
 Kolejne inwestycje drogowe
 na horyzoncie Stypendia przyznane

2 marca 2022 r. w sali ślu-
bów Urzędu Miejskiego w 
Raciążu odbyło się spotka-
nie pracowników meryto-
rycznych Urzędu Miejskie-
go i PGKiM oraz Burmistrza 
Miasta z przedstawicielami 
projektanta. Dotyczyło one 
planowanych inwestycji dro-
gowych w Raciążu. 

Więcej na stronie 4.

4 marca 2022 r. w sali wi-
dowiskowej Miejskiego Cen-
trum Kultury Sportu i Re-
kreacji w Raciążu wręczone 
zostały Stypendia Burmi-
strza Miasta za wybitne wy-
niki w nauce w I semestrze 
roku szkolnego 2021/2022. 

Więcej na stronie 6.

UWAGA! 
Od 28 marca zniesione zostały obostrzenia wprowadzone na terenie naszego kraju w związku z pandemią koronawirusa. 

Szczegóły znajdą Państwo w tym numerze Pulsu Raciąża.
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy, 
24 lutego 2022 r. rzeczywi-

stość, w której żyjemy uległa zmia-
nie. Po brutalnym i nieuzasadnio-
nym ataku Rosji na Ukrainę setki 
tysięcy obywateli tego kraju uciekło 
przed wojenną pożogą - większość z 
nich udała się do Polski. Ukraińskich 
uchodźców wojennych gościmy tak-
że w Raciążu. Od pierwszych dni 
wojny jako samorząd włączyliśmy się 
w akcję prowadzenia różnego rodza-
ju zbiórek - zarówno jedzenia, jak i 
kosmetyków, środków chemicznych, 
środków higieny oraz ubrań, butów 
i innych niezbędnych rzeczy.  Chcę 
bardzo podziękować właścicielom 
sklepów - Sklep Ogólnospożywczy 
Delikatesy „U Cybulskich”, P.H.U 
Domax „Sklep U Pawła” P. Chrza-
nowski, Sklep Spożywczo Przemy-
słowy Tomasz Wawrowski, a także 
społeczności Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Ra-
ciążu, gdzie można było przynosić 
wspomnianą żywność. Jedzenie z 
krótszym terminem ważności tra-
fiało do rodzin, które przebywają 
w Raciążu, zaś te długoterminowe 
pojechało w przygotowywanym 
transporcie m.in. do Kijowa, gdzie 
skorzystali z niego zarówno cywi-
le, jak i żołnierze. Na Ukrainę po-
jechały również środki medyczne, 
które trafiły do tamtejszych szpitali. 
Cieszę się, że każdego z nas w tych 
trudnych chwilach stać na z pozoru 
proste, ludzkie gesty, które dla ludzi 
szukających schronienia przed rosyj-
skim terrorem znaczą bardzo wiele. 
Ukraińskim uchodźcom staramy się 
pomagać również pod względem for-
malno-prawnym. W związku z tym 
15 marca w budynku Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Raciążu odbyło się spotkanie in-
formacyjne, podczas którego obecni 
byli kierownicy miejskich jednostek, 
a także przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego, Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz placówek oświatowych. Przeka-
zaliśmy obywatelom Ukrainy wszel-
kie niezbędne informacje dotyczące 
wsparcia materialnego, legalizacji 
pobytu na terenie Rzeczpospolitej, a 
także edukacji ich dzieci w naszych 
placówkach oświatowych. Jako Gmi-
na Miasto Raciąż robimy wszystko 
co w naszej mocy, aby pomóc tym 
ludziom i zapewnić im warunki do 
normalnego życia w naszym mieście. 
We współpracy z MCKSiR organi-
zowane są także zajęcia integracyjne, 
podczas których ukraińskie dzieci 
choć na chwilę mogą zapomnieć 
o ogromnym stresie, jaki przeżyły. 
Mam ogromną nadzieję, że wojen-
ny koszmar na Ukrainie wreszcie się 

skończy, a uchodźcy, którzy otrzy-
mali schronienie w naszym kraju, 
będą mogli bezpiecznie wrócić do 
swojej ojczyzny. W tym miejscu chcę 
złożyć serdeczne wyrazy uznania i 
podziękowania dla Pana Stefana Mo-
drzejewskiego, który bezinteresow-
nie cały czas pomaga pracownikom 
zarówno Urzędu Miejskiego, jak i 
jednostek miejskich w komunikacji 
z obywatelami Ukrainy. Zachęcam 
również do śledzenia miejskich me-
diów społecznościowych, gdzie na 
bieżąco zamieszczane są informacje 
na temat prowadzonych zbiórek na 
rzecz uchodźców. 

Strategiczne inwestycje przed 
nami

Poprawa stanu dróg, a także sytu-
acji mieszkaniowej w Raciążu – to 
zadania, które są dla mnie absolut-
nymi priorytetami, odkąd obją-
łem stanowisko burmistrza miasta. 
Sukcesywnie podejmuję wszelkie 
działania, aby je realizować i tym sa-
mym poprawiać jakość życia miesz-
kańców. Tylko w ciągu niespełna 
dwóch ostatnich lat przebudowa-
liśmy osiem ulic na terenie Raciąża 
– Hankiewicza, Zieloną, Słoneczną, 
Piłsudskiego, Ogrodową, częściowo 
Rzeźnianą, Barańskiego i Ogrodo-
wą. Powstały ponad 2 km nowych, 
utwardzonych nawierzchni, a dzięki 
pozyskanym środkom z programu 
Polski Ład, będziemy mogli zreali-
zować kolejne drogowe inwestycje. 
Więcej przeczytacie Państwo w ar-
tykule w tym numerze „Pulsu”. Za 
nami także kolejny krok w kierunku 
realizacji jednego z najważniejszych 
zadań ostatnich lat – budowy no-
wych bloków komunalnych. Podpi-

