
11 lipca 2022 r.  
w Sali Ślubów Urzę-
du Miejskiego w Ra-
ciążu podpisana zo-
stała umowa między 
Gminą Miasto Raciąż 
a Zarządem Dróg 
i Mostów w Płońsku, 
na wykonanie in-
westycji drogowych 
w mieście. Przebudo-
wanych zostanie 13 
ulic.
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy,
rok 2022 jest dla naszego 

miasta wyjątkowy, ze względu na 
piękny i ważny jubileusz – stulecie 
odzyskania praw miejskich. Nadał je 
29 grudnia 1425 roku książę Ziemo-
wit IV, co przyczyniło się do praw-
dziwego rozkwitu Raciąża. Ponad 
400 lat później nasze miasto zostało 
„zdegradowane” przez cara, co było 
elementem kary za wybuch powsta-
nia styczniowego, poprzez które pol-
scy patrioci walczyli o wolną i nieza-
leżną od rosyjskiej tyranii ojczyznę. 
Taki stan rzeczy trwał aż 53 lata, 
jednak po odzyskaniu upragnionej 
niepodległości przysłowiowe „świa-
tełko w tunelu” rozbłysło również i 
dla naszej miejscowości. Dokładnie 
1 lipca 1922 roku dzięki rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów, Raciąż po-
wrócił na mapę polskich miast. Jest 
to niezwykle ważny fakt historyczny, 
o którym każdy z nas tu mieszka-
jących powinien pamiętać. Jestem 
Burmistrzem Miasta, ale przede 
wszystkim raciążaninem, dlatego 
systematycznie podejmuję inicjaty-
wy promujące nasze dziedzictwo i 
lokalną tożsamość. Takim projek-
tem jest Wirtualne Muzeum Ziemi 
Raciąskiej, które oficjalnie urucho-
miliśmy 1 lipca 2022 roku. Przez 
kilkanaście miesięcy pracownicy me-
rytoryczni działali nad pozyskiwa-
niem, digitalizacją i umieszczaniem 
wszelkich historycznych materiałów 
w zasobach naszego muzeum, któ-
re systematycznie się powiększały. 
Cieszę się, że ta inicjatywa się urze-
czywistniła i chciałbym w tym miej-
scu podziękować Panu Damianowi 
Szcześniewskiemu za bezinteresowne 
wykonanie strony internetowej Mu-
zeum, a także wszystkim osobom za-
angażowanym w jego przygotowanie 
oraz Mieszkańcom, którzy przekazy-
wali historyczne materiały i pamiątki 
do utrwalenia. Jeśli ktoś z Państwa 
posiada w swoich zbiorach zdjęcia, 
dokumenty bądź inne przedmioty, 
które mogą znaleźć swoje miejsce w 
Muzeum, zachęcamy do kontaktu 
– jesteśmy otwarci na wszelkie pro-
pozycje. Tymczasem zachęcam do 
obejrzenia zbiorów, jakie do tej pory 
udało nam się zgromadzić. Można to 
zrobić pod adresem muzeum.umra-
ciaz.pl. Jedno kliknięcie – Tysiąc 
lat historii. Wejdź i poznaj ją. 

Drogi to priorytet 
Wielokrotnie podkreślałem, że 

od momentu objęcia przeze mnie 
funkcji Burmistrza Miasta, inwesty-
cyjnym priorytetem była poprawa 
stanu infrastruktury drogowej. My-
ślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę 

z tego, że w porównaniu do innych 
miast i miejscowości naszego regio-
nu mamy na tym polu bardzo duże 
zaległości, sięgające niekiedy kilku-
dziesięciu lat. Od 9 lat to systema-
tycznie się zmienia, jednak jak każdy 
samorząd mamy swoje ograniczenia i 
nie możemy pozwolić sobie na prze-
budowę wszystkich dróg w krótkim 
czasie. Mimo to, co roku podejmu-
jemy szereg działań, aby komfort 
życia mieszkańców poszczególnych 
ulic wzrastał, budując nowe drogi z 
nawierzchniami asfaltowymi bądź z 
kostki brukowej. Na te cele sukce-
sywnie pozyskuję dofinansowania 
z różnych zewnętrznych źródeł, bez 
których jako miasto nie moglibyśmy 
się rozwijać i zmieniać na lepsze. Nie 
oznacza to jednak, że drogowe inwe-
stycje finansowane są tylko z dotacji 
z budżetu państwa czy województwa 
mazowieckiego – przeznaczamy na 
nie także środki własne, pochodzące 
z budżetu miasta. W latach 2013-
2021 na realizację kilkunastu zadań 
inwestycyjnych przeznaczyliśmy 
ponad 3 mln złotych, co w naszych 
realiach jest kwotą bardzo dużą. To 
daje około 340 tysięcy złotych rocz-
nie tylko na drogi. Wiele udało nam 
się już zrobić, ale kolejne działania 
przed nami. W tym numerze „Pulsu” 
przeczytacie Państwo szczegółowe 
informacje na temat realizacji zada-
nia pn. „Przebudowa i budowa dróg 
gminnych w Raciążu wraz z infra-
strukturą techniczną.”. Podpisaliśmy 
umowę z wykonawcą, a prace obejmą 
aż 13 ulic, w tym 9, które nie mają 
obecnie utwardzonej nawierzchni. 
W nawiązaniu do pojawiających 
się pytań odnoście ulicy Rzeźnianej 
– zapewniam, że jej modernizacja 
będzie kontynuowana. Przypomnę, 

