

RED

Konkurs rozstrzygnięty

Psijazna Dłoń ze wsparciem miasta

9 lutego 2022 r. rozstrzygnię-
ty został konkurs na dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Konarskiego w Raciążu. 
Komisja konkursowa powołała 
na to stanowisko Elżbietę To-
bolską, która była jedynym kan-
dydatem. 

Przypomnijmy, że Elżbieta To-
bolska pełniła obowiązki dyrektora 
raciąskiej placówki od maja 2021 r., 
a jej umowa obowiązywała do 31 
sierpnia 2022 r. Burmistrz podjął 
jednak decyzję, iż konkurs zosta-
nie przeprowadzony już teraz, aby 
uniknąć niepotrzebnego zamiesza-
nia. 

Bardzo zależało mi na tym, żeby 
zmiana na stanowisku dyrektora 
szkoły, jeśli miałaby być, była prze-
prowadzana w sposób stabilny. Nie 
chciałem, żeby przypadała na okres 

kończenia roku szkolnego, egzami-
nów i wystawiania ocen. Dla mnie 
jako burmistrza najważniejsze są 
dobro dzieci i zapewnienie naj-
lepszych warunków do tego, aby 
mogły zdobywać wiedzę w naszej 
szkole. Wiadomo, że przeprowa-
dzenie takiego konkursu to byłby 
czas wielu emocji, rozmów, „giełdy” 
kandydatów czy nawet plotek, dla-
tego chciałem zabezpieczyć szkołę 
przed tego typu perturbacjami […] 
– podkreślił Mariusz Godlewski. 

Oficjalne przekazanie zarządze-
nia powołującego Panią Tobolską 
na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Ko-
narskiego w Raciążu odbyło się w 
sali ślubów Urzędu Miejskiego w 
Raciążu, 22 lutego 2022 r. Kadencja 
Pani dyrektor potrwa 5 lat. 

RED

Wieści ze Szkoły Podstawowej

Elżbieta Tobolska dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Raciążu

#KulturalnyRaciąż

Umowa podpisana – szykują się 
inwestycje w kulturę

Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski podpisał umowę na 
realizację zadania pn. „Opraco-
wanie projektu aranżacji wnętrz 
budynku Biblioteki Miejskiej 
oraz wnętrza pomieszczenia 
Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu”. 

Gmina Miasto Raciąż realizu-
je projekt pn. „Wzrost potencjału 
kulturalnego regionu poprzez roz-
wój infrastruktury kulturalnej w 
Gminie Miasto Raciąż”. Poprzez 
jego wdrożenie ułatwiony zostanie 
dostęp do ośrodków kultury lokal-
nej społeczności, w tym osobom z 
niepełnosprawnościami. Podnie-
siona zostanie także jakość usług 
związanych z kulturą. Łączny koszt 

tego przedsięwzięcia to ponad 2,2 
mln złotych, jednak dzięki dofinan-
sowaniu jakie pozyskałem z budże-
tu Mazowsza, a także promesie z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, wkład finansowy 
miasta wyniesie niespełna 170 ty-
sięcy złotych.

Dotychczas w ramach projektu 
zrealizowano m.in. wymiany po-
szycia dachu na budynku przy ul. 
Kilińskiego 21, w którym mieści się 
Miejska Biblioteka oraz MOPS w 
Raciążu. Ponadto w ramach inwe-
stycji wybrano Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego oraz podmioty 
zewnętrzne odpowiedzialne za 
opracowanie dokumentacji prze-
targowej oraz specjalistycznej dla 
zaplanowanych postępowań. 

8 lutego 2022 r. Burmistrz Mia-
sta Mariusz Godlewski podpisał 
umowę na realizację zadania pn. 
„Opracowanie projektu aranżacji 
wnętrz budynku Biblioteki Miej-
skiej oraz wnętrza pomieszcze-
nia Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu”. Na 
jej podstawie przygotowany zosta-
nie projekt pracowni tematycznych, 
które znajdą się w budynku Biblio-
teki przy ulicy Kilińskiego (m.in. 
pracowni Dokumentacji Dziejów 
Ziemi Raciąskiej, pracowni foto-
graficznej czy poligraficznej) oraz 
studia radiowego, które powstanie 
w budynku MCKSiR.