sana została umowa z wykonawcą, 
który zrealizuje prace związane z 
budową. Powstanie wiele nowych 
mieszkań, z których będą mogli ko-
rzystać Mieszkańcy. Cieszę się, że do-
szliśmy do tego momentu, ponieważ 
za nami wiele miesięcy wytężonej 
pracy w kwestii przygotowania nie-
zbędnej dokumentacji, pozyskania 
dofinansowania czy przeprowadze-
nia przetargu. To ważny moment dla 
całej naszej społeczności, ale także 
dla mnie jako burmistrza. W tym 
miejscu chciałbym także wyjaśnić 
jedną kwestię, która pojawiła się w 
przestrzeni publicznej w ostatnim 
czasie. Mowa tu o informacji, we-
dług której nowe mieszkania, jakie 
powstaną przy Akacjowej nie będą 
przeznaczone dla mieszkańców Ra-
ciąża. Jest to oczywiście niemożliwe. 
Bloki zostaną wybudowane właśnie 
po to, aby mogły przenieść się tam 
osoby, które żyją w tej chwili w trud-
nych warunkach, w lokalach komu-
nalnych wybudowanych na przeło-
mie XIX i XX wieku. Decyzje o tym, 
kto konkretnie dostanie mieszkanie 
będą zapadały po zakończeniu bu-
dowy. Pierwszeństwo z pewnością 
będą miały osoby chore, rodziny 
wielodzietne, ale przede wszystkim 

te osoby, które systematycznie płacą 
czynsz – miasta nie będzie stać na to, 
aby utrzymywać bloki bez wpływów 
z czynszów od ich lokatorów. Więcej 
informacji na temat inwestycji przy 
ulicy Akacjowej w tym numerze 
„Pulsu Raciąża”.

Razem dbajmy o tereny zielo-
ne

Jeszcze w lutym na terenie tzw. 
małego parku miejskiego oraz na 
rondzie na Placu Adama Mickie-
wicza pracownicy Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Raciążu zainstalowali 
kilkanaście pergoli. To kolejny etap 
działań mających na celu poprawę 
wyglądu estetycznego terenów zie-
lonych w centrum miasta. Niestety 
w ostatnich dniach obserwujemy, że 
podczas spacerów rodzice pozwalają 
dzieciom wspinać się na pergole, co 
nie jest bezpieczne. Upadek z wy-
sokości, która dla dorosłego wydaje 
się niewielka, może być dla dziecka 
bardzo groźny. Proszę o rozwagę w 
tej kwestii. Zwracam się także do 
właścicieli psów, którzy spacerują z 
nimi po parku, aby korzystali z od-
powiednich koszy i sprzątali po swo-
ich pupilach. To nie kosztuje wiele 
czasu. Wszystkim nam powinno 
zależeć na tym, aby park był czysty, 
zadbany i pozbawiony przykrych 
niespodzianek na trawnikach. Utrzy-
manie tej czystości spoczywa jednak 
nie tylko na pracownikach PGKiM, 
ale także na Mieszkańcach, którzy z 
niego korzystają.

Program „Czyste Powietrze”
15 marca 2022 r. na stronie face-

bookowej Mariusz Godlewski – Bur-

mistrz Miasta Raciąża zorganizowa-
ne zostało spotkanie online, podczas 
którego wraz z pracownikiem me-
rytorycznym – Panią Jolantą Cha-
rzyńską przypomnieliśmy Państwu 
niezbędne informacje dotyczące 
programu „Czyste Powietrze”, który 
jako Gmina Miasto Raciąż realizuje-
my. Najważniejszą zmianą, jaka we-
szła w życie od 1 stycznia 2022 r. jest 
brak możliwości składania wniosków 
o dotacje na kotły węglowe. W tym 
numerze „Pulsu Raciąża” ponownie 
znajdą Państwo artykuł dotyczący 
najważniejszych założeń „Czyste-
go Powietrza”, który zawiera także 
informacje m.in. o wysokościach 
możliwych dotacji, jakie może uzy-
skać osoba fizyczna. Zachęcam do 
lektury. 

Kiermasz Wielkanocny 
Święta Wielkanocne zbliżają się 

wielkimi krokami i w związku z tym 
jako Miasto Raciąż razem z Miejskim 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Raciążu przygotowaliśmy dla na-
szych Mieszkańców wyjątkową nie-
spodziankę. W niedzielę 10 kwiet-
nia 2022 r. na placu przy budynku 
MCKSiR dobędzie się Kiermasz 
Wielkanocny. Podczas trwania wy-
darzenia rozstawione zostaną stoiska 
wystawiennicze, na których z pew-
nością każdy znajdzie coś dla siebie 
– od wyrobów rękodzielniczych po 
pyszne przekąski i dania. Planowany 
jest także spektakl teatralny dla nieco 
młodszych uczestników kiermaszu. 
Serdecznie zapraszam wszystkich 
Mieszkańców, spędźmy to popołu-
dnie wspólnie, w świątecznej atmos-
ferze. Do zobaczenia! 
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18 marca 2022 r. w sali ślubów 
Urzędu Miejskiego podpisana 
został umowa z wykonawcą na 
realizację zadania pn. „Budowa 
dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Raciążu przy 
ul. Akacjowej”. Łącznie powsta-
ną 42 nowe mieszkania. 

