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14 i 15 sierpnia mieszkańcy Miasta i Gminy Raciąż mieli okazję spędzić czas przechadzając się między kupieckimi 
kramami. Za nami już IX edycja Jarmarku Raciąskiego, a także szóste Miejsko-Gminne Dożynki Parafialne. 

Relacja z tych wydarzeń w tym numerze „Pulsu Raciąża”.
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

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. Wraz z moimi współ-
pracownikami z Urzędu Miejskiego 
przez kilkanaście miesięcy podejmo-
waliśmy szereg działań, abyśmy jako 
samorząd mogli rozpocząć budowę 
nowych bloków komunalnych. Po 
przyznaniu przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego dotacji na ten cel, 
mogliśmy podjąć kolejne kroki – 
wyłonienie wykonawcy i podpisanie 
z nim umowy. Stało się to dokładnie 
18 marca 2022 r., zaś w maju oficjal-
nie rozpoczęliśmy realizację zadania 
pn. „Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w 
Raciążu przy ul. Akacjowej”. Dziś 
mury jednego z budynków syste-
matycznie „rosną”, zaś fundamenty 
drugiego zostały już wylane. Bar-
dzo się cieszę, że ta inwestycja jest 
już w fazie tworzenia, a mieszkańcy 
systematycznie mogą oglądać efekty 
poszczególnych działań. Wewnątrz 
sierpniowego „Pulsu Raciąża” mogą 
Państwo przeczytać o postępach 
prac, a także zobaczyć nowe zdjęcia z 
placu budowy. Zachęcam do lektury.  

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

dziewiąta edycja Jarmarku Racią-
skiego – wydarzenia, które ma swoją 
markę i jest rozpoznawalne zarówno 
na terenie naszego powiatu, jak i 
północnego Mazowsza. Przez te dwa 
dni ponownie mogliśmy spotkać się 
z naszą lokalną kulturą oraz tradycją 
ziemi raciąskiej. Jako Burmistrz Ra-
ciąża bardzo cieszę się, że gościliśmy 
w naszym mieście wielu lokalnych 
wystawców, którzy mieli okazję, aby 
zaprezentować swoje produkty – za-
równo te kulinarne jak i rękodziel-
nicze. Odwiedzając poszczególne 
stoiska byłem pod wrażeniem umie-
jętności członkiń i członków Kół 
Gospodyń Wiejskich, a także na-
szych miejskich stowarzyszeń – Sto-
warzyszenia Seniorów, Emerytów i 
Rencistów oraz Regionalnego Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Raciążu. 
Swoje stoisko miała także znana nam 
wszystkim „Psijazna Dłoń” – każdy 
mógł podejść i pogłaskać czy przy-
tulić czworonożnych podopiecznych 
stowarzyszenia, którzy towarzyszyli 
swoim opiekunom. Duży zaintere-
sowaniem cieszyło się stoisko Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu, gdzie sentyment 

wywoływały szczególnie szkolne 
kroniki, w których można było obej-
rzeć wiele zdjęć sprzed kilkunastu 
lat. Obecni byli również członkowie 
Stowarzyszenia Honorowych Daw-
ców Krwi, którzy systematycznie 
oddając swoją krew, przyczyniają się 
do ratowania ludzkiego życia. Wielu 
z Państwa odwiedziło stoisko Urzę-
du Miejskiego, gdzie można było 
otrzymać miejskie gadżety – długo-
pisy, smycze, breloczki, podkładki 
pod kubek czy magnesy. Zadbali-
śmy również o najmłodszych – 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 Zbigniewowi Sadow-
skiemu bardzo zależało. Podczas te-
gorocznej edycji naszego wydarzenia 
odbyły się już szóste miejsko-gminne 
dożynki. To bardzo ważne, abyśmy 
podtrzymywali tradycję, którą kul-
tywowali nasi ojcowie i dziadowie, 
dziękując Bogu za plony. Dożynki 
to także okazja do tego, aby powie-
dzieć rolnikom z terenu miasta oraz 
gminy Raciąż zwykłe „dziękuję”. 
Należy pamiętać, że to ich niezwykle 
ciężka, codzienna praca sprawia, że 
nie brakuje nam żywności. W tym 
miejscu chciałbym także podzię-
kować współorganizatorom IX Jar-
marku Raciąskiego – Gminie Raciąż 
oraz Miejskiemu Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu, a także 
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 

jubileuszowej X edycji Jarmarku!