RED
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RED 
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Postawa godna pochwały! 

Młodzi druhowie nagrodzeni
 za swoją postawę

Która miejska inwestycja zre-
alizowana w ostatnim czasie, jest 
według Pana najważniejsza?

Patrząc na kilka ostatnich lat 
uważam, że jedną z najistotniej-
szych inwestycji z punktu widze-
nia całego miasta była realizacja 
ogromnego jak na nasze możliwo-
ści projektu dotyczącego moderni-
zacji kanalizacji miejskiej. Jest to 
inwestycja podstawowa ze względu 
na potrzeby mieszkańców, jak rów-
nież z punktu widzenia kolejnych 
inwestycji w danych rejonach mia-
sta – chociażby zbliżające się inwe-

stycje drogowe. Musieliśmy zmo-
dernizować lub po prostu stworzyć 
nową infrastrukturę podziemną, 
żeby przejść do kolejnych etapów 
modernizacji naszego miasta. Ko-
lejna, mniejsza, ale również istot-
na inwestycja to realizacja I etapu 
modernizacji chodnika przy ulicy 
Zawoda. Miejsce istotne dla wielu 
mieszkańców, ponieważ to droga 
do zakładów pracy czy sklepów. 
W tym roku rozpoczniemy II etap 
modernizacji.

Jaki jest według Pana najważ-
niejszy problem do rozwiązania 
na terenie miasta?

Obecnie najważniejszymi pro-
blemami dla mieszkańców oraz 
samorządu miejskiego, które trze-
ba rozwiązać, są poprawa infra-
struktury drogowej oraz budowa 
bloku socjalnego. Od dłuższego 
czasu przygotowywaliśmy się do 
realizacji tych inwestycji. W obu 
przypadkach udało się pozyskać 
dofinansowania zewnętrzne na ich 
wykonanie. Trwa proces przetar-
gowy na wyłonienie wykonawców. 

Dzięki realizacji wymienionych 
inwestycji poprawi się bezpie-
czeństwo i komfort mieszkańców 
korzystających z infrastruktury 
drogowej, a powstanie mieszkań 
socjalnych bezpośrednio przyczyni 
się do poprawy warunków życio-
wych wielu rodzin. 

Jak często i w jakiej formie ko-
munikuje się Pan z Mieszkańcami 
Pana okręgu?

Od blisko dwóch lat kontakty 
międzyludzkie za sprawą pandemii 
COVID-19 stały się problema-

tyczne. Niemniej jednak głównie 
kontaktuję się z mieszkańcami po-
przez codzienne spotkania i rozmo-
wy. Ponadto mieszkańcy ze swoimi 
sprawami i problemami zgłaszają 
się również do mnie telefonicz-
nie. Pozostaję zawsze otwarty na 
rozmowę i staram się podchodzić 
do każdej sytuacji indywidualnie. 
Zachęcam do kontaktu ws. Pań-
stwa pomysłów, problemów czy po 
prostu przekazania swojej opinii na 
dany temat. Mój numer telefonu: 
608 460 137. 

RED

5 lutego 2022 r. w Raciążu odbył 
się Dzień z Jednostką Strzelecką 
1006 Płońsk – Pluton Strzelecki 
Raciąż. Uczestnicy, wśród których 
było mnóstwo młodzieży, mogli 
obejrzeć różnego rodzaju broń, 
posłuchać nieco na temat jej cha-
rakterystyki, a następnie spróbo-
wać swoich sił na strzelnicy. Nie 
zabrakło także opowieści na temat 

historii regionu oraz działalności JS 
1006 i Plutonu Strzeleckiego Ra-
ciąż. 