że tylko w 2021 roku wykonaliśmy 
ponad 300 metrów utwardzonej na-
wierzchni z kostki brukowej i asfal-
tu, co znacząco poprawiło warunki 
dojazdowe do posesji, szczególnie 
wczesną wiosną. Podobnie będzie z 
ulicą Płocką – cały czas apeluję do 
właścicieli tych posesji, którzy nadal 
nie podłączyli się do kanalizacji, aby 
to zrobili. Wówczas będziemy mogli 
podjąć kroki zmierzające w kierun-
ku położenia nowego asfaltu. Na 
ten moment na bieżąco monitoru-
jemy sytuację i rejestrujemy wszelkie 
powstałe usterki, które wykonaw-
ca musi naprawiać na podstawie 
gwarancji, jaka obowiązuje do 27 
czerwca 2024 roku. W tym miej-
scu chciałbym jeszcze przypomnieć, 
że nie wszystkie drogi przebiegające 
przez Raciąż, są w naszym zarządzie. 
Jako Gmina Miasto Raciąż nie od-
powiadamy za stan nawierzchni na 
ulicach 19 Stycznia, 11 Listopada, 
Kilińskiego, Mławska oraz Zakolejo-
wa, ponieważ są to drogi powiatowe. 

O Raciążu w „Mazowsze serce 
Polski”

Miło mi poinformować, że w 
lipcowym numerze miesięcznika 
„Mazowsze serce Polski” ukazał się 
kilkustronicowy artykuł na temat 

naszego miasta. Poruszono w nim 
temat historii i ważnej rocznicy, o 
której wspomniałem powyżej, ale 
także działań z zakresu kultury czy 
ochrony środowiska. Cieszę się, że 
autorzy zwrócili uwagę choćby na 
fakt, że jako miasto podążamy w 
zupełnie innym kierunku, jeśli cho-
dzi o miejską zieleń. W dobie tzw. 
„betonozy” i tworzenia rynków z 
kamienia i kostki, my postawiliśmy 
na wykonywanie nowych nasadzeń 
drzew i krzewów oraz rewitalizację 
istniejących terenów zielonych. Na-
sze działania mają wpływ na lokalne 
środowisko naturalne i zdrowie na-
szych mieszkańców. Według danych 
zdrowe, wysokie drzewo produkuje 
średnio około 118 kg tlenu rocz-
nie, a dwa drzewa zaspokajają zapo-
trzebowanie na tlen jednej dorosłej 
osoby. W okresie letnim działają 
również jak ogromne klimatyzatory, 
obniżając temperaturę powietrza. W 
artykule można przeczytać również o 
Jarmarku Raciąskim i ważnych miej-
skich inwestycjach. Zachęcam do 
lektury – czasopismo w najbliższym 
czasie powinno pojawić się w budyn-
ku Urzędu Miejskiego, a już teraz 
wersję elektroniczną można pobrać 
ze strony internetowej mazovia.pl. 

Wspomnienie Stanisława Mą-
czewskiego 

Pod koniec czerwca pożegnaliśmy 
honorowego obywatela miasta, spo-
łecznika, jednego z inicjatorów roz-
budowy Szkoły Podstawowej w Ra-
ciążu, propagatora lokalnej historii i 
czynnego uczestnika wielu miejskich 
wydarzeń – Stanisława Mączewskie-
go. Jego odejście jest niewątpliwie 
dużą stratą dla naszej lokalnej spo-
łeczności, na problemy i potrzeby 

której zawsze był bardzo otwarty. W 
tym numerze „Pulsu Raciąża” będą 
Państwo mieli okazję zapoznać się 
nieco bliżej z sylwetką i osiągnięcia-
mi Pana Stanisława. Zachęcam do 
lektury. 

Jarmark Raciąski tuż tuż 
Już 14 i 15 sierpnia 2022 r. odbę-

dzie się dziewiąta edycja Jarmarku 
Raciąskiego. Za niespełna dwa tygo-
dnie ponownie spotkamy się z naszą 
lokalną kulturą i tradycją, przecha-
dzając się między kramami wysta-
wienniczymi. Jarmark to wydarzenie 
o wieloletniej tradycji, które od sa-
mego początku współorganizowane 
jest przez Gminę Miasto Raciąż, zaś 
władze miejskie prefinansują jego 
realizację. W ciągu 8 lat zyskał on 
także określoną renomę i status, sta-
jąc się bardzo ważnym punktem w 
kalendarzu imprez plenerowych nie 
tylko na terenie powiatu płońskie-
go, ale także północnego Mazow-
sza. Liczę na to, że podobnie jak w 
ubiegłym roku podczas tej imprezy 
zaprezentuje się wielu miejscowych 
wystawców i wytwórców, pokazując 
swoje nieprzeciętne umiejętności 
zarówno kulinarne, jak i rękodzielni-
cze czy rzemieślnicze. Drugiego dnia 
imprezy zgromadzimy się na trady-
cyjnych miejsko-gminnych dożyn-
kach parafialnych, by podziękować 
za tegoroczne plony. Jako Burmistrz 
Miasta już teraz serdecznie zapra-
szam wszystkich mieszkańców za-
równo miasta jak i gminy Raciąż na 
IX Jarmark Raciąski. 14 i 15 sierp-
nia widzimy się w tzw. dużym parku 
miejskim. 

Do zobaczenia! 
 