Dokumenty jako przedstawicie-
le Gminy Miasto Raciąż podpisali 
Burmistrz Miasta Mariusz God-
lewski oraz Skarbnik Maria Kar-
wowska, a także reprezentujący wy-
konawcę, firmę PHU PREMIUM 
- Marcin Pijanowski. Na mocy 
umowy wykonawca zbuduje przy 
ulicy Akacjowej w Raciążu dwa 

trzykondygnacyjne bloki miesz-
kalne, w których znajdzie się po 21 
lokali. Ta inwestycja z pewnością 
znacząco poprawi sytuację miesz-
kaniową w naszym mieście. 

Wewnątrz bloków znajdą się 
mieszkania o powierzchni od 25 do 
50 m2 - jednopokojowe, dwupoko-
jowe i trzypokojowe. Oprócz tego 
wokół budynków powstanie także 
niezbędna infrastruktura z parkin-
gami i placem zabaw dla dzieci. 
Całkowity koszt inwestycji to po-
nad 6,9 mln złotych. 

RED
 

Nowe mieszkania dla raciążan

Umowa podpisana, budowa bloków tuż, tuż! 

 Projekt elewacji północno-wschodniej jednego z bloków.

Moment podpisania umowy z wykonawcą.

 25 marca 2022 r. na ulicy Akacjowej odbyła się wizja 
lokalna z przedstawicielami wykonawcy.

Projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Akacjowej.
 Literami A oraz B oznaczone zostały budynki, które zostaną wybudowane.
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2 marca 2022 r. w sali ślubów 
Urzędu Miejskiego w Raciążu 
odbyło się spotkanie pracow-
ników merytorycznych Urzędu 
Miejskiego i PGKiM oraz Burmi-
strza Miasta z przedstawiciela-
mi projektanta. Dotyczyło one 
planowanych inwestycji drogo-
wych w Raciążu. 

Przypomnijmy, że w październi-
ku ubiegłego roku Burmistrz Mia-
sta Mariusz Godlewski pozyskał 
dla naszego samorządu ponad 8,4 
mln złotych z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład, a środki zostaną 
wykorzystane na poprawę infra-
struktury drogowej w Raciążu. Jej 
poprawa jest priorytetowym dzia-
łaniem ostatnich lat. Od połowy 

2020 roku powstało ponad 2 km 
nowych, utwardzonych nawierzch-
ni na 8 ulicach. Teraz przebudowa-
ne zostaną kolejne. 

Prace zostaną przeprowadzone 
na ulicach:

• Mieszka I, 
• Chrobrego, 
• Jesionowej, 
• Lipowej, 

• Zielińskiego, 
• Wnorowskiego, 
• Dobrzańskiego, 
• Szwedzkiej, 
• Wolności, 
• Młodzieżowej, 
• Parkowej, 
• Batorego,
• Spółdzielczej.
Podczas wspomnianego spotka-

nia omawiane były rozwiązania i 
pomysły architektoniczne, jakie zo-
staną zastosowane podczas działań 
drogowych. Wykonujemy kolejny 
krok w kierunku poprawy jakości 
infrastruktury drogowej w naszym 
mieście – ocenił Burmistrz. 

RED
 

13 ulic do przebudowy

Spotkanie w sprawie drogowych inwestycji
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11 marca 2022 r. w budynku 
Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu 
odbyła się XXIX Nadzwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej. Na sesji 
obecnych było 15 radnych, a 
także osoby spoza Rady – Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlew-
ski, Sekretarz Miasta Renata 
Kujawa oraz Skarbnik Maria 
Karwowska. 

Obrady rozpoczęły się od minuty 
ciszy ku czci wszystkich obywate-
li Ukrainy, którzy stracili życie po 
barbarzyńskiej agresji Rosji z 24 
lutego.

Na wstępie głos zabrał Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski, 
który poinformował, że poprosił 
o zwołanie sesji nadzwyczajnej 
ze względu na nowe okoliczności 
dotyczące planowanej budowy no-
wych bloków komunalnych przy 
ulicy Akacjowej. Ostatnia fachowa 
wycena kosztów tej inwestycji wy-
kazała, że mogą wynieść ponad 8,3 
mln złotych, co oznacza, że byłby 
one o ponad 2 mln złotych wyższe, 
niż pierwotnie zakładano. Jest to 
spowodowane przede wszystkim 
wzrostem cen materiałów. Gmina 
Miasto Raciąż nie ma możliwo-
ści zwiększenia wkładu własnego 
o ponad 2 mln złotych, dlatego 
rozpoczęto starania o pozyskanie 
większego dofinansowania z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. Aby 
było to możliwe, rozwiązana zosta-
ła poprzednia umowa opiewająca 
na ponad 4,3 mln złotych, a na-
stępnie podpisano nową, na mocy 

której Gmina Miasto Raciąż otrzy-
ma od BGK ponad 6,6 mln złotych 
dofinansowania na realizację tej 
niezwykle ważnej dla mieszkańców 
inwestycji. 