Bardzo dziękuję Strzelcom za 
organizację spotkania, będziemy je 
powtarzać i zachęcać młodzież do 
uczestnictwa. Warto docenić posta-
wę młodych ludzi i ich dowódców. 
Mogliby oni spędzać sobotę w domu, 
przy komputerze czy innych zaję-

ciach, a jednak poświęcają swój czas, 
aby w trudnych warunkach rozwi-
jać w nas postawy patriotyczne […] 
– napisał na swoim facebookowym 
profilu Burmistrz Mariusz God-
lewski. 

RED

16 lutego 2022 r. w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu na zapro-
szenie Burmistrza Miasta Ma-
riusza Godlewskiego zjawili 
się członkowie młodzieżowej 
drużyny pożarniczej OSP Ra-
ciąż, którzy kilka dni wcześniej 
interweniowali podczas niebez-
piecznego zdarzenia w Raciąż-
nicy. 

Przypomnijmy, że 13 lutego Bar-
tosz Górski, Filip Gawroński i Da-
wid Pniewski, zauważyli na brzegu 
Raciążnicy dwóch mężczyzn, z 
których jeden osunął się twarzą do 
wody. Chłopcy błyskawicznie zare-
agowali wzywając pomoc i dzwo-
niąc po służby ratunkowe. 

Podczas spotkania na sali ślubów 
Burmistrz podziękował i pogratu-
lował młodym druhom ich postawy 

podkreślając przy tym, że nie każdy 
jest w stanie zachować zimną krew 
w tego typu sytuacji i właściwie 
zareagować. Chłopców pochwalił 
także komendant komisariatu Po-
licji w Raciążu, nadkom. Andrzej 
Mikołajewski. 

Bartosz, Filip i Dawid otrzymali 
od władz miasta specjalne nagrody 
i dyplomy z podziękowaniami za 
wzorową, obywatelską postawę. 

Jako redakcja „Pulsu Racią-
ża” również gratulujemy zarówno 
chłopcom, jak i ich rodzicom, a 
także opiekunowi młodzieżowej 
drużyny pożarniczej OSP Raciąż. 

RED 

Wywiad

3 pytania do radnego – Jerzy Lawendowski

Aktywna sobota ze strzelcami

Dzień z Jednostką Strzelecką 1006
 i Plutonem Strzeleckim Raciąż
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30 stycznia odbył się jubile-
uszowy, 30. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Trady-
cyjnie datki dla potrzebujących 
zbierano także w Raciążu. Jak 
się okazało, udało się zebrać 
rekordową kwotę, poprawiając 
wynik z 2020 roku!

Już od godzin porannych na ulice 
Raciąża, ale także miejscowości na 
terenie Gminy Raciąż, ruszyli wo-
lontariusze ze swoimi skarbonami. 
Kwestowało ich niemal 30 i mimo 
bardzo niesprzyjających warun-
ków pogodowych, dzielnie zbierali 
datki na ten szczytny cel. Wpłat 
można było dokonywać również 
online, do tzw. e-skarbonki. Naj-
większymi zebranymi kwotami 
mogli pochwalić się Jakub Małec-
ki (1161,07 zł), Julia Kwiatkowska 
(947,61 zł) oraz Filip Gawroński 
(838,78 zł). Kwestowali także An-
drzej Staniszewski, Bartosz Dal-
kiewicz, Fabian Chotomski, Hanna 
Mrożkiewicz, Janusz Chłopik, Julia 
Dębska, Julia Kosińska, Katarzyna 
Ciska, Katarzyna Staniszewska, 
Kinga Kowalewska, Kinga Załęska, 
Klaudia Wiśniewska, Marcelina 
Chyczewska, Martyna Gontarek, 
Nicole Misiuda, Oliwia Adamonis, 
Oliwia Kopcińska, Sebastian Ka-
miński, Wiktor Gawroński, Wik-
tor Art, Wiktoria Załęska, Wło-
dzimierz Staniszewski, Zuzanna 
Baranowska, Zuzanna Dalkiewicz, 
Zuzanna Mochocka. Warto dodać, 
że Andrzej Staniszewski wraz z Ja-
nuszem Chłopikiem byli wolonta-
riuszami mobilnymi i dojeżdżali ze 
skarbonami pod wskazane adresy 
na rowerach.  