Budowa Jednostki PSP coraz 
bliżej

25 sierpnia 2022 r. miało miejsce 
oficjalne przekazanie placu budo-
wy pod Jednostkę Ratowniczo-Ga-
śniczą Państwowej Straży Pożarnej. 
Ponieważ nie mogłem uczestniczyć 
w tym wydarzeniu, jako przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego zjawili 
się na nim Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Chrzanowski oraz 
Skarbnik Maria Karwowska. Tak jak 
powiedział Pan Przewodniczący, ta 
rządowa inwestycja jest dla naszego 
miasta kwestią niezwykle prestiżową, 
ale przede wszystkim wpłynie ona 
na podniesienie bezpieczeństwa nie 
tylko mieszkańców samego Raciąża, 
ale także Gminy Raciąż. Jestem bar-
dzo zbudowany słowami Ministra 
Macieja Wąsika, który podkreślił, że 
w Raciążu działa Ochotnicza Straż 
Pożarna, która wykonuje swoje obo-
wiązki na bardzo wysokim poziomie 
i w dalszym ciągu może ona liczyć 
na wsparcie. Nie muszę chyba niko-
go przekonywać do stwierdzenia, że 
dzięki naszym druhom każdy z nas 
może czuć się bezpiecznie, zarówno 
podczas pogodowych anomalii, jak 
i w czasie różnego rodzaju groźnych 

zdarzeń losowych. Liczę na to, że 
będziemy świadkami systematycznej 
i owocnej współpracy między jed-
nostką Państwowej Straży Pożarnej 
a raciąską strażą ochotniczą. Według 
informacji inwestora, budynek PSP 
w naszym mieście ma zostać ukoń-
czony w III kwartale 2023 roku. W 
tym numerze „Pulsu Raciąża” mo-
żecie Państwo dowiedzieć się nieco 
więcej na temat głosowania w akcji 
marki „Harnaś”. Każdy z nas do 15 
października może wspomóc OSP 
Raciąż w rywalizacji o finansowe 
wsparcie. Więcej na stronie 11 naszej 
gazety.

Kanalizacja – nie zwlekaj, 
podłącz się!

Choć ten temat funkcjonuje w 
przestrzeni miejskiej od kilkunastu 
miesięcy, muszę poruszyć go po raz 
kolejny. Chodzi o kwestię podłącza-
nia się do nowej kanalizacji miejskiej, 
wybudowanej w ramach projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż”. Prace, które zakoń-
czyliśmy wraz z końcem listopada 
2019 roku wyeliminowały problem, 
który był dla nas jako miasta zawsty-
dzający i przez wiele lat spędzał mi 
sen z powiek, a mianowicie – brak 
kanalizacji na jednej z głównych ulic 
Raciąża. Niestety, mimo tego, że 
pojawiła się możliwość podłączenia 
do kanalizacji, a zarówno ze strony 
miasta jak i Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Raciążu wprowadzono szereg 
udogodnień i zaproponowano szero-
ki zakres wsparcia, właściciele wielu 
posesji dalej nie wykonali przyłącza. 
Jest to dosyć kłopotliwe, ponieważ 
kiedy pozyskiwałem dofinansowanie 

na budowę kanalizacji, jako Gmina 
Miasto Raciąż zobowiązaliśmy się do 
osiągnięcia tzw. efektu ekologiczne-
go, który ma bezpośredni związek z 
ilością podłączonych gospodarstw 
domowych. Jeśli nie uda się tego 
zrealizować w wyznaczonym termi-
nie, grozi nam jako samorządowi 
nakaz zwrotu odpowiedniej części 
przekazanej dotacji, co z pewnością 
będzie bardzo niekorzystne i przy-
niesie za sobą wiele niepotrzebnych 
problemów. Raz jeszcze apeluję o 
to, aby nie zwlekać i wykonać przy-
łącze. Zróbcie to Państwo przede 
wszystkim dla własnej wygody oraz 
oszczędności czasu i pieniędzy.

78. rocznica wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego 

W 78. 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 latach 
ucisku i terroru ze strony niemiec-
kiego okupanta o to było warto się 
bić, aby choć przez chwilę poczuć się 
wolnym. W Powstaniu brali udział 
także ludzie stąd, z naszego miasta. 
Według informacji jakie posiadamy, 
w Warszawie walczyło 11 mieszkań-
ców Raciąża. Grób jednego z nich, 
Jana Wawrowskiego znajduje się 
na naszym parafialnym cmentarzu. 
1 sierpnia w godzinę „W” zawyły 
symboliczne syreny, by uczcić tych, 
którzy przelewali krew za przyszłe 
pokolenia, a pod pomnikiem pamię-
ci zapalono znicze. Cześć i chwała 
Bohaterom!