Na tle wielu polskich miast Raciąż wyróżnia się dbałością o miejską zieleń – nie ma tu mowy o tzw. „betonozie”.
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111 lipca 2022 r. w Sali Ślu-
bów Urzędu Miejskiego w Ra-
ciążu podpisana została umowa 
między Gminą Miasto Raciąż 
a Zarządem Dróg i Mostów w 
Płońsku, na wykonanie inwe-
stycji drogowych w mieście. 

Dokumenty w imieniu naszego sa-
morządu podpisali Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski oraz Skarbnik 
Maria Karwowska, zaś ze strony wy-
łonionego w procesach przetargo-
wych wykonawcy Prezes zarządu Ja-
nusz Chłopik. Zarząd Dróg i Mistów 

w okresie maksymalnie 20 miesięcy 
wykona zadania inwestycyjne pn. 
„Przebudowa i budowa dróg gmin-
nych w Raciążu wraz z infrastrukturą 
techniczną.”. W pierwszej kolejności 
opracowana zostanie dokumentacja 
projektowa, a następnie zrealizowane 

zostaną roboty budowlane. Ich cał-
kowity koszt to blisko 10,5 mln zł, z 
czego większą część (niemal 8,5 mln 
zł) zostanie pokryta środkami z Rzą-
dowego Programu Polski Ład, które 
Burmistrz pozyskał jesienią 2021 
roku. Należy jednak pamiętać, że z 
budżetu miasta na ten cel także prze-
znaczona zostanie bardzo wysoka jak 
na nasze możliwości kwota - ponad 2 
mln złotych. 

Prace polegające na wykonaniu 
nawierzchni, poszerzeniu jezdni, wy-
budowaniu sieci wodociągowej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej czy 
wykonaniu oświetlenia będą prowa-
dzone na 13 ulicach:

• Wolności
• Parkowej
• Młodzieżowej
• Spółdzielczej
• Szwedzkiej
• Wnorowskiego
• Zielińskiego 
• Chrobrego
• Mieszka I
• Batorego
• Dobrzańskiego
• Jesionowej
• Lipowej

Po zakończeniu inwestycji na te-
renie Raciąża powstanie 2,5 km no-
wych dróg, 2,5 km kanalizacji desz-
czowej, 1,6 km kanalizacji sanitarnej 
oraz 1,6 km oświetlenia ulicznego. 

Od początku mojej pracy jako 
Burmistrza Raciąża kwestię po-
prawy jakości dróg traktuję prio-
rytetowo, ponieważ w porównaniu 
do innych miast naszego regionu 
mamy kilkudziesięcioletnie opóź-
nienia. Dlatego starając się o do-
finansowanie w ramach Polskiego 
Ładu, mając do wyboru także inne 
projekty, postawiłem właśnie na 
drogi i jestem bardzo wdzięczny, że 
środki na ten cel zostały nam jako 
miastu przyznane. Dzięki wykona-
niu wspomnianej inwestycji, prze-
budujemy aż 9 ulic, które w tym 
momencie nie posiadają utwar-
dzonej nawierzchni. Będziemy tym 
samym kontynuowali nasze działa-
nia zmierzające do systematyczne-
go rozwoju Raciąża. 

RED

13 ulic do przebudowy

Inwestycje drogowe na horyzoncie 

30 czerwca 2022 r. Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski wraz 
ze Skarbnik Marią Karwowską 
podpisali umowy związane z 
realizacją projektu pn. „Wzrost 
potencjału kulturalnego regio-
nu poprzez rozwój infrastruktu-
ry kulturalnej w Gminie Miasto 
Raciąż”.

Na podstawie umów zakupione 
i dostarczone zostanie wyposaże-
nie pracowni ceramicznej, pracow-
ni fotograficznej, kawiarni, a także 
fotolustro. Całkowity koszt wspo-

mnianych akcesoriów to ponad 160 
tysięcy złotych. Realizacja projektu 
pn. „Wzrost potencjału kulturalnego 
regionu poprzez rozwój infrastruk-
tury kulturalnej w Gminie Miasto 
Raciąż” ma poprawić dostępność do 
zasobów kultury w naszym mieście 
m.in. poprzez modernizację infra-
struktury, zakup sprzętu czy cyfry-
zację. 

Łączny koszt realizacji całego pro-
jektu to ponad 2,2 mln złotych, ale 
dzięki dofinansowaniu, jakie pozy-
skałem z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, a 

także Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, jako samorząd 
miejski przeznaczymy z własnych 
środków tylko niespełna 170 tysięcy 
złotych. Bardzo się cieszę i bardzo 
dziękuję za przyznanie naszemu mia-
stu tego wsparcia, dzięki któremu 
będziemy rozwijać się na kolejnym 
polu - tym razem kulturalnym – 
mów Burmistrz Mariusz Godlewski. 

RED

Umowy podpisane

Inwestujemy w kulturę
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Trwa budowa nowych bloków 
mieszkalnych przy ulicy Akacjowej 
w Raciążu.  Kontynuowane są prace 
przy tzw. budynku A. Powstały już 
ściany fundamentowe, wykonano 
izolację przeciwwilgociową, a obec-
nie trwają działania przy izolacji ter-
micznej.

