
Bloki w budowie 83 lata od wybuchu wojny

Nieprzerwanie od maja trwają prace związane z budową 
nowych budynków komunalnych przy ulicy Akacjowej w Ra-
ciążu. W tym numerze „Pulsu” prezentujemy kolejne infor-
macje o postępach na placu budowy. Więcej na stronie 5.

83 lata temu hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny 
zaatakowały Polskę, rozpoczynając najkrwawszy konflikt w dzie-
jach ludzkości. Na raciąskim cmentarzu parafialnym, podczas 
uroczystej mszy świętej uczczono pamięć tych, którzy stanęli do 
walki z najeźdźcą, oddając życie za ojczyznę. Więcej na stronie 4.
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy,
jak wielokrotnie podkre-

ślałem, dla mnie jako Burmistrza 
systematyczny rozwój Raciąża jest 
jednym z najważniejszych celów, 
dlatego razem z moimi współpra-
cownikami podejmujemy szereg 
działań, aby miasto z roku na rok 
czyniło postęp pod wieloma wzglę-
dami. Priorytetem pozostają drogi, a 
dokładniej gruntowna modernizacja 
miejskiej infrastruktury drogowej. 
Jest to w dużej mierze możliwe dzięki 
pozyskiwaniu przeze mnie licznych 
środków zewnętrznych – zarówno 
ze źródeł rządowych, jak i unijnych, 
czy z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego. Na działania związane z 
drogami przeznaczamy rzecz jasna 
także własne środki – w latach 2013-
2021 na realizację kilkunastu zadań 
inwestycyjnych wydaliśmy ponad 3 
mln złotych, co w naszych realiach 
budżetowych i przy licznych ogra-
niczeniach jest dużą kwotą. Można 
łatwo policzyć, że średnio rocznie 
przeznaczaliśmy w ciągu tych 9 lat 
około 340 tysięcy złotych, nie wli-
czając w to dofinansowań zewnętrz-
nych. Nie zamierzamy jednak spo-
cząć na przysłowiowych laurach i 
podejmujemy kolejne kroki, aby 
poprawić jakoś życia oraz bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców. W 
niedalekiej perspektywie wykonamy 
kolejne inwestycje drogowe – dzięki 
środkom pozyskanym jesienią 2021 
roku z Rządowego Programu Polski 
Ład przebudowanych zostanie aż 13 
ulic:

• Wolności,
• Parkowa,
• Młodzieżowa,
• Spółdzielcza,
• Szwedzka,
• Wnorowskiego,
• Zielińskiego,
• Chrobrego,
• Mieszka I,
• Batorego,
• Dobrzańskiego,
• Jesionowa,
• Lipowa.
Aż 9 z nich nie jest w tym mo-

mencie utwardzona i dzięki prze-
prowadzonym pracom zyskają one 
nawierzchnie z kostki brukowej. 12 
września odbyłem spotkanie się z 
przedstawicielem wykonawcy, Za-
rządu Dróg i Mostów w Płońsku, 
prezesem Januszem Chłopikiem, na 
którym omówiliśmy kwestię plano-
wanych prac. Jak podkreślił prezes 
Chłopik, w tej chwili trwa proces 
najbardziej żmudny i najmniej wi-
doczny dla mieszkańców - przygoto-
wywanie dokumentacji projektowej, 
która ma być gotowa na koniec I 

kwartału 2023 roku. Na początku II 
kwartału przyszłego roku rozpoczną 
się pierwsze prace budowlane. Dzia-
łania obejmą kompleksową prze-
budowę ulic, wraz ze stworzeniem 
nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej oraz oświetlenia uliczne-
go. W sumie w Raciążu powstanie 
2,5 km nowych dróg. Całkowity 
koszt tej inwestycji to niemal 10,7 
mln złotych, na co składa się ponad 
8,4 mln złotych rządowego dofinan-
sowania oraz ponad 2,2 mln złotych 
wkładu z budżetu miasta. To jed-
nak nie koniec działań na tym polu. 
Trwają prace na ulicy Rzeźnianej, 
która zgodnie z moimi zapowiedzia-
mi do końca 2022 roku stanie się w 
całości utwardzona, a do końca 2023 
roku chcemy zrealizować kolejne 
5 inwestycji – budowę ulic Polnej 
i Reymonta oraz przebudowę ulic 
Przechodniej, Sportowej, a także 
Płockiej. Całkowity koszt tych za-
dań to ponad 4 mln złotych z czego 
ponad 2,3 mln to dofinansowanie z 
budżetu Mazowsza w ramach Instru-
mentu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju wojewódz-
twa mazowieckiego. #RaciążMiasto-
Inwestycji. 