W poprzednich latach dzień fi-
nału WOŚP był połączony z kon-
certami i innymi wydarzeniami ar-
tystycznymi, w których licznie brali 
udział nasi mieszkańcy. Niestety, 
ze względu na obostrzenia koro-
nawirusowe, również w tym roku 
wiele działań przeprowadzono w 
formie online. Tak było choćby z 
koncertami – na scenie MCKSiR 
zaprezentowały się zespoły „Fabry-
ka Dźwięku” oraz „PM Blue”, a ich 
występu można było obejrzeć za 

pośrednictwem facebookowej stro-
ny raciąskiego domu kultury. W 
formie online swój występ zapre-
zentowali także członkowie KGW 
w Szapsku. Trzykrotnie przed bu-
dynkiem przy Parkowej 14 odbyły 
się licytacje przekazanych na rzecz 
WOŚP przedmiotów. W zbiórkę 
na rzecz raciąskiego sztabu anga-
żowały się nie tylko osoby z oko-
lic, ponieważ środki zbierała nawet 
grupa Speed Up KRK z Krakowa. 

Skarbony stacjonarne: 
• Speed Up KRK
• Szkoła Podstawowa im. Stani-

sława Konarskiego w Raciążu
• KGW Szczepkowo
• Szkoła Podstawowa im. W.S. 

Reymonta w Koziebrodach
• Zespół Szkół w Raciążu
• Społeczne Liceum Ogólno-

kształcące STO w Raciążu
• Szkoła Podstawowa im. S. 

Chojnackiego w Krajkowie
• Sklep Bracia Cybulscy 
• Szkoła Podstawowa im. Po-

wstańców Styczniowych w Uniec-
ku 

• Sklep Groszek „Ewelina” Ilona 
Cieślińska 

• Sklep RTV-AGD Paweł 
Chrzanowski 

• Sklep spożywczy Paweł Chrza-
nowski 

Instytucje, organizacje i osoby 
wspierające oraz darczyńcy:

• Anna Korcz
• Anna Małkiewicz Time For 

You Strzegowo
• Beata i Arkadiusz Wiśniewscy 
• Centrum Rehabilitacji Masażu 

i Odnowy Biologicznej 
• DG Daria Garwacka 
• Jednostka Strzelecka 1863 

Unieck 
• KGW Szapsk 
• KGW Ciecierzanki 
• KGW Koziebrody „My Kobie-

ty”
• Klub Emerytów Rencistów i 

Inwalidów w Raciążu 
• Klub Seniora w Raciążu 
• Błękitni Raciąż
• Kwiaciarnia Adamscy 
• Kwiatoratornia 
• Błękitni Raciąż – Sekcja Bok-

serska 
• Miasto Raciąż
• Miejskie Centrum Kultury 

Sportu i Rekreacji w Raciążu 
• Ochotnicza Straż Pożarna w 

Raciążu 
• Pan Andrzej Breński 
• Pani Agnieszka Wołoszczuk 
• Pani Dorota Rubinkowska 
• Pani Wiktoria Dądalska 
• Pluton Strzelecki w Raciążu 
• Pub Grajdołek 
• Regionalne Stowarzyszenie 

Twórców Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

• Salon fryzjerski Wioletty Jan-
kowskiej 

• Stowarzyszenie Psijazna Dłoń 
• Studio Masażu & SPA Chwila 

dla Ciebie Marzena Wachol 
• Szkoła Podstawowa im. W.S. 

Reymonta w Koziebrodach
• Szkoła Podstawowa im. S. 