Wizualizacja budynku Jednostki PSP w Raciążu.
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Od kilku miesięcy nieprze-
rwanie trwają działania wyko-
nawcy przy jednej z najważ-
niejszych miejskich inwestycji 
ostatnich lat – budowie dwóch 
nowych bloków komunalnych.

 
Kontynuowane są prace przy tzw. 

budynku A. Po wykonaniu funda-
mentów i odpowiednim ich zabez-
pieczeniu, teraz trwa już budowa 
ścian, które z każdym dniem osiągają 
coraz wyższą wysokość. Wykonawca 
działa również przy budynku B - go-
towe są jego fundamenty i niebawem 
również tam ruszą pozostałe prace 
budowlane. 

Realizacja zadania pn. „Budowa 
dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Raciążu przy ul. 
Akacjowej” to koszt niemal 7 mln 
złotych. Wewnątrz bloków znajdą się 
42 nowe mieszkania komunalne o 
powierzchni od 25 do 50 m2. Wokół 
budynków powstanie także niezbęd-
na architektura – miejsca parkingo-
we i plac zabaw. 

RED 

Bloki w budowie

Trwają prace przy Akacjowej 

   Jako Burmistrz Miasta bardzo cieszę się z tego, 
że wystartowaliśmy w tym roku z budową bloków że wystartowaliśmy w tym roku z budową bloków 
przy Akacjowej. Razem z moimi współpracownikami 
z Urzędu Miejskiego, którym bardzo dziękuję, 
musieliśmy wykonać ogrom pracy, aby w ogóle móc 
rozpocząć realizację tej inwestycji. Kluczowe było 
wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który 
przekazał naszemu samorządowi 6,6 mln złotych 
doonansowania, za co jestem niezwykle wdzięczny. 
Ze względu na wiele czynników, m.in. zmiany cen
i zawirowania na rynku materiałów budowlanych, 
mierzymy się z trudnym zadaniem, jednak wraz
z wykonawcą robimy wszystko, aby budowę dwóch 
bloków wykonać i odebrać w terminie. Inwestycja
na Akacjowej to milowy krok w stronę znaczącej 
poprawy sytuacji mieszkaniowej w mieście
na Akacjowej to milowy krok w stronę znaczącej 
poprawy sytuacji mieszkaniowej w mieście
i kolejna symboliczna „cegiełka” dołożona
do jego rozwoju
 – mówi Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski.

“
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Mnóstwo stoisk wystawien-
niczych z różnorodnym asor-
tymentem, animacje dla dzie-
ci, koncerty pierwszego, a 
tradycyjne dożynki drugiego 
dnia – tak w bardzo dużym skró-
cie można opisać dziewiątą edy-
cję Jarmarku Raciąskiego, która 
odbyła się w dniu 14 sierpnia 
oraz szóstą edycję dożynek, 
które odbyły się 15 sierpnia. 

Centrum tegorocznego Jarmarku, 
podobnie jak dwóch ostatnich edy-
cji, był tzw. duży park miejski i plac 
przy budynku Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji. W nie-
dzielę (14 sierpnia) już od rana moż-
na było zaopatrywać się na stoiskach 
wystawienniczych, gdzie królowały 
produkty przygotowane przez sto-
warzyszenia i kluby z terenu Miasta 
Raciąż oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu Gminy Raciąż. Można 
było skosztować chleba ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym, szarych klusek 
z modrą kapustą i boczkiem, serów, 
pierogów czy pysznych domowych 
ciast z szarlotką i sernikiem na cze-
le. Spragnieni także znaleźli coś 

dla siebie – mowa tu oczywiście o 
nalewkach własnej produkcji, któ-
re cieszyły się dużą popularnością. 
Wszystkich produktów nie sposób 
jednak wymienić. Nie zabrakło także 
różnorodnych wyrobów rękodzielni-
czych – robione na szydełku czapki 
i kominy, zabawki, obrusy, drewnia-
ne płaskorzeźby, breloki, magnesy, 
kwiaty z krepiny i wiele, wiele in-
nych. Dostępne były znane w całym 
Raciążu sówki, robione przez Panie 
należące do Regionalnego Stowarzy-
szenia Twórców Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Raciążu. Wcze-
snym popołudniem Jarmark został 
oficjalnie otwarty przez organizato-
rów – Burmistrza Raciąża Mariusza 
Godlewskiego, Wójta Gminy Raciąż 
Zbigniewa Sadowskiego i Dyrektora 
MCKSiR Artura Adamskiego. Głos 
zabrali także Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Raciążu Paweł Chrza-
nowski i Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Raciąż Grażyna Rogowska. Wy-
darzenie ze sceny prowadził znany 
aktor i konferansjer – Andrzej Krucz.