Przypomnijmy, że dzięki realizacji 
zadania pn. „Budowa dwóch budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych 
w Raciążu przy ul. Akacjowej” po-

wstaną 42 nowe mieszkania komu-
nalne, które zdecydowanie poprawią 
sytuację mieszkaniową w naszym 
mieście. Wokół budynków powsta-
nie również niezbędna infrastruktu-
ra – parkingi, wiaty śmietnikowe czy 
plac zabaw dla dzieci. 

RED

Bloki w budowie

Niech się mury pną do góry…

21 lipca w Sali Ślubów Urzędu 
Miejskiego w Raciążu odbyło się 
spotkanie konsultacyjne z mieszkań-
cami ulicy Reymonta, którą czeka 
przebudowa. Wykonawca przedsta-
wił koncepcję, według której mają 
być wykonywane prace. Na specjal-
nie przygotowanym ekranie wyświe-
tlano opracowaną mapę projektową 
z wszelkimi szczegółami. Każdy z 
obecnych na spotkaniu mógł zgło-

sić nam swoje uwagi i wątpliwości, 
które rozstrzygali wspomniany wy-
konawca i pracownicy merytoryczni 
Urzędu. Przebudowa ulicy Reymon-
ta obejmie odcinek 310 metrów, na 
którym powstanie nowa, utwardzo-
na nawierzchnia.

RED

Omawiali plany przebudowy

Spotkanie w sprawie
 inwestycji na Reymonta

Pod koniec lipca wystartowały 
prace przy przebudowie kolejne-
go odcinka chodnika wzdłuż ulicy 
Zawoda. Pierwsza część - od skrzy-
żowania ulic Zawoda i 19 Stycznia 
do zjazdu w ulicę Akacjową została 
wykonana jesienią ubiegłego roku. 
Wybudowano ponad 230 metrów 
nowego pieszego traktu. Teraz za 
sprawą działań pracowników Przed-
siębiorstwa Gospodarski Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Raciążu, po-
wstanie kolejne kilkadziesiąt metrów 
nowego chodnika. 

RED

Kolejna inwestycja realizowana 

Chodnik w budowie
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22 lipca 2022 r. w sali widowi-
skowej Miejskiego Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Racią-
żu wręczone zostały Stypendia 
Burmistrza Miasta za wybitne 
wyniki w nauce w II semestrze 
roku szkolnego 2021/2022.

Nagrodzeni zostali uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu, Zespołu 
Szkół w Raciążu oraz Społeczne-
go Liceum Ogólnokształcącego w 
Raciążu. W sumie wyróżniono 26 
uczniów (23 ze Szkoły Podstawowej, 
2 z Zespołu Szkół i 1 z SLO). 

Wśród stypendystów znaleźli się 
Roksana Czermińska (kl. IVa), Alicja 
Skonieczna (kl. IVa), Jakub Domań-
ski (kl. IVb), Kornel Grabowski, (kl. 
IVb), Dawid Piotrowicz (kl. IVb), 
Gabriela Koszela (kl. Vb), Stefania 
Falkiewicz (kl. VIb), Maja Włudzik 
(kl. VIb), Zuzanna Baranowska 
(kl. VIIa), Marcelina Chyczewska 
(kl. VIIa), Zuzanna Dalkiewicz 
(kl. VIIa), Liliana Wochnowicz (kl. 
VIIb), Nadia Cybulska (kl. VIIIa), 
Aleksandra Poczmańska (kl. VIIIa), 
Maja Klan (kl. VIIIa), Agata Kru-
szewska (kl. VIIIa), Maja Kuźniew-
ska (kl. VIIIa), Nikola Widecka (kl. 
VIIIa), Anna Włodarska (kl. VIIIa), 
Magdalena Lorenc (kl. VIIIb), Lena 
Białecka (kl. VIIIc), Anna Skoniecz-

na (kl. VIIId), Nikola Bogdańska 
(kl. VIIId, wszyscy wymienieni to 
uczniowie Szkoły Podstawowej), Ga-
briela Kowalewska i Oliwia Milew-
ska (kl. IIIa, ZS Raciąż) oraz Wikto-
ria Nąć (kl. IIIa, SLO Raciąż). 

Stypendia w imieniu gospodarza 
naszego miasta wręczali Sekretarz 
Renata Kujawa oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski.

Wszystkim wyróżnionym serdecz-
nie gratulujemy wspaniałych wyni-
ków i życzymy ich powtórzenia w 
drugim semestrze tego roku szkol-
nego.

RED

22 lipca 2022 roku w War-
szawie przedstawiciele Gminy 
Miasto Raciąż oraz Zarządu 
Województwa Mazowieckiego 
podpisali umowy na mocy któ-
rych nasz samorząd otrzyma 
dofinansowanie na realizację 
dwóch zadań.

Dokumenty ze strony Gminy 
Miasta Raciąż podpisali Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski oraz 
Skarbnik Maria Karwowska, zaś w 
imieniu władz województwa Mar-
szałek Adam Struzik, Wicemarszałek 
Wiesław Raboszuk oraz członek Za-
rządu Elżbieta Lanc. 

W ramach programu „Mazowsze 
dla straży pożarnych” samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego przekaże 
na rzecz miasta ponad 15 tysięcy 

złotych dofinansowania na zakup 15 
par butów strażackich, 2 węży hy-
draulicznych do zestawu narzędzi ra-
townictwa technicznego oraz wężyka 
do wyważarki do drzwi. Wymienio-
ne narzędzie zostaną następnie prze-
kazane druhom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raciążu. 