Chojnackiego w Krajkowie
• Szkoła Podstawowa im. Po-

wstańców Styczniowych w Uniec-
ku 

• Szkoła Podstawowa im. Stani-
sława Konarskiego w Raciążu

• The Best Kebab & Pizza
• Zespół Szkół w Raciążu 

Sztab w Raciążu zebrał podczas 
30. finału WOŚP rekordowe 31 
085,91 zł. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, wolonta-
riuszom, pracownikom MCKSiR 
oraz wszystkim innym osobom, bez 
których to wydarzenie nie mogłoby 
się odbyć. Przypomnijmy, że w tym 
roku Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zbierała fundusze na oku-
listykę dziecięcą. Fundacja poinfor-
mowała, że zebrano łącznie ponad 
136,2 mln złotych, co jest rekordo-
wą kwotą. 

RED

30. finał WOŚP

Rekordowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
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10 lutego 2022 r. w budynku 
Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu od-
było się wręczenie nagród lau-
reatom konkursu malarskiego 
„Zabytki i ciekawe historycznie 
zakątki ziemi raciąskiej”. 

Nagrody wręczyli przedstawicie-
le organizatorów konkursu – Bur-
mistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski oraz dyrektor 
MCKSiR w Raciążu Artur Adam-
ski. 

Przypomnijmy, że konkurs po-
dzielony był na cztery kategorie:

• Klasy IV-VI
• Klasy VII-VIII
• Szkoła Średnia
• Dorośli 
W każdej kategorii wyłoniono 

pierwsze, drugie oraz trzecie miej-
sce. Wybrano także prace wyróż-
nione. 12 najlepszych prac znalazło 
się w kalendarzu Miasta oraz Gmi-
ny na 2022 rok. Oto lista laureatów:

Klasy IV-VI
I miejsce – Stanisław Wiśniew-

ski (SP Stare Gralewo, klasa VI)
II miejsce – Katarzyna Gajkow-

ska (SP Unieck, klasa VI)
III miejsce – Zuzanna Stępińska 

(SP Koziebrody, klasa V)
Wyróżnienie – Aleksandra Fon-

derska (SP Krajkowo, klasa VI)
Klasy VII-VIII
I miejsce – Agata Bloch (SP 

Unieck, klasa VIII)
II miejsce – Jakub Hajn, (SP Sta-

re Gralewo, klasa VII)
III miejsce – Jakub Bielski (SP 

Raciąż, klasa VII)
Wyróżnienia – Bartosz Pierście-

niak (SP Stare Gralewo, klasa VII), 
Katarzyna Wojkowska (SP Stare 
Gralewo, klasa VII)

Szkoła Średnia
I miejsce – Wiktoria Chorzew-

ska (ZS Raciąż)
II miejsce – Wiktoria Cienku-

szewska (ZS Raciąż)
III miejsce – Patrycja Ossowska 

(ZS Raciąż)
Dorośli
I miejsce – Jan Kantorowski (Ra-

ciąż)
II miejsce – Olga Wiśniewska 

(Sierakowo)
III miejsce – Weronika Wi-

śniewska (Sierakowo)
Wyróżnienia – Iwona Mysia-

kowska (Kraszewo Gaczułty), Na-
talia Rychlińska (Glinojeck)

Cieszę się, że kolejny wspólnie 
przygotowany przez nas konkurs 
przyciągnął tak wielu artystów, za-
równo dzieci jak i młodzież oraz 
dorosłych. Wszystkie prace były 
znakomicie wykonane i komisja 
konkursowa miała bardzo trudne 
zadanie, aby dokonać rozstrzygnięć. 
Gratuluję wszystkim, którzy zgło-
sili swoje obrazy do konkursu […] 
– napisał w serwisie Facebook Bur-
mistrz Mariusz Godlewski. 

RED

Konkurs „Zabytki i ciekawe historycznie zakątki ziemi raciąskiej”

Laureaci nagrodzeni

W celu zwiększenia dostępno-
ści Urzędu Miejskiego dla osób 
mających problemy ze słuchem, 
zakupiliśmy tzw. pętlę indukcyjną. 
Urządzenie to pomaga osobom ko-
rzystającym z aparatu słuchowego 
lub implantu słuchowego, eliminu-
jąc wszelkiego rodzaju zakłócenia i 
redukując dźwięki z otoczenia. Ist-

nieje także możliwość zamówienia 
usługi tłumacza języka migowego. 
Systematycznie podejmujemy ko-
lejne kroki, by Urząd Miejski był 
pozbawiony wszelkich barier unie-
możliwiających załatwienie waż-
nych dla Państwa spraw.