Energia na scenie
Im bliżej było do wieczora, tym 

coraz bardziej rosło oczekiwanie na 
tradycyjne koncerty, które towarzy-
szą Jarmarkowi od początku jego 
istnienia. Jako pierwszy na scenie 
pojawił się Patryk Strzelecki, który 
zaśpiewał w nieco cięższym klima-
cie. Następnie rozpoczął się występ 
gwiazdy wieczoru, Pani Krystyny 
Giżowskiej – autorki takich przebo-
jów jak „Przeżyłam z tobą tyle lat” 
czy „Złote obrączki”. Przy dźwię-
kach tych utworów bawiła się nie 
tylko ta starsza, ale również młodsza 
część zgromadzonej przy w okoli-
cy MCKSiR widowni. To nie był 
jednak koniec emocji i wokalnych 
występów. Na scenie pojawili się 
jeszcze Maya Onischuk wraz z cór-
ką oraz grupa The Ukrainian Folk. 
Po zaśpiewaniu ostatniego utworu 
w imieniu organizatorów artystom 
podziękowali Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski oraz Dyrektor 
MCKSiR Artur Adamski. Do po-
dziękowań dołączyła się również 
obecna na imprezie Starosta Powia-
tu Płońskiego Elżbieta Wiśniewska. 
Muzyczną ucztę zakończyła zabawa 
do północy z DJ’em Tuk Muz. 

Raciąż ponownie miastem kupieckim

Jarmark znów zawitał do Raciąża. IX edycja za nami! 
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VI Dożynki Miejsko-Gminne 
15 sierpnia to w parafii pw. św. 

Wojciecha w Raciążu czas odpustu, 
ale także miejsko-gminnych dożynek 
parafialnych, które zorganizowano 
już po raz szósty. Uroczystej sumie 
odpustowej przewodniczył ks. kan. 
Wiesław Piątek. Podczas liturgii po-
święcone zostały tradycyjne dary i 
wieńce, symbolizujące podziękowa-
nia za tegoroczne plony, które udało 
się zebrać. Do stóp ołtarza raciąskiej 
świątyni przyniesiono m.in. owoce, 
warzywa, wędliny, sery, wino, sym-
boliczny dożynkowy chleb, a także 
woreczki z ziarnem, które następnie 
przekazano przedstawicielom po-
szczególnych sołectw. Po zakończe-
niu mszy wierni w pochodzie udali 
się w stronę dużego parku miejskie-
go. Prowadziła go orkiestra dęta 
działająca przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raciążu, a tuż za nią je-
chały bryczka ze starostami dożynek 
i zaproszonymi gośćmi. Dożynki 
także zostały oficjalnie otwarte przez 
organizatorów: Burmistrza Mia-
sta Raciąż Mariusza Godlewskiego, 
Wójta Gminy Raciąż Zbigniewa Sa-
dowskiego oraz Dyrektora MCKSiR 
Artura Adamskiego, przy udziale Wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Raciążu Jerzego Lawendowskiego 
i Przewodniczącej Rady Gminy Gra-
żyny Rogowskiej oraz zaproszonych 
gości: Posłankę Annę Cicholską, Po-
sła Arkadiusza Iwaniaka, Kierownika 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Ciechanowie 
Annę Żebrowską, Starostę Powia-
tu Płońskiego Elżbietę Wiśniewską 
oraz Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Dariusza Żelasko. Zgodnie 
podkreślili, że podtrzymywanie tej 
tradycji, którą kultywowali nasi dzia-
dowie i ojcowie jest niezwykle ważne 
i buduje naszą lokalną tożsamość. 

Zaznaczyli, że rolnik powinien być 
doceniany przez wszystkich, ponie-
waż dzięki jego wytężonej pracy nie 
musimy martwić się o żywność. Rol-
nikom życzono także jak najmniej 
niepewności, jeśli chodzi o ceny za 
owoce ich pracy, sprzyjającej pogo-
dy oraz opieki boskiej opatrzności. 
Na scenie zaprezentowała się wspo-
mniana orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raciążu, chór seniorów 
z Raciąża, seniorki z Koziebród oraz 
zespół ludowy Krajkowiacy. 