Gospodarz miasta podziękował 
BGK za owocną współpracę i do-
dał również, że bardzo duży wkład 
w pozyskanie dofinansowania mia-
ła inspektor Justyna Dumińska. 
Pozyskanie wspomnianego dofi-
nansowania wiązało się z wpro-
wadzeniem zmian do uchwały bu-
dżetowej, którą uzupełniono także 
o inwestycje drogowe w ramach 
Polskiego Ładu, opiewające na 
ponad 8,4 mln złotych. Poruszona 
została również kwestia wsparcia 
dla uchodźców z Ukrainy, którzy 
pojawili się w Raciążu. Mariusz 
Godlewski zaznaczył, że od sa-
mego początku miasto włączyło 
się w akcję pomocy dla tych osób, 
będąc w kontakcie zarówno z oso-
bami prywatnymi, które zapewniły 
obywatelom Ukrainy we własnych 
domach, jak i właścicielami miejsc 
zbiorowego zakwaterowania. Przy-
pomniał m.in. o zbiórkach żyw-
ności, ubrań czy innych niezbęd-
nych artykułów, które dostarczali 
mieszkańcy. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Chrzanowski po-
informował, że ze strony radnego 
Zbigniewa Leszczyńskiego padła 
propozycja przekazania diet na 
rzecz pomocy Ukrainie, co spotka-
ło się z bardzo pozytywnym odze-
wem ze strony radnych.  

Podczas obrad Radni podjęli na-
stępujące uchwały: 

• Uchwałę nr XXIX/253/2022 

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
11 marca 2022 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto Raciąż,

• Uchwałę nr XXIX/254/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 
marca 2022 r. w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Mia-
sto Raciąż na rok 2022,

• Uchwałę XXIX/255/2022 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 11 mar-
ca 2022 r. w sprawie udzielenia 
pożyczki długoterminowej dla Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania – Przyjazne Mazowsze,

• Uchwałę XXIX/256/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
11 marca 2022 r. w sprawie uchy-
lenia Uchwały XXXVIII/318/2018 
Rady Miejskiej z dnia 29 czerw-
ca 2018 r. w sprawie utworzenia 
Placówki Wsparcia Dziennego – 
Świetlicy Arka prowadzonej w for-
mie opiekuńczej,

• Uchwałę XXIX/257/2022 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 11 mar-
ca 2022 r. w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Miasto 
Raciąż na 2022 rok,

• Uchwałę XXIX/258/2022 Rady 
Miejskiej w Raciążu z dnia 11 mar-
ca 2022 r. w sprawie przystąpienia 
Gminy Miasto Raciąż do realizacji 
Programu „Opieka wytchnieniowa” 
– edycja 2022.

RED

Obradowali miejscy radni

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
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1 marca 2022 r. w dużym 
parku miejskim odbył się Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
zorganizowany przez Szko-
łę Podstawową im. Stanisła-
wa Konarskiego w Raciążu we 
współpracy z Miastem Raciąż 
oraz Miejskim Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu.

 
Wydarzenie było częścią obcho-

dów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Już o 9:00 
w budynku MCKSiR odbyła się 
projekcja filmu pt. „Wyklęty”, dla 
uczniów klas VIII. Następnie, tuż 
po godzinie 12:00 nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie imprezy. Ucznio-
wie podczas krótkiego programu 
przedstawili sylwetki żołnierzy 
podziemia niepodległościowego, 
którzy walczyli z sowieckim ter-
rorem, jaki był obecny w naszym 
kraju po II wojnie światowej. W 
swoim krótkim wystąpieniu Bur-
mistrz Miasta podkreślał, że to 
bardzo ważne, abyśmy kultywowali 
patriotyczne postawy i nie zapomi-
nali o ludziach, dzięki którym dziś 
jesteśmy wolnym krajem. Dodał, 
że należy pamiętać, iż żołnierze 
wyklęci to także część naszej lo-
kalnej historii. Mariusz Godlew-
ski przypomniał też, że samorząd 
miejski systematycznie wspiera 
podobne inicjatywy, a dowodem 

tego są choćby dwie wydane w 
ostatnim czasie książki, które na-
wiązuję do tematyki historycznej. 
Nie zabrakło także nawiązania do 
sytuacji na Ukrainie, która 24 lu-
tego została brutalnie napadnięta 
przez Rosjan. Gospodarz naszego 
miasta, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu Elżbietą Tobolską oraz 
Dyrektor MCKSiR w Raciążu Ar-
turem Adamskim życzyli wspólnie 
wszystkim uczestnikom biegu uda-
nej sportowej rywalizacji. 

W Biegu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych wzięło udział 100 uczniów 
z raciąskiej Szkoły Podstawowej 
z klas IV-VIII. Dla uczestników 
przeznaczone były specjalne pu-
chary, dyplomy oraz medale. Na-
grody zostały ufundowane przez 
Fundację Wolność i Demokracja, 
Szkołę Podstawową w Raciążu, 
Burmistrza Miasta Raciąża Ma-
riusza Godlewskiego oraz Dyrek-
tora MCKSiR w Raciążu Artura 
Adamskiego. Słodkie przekąski i 
napoje dostarczyła firma Jurtad z 
Raciąża.

Wyniki Biegu Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych:
Kategoria kl. IV – dziewczęta

I miejsce - Oliwia Marciniak
II miejsce - Roksana Czermińska
III miejsce –Alicja Skonieczna
Kategoria kl. IV – chłopcy

I miejsce- Artur Czubkowski
II miejsce- Marcel Kuźniewski
III miejsce- Krystian Jankowski

Kategoria kl. V – VI – dziewczęta
I miejsce- Oliwia Adamonis
II miejsce- Maja Karpińska
III miejsce - Julia Szczepańska

Kategoria kl. V –VI –chłopcy
I miejsce- Piotr Czubkowski
II miejsce- Bartłomiej Wojtal
III miejsce- Wiktor Woźniak

Kategoria kl. VII – VIII – dziew-
częta

I miejsce- Anna Urbańska
II miejsce-Otylia Dzięgielewska
III miejsce –Natalia Dunikowska

Kategoria kl. VII – VIII – chłopcy
I miejsce- Nikodem Sznajder
II miejsce –Mateusz Czubkowski
III miejsce –Marcin Kalinowski
Serdecznie gratulujemy zarówno 

zwycięzcom, jak i tym, którzy prze-
zwyciężając swoje słabości ukoń-
czyli bieg. 