RED

Ułatwienia dla Mieszkańców

Zwiększamy poziom dostępności 
usług w Urzędzie Miejskim

Wiadomości urzędowe

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
22 lutego 2022 r. Burmistrz 

Miasta Mariusz Godlewski wraz 
z Panią Skarbnik Marią Kar-
wowską podpisali w Warszawie 
umowy z Wojewodą Mazowiec-
kim, na mocy których Gmina 
Miasto Raciąż otrzymamy z 
Funduszu Solidarnościowego 
środki na realizację zadań z za-
kresu świadczenia usług opieki 
wytchnieniowej oraz asystenta 
osobistego osoby niepełno-
sprawnej.

Opieka wytchnieniowa to forma 
wsparcia dla opiekunów osób nie-
pełnosprawnych. Jej istotą jest za-
pewnienie opieki osobie niesamo-
dzielnej, dzięki czemu jej opiekun 
może odpocząć od codziennych 
obowiązków czy załatwić swo-
je sprawy lub po prostu odpocząć. 
Osobisty asystent ma zaś wspierać 
osobę niepełnosprawną w wykony-
waniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecz-
nym, co zwiększa szansę na pro-

wadzenie bardziej samodzielnego i 
aktywnego trybu życia.

Jako Burmistrzowi bardzo zależy 
mi na tym, abyśmy systematycznie 
wspierali osoby z niepełnospraw-
nościami, m.in. poprzez realizację 
takich zadań, co pomaga walczyć z 
ich wykluczeniem społecznym – po-
wiedział Mariusz Godlewski. 

RED
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Dziś każdy raciążanin zapy-
tany o stadion, bez wahania 
wskazałby jego lokalizację. Nie 
od razu obiekt dla drużyny pił-
karskiej znajdował się jednak w 
obecnym miejscu. Przez 100 lat 
istnienia Błękitnych, pomysłów 
na miejsce do rozgrywania me-
czów było kilka. 

Na powstanie obiektu piłkar-
skiego w obecnej lokalizacji, od 
momentu powstania klubu trzeba 
było czekać przeszło 30 lat. We-
dług dostępnych źródeł wiadomo, 
że pierwszy oficjalny mecz drużyna 
z Raciąża rozegrała w Cieciersku, 
jednak nieznana jest lokalizacja 
miejsca, gdzie odbyło się to i inne 
spotkania w okresie przedwojen-
nym. Więcej wiemy natomiast o 
działaniach władz miasta w tym 
zakresie po zakończeniu II woj-
ny światowej. Jedną z pierwszych 
wzmianek o boisku piłkarskim jest 
notatka z posiedzenia Miejskiej 
Rady Narodowej z 1945 roku. Czy-
tamy w niej […] ponieważ w okresie 
zimowym klub sportowy nie będzie 
przeprowadzać żadnych rozgrywek 
na boisku znajdującym się przy uli-
cy Pierackiego (obecna ulica Płocka, 
przyp. autora), przeto Zarząd Miej-
ski, nie mając innego odpowiedniego 
placu postanowił na okres zimowy 
plac ten przeznaczyć pod targowi-
sko. W międzyczasie upatrzyć gdzieś 
w mieście inny plac na targowicę lub 