Dofinansowanie nr 2, które mak-
symalnie może wynieść 20 tysięcy 
złotych, zostanie przekazane w ra-
mach programu „Mazowsze dla se-
niorów”, a dzięki niemu możliwa bę-
dzie realizacja zadania pn. „Aktywni 
seniorzy w Raciążu”. Środki zostaną 
przeznaczone m.in. na różnego ro-
dzaju zajęcia aktywizujące dla senio-
rów. 

RED

Kolejne dofinansowania pozyskane

Wsparcie z budżetu
 Mazowsza dla miasta

Ku czci polskich patriotów

Maszt z flagą RP stanie 
na terenie miasta

22 lipca w Warszawie Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski wraz ze 
Skarbnik Marią Karwowską podpi-
sali z Wojewodą Konstantym Ra-
dziwiłłem umowę, na mocy której 
Gmina Miasto Raciąż otrzyma z bu-
dżetu państwa dotację w wysokości 8 
tysięcy złotych na zakup masztu i fla-
gi oraz ich zainstalowanie na terenie 
Raciąża. Zadanie zostanie wykonane 

w ramach projektu „Pod Biało-czer-
woną”. 

Przypomnijmy, że latem 2020 
roku przeprowadzono głosowanie 
online, w którym można było wy-
razić swoje poparcie dla realizacji 
projektu w naszym mieście. Dzięki 
aktywności mieszkańców, maszt z 
flagą państwową upamiętniający po-
ległych za wolność i niepodległość 

ojczyzny oraz zwycięstwa wojsk 
Rzeczpospolitej nad armią bolsze-
wicką w Bitwie Warszawskiej 1920 r. 
stanie na terenie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Raciążu. 

RED

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu 
Przedmiot Szkoła 

(gmina 
miejska) 

Gmina 
wiejska 

Powiat Województwo 
mazowieckie 

Kraj Kl. 
8a 

Kl. 
8b 

Kl. 
8c 

Kl. 
8d 

Język polski 59 % 57 % 60 % 64 % 60 % 68% 60% 57% 50% 

Matematyka 54 % 46 % 53 % 62 % 57 % 58% 61% 50% 46% 

Język angielski 48 % 46 % 57 % 72 % 67 % 58% 57% 44% 36% 

 

 

W nagrodę za wybitne wyniki

Stypendia Burmistrza przyznane
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23 lipca w Cieciersku przy Po-
mniku Pamięci odbyła się uro-
czysta zbiórka upamiętniająca 
191. rocznicę bitwy pod Racią-
żem, podczas której oddziały 
złożone z powstańców listopa-
dowych starły się z siłami car-
skimi, w okolicach Raciąża, Cie-
cierska i Witkowa.

Symboliczne biało-czerwone zni-
cze pod wspomnianym pomnikiem 
zapalili Burmistrz Miasta Mariusz 

Godlewski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Chrzanowski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Grażyna 
Rogowska oraz Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Zie-
mowit” Artur Adamski. Uroczystość 
odbyła się przy asyście strzelców z 
Plutonu Strzeleckiego w Raciążu. 

Przypomnijmy, że wspomniany 
pomnik ku czci polskich patriotów 
powstał dzięki wsparciu finansowe-
mu i zaangażowaniu samorządu mia-
sta i gminy Raciąż w osobach Burmi-

strza Miasta Mariusza Godlewskiego 
oraz Wójta Zbigniewa Sadowskiego, 
Fundacji LOTTO, Jednostce Strze-
leckiej 1006 Płońsk oraz Towarzy-
stwu Przyjaciół Ziemi Raciąskiej 
„Ziemowit”. Inicjatorem uczczenia 
powstańców w taki właśnie sposób 
był dowódca Plutonu Strzeleckiego 
w Raciążu Grzegorz Domański. 

RED

Pamiętamy o lokalnej historii

191 lat od bitwy pod Raciążem

 Adres Wirtualnego Muzeum Ziemi Raciąskiej: muzeum.umraciaz.pl
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Zapobieganie, a przede 
wszystkim pomaganie ofiarom 
przemocy, nie tylko domowej 
– to główne cele projektu, jaki 
w ramach programu „Aktywni 
Obywatele” stworzyły Regio-
nalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Raciążu i Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 

Podjęcie tej inicjatywy spowodo-
wane było przede wszystkim nasi-
leniem się zjawiska przemocy – w 
ostatnich latach dokonano trzech za-
bójstw, które miały związek z ukrytą 
przemocą domową. Znacząco wzro-
sła także liczba założonych tzw. „Nie-
bieskich Kart”.

W ramach projektu w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Raciążu (ulica Kilińskiego 
21) odbywają się dyżury specjalistów, 
z pomocy których mogą skorzystać 
mieszkańcy miasta, borykający się 
z problemem przemocy. Wszelkie 

porady są udzielane bezpłatnie. Do 
dyspozycji zainteresowanych osób 
są terapeuta uzależnień, prawnik, a 
także psycholog. Nie są prowadzone 
żadne zapisy. 