RED

4 marca 2022 r. w sali wido-
wiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Ra-
ciążu wręczone zostały Stypen-
dia Burmistrza Miasta za wybit-
ne wyniki w nauce w I semestrze 
roku szkolnego 2021/2022.

Nagrodzeni zostali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Stanisła-
wa Konarskiego w Raciążu, Zespo-
łu Szkół w Raciążu oraz Społecz-
nego Liceum Ogólnokształcącego 
w Raciążu. W gronie stypendystów 
znalazły się tym razem tym razem 
tylko przedstawicielki żeńskiej czę-
ści uczniowskiej społeczności:

• Gabriela Koszela (Szkoła Pod-
stawowa im. Stanisława Konarskie-
go)

• Maja Włudzik (Szkoła Podsta-
wowa im. Stanisława Konarskiego)

• Aleksandra Poczmańska (Szko-
ła Podstawowa im. Stanisława Ko-
narskiego)

• Magdalena Lorenc (Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława Ko-
narskiego)

• Oliwia Bylińska (Liceum Ogól-
nokształcące ZS Raciąż)

• Gabriela Kowalewska (Liceum 
Ogólnokształcące ZS Raciąż)

• Wiktoria Nąć (Społeczne Li-
ceum Ogólnokształcące)

Stypendia wręczali Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Chrzanowski.

Wszystkim wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy wspaniałych 
wyników i życzymy ich powtórze-
nia w drugim semestrze tego roku 
szkolnego.

RED

Patriotyczne wydarzenie

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W nagrodę za wybitne wyniki

Stypendia Burmistrza przyznane 
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W Urzędzie Miejskim w Ra-
ciążu działa punkt konsulta-
cyjno-informacyjny w ramach 
programu „Czyste Powietrze”. 
Mieszkańcy Miasta mogą dzięki 
temu skorzystać z pomocy przy 
wypełnianiu wniosków o dofi-
nansowanie. 

Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejsze-
nie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródła ciepła i 
poprawę efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych. 

Program skierowany jest do osób 
fizycznych, które są: 

- właścicielami/współwłaścicie-
lami budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub 

- wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Program obejmuje trzy grupy be-

neficjentów:
• uprawnionych do podstawo-

wego poziomu dofinansowania – 
osoby, których dochód roczny nie 
przekracza 100 000 zł

• uprawnionych do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania 
– osoby, których przeciętny mie-
sięczny dochód na osobę w gospo-
darstwie domowym nie przekracza: 
1 564 zł (gospodarstwo wielooso-
bowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo 
jednoosobowe),

• uprawnionych do najwyższego 
poziomu dofinansowania – oso-
by, których przeciętny miesięczny 
dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym nie przekracza: 900 zł 
(gospodarstwo wieloosobowe) lub 
1 260 zł (gospodarstwo jednooso-
bowe).

Dotacja może wynosić do 30 
000 zł dla podstawowego poziomu 
dofinansowania, 37 000 zł dla pod-
wyższonego poziomu dofinanso-

wania i 69 000 zł dla najwyższego 
poziomu dofinansowania.

Przedsięwzięcia, które mogą być 
dofinansowane to m.in. wymiana 
źródła ciepła, ocieplenie przegród 
budowlanych, wymiana stolarka 
okiennej oraz drzwiowej. 

Ponadto informujemy, że od 1 
stycznia 2022 r. nie ma możliwości 
składania wniosków o dotacje na 
kotły węglowe.

Szczegółowe informacje znaj-
dziecie Państwo na stronie: https://
czystepowietrze.gov.pl/czyste-po-
wietrze/. Osoby zainteresowane 
dofinansowaniem w ramach pro-
gramu zapraszamy do kontaktu te-
lefonicznego w celu umówienia się 
na konsultacje. 

Godziny otwarcia punktu: 
wtorki i środy: 7:30 – 10:30 
czwartki: 11:00 – 15:00

 
UM Raciąż

6 marca 2022 r. Burmistrz Mia-
sta Mariusz Godlewski wraz z 
Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Pawłem Chrzanowskim jako 
przedstawiciele samorządu miej-
skiego uczestniczyli we mszy świę-
tej w intencji założyciela Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Raciążu 
– dr Romana Wnorowskiego. Po 
nabożeństwie, w obecności pocztu 
sztandarowego i przy akompania-
mencie strażackiej orkiestry, złożo-
ne zostały symboliczne kwiaty na 
jego grobie.

To niezwykle ważne, abyśmy pie-
lęgnowali pamięć o osobach, które 
są bardzo ważną częścią historii 
Raciąża.

RED

Ku pamięci Romana Wnorowskiego

Upamiętnili założyciela raciąskiej OSP

Działamy dla środowiska 

Program „Czyste Powietrze” 
w Gminie Miasto Raciąż
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Która miejska inwestycja zre-
alizowana w ostatnim czasie, jest 
według Pani najważniejsza?