boisko, by tam młodzież już z wiosną 
mogła rozpocząć ćwiczenia. Kwestia 
miejsca na rozgrywanie meczów 
piłkarskich ponownie została po-
ruszona rok później. W Uchwale 
Nr 12 napisano: Ponieważ łąka wy-
dzierżawiona od Bronisława Sien-
nickiego i sukcesorów Zglinickiego 
Wincentego na boisko dla organizacji 
sportowych nie odpowiada wymogom 
i że łąki graniczące z tym boiskiem 
niszczone są przez ludność udającą się 
na miejsce rozgrywek, przez co wy-
rządzane są duże szkody właścicielom 
tych łąk, Zarząd Miejski postanawia 
targowicę na plac przy ulicy Mic-
kiewicza między posesjami Romana 
Baranowskiego i Feliksa Maliszew-
skiego, a natomiast plac po targowicy 
przy ul. Pierackiego, przeznaczyć na 
boisko dla organizacji sportowych. 
Tym samym, boisko piłkarskie po-
wróciło do pierwotnej lokalizacji. 
Finansowo pociągało to jednak za 
sobą dość pokaźne koszty. Dzier-
żawa wspomnianego placu za rok 
1947 wyniosła 20 tysięcy złotych, 
co w porównaniu do wydatków na 
inne działania, było dużą sumą – na 
harcerstwo z miejskiej kasy prze-
znaczono 4 tysiące, zaś 10 tysięcy 
na Powiatową Komendę Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobie-
nia Wojskowego. Włodarze miasta 
przywiązywali do sprawy boiska 
dla miejscowej drużyny piłkarskiej 
dość dużą wagę. W jednej z uchwał 
Miejskiej Rady Narodowej z 1948 

roku do przygotowania terenu na 
jego rzecz, łącznie z zasianiem tra-
wy oddelegowano… burmistrza, 
wieceburmistrza oraz członka za-
rządu miejskiego. W 1949 roku 
boisko zostało zlokalizowane przy 
ulicy Zawoda, choć nie wszyscy 
mieszkańcy miasta byli tym fak-
tem zachwyceni. Możemy to prze-
czytać choćby w Uchwale nr 33 z 
1949 roku: Na skutek podania Rej-
chla Franciszka o nieodbieranie mu 2 
morgów dzierżawionej ziemi poży-
dowskiej Zarząd Miejski postanowił 
wyjaśnić petentowi, że ziemia ta nie 
będzie wydzierżawiona osobie trze-
ciej, lecz musi być oddana w zamian 
za ziemię uzyskaną pod boisko spor-
towe przy ulicy Zawoda, natomiast 
temuż Rejchelowi wypłacić z kasy 
miejskiej (4000) cztery tysiące złotych 
tytułem odszkodowania za uprawę 
odebranej mu ziemi. Koszty dzierża-
wy placu, wykorzystywanego jako 
boisko były jednak dla miasta spo-
rym wydatkiem. Za wspomniany 
rok 1949 opłata wyniosła 17 tysię-
cy złotych, zaś rok później było to 
już 50 tysięcy złotych. Na ówczesne 
warunki była to kwota bardzo duża. 
Świadczyć może o tym choćby fakt, 
że tyle samo władze Raciąża prze-
znaczały na utrzymanie i remonty 
brukowych ulic w mieście. 

Sportowa „domem” Błękit-
nych 

Po częstych zmianach lokaliza-

cji boiska piłkarskiego, wreszcie 
postanowiono ulokować je tam, 
gdzie jest do dziś, czyli przy obec-
nej ulicy Sportowej. Włodarze 
miasta tym razem nie chcieli po 
raz kolejny jedynie dzierżawić te-
renu, ale wykupili ziemię od Jana 
Olszewskiego. Teren pod plac 
gry był przygotowywany w latach 
1955-1956. Jak pisał w swoim ar-
tykule na łamach „Notatek Płoc-
kich” Stanisław Leszczyński, Piłka 
nożna jest „oczkiem w głowie" niemal 
wszystkich mieszkańców Raciąża. W 
parze ze wsparciem miejscowych 
kibiców szły również sukcesy spor-
towe. Już 5 lat po „przeprowadzce” 
pod nowy adres Błękitni (wtedy 
jeszcze pod nazwą Spójnia, przyp. 
autora) awansowali do Klasy B, 
a cztery lata później do Klasy A. 
W 1968 roku klub zapewnił sobie 
grę w lidze wojewódzkiej, co było 
jego największym osiągnięciem. 
Wraz z radością pojawiły się jednak 
problemy. Stadion w Raciążu od-
biegał od wymogów, jakie musiały 
być spełnione przy rozgrywaniu 
spotkań na tym szczeblu ligowym. 
Największym kłopotem był brak 
ogrodzenia obiektu, do tego bra-
kowało ławek dla publiczności, a 
pole gry nie było ogrodzone siatką. 
Z pomocą przyszli jednak miesz-
kańcy Raciąża i pracownicy zakła-
dów pracy, m.in. mleczarni, zakładu 
młynarskiego, Gminnej Spółdziel-
ni, Kółka Rolniczego oraz Miej-