W maju tego roku w social me-
diach pojawiło się kilkanaście filmów 
z wymienionymi specjalistami, w 
których wyjaśniają oni ważne kwe-
stie, a także odpowiadają na pytania, 
z którymi najczęściej spotykają się 
w swojej pracy zawodowej. 26 i 27 
maja w ramach projektu „Kochaj, 
szanuj, nie krzywdź, nie bij” człon-
kowie Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Raciążu i osoby za-
angażowane w realizację projektu 
spotkały się w Gdańsku z przedsta-
wicielami fundacji „Dajemy Dzie-
ciom Siłę” oraz „Centrum Praw Ko-
biet”. Podczas spotkań rozmawiano 
na temat przemocy wobec kobiet i 
dzieci we wszystkich aspektach oraz 
w jaki sposób pomagać osobom 
dotkniętym przemocą na różnych 

płaszczyznach. Delegacja z naszego 
miasta zapoznała się z organizacją 
interwencji kryzysowej w Gdańsku 
i sposobami finansowania organiza-
cji. Były to bardzo dobre spotkanie, 
a doświadczenia, którymi przedsta-
wiciele gdańskich fundacji się po-
dzielili, zostaną wykorzystane nie 
tylko w projekcie „Kochaj, szanuj, 

nie krzywdź, nie bij”, ale pozostałych 
aspektach pracy. 

4, 5, 8 i 9 lipca w Hali Sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Raciążu 
odbył się bezpłatny kurs samoobro-
ny dla dziewcząt i kobiet powyżej 
16. roku życia. Zajęcia poprowadził 
profesjonalny trener z dużym do-
świadczeniem w tego typu szkole-
niach. Pod koniec lipca na antenie 
Radia Płońsk można było wysłuchać 
audycji ze specjalistami pracującymi 
przy projekcie „Kochaj, szanuj, nie 
krzywdź, nie bij”, którzy opowie-
dzieli o najczęstszych problemach z 
jakimi spotykają się w swoim fachu, 

a także podali przykłady w jaki spo-
sób możemy przeciwdziałać różnym 
formom przemocy. 

Projekt jest realizowany z dota-
cji programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy finansowane-
go przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy 
EOG.

RED

Lipiec był niezwykle udany 
dla dwóch mieszkanek nasze-
go miasta, które brały udział 
w konkursach piękności. Na 
dwóch krańcach Polski repre-
zentowały Raciąż w godny spo-
sób. 

9 lipca na plaży w Jantarze razem 

z Mistrzostwami Świata w Poławia-
niu Bursztynu zorganizowano finał 
wyborów Bursztynowej Miss Polski 
– była to już XIX edycja tego wyda-
rzenia. O wspomniany tytuł ubiega-
ło się 12 kandydatek z całej Polski, a 
w śród nich znalazła się mieszkanka 
Raciąża – Natalia Dębkowska. Stu-
diująca na co dzień na olsztyńskim 
UWM raciążanka odniosła duży 
sukces, zdobywając tytuł Bursztyno-
wej Miss Polski Publiczności! 

8 dni później w Nowym Sączu 
miał miejsce konkurs Miss Polski 
2022. O tytuł najpiękniejszej Polki 
walczyły 24 kandydatki, a w tym 
gronie znalazła się Weronika Kuja-
wa. Wydarzenie ze sceny prowadzili 
m.in. Krzysztof Ibisz wraz z Izabelą 
Janachowską, a wszystko transmito-
wała telewizja Polsat. Walczące o ty-
tuł i koronę dziewczęta wielokrotnie 
prezentowały się na scenie, zmienia-
jąc swoje stylizacje. Ostatecznie re-
prezentantka naszego miasta zdobyła 
tytuł Miss Jubiler Schubert! 

Zarówno Natalii jak i Weronice 
gratulujemy zdobytych wyróżnień i 
życzymy dalszych sukcesów! 

RED

Raciąż przeciwko przemocy

„Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij”

Wyróżnienia dla Natalii i Weroniki

Sukcesy raciążanek

Szanowni Mieszkańcy,
harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miesiącach sierpień-październik jest dostępny w wersji elektronicznej na facebookowej 

stronie Urzędu Miejskiego w Raciążu, bądź w formie papierowej w budynku Urzędu przy pl. Adama Mickiewicza 17.
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Przed nami organizacja Wal-
nego Zebrania Członków Spół-
dzielni, na którym dokonamy 
podsumowania działalności za 
2021 rok. Chociaż stan epidemii 
został odwołany, a większość 
obostrzeń została zniesiona, to 
nadal obowiązuje stan zagroże-
nia epidemiologicznego. Prosi-
my o zachowanie niezbędnego 
dystansu na Walnym Zgroma-
dzeniu, a stosowanie maseczek 
pozostawiamy Państwa decyzji. 

Wracamy powoli do normalno-
ści. Niestety rzeczywistość dostarcza 
nam nowych problemów i trosk. 
Agresja Rosji na Ukrainę i trwająca 
już ponad 4 miesiące wojna w tym 
kraju wprowadziła w nasze życie 
nowe, odczuwalne już problemy. 
Ponadto dwucyfrowa inflacja, która 
spowodowała wzrost cen towarów i 
usług, to dla nas wyzwania na nad-
chodzący czas. Dla Spółdzielni to 
dodatkowe koszty realizacji zadań z 
funduszu eksploatacyjnego, z które-
go finansujemy m.in. 

• sprzątanie budynków i przyle-
głych terenów,

• przeglądy budowlane,
• konserwację stałą zasobów,
• energię elektryczną na potrzeby 

wspólne,
• ubezpieczenia i inne. 