Trudno odpowiedzieć na to pyta-
nie. W mieście wprowadzono dużo 
ważnych inwestycji. Dla mieszkań-
ców mojego okręgu najważniejsza 
wydaje mi się wymiana nawierzch-
ni asfaltowej na ulicach, które tego 
bardzo potrzebowały, aby zapewnić 
komfort mieszkańcom. Za bardzo 
ważną inwestycję uważam budowę 
bloków komunalnych, która choć 
w małym stopniu zaspokoi deficyt 
mieszkań na terenie naszego mia-
sta. 

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

Według mnie najważniejszym 
problemem do rozwiązania tak jak 
już wspomniałam są drogi i miesz-
kania. Mamy świadomość tego, że 
niektórzy mieszkańcy czekają z utę-
sknieniem na remonty lub budowę 

drogi dojazdowej do ich domu, a 
ich dotychczasowa nawierzchnia 
nie jest satysfakcjonująca, jest to 
temat każdej naszej Komisji i Sesji. 
Niestety wszyscy dobrze wiemy, że 
tak jak w naszych gospodarstwach 
domowych inwestycje czasami 
trwają w latach z powodu braku 
środków finansowych. W mieście 
jest podobnie. Każdego roku, jak 
tylko środki finansowe pozwalają 
wprowadzane są do inwestycji ko-
lejne ulice. Drugi problem, który 
mam nadzieję się troszkę rozwiąże 
dzięki budowie dwóch bloków ko-
munalnych przy ulicy Akacjowej, 
jest brak mieszkań. Wart podkre-
ślenia jest także fakt, iż budowane 
są przez deweloperów dwa nowe 
bloki na terenie miasta, to także 
ważne decyzje w naszym mieście. 
Teraz tylko marzyć o kolejnych 
pracodawcach oferujących miejsca 
pracy i nasze miasteczko będzie 
kwitnąć. 

Jak często i w jakiej formie ko-
munikuje się Pani z Mieszkańca-
mi Pani okręgu?

Nie nachodzę mieszkańców cho-
dząc po ich domach. Raciąż jest 

małym kameralnym miasteczkiem, 
za co go uwielbiam. Przeprowadzi-
łam się tutaj z Płocka osiemnaście 
lat temu i jest mi tu bardzo dobrze. 
Doceniam to, że na ulicach jeste-
śmy sobie „znani” i najbardziej wy-
korzystuję tę formę kontaktu, czyli 
rozmowy z mieszkańcami ulic, 
które podlegają pod mój okręg, ale 
nie tylko, staram się rozmawiać ze 

wszystkimi o potrzebach miasta 
i przy każdej okazji. Codziennie 
staram się przejechać lub przejść 
ulicami mojego okręgu, aby spraw-
dzić, czy są sytuacje, które wymaga-
ją interwencji. Korzystając z okazji 
zachęcam wszystkich mieszkań-
ców, w szczególności mieszkańców 
mojego okręgu do kontaktu.

W grudniu 2020 roku Spo-
łeczne Liceum Ogólnokształcą-
ce STO jako jedne z pierwszych 
szkół w Polsce zostało objęte 
patronatem Wyższej Szkoły 
Kryminologii i Penitencjarystki 
w Warszawie. Jest to Państwo-
wa Szkoła Wyższa, która została 
utworzona 31 sierpnia 2018 r. 
przez Ministra Sprawiedliwości, 
na mocy rozporządzenia z dnia 
20 lipca 2018 r. 

Dzięki patronatowi SWWS i 
podpisanemu porozumieniu w roku 
szkolnym 2021/2022 utworzyliśmy 

w naszym liceum pierwszą certyfi-
kowaną klasę mundurową o profilu 
penitencjarnym. Klasa jest trady-
cyjnym oddziałem Liceum Ogól-
nokształcącego (uczniów wyróżnia 
tylko to, że chodzą w mundurach). 
Oprócz obowiązkowych zajęć dy-
daktycznych oferta edukacyjna po-
szerzona jest o: musztrę wojskową, 
szkolenie strzeleckie, techniki in-
terwencyjne, samoobronę, krymi-
nologię, logistykę bezpieczeństwa, 
podstawy prawa oraz zagadnienia 
penitencjarne i ochronne. Kadeci 
mają także zagwarantowane wy-
jazdowe darmowe szkolenie pod 

okiem specjalistów. W listopadzie 
ubiegłego roku na terenie Kampu-
su Mundurowego Szkoły Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości w Kali-
szu odbył się obóz dla uczniów klas 
mundurowych, które przystąpiły do 
programu Certyfikacji klas szkół 
ponadpodstawowych w zakresie 
edukacji penitencjarnej, prowadzo-
nego przez SWWS.

Podczas spotkania uczniowie 
wzięli udział w licznych zajęciach 
o charakterze edukacyjnym, któ-
re obejmowały takie zagadnienia 
jak: zasady etyki zawodowej funk-
cjonariuszy i pracowników Służby 

Więziennej; podstawowe zasady 
służbowego zachowania się funk-
cjonariuszy; wybrane przykłady 
naruszenia dyscypliny służbowej 
na podstawie ustawy o Służbie 
Więziennej; charakterystyka służ-
by ochronnej zakładów karnych 
i aresztów śledczych; ochrona 
jednostek organizacyjnych SW. 
Omówione zostały także sposoby 
postępowania i przeciwdziałania 
ze strony personelu więziennego na 
reakcje osadzonych podczas izolacji 
więziennej (m.in.: postawy rosz-
czeniowe, nawykowe zachowania, 
zaburzenia psychiczne, zachowania 
autoagresywne), a także techniki 
radzenia sobie ze stresem. Szkoła 
Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości 
przygotowała także pokaz uzbro-
jenia, zajęcia praktyczne z obsługi 
sprzętu interwencyjnego i ratun-
kowego. Nie zabrakło również ele-

mentów dotyczących pierwszej po-
mocy taktycznej (TCCC/TECC).