skiej Rady Narodowej. Jak opisywał 
Stanisław Leszczyński, 70% prac 
zostało wykonanych w czynie spo-
łecznym. Mieszkańcy własnymi rę-
koma wykonali ogrodzenie stadio-
nu, zamontowali ławki dla kibiców 
i odgrodzili murawę. Raciążanie 
zgłaszali się z własnymi narzędzia-
mi pracy – każdy miał farbę, pędzel 
czy inne niezbędne rzeczy. W nie-
długim czasie powstała betonowa 
trybuna. W kolejnych latach na 
terenie stadionu powstał drewniany 
budynek, w którym miały znajdo-
wać się szatnie dla zawodników. 
Tak naprawdę była to… altanka 
przewieziona z jednego z parków 
miejskich i przerobiona na potrze-
by miejscowych piłkarzy. Stadion z 
trzech stron otoczony był drzewa-
mi, zaś wokół murawy ulokowana 
była bieżnia lekkoatletyczna. Bie-
żącym utrzymaniem obiektu przy 
Sportowej zajmował się zupełnie 
bezinteresownie Stanisław Wit-
kowski, który jak relacjonował Sta-
nisław Leszczyński, przez kilkana-
ście lat pojawiał się na stadionie już 
kilka godzin przed meczem, aby 
odpowiednio przygotować murawę, 
narysować linie, zainstalować siatki 
na bramkach czy wydać sprzęt za-
wodnikom. 

W marcowym numerze część II, 
w której m.in. o działaniach i am-
bitnych planach prezesa Jerzego 
Arceusza. 

Źródła: Zbigniew Pawłowski, 80 
lat LKS Błękitni Raciąż

Notatki Płockie, Nr 1/84, 1976 r. 

RED

Piękny jubileusz

Sto lat Błękitnych Raciąż – stadion [Część I]

Turniej w Baboszewie

Młodzicy rywalizowali 
w Baboszewie

Sukces młodzieży 

Błękitni drudzy w „PEGAZ CUP”
Podczas odbywającego się 20 lu-

tego 2022 r. w Drobinie halowego 
turnieju „Pegaz CUP” drużyna Błę-
kitnych Raciąż złożona z zawodni-
ków urodzonych w latach 2007-
2008 zajęła znakomite, drugie 
miejsce. W turnieju rywalizowało 
10 drużyn. W finale podopieczni 
Olgera Wszałkowskiego przegrali 
0:1 z gospodarzami. 

Gratulujemy świetnego wyniku, 
który z pewnością będzie motywa-

cją do dalszej pracy na treningach. 
Pod koniec miesiąca chłopcy 

otrzymali komplet dresów. Trener 
w imieniu zawodników podzięko-
wał za przekazanie wyposażenie 
zarządowi klubu, radzie rodziców, a 
także sponsorom.

RED

24 lutego 2022 r. zespół młodzi-
ków Błękitnych Raciąż rywalizował 
w Baboszewie na turnieju elimina-
cyjnym „Z podwórka na stadion - o 
puchar Tymbarku”. Ostatecznie nie 
udało się awansować do dalszej fazy 

rywalizacji, ale chłopcom należą się 
słowa uznania i brawa za walkę do 
końca o jak najlepszy wynik. 

RED
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Walentynki z Miastem i MCKSiR