Katalog kosztów jest więc bardzo 
duży i nietrudno zauważyć, że wraz 
ze wzrostem cen towarów i usług na 
rynku oraz podwyżkami minimalne-
go wynagrodzenia i inflacją, koszty 
te niestety rosną i będą rosły. Należy 
podkreślić, że opłaty eksploatacyjne 
w Spółdzielni kalkulowane są zawsze 
w oparciu o przewidywane koszty. 
W związku z licznymi zapytaniami 
naszych mieszkańców co do wyż-
szych stawek eksploatacyjnych niż w 
pozostałych wspólnotach powstałych 
z zasobów miejskich wyjaśniamy, że 
wspomniane wspólnoty nie pokry-
wają kosztów:

• podatku od nieruchomości tere-
nów przyległych do budynku,

• sprzątania terenów przyległych, 
tj. chodników, ulic, parkingów, 

• koszenia terenów zielonych,
• oświetlenia ulic,
• kosztów pracowniczych.

Spółdzielnia informuje, że mimo 
braku środków na wymianę instala-
cji domofonowej w związku z galo-
pującymi cenami postanowiliśmy w 
tym roku wymienić w/w instalacje 
na cyfrowe. 

W porozumieniu z Urzędem Miej-
skim przekazaliśmy grunty na osie-
dlu Jana Pawła II pod budowę bo-
iska do gry w piłkę nożną. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni władzom miasta, 

które bierze na siebie wszelkie kosz-
ty związane z budową. Uważamy, że 
powinno rozwiązać to problem nisz-
czenia terenów zielonych i nasadzeń. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców zakupiliśmy ławki z 
oparciami, które zostaną ustawio-
ne przed blokami Piłsudskiego 1, 
Mławska oraz Jana Pawła II – blok 
nr 6. 

Z funduszu remontowego pokry-
wamy koszty niezbędnych remon-
tów, celem utrzymania naszych zaso-
bów w dobrym stanie technicznym 
i bezpiecznym stanie użytkowym. 
Niezależnie od tego, naszym celem 
jest również poprawa komfortu za-
mieszkiwania w naszych zasobach, co 
wiąże się z pewnym wysiłkiem finan-
sowym w postaci opłat na fundusz 
remontowy. Należy podkreślić, że za-
dania w tym zakresie realizowaliśmy 
bez podnoszenia stawek na fundusz 
remontowy. Za najlepszy przykład 
może posłużyć termomodernizacja 
budynków (100%). Gospodarka re-

montowa zasobami mieszkaniowymi 
jest jednym z podstawowych zadań 
Spółdzielni. Remonty finansowa-
ne są środkami zgromadzonymi na 
fundusz remontowy poszczególnych 
nieruchomości. Działalność w zakre-
sie gospodarki remontowej prowa-
dzona jest w spółdzielni w oparciu o 
roczne plany wydatków na remonty 
opracowywane dla wszystkich nieru-
chomości na podstawie wniosków z 
przeglądów technicznych, kontroli 
obiektów, bieżących potrzeb oraz 
zgłoszeń od mieszkańców. W ramach 
wydatkowanych środków z funduszu 
remontowego na rok 2022 zaplano-
wano remonty zaprezentowane w 
tabeli.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lo-
katorsko - Własnościowa

Wiadomości 
ze Spółdzielni Mieszkaniowej

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

Moim zdaniem najważniejszą 
inwestycją ostatnich lat jest zdecy-
dowanie budowa nowej kanalizacji 
sanitarnej i przebudowa oczyszczalni 
ścieków. Są to inwestycje, które słu-
żą całej społeczności naszego miasta. 
Bardzo ważne jest też budowa dwóch 
nowych bloków na ulicy Akacjowej. 
Wiele budynków mieszkalnych na-
leżących do miasta jest już w złym 
stanie, więc taka inwestycja była ko-
nieczna, żeby poprawić jakość tych 
osób, które żyją w mieszkaniach 
komunalnych. Oczywiście było wie-
le mniejszych rzeczy, które zostały 
wykonane, jednak te dwie kwestie są 
najważniejsze. 

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

Sądzę, że największy problem to 

ograniczone możliwości budżeto-
we, które są widoczne najbardziej 
w chwili konieczności dokładania 
wkładu własnego do inwestycji. To 
niestety bardzo często te inwestycje 
spowalnia. 

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

Jestem radnym drugą kadencję, 
od 1981 roku mieszkam na ulicy Ki-
lińskiego. Znam praktycznie wszyst-
kich moich wyborców, ponieważ 
okręg nie jest duży i mam z nimi 
częsty kontakt. Spotykamy się dość 
często także na zebraniach wspólnoty 
mieszkaniowej, gdzie rozmawiamy 
na tematy dotyczące miasta, poru-
szając różne sprawy i problemy. 

RED

Wywiad z członkiem Rady Miasta

3 pytania do radnego
– Leszek Kowalski
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26 czerwca 2022 r. odszedł ho-
norowy obywatel miasta, jeden 
z inicjatorów rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Raciążu, propa-
gator lokalnej historii i czynny 
uczestnik wielu miejskich wy-
darzeń - Stanisław Mączewski. 
W tym numerze „Pulsu” przybli-
żamy jego postać. 