Miesiąc ważnych rocznic 
1 września co roku jest dla nas Po-

laków ważnym dniem pamięci, ale 
także zadumy i refleksji. W tym roku 
obchodziliśmy 83. rocznicę napaści 
faszystowskich Niemiec na Polskę, 
która była początkiem najkrwaw-

szego konfliktu w historii świata. 
Ta bolesna dla nas rocznica, a także 
pamięć poległych i pomordowanych 
za wolność naszej ojczyzny została 
uczczona uroczystą mszą świętą, a 
następnie złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem poległych w obronie 
ojczyzny w 1939 roku na naszym 
cmentarzu. Pragnę serdecznie po-
dziękować osobom zaangażowanym 
w przygotowanie tej uroczystości – 
wspomnianym pocztom sztandaro-
wym, księdzu proboszczowi Wiesła-
wowi Kosińskiemu oraz całej asyście, 
druhowi Jarosławowi Krupińskiemu 
oraz orkiestrze Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raciążu, inspektorowi 
Grzegorzowi Domańskiemu oraz 
strzelcom z Plutonu Strzeleckiego 
Raciąż. 17 września to kolejna bo-
lesna data – rocznica napaści Związ-
ku Radzieckiego, którą ustalono w 
nieujawnionej części paktu Ribben-
trop-Mołotow. Dokonano wówczas 
IV rozbioru Polski, która na 6 lat 
zniknęła z mapy świata. Jako Polacy 
mamy obowiązek pamiętać o tych 
wydarzeniach, przypominać o nich 

i zrobić wszystko, aby nigdy o nich 
nie zapomniano.

Jedno kliknięcie – Tysiąc lat 
historii. Wejdź i poznaj ją

1 lipca 2022 roku oficjalnie uru-
chomiliśmy Wirtualne Muzeum 
Ziemi Raciąskiej. Przez kilkanaście 
miesięcy pracownicy merytoryczni 
działali nad pozyskiwaniem, digitali-
zacją i umieszczaniem wszelkich hi-
storycznych materiałów w zasobach 
naszego muzeum, które systema-
tycznie się powiększały. Cieszę się, 
że ta inicjatywa się urzeczywistniła 
i chciałbym w tym miejscu podzię-
kować Panu Damianowi Szcześniew-
skiemu za bezinteresowne wykona-
nie strony internetowej Muzeum. 
Szczególnie dziękuję Panu Janowi 
Chądzyńskiemu, który udostępnił 
nam swoje niezwykle bogate archi-
wum zdjęć i dokumentów, bardzo 
aktywnie włączając się w proces two-
rzenia wirtualnej skarbnicy wiedzy 
o Raciążu. Dziękuję także wszyst-
kim osobom zaangażowanym w ten 
projekt oraz Mieszkańcom, którzy 
przekazywali historyczne materiały 
i pamiątki do utrwalenia. Jeśli ktoś 
z Państwa posiada w swoich zbio-
rach zdjęcia, dokumenty bądź inne 
przedmioty, które mogą znaleźć swo-
je miejsce w Muzeum, zachęcamy 
do kontaktu – jesteśmy otwarci na 
wszelkie propozycje. Tymczasem za-
chęcam do obejrzenia zbiorów, jakie 
do tej pory udało nam się zgroma-
dzić. Można to zrobić pod adresem 

muzeum.umraciaz.pl.

Raciąż przeciwko przemocy
W tym numerze „Pulsu Raciąża” 

znajdziecie Państwo podsumowa-
nie projektu „Kochaj, szanuj, nie 
krzywdź, nie bij”, który w ramach 
programu „Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy” realizowały Re-
gionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Raciążu oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Raciążu. To 
niezwykle cenna inicjatywa, poprzez 
którą zwróciliśmy uwagę zarówno 
dzieci, jak i młodzieży oraz doro-
słych na narastający problem prze-
mocy domowej, który niestety jest 
w naszym mieście obecny. Dzięki 
projektowi organizowano warsztaty 
oraz spotkania podczas których po-
ruszano zagadnienia związane z prze-
mocą i jej rodzajami i wskazywano 
sposoby przeciwdziałania tym zjawi-
skom. Zorganizowano także społecz-
ne kampanie i akcje m.in. na temat 
cyberprzemocy. Osoby dotknięte 
przemocą mogły także nieodpłatnie 
skorzystać z pomocy specjalistów – 
terapeuty uzależnień, psychologa i 
prawnika. Na stronie Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu 
w serwisie