Uczniowie odwiedzili też były 
Zakład Karny w Kaliszu, gdzie po-
znali historię tego obiektu i mogli 
zobaczyć jak jeszcze niedawno wy-
glądał pobyt w warunkach izolacji 
więziennej. Atrakcją były również 
zajęcia z samoobrony − technik 
transportowych i obezwładniają-
cych oraz wspaniała rywalizacja po-
między szkołami na strzelnicy, klas 
podlegających Certyfikacji.

Nauka w klasie mundurowej 
trwa cztery lata i kończy się trady-
cyjnym egzaminem maturalnym, 
który stanowi podsumowanie ca-
łego cyklu edukacji. Jednocześnie 
każdy z uczniów otrzyma Certyfi-
kat SWWS, któremu przysługiwać 
będą punkty przy rekrutacji na sta-
cjonarne studia kandydackie I stop-
nia na kierunku Penitencjarystyka 
prowadzone na Uczelni, jak i przy 
rekrutacji do Służby Więziennej.

W roku szkolnym 2022/2023 wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom 
młodzieży, dyrekcja naszej szkoły 
postanowiła wprowadzić nabór do 
nowych klas mundurowych w LO o 
specjalności policyjnej i strażackiej 
z ratownictwem medycznym.

W naszych działaniach korzysta-
my ze wsparcia i pomocy rodziców, 
uczniów i społeczności lokalnej. 
Uczniowie są naszymi partnerami, 
a ich potrzeby ukierunkowują nasz 
sposób działania. Chcemy służyć 
im wiedzą pedagogiczną, życiowym 
doświadczeniem oraz własnym 
przykładem, aby zdobyć ich przy-
jaźń i zaufanie. Zapraszamy absol-
wentów klas ósmych do naszego 
mundurowego Liceum Ogólno-
kształcącego STO w Raciążu.

STO Raciąż

Wywiad z Magdaleną Bylińską

3 pytania do radnego – Magdalena Bylińska

Wiadomości z STO

Jedna z pierwszych w Polsce

- Materiał zewnętrzny -
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25 marca w sali ślubów Urzę-
du Miejskiego w Raciążu pod-
pisano umowę między Gminą 
Miasto Raciąż a Błękitnymi 
Raciąż, na mocy której klub 
otrzyma dotację na działalność 
z zakresu wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej. 

Dokumenty podpisali Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski oraz 
przedstawiciele klubu - prezes 
Wojciech Stanowski i skarbnik 
Piotr Obrębski. Błękitni otrzyma-
ją środki na realizację zadania pn. 
„Prowadzenie zajęć sportowych, 
organizowanie imprez sportowych, 
rekreacyjnych, turniejów, olimpiad, 
imprez o podobnym charakterze”. 
Prezes Stanowski poinformował, 
że środki zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie wynagrodzeń dla 
trenerów czterech grup młodzieżo-
wych, zakup sprzętu czy wyjazdy na 
mecze sparingowe. 

Burmistrz w kilku słowach sko-
mentował kwestię współpracy mię-
dzy miastem a klubem. Odniósł się 

również do kwestii drużyny senior-
skiej, która niestety nie przystąpi-
ła do wiosennych rozgrywek - Z 
tego co wiem, jesteśmy tak naprawdę 
jedynym i stabilnym sponsorem klu-
bu. Jest mi smutno, że w tym roku 
[rundzie wiosennej Ligi Okręgowej, 
przyp. red.] niestety nie ma seniorów. 
Rozmawiałem z prezesem, aby klub 
zrobił wszystko, żeby zespół reakty-
wować, bo jest to dla mnie jako Bur-
mistrza i dla miasta bardzo presti-

żowe. W tej chwili przeznaczyliśmy 
środki na działanie grup młodzieżo-
wych, bo tylko takie grupy klub jest w 
stanie rozliczyć, natomiast w budżecie 
są środki na drużynę seniorów i jeżeli 
tylko ta drużyna powstanie, na pew-
no z ogromną przyjemnością i chęcią 
sfinansujemy jej działania – podkre-
ślił gospodarz naszego miasta. 

RED

Przełom lat 60. i 70. XX wieku 
przyniósł dla Stadionu Miej-
skiego w Raciążu wiele istot-
nych zmian. Wiązały się one w 
dużej mierze z osobą ówczesne-
go prezesa Błękitnych, który 
miał ambicje by znacząco zmo-
dernizować obiekt. 

W 1968 roku prezesem Błękit-
nych został Jerzy Arceusz, ówcze-
sny prezes Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. Podczas 
jego kadencji, na początku lat 70. 
od strony ulicy Płockiej, w miej-
scu drewnianej konstrukcji po-
wstał murowany budynek admini-
stracyjny, w którym oprócz biura 
znajdowały się również szatnie dla 
zawodników czy natryski. Był on 
jednak niewielkich rozmiarów, a 
sternik klubu rozpoczął starania o 
budowę większego budynku, który 
spełniałby rolę hali sportowej, mó-
wiąc kolokwialnie, z prawdziwego 
zdarzenia.

Działaczom udało się pozyskać 
metalową konstrukcję hali trenin-
gowej dla ciężarowców, jednak jej 
wysokość nie pozwalała na to, by 
stworzyć obiekt o jakim myślał 
prezes Arceusz. W związku z tym, 
przygotowano wysokie murowane 
fundamenty, aby potem można było 
zainstalować na nich metalowe ele-
menty. Prace rozpoczęły się w 1976 
roku i opóźniła je niespodziewana 
śmierć sternika raciąskiego klubu w 
lutym 1977 roku. Ostatecznie bu-
dowa zakończyła się w 1978 roku, 

a przeprowadzono ją a jakże – w 
czynie społecznym. Razem z halą 
powstała również część, w któ-
rej znalazło się miejsce na szatnie 
oraz pomieszczenia biurowe. Jak 
relacjonuje Zbigniew Pawłowski w 
swojej publikacji, w klubie myślano 
również o urządzeniu w pobliżu 
nowego budynku kortów teniso-
wych i niewielkiego hotelu dla za-
wodników. Na ciekawych planach 
się jednak skończyło. W kolejnych 
latach obiekt przy ulicy Sportowej 
funkcjonował w niemal niezmie-
nionym od pierwotnego kształcie. 
Oczywiście wykonywane były nie-
zbędne bieżące prace, potrzebne 
do jego utrzymania oraz niewielkie 
działania modernizacyjne, jak np. 
zainstalowanie w miejsce drewnia-
nych ławek, plastikowych krzesełek 
na trybunie. W 2001 roku, po 23 
latach od ukończenia budowy nie-
zbędny był remont hali, który sfi-
nansowały władze Raciąża:

[…] po remoncie hala sportowa w 
Raciążu lśni niczym nowa […] re-
mont kapitalny polegał na wymia-
nie dachu i elementów blacharskich, 
ociepleniu, wymianie okien, w któ-
rych zamontowano szyby nietłukące. 
Nowe są drzwi zewnętrzne. Posadz-
ka, podobno po raz pierwszy, odkąd 
hala stoi, została poddana cyklinowa-
niu (zeszlifowano zniszczoną war-
stwę parkietu, a następnie podda-
no go polerowaniu, przyp. autora). 
Wnętrze pomalowano, w szatni po-
łożono terakotę […] – relacjonowa-
no w „Głosie Raciąża”. W planach 

było ponoć także utworzenie sauny 
i siłowni, jednak zostały one porzu-
cone na kolejne kilkanaście lat. 

Przez kolejne kilka lat na obiekcie 
nie dokonano żadnych znaczących 
inwestycji czy zmian, jednak wciąż 
raciąski stadion, w porównaniu do 
tych w innych okolicznych miej-
scowościach, prezentował się dosyć 
okazale. Jedynym mankamentem, z 
którym zmagali się zawodnicy była 
murawa, o czym w wywiadzie dla 
„Pulsu Raciąża” wspominał wiosną 
2007 roku ówczesny prezes Błękit-
nych, Andrzej Staniszewski – […] 
płyta boiska wymaga remontu. To 

już znajduje się w gestii miasta, bo 
klub nie jest w stanie dokonać tego 
samodzielnie. Na dziś w budżecie 
miasta nie ma na to pieniędzy. Na 
dziś ratujemy się doraźnymi napra-
wami płyty, choć jest to trudne. Jeśli 
tylko modernizacja będzie możliwa, 
to trzeba będzie zagrać jedną rundę 
na którymś z sąsiednich boisk, jednak 
na razie musimy poczekać. Jak miało 
się okazać, na modernizację trzeba 
było poczekać nieco ponad 2 lata. I 
nie objęła ona jedynie murawy, ale 
dużo większy zakres prac…

Dzieje raciąskiego stadionu były 
pełne zawirowań, zmian lokalizacji 
co czyni je niezwykle interesującą 
podróżą w czasie. Ta historia poka-
zuje, że sport był dla władz miasta, 
szczególnie w czasach powojen-
nych, niezwykle ważnym aspektem 
codziennego życia. Dość duże jak 

na tamte czasy nakłady finansowe 
ze strony ratusza na przygotowa-
nie najpierw piłkarskiego boiska, 
a w następstwie stadionu czy też 
bezinteresowne wsparcie ze strony 
mieszkańców są dowodami na to, 
że Błękitni stali się pewnego ro-
dzaju spoiwem, które jednoczyło 
ludzi we wspólnym celu. Raciąż nie 
chciał być gorszy od innych, nawet 
większych miejscowości. I stadion 
miał być tego dowodem. 

W kwietniowym numerze część 
III, a w niej m.in. o pracach remon-
towych na stadionie w latach 2009-
2010. 

Źródła: Zbigniew Pawłowski, 80 
lat LKS Błękitni Raciąż, Głos Ra-
ciąża, nr 11/2001, Puls Raciąża nr 
2/2007
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Konkurs rozstrzygnięty

Wsparcie dla Błękitnych Raciąż

Piękny jubileusz

Sto lat Błękitnych Raciąż – stadion [Część II]

Zawodnicy Błękitnych Raciąż na Stadionie – w tle budynek administracyjny 
(fotografia prawdopodobnie z początku lat 70.)
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Dzień Kobiet z Miastem i MCKSiR

 8 marca Burmistrz Mariusz Godlewski wraz z dyrektorem MCKSiR Arturem 
Adamskim ruszyli na ulice miasta, by w dniu ich święta rozdać Paniom 
wyjątkowe kwiaty. Zawitali także do miejskich jednostek, oraz szkół.  

Wieczorem w raciąskim domu kultury odbył się pokaz filmu „Zupa nic”, 
któremu towarzyszyła wyjątkowa oprawa