Nagrody przyznane
Organizatorzy przyznali również 

nagrody w poszczególnych konkur-
sach, które odbyły się w ramach IX 
Jarmarku Raciąskiego. 

Tradycyjny strój dożynkowy: 
I miejsce - Koło Gospodyń Wiej-

skich w Kaczorowach
II miejsce - Koło Gospodyń Wiej-

skich w Małej Wsi
III miejsce - Koło Gospodyń Wiej-

skich w Krajkowie
Tradycja oczami młodości:
I miejsce ex aequo: Koło Gospo-

dyń Wiejskich w Cieciersku „Ciecie-
rzanki” oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Szapsku „My kobiety”

II miejsce - Koło Gospodyń Wiej-
skich w Lipie „Bez lipy”

Konkursu na najlepsze stoisko wy-
stawiennicze z produktami tradycyj-
nymi i regionalnymi:

I miejsce - Koło Gospodyń Wiej-
skich w Krajkowie

II miejsce - Zespół Szkół w Racią-
żu/Stowarzyszenie Wizją Zespoleni

III miejsce - Koło Gospodyń Wiej-
skich w Kaczorowach

Wyróżnienie - Klub Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

Konkurs rzeźbiarski ukazujący gi-
nące zawody

I miejsce - Miklaszewski Roman 
II miejsce - Gołębiewski Jerzy 
III miejsce - Szuliński Zbigniew 
Wyróżnienie - Krajewski Krzysztof 
(Organizatorzy wzięli pod uwa-

gę sugestie dotyczące przeprowa-
dzenia konkursów zgłoszone przez 
uczestników i zapowiadają wpro-
wadzenie zmian w przyszłorocz-
nych edycjach.)

Jedno jest pewne – po raz kolejny 
były to niezwykle udane, ekscytują-
ce dwa dni, podczas których każdy 
mógł spotkać się z lokalną tradycją 
ziemi raciąskiej. 

 
RED 
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Dodatek węglowy w wysokości 3 
000 zł zasili budżety domowe gospo-
darstw domowych, których źródłem 
ogrzewania jest węgiel lub paliwa 
węglopochodne.

Dodatek przysługiwał będzie go-
spodarstwom domowym, dla któ-
rych głównym źródłem ogrzewania 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe – zasilane węglem kamiennym, 
brykietem lub peletem, zawierający-
mi co najmniej 85% węgla kamien-
nego.

W zaproponowanym rozwiązaniu 
nie ma kryteriów dochodowych, a 
dodatek będzie przysługiwał również 
gospodarstwom, które już zakupi-
ły węgiel.  Warunkiem otrzymania 
dodatku będzie wpis lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy – po-
dobnie jak w przypadku dodatku 
osłonowego, będzie można składać 
do gminy. Jego wzór będzie jednolity 
dla całej Polski.

Gospodarstwa domowe mogą 
wnioskować o wypłatę 3000 zł do-
datku na zakup węgla w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Raciążu do dnia 30 listopada na 
piśmie lub drogą elektroniczną, 
czyli przez system ePUAP. 

Wniosek o dodatek węglowy
Co jest konieczne, by wypełnić 

wniosek o dodatek węglowy?
• Formularz jest prosty. Na po-

czątku wpisujemy informację do 
kogo kierujemy wniosek. Wnioski o 
dodatek węglowy będą rozpatrywały 
gminy, więc trzeba podać, czy będzie 
to wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, w którym mieszkamy.

• Następnie osoba składająca 

wniosek powinna wpisać swoje dane, 
w tym imię i nazwisko, PESEL oraz 
adres zamieszkania.

• Jeżeli w skład gospodarstwa do-
mowego wchodzą też inne osoby, w 
kolejnej rubryce wpisujemy ich dane 
osobowe z numerem PESEL i adre-
sem zamieszkania.

• Następnie w formularzu zazna-
czamy jedno, główne źródło ogrze-
wania węglowego, np. kocioł na 

paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. 
Pamiętajmy - wskazane przez nas 
źródło ogrzewania powinno być 
wcześniej wpisane do lub zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. Będzie to weryfikowane 
przez gminę na etapie rozpatrywania 
wniosku.

• Na koniec podpisujemy oświad-
czenie o tym, że podane w formula-
rzu dane są prawdziwe.

• Od dnia złożenia prawidłowo 
wypełnionego wniosku gmina bę-
dzie miała 30 dni na wypłatę dodat-
ku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Wzór wniosku jest dostępny do 
pobrania na stronie internetowej ht-
tps://www.gov.pl/web/klimat/wnio-
sek-o-dodatek-weglowy. 