Stanisława Mączewskiego śmiało 
można było nazwać lokalnym pa-
triotą, który starał się dbać o swoją 
„małą ojczyznę”. W Pęsach nieopo-
dal Raciąża przyszedł na świat, żył, 
pracował i zmarł. Po wybuchu II 
wojny światowej wraz z rodziną zo-
stał wysiedlony ze swojego majątku, 
do którego powrócił po zakończeniu 
wojennej zawieruchy. Jak relacjonuje 
żona zmarłego, początkowo Pan Sta-
nisław prowadził gospodarstwo wraz 
ze swoim ojcem, jednak z czasem po-
stawił na stworzenie i rozwój gospo-

darstwa specjalistycznego – sadowni-
czego. Pani Małgorzata podkreśla, że 
mąż był pionierem w tej dziedzinie, 
a rolnictwo i wszelkie działania z tym 
związane były dla niego ogromną pa-
sją i miłością. W tej okolicy sady były 
wyspą na pustyni (z czasem powsta-
ło ich jednak więcej m.in. w okoli-
cach Baboszewa, bo lokalni rolnicy 
„zarazili się” sadownictwem). Nie 
brakowało w nich nowoczesnych jak 
na tamten okres rozwiązań, na któ-
re Stanisław Mączewski był niezwy-
kle otwarty. Chodzi m.in. o sposób 
nasadzeń i uprawy, wprowadzanie 
nowych odmian, używanie chłodni, 
nawadnianie plantacji etc. Poma-
gały w tym usposobienie, erudycja 
oraz wykształcenie – Pan Stanisław 
ukończył bowiem Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski, uzyskując tytuł magi-
stra nauk humanistycznych, a także 
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, gdzie zdobył ty-

tuł inżyniera ogrodnictwa. Mimo to 
zawsze był otwarty na opinie innych, 
ponieważ ufał ludziom i wierzył w 
ich mądrość.

Jak dodaje Małgorzata Mączew-
ska, jej mąż był człowiekiem, który 
wielokrotnie stawiał sprawy społecz-
ne na pierwszym miejscu i nigdy nie 
był na nie obojętny, szczególnie jeśli 
chodziło o te dotyczące rodzinnych 
Pęs, Raciąża czy innych bliskich 
okolic. Można w tym miejscu przy-
pomnieć choćby kwestię rozbudo-
wy Szkoły Podstawowej w Raciążu 
– z powodu zbyt małej ilości miej-
sca przy ówczesnej liczbie uczniów, 
dzieciom groziła nauka w systemie 
dwuzmianowym. Zaangażowanie 
członków lokalnej społeczności, w 
tym także Stanisława Mączewskie-
go, Józefa Smulskiego, Kazimierza 
Miklewskiego, ówczesnego burmi-
strza Czesława Szpojankowskiego 

i wielu innych spowodowało jed-
nak, że do tej sytuacji nie doszło. 
Pan Stanisław jako przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy podjął szereg 
kroków i działań, aby nowy szkolny 
budynek powstał jak najszybciej i 
jak najmniejszym nakładem finanso-
wym. Ostatecznie w mieście powstał 
budynek niezwykle funkcjonalny i 
nowoczesny jak na ówczesne czasy. 
I służy on uczniom do dziś, choć w 
nieco zmienionej formie. To właśnie 
za wielką aktywność i ważną rolę 
przy realizacji tej inwestycji Stanisła-
wowi Mączewski został nagrodzony 
tytułem „Honorowego Obywatela 
Miasta”. Pani Małgorzata przyzna-
je, że był on bardzo zaskoczony tym 
faktem, ponieważ był człowiekiem 
skromnym, nie liczącym na poklask 
i nagrody za podejmowane działania. 
Pan Stanisław był również wielkim 
pasjonatem historii, szczególnie tej 
lokalnej, a także skarbnicą wiedzy na 

temat wielu ważnych wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Raciążu i jego oko-
licach. Ponieważ mówił piękną pol-
szczyzną i był doskonałym mówcą, 
którego świetnie się słuchało, wielu 
miejscowych zjawiało się w domu w 
Pęsach po to, żeby zapytać „Jak to 
właściwie było?”. Nie można pomi-
nąć również wysiłków dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Raciążu, któ-
rej był druhem honorowym. 

Działania Stanisława Mączewskie-
go nie ograniczały się jednak tylko 
do okolicy, ale wiele razy wykraczały 
poza nią. Aktywnie działał na rzecz 
Instytutu Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach i kiedy groził mu upadek, był 
współautorem pomysłu utworzenia 
Towarzystwa Przyjaciół Instytutu, 
który działał na jego rzecz. Za wybu-
dowanie nowoczesnej przechowalni 
owoców razem z bratem otrzymali 
odznaczenie „Złotej Wiechy”, a tak-
że nagrodę pieniężną, którą przezna-
czyli na poczet budowy biblioteki 
przy Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Wspo-
mniane odznaczenia otrzymał m.in. 
ze straży, Izby Gospodarczej czy In-
stytutu Ogrodnictwa. Nie zabrakło 
też odznaczeń państwowych. To ob-
razuje skalę dorobku honorowego 
raciążanina. 

Małgorzata Mączewska w rozmo-
wie z naszą redakcję podkreśla, że 
potwierdzeniem wszelkich opinii na 
temat jej męża był pogrzeb, na któ-
rym zjawiło się mnóstwo osób, chcą-
cych w ten sposób mu podziękować 
i towarzyszyć w ostatniej drodze. Z 
całą pewnością podsumowując doro-
bek życia Pana Stanisława – zarówno 
ten materialny, jak i ten którego nie 
da się dotknąć - można posłużyć się 
cytatem Horacego - Wybudowałem 
pomnik trwalszy niż ze spiżu. 

DZ

 

Stanisław Mączewski – społecznik i lokalny patriota kochający ziemię

Stanisław Mączewski w swoim sadzie
To tylko część odznaczeń 
i medali Stanisława Mączewskiego
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