RED 

 

Dodatek węglowy – można składać wnioski
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17 sierpnia 2022 r. Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski wraz 
z Panią Skarbnik Marią Karwow-
ską podpisali umowę za zakup 
i montaż nowej centrali tele-
fonicznej na potrzeby Urzędu 
Miejskiego.

Centrala, z której aktualnie ko-
rzysta Urząd ma kilkanaście lat, jest 
przestarzała i coraz częściej ulega 
awariom. Nowy sprzęt będzie od-
powiadał obecnym standardom 
technicznym i zagwarantuje wysoką 
jakość połączeń, umożliwiając bez-
pośrednie połączenie się z konkret-
nym pracownikiem Urzędu. 

Urządzenie zostanie zakupione w 
ramach realizacji projektu grantowe-
go „Cyfrowa Gmina” finansowane-
go w całości ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnie-
nie odporności na zagrożenia REAC-
T-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy 

JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia na podstawie 
umowy o powierzenie grantu. 

Nowa centrala telefoniczna pojawi 
się w Urzędzie w ciągu najbliższych 
kilku tygodni.

Przypomnijmy, że na podstawie 
umowy z kwietnia bieżącego roku 
Gmina Miasto Raciąż otrzymała 
grant w wysokości niemal 132 ty-
sięcy złotych. Realizacja projektu 
„Cyfrowa Gmina” pozwoli na dalszą 
cyfryzację naszej jednostki samorzą-
dowej poprzez zakupy niezbędnego 
sprzętu, takiego jak nośniki danych, 
specjalistyczne oprogramowanie czy 
programy antywirusowe. Przepro-
wadzane będą także szkolenia dla 
pracowników. Jednym z najważniej-
szych celów będzie również dążenie 
do poprawy cyberpezbieczeństwa 
m.in. przez rozbudowę zabezpieczeń 
sieciowych.

RED

Komisariat Policji w Raciążu in-
formuje, iż w okresie od 01 sierp-
nia 2022 roku do 31 stycznia 2023 
roku dzielnicowi miejscy komi-
sariatu będą prowadzić działania 
priorytetowe w zakresie przeciw-
działania spożywaniu alkoholu w 
miejscach publicznych (park miej-
ski pl. Mickiewicza mł. asp. Seba-
stian Kownacki oraz rejon sklepu 

Gama ul. 11 listopada 4 st. asp. 
Marek Laskowski).

Powyższe działania mają na celu 
w szczególności przypomnienie o 
obowiązku przestrzegania prze-
pisów Ustawy o Wychowaniu w 
Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Al-
koholizmowi.

Uwaga Mieszkańcy! 

Komunikat Komisariatu 
Policji w Raciążu

Kolejna inwestycja zakończona

Chodnik wzdłuż ulicy
 Zawoda ukończony

Pod koniec sierpnia zakończo-
ne zostały prace przy przebudowie 
chodnika wzdłuż ulicy Zawoda. 
Pierwsza część - od skrzyżowania ulic 
Zawoda i 19 Stycznia do zjazdu w 
ulicę Akacjową została wykonana je-
sienią ubiegłego roku. Wybudowano 
wówczas ponad 230 metrów nowego 
pieszego traktu. W lipcu pracownicy 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej rozpoczę-
li działania na odcinku od zjazdu w 
ulicę Akacjową, do zakładu Polmlek. 
W sumie położono około 130 me-
trów bieżących kostki brukowej. To 
kolejna inwestycja, którą miasto zre-
alizowało w calu poprawy komfor-
tu życia codziennego mieszkańców 
miasta. 

RED

Projekt „Cyfrowa Gmina” w realizacji

Nowe rozwiązania techniczne w Urzędzie Miejskim
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1 sierpnia obchodziliśmy 78. 
rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego – zbrojnego wy-
stąpienia żołnierzy Armii Kra-
jowej przeciwko niemieckiemu 
okupantowi. Był to największy 
zryw ruchu oporu przeciwko 
hitlerowcom w okupowanej Eu-
ropie. 

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”. 

Wiemy, że w walkach powstań-
czych brali udział także osoby po-
chodzące z Raciąża – według po-
siadanych przez nas na tę chwilę 
informacji, było to 11 osób. Oto ich 
nazwiska:

• Janina Baranowska „Dzidka”
• Rajmund Barański „Rajmund” 
• Henryk Bartnikowski „Krzysz-

tof”
• Andrzej Chyczewski „Gustaw”

• Janusz Chyczewski „Pawlak”
• Stanisława Kozłowska „Eugenia”
• Stanisław Krusiewicz „Grom”
• Wincenty Sławiński „Wicek”
• Stanisław Sosiński „Brzęczyk”
• Maria Stępień „Hala”
• Jan Wawrowski „Muranowska”, 

„Janek” 
• Stanisław Żelaziński „Zielonka”

RED

25 sierpnia 2022 r. odbyło się 
uroczyste przekazanie placu 
budowy pod siedzibę Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Raciążu. 
Na zakupionej pod tę inwesty-
cję działce pojawiło się wielu 
szacownych gości, na czele z 
Ministrem Maciejem Wąsikiem. 

Oprócz przedstawiciela Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji do Raciąża zawitali 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Płońsku bryg. Ar-
tur Czachowski, nadbryg. Jarosław 
Nowosielski - Mazowiecki Komen-

dant Wojewódzki PSP, radny woje-
wódzki Artur Czapliński czy radni 
powiatowi – Bożena Szerszeniewska 
i Elżbieta Kuźniewska. Nie zabra-
kło przedstawicieli władz miasta – 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Raciążu Pawła Chrzanowskiego i 
Skarbnik Marii Karwowskiej (repre-
zentowali nieobecnego burmistrza 
Mariusza Godlewskiego). Obecni 
byli także Wójt Zbigniew Sadowski, 
a także przedstawiciele wykonawcy 
całej inwestycji, firmy BIOŚ – Piotr 
Gierczak i Michał Rybarczyk.

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczy-
stości przez bryg. Artura Czachow-
skiego, który podkreślał, że usytu-

owanie siedziby JRG PSP w Raciążu 
pozwoli zabezpieczyć także części po-
wiatów żuromińskiego i ciechanow-
skiego, przystąpiono do podpisania 
umowy między inwestorem a wyko-
nawcą na budowę Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej PSP w Raciążu (etap 
I). Następnie oficjalnie przekazano 
teren budowy, na którym lada chwila 
zaczną się pierwsze prace. 

Kilka chwil później głos zabrał 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji Maciej Wąsik, który podkreślił, że 
Państwowa Straż Pożarna będzie na 
pewno współpracować z Ochotni-
czą Strażą Pożarną, która zawsze jest 

przygotowana do swoich zadań bar-
dzo profesjonalnie. Minister ocenił, 
że obecność PSP w Raciążu z pew-
nością podniesie poziom bezpieczeń-
stwa mieszkańców zarówno miasta 
jak i gminy, a w szczególności biorąc 
pod uwagę zdarzenia drogowe. 

Tuż po nim, w imieniu burmistrza 
Godlewskiego na temat inwestycji 
wypowiedział się Paweł Chrzanowski 
– Ta inwestycja, która tu powstanie 
jest dla miasta potężną inwestycją. 
Podniesie ona prestiż tego miasta. 
Jako radni długo rozmawialiśmy o 
tej inwestycji, mieliśmy pewnego 
rodzaju obawy, ale po słowach pana 
ministra się uspokoiliśmy, bo pan 
minister widzi też potrzebę istnienia 
naszej długoletniej OSP w Raciążu. 
Tak naprawdę nie mamy się czego 
powstydzić, bo do dzisiejszego dnia 
świetnie broniła nas przed wszystki-
mi zagrożeniami. To wspaniali dru-

howie, którzy nas na pewno nie za-
wiodą i liczę, że ta współpraca będzie 
dalej pogłębiana. Cieszę się, że pan 
minister znalazł na mapie całej Pol-
ski miasto Raciąż […] – podkreślał 
przewodniczący rady miejskiej. 

Końcowym akordem uroczystości 
było symboliczne wbicie szpadli pod 
budowę nowej strażnicy. Wszyscy 
obecni na przyszłym placu budowy 
mieli także okazję, aby obejrzeć wi-
zualizację budynku, który powstanie 
w Raciążu. 

Przypomnijmy, że miasto Raciąż 
oraz gmina Raciąż przekazały na 
zakup działki w sumie 80 tysięcy 
złotych. Koszt budowy jednostki 
szacuje się w tej chwili na około 18 
mln złotych, a termin jej oddania do 
użytku to III kwartał 2023 roku. 

RED

Rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Cześć i Chwała Bohaterom! 

Symboliczne szpadle poszły w ruch

Niebawem początek prac przy budowie jednostki PSP w Raciążu

1 sierpnia pod Pomnikiem Pamięci znicze i kwiaty złożyli przedstawiciele władz
 miejskich - Sekretarz Renata Kujawa, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Paweł Chrzanowski i Radny Jerzy Lawendowski.
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Po wielu zawirowaniach uda-
ło się skompletować i ponownie 
stworzyć seniorski zespół Błę-
kitnych Raciąż. Przypomnijmy, 
że jesienią 2021 roku drużyna 
występowała w ciechanowsko-
-ostrołęckiej Lidze Okręgowej, 
jednak z powodu braków ka-
drowych nie przystąpiła do run-
dy wiosennej.

Nowe rozgrywki 
W sezonie 2022/2023 Błękitni 

będą rywalizować w Klasie B okręgu 
płockiego. Przeniesienie do innego 
okręgu jest spowodowane choćby 
względami ekonomicznymi – klub 
poniesie znacznie mniejsze kosz-
ty dojazdów na mecze wyjazdowe. 
Reaktywowana drużyna rozpoczęła 
treningi 9 lipca i na tę chwilę liczy 
25 zawodników. W większości są to 

młodzi gracze z Raciąża oraz okolic. 
Funkcję trenera I drużyny powie-
rzono Leszkowi Chyczewskiemu. 
Celem Błękitnych na ten sezon jest 
awans do Klasy A.  (Pierwszy mecz 
ligowy, który Błękitni rozegrali na 
wyjeździe Błękitnymi II Gąbin został 
rozegrany po zamknięciu tego wyda-
nia „Pulsu Raciąża”. 

Miejska dotacja
Pod koniec lipca rozstrzygnięty 

został konkurs ofert na realizację za-
dania publicznego w zakresie wspie-
rania i upowszechniania kultury 
fizycznej. W wyniku jego rozstrzy-
gnięcia Błękitni otrzymali z budżetu 
miasta dotację w wysokości 31 tysię-
cy złotych na realizację zadania pn. 
„Organizowanie rozgrywek piłkar-
skich dla różnych grup wiekowych”. 
Umowa została podpisana 25 lipca 

przez Burmistrza Miasta Mariusza 
Godlewskiego, Prezesa Wojciecha 
Stanowskiego oraz Skarbnika Rober-
ta Kędzierskiego. 

Nie tylko seniorzy 
Swoje mecze ligowe rozegrały już 

młodzieżowe zespoły Błękitnych. 
Juniorzy po efektownej wygranej 
7:3 w 1. kolejce Ligi Okręgowej z 
Wkrą Sochocin, w drugim meczu 
musieli w Strzegowie uznać wyższość 
miejscowego GKS, przegrywając 
0:2. Dobrze swoje rozgrywki zaczęli 
Młodzicy – podopieczni Sławomira 
Jóźwiaka najpierw pokonali Kryształ 
Glinojeck 4:1, a następnie bezbram-
kowo zremisowali z Mławianką II 
Mława. 

RED

Marka „Harnaś” po raz kolej-
ny zorganizowała akcję wspar-
cia dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z całego kraju. Po-
przez internetowe głosowanie 
można pomóc poszczególnym 
jednostkom w wygraniu dofi-
nansowania. O wsparcie walczy 
także OSP Raciąż. 

W internetowym głosowaniu każ-
dego dnia można oddać jeden głos 
na wybraną przez siebie jednostkę 
OSP. Zgodnie z regulaminem, 
jednostki z największą liczbą głosów 
mogą liczyć na nagrody pieniężne. 
Organizatorzy przygotowali:

• 2 razy po 10 tysięcy złotych,

• 5 razy po 6 tysięcy złotych,
• 50 razy po 3 tysiące złotych. 
W rankingu z 30 sierpnia raciąscy 

druhowie zajmowali 3. miejsce z 
dorobkiem 9112 punktów. Zachę-
camy Państwa do wzięcia udziału 
w głosowaniu, które trwa do 15 
października. Tym prostym gestem 
możemy dołożyć swoją cegiełkę do 
pozyskania dofinansowania przez 
OSP Raciąż. Wszelkie szczegóły na 
temat akcji można znaleźć na face-
bookowej stronie raciąskiej straży. 

RED  

Wiadomości sportowe

Błękitni ponownie
 z zespołem seniorskim

Weź udział w akcji „Harnasia”

Zagłosuj – wesprzyj 
Druhów z OSP Raciąż!

25 lipca przedstawiciele klubu podpisali z Burmistrzem umowę
 na dofinansowanie z budżetu miasta.
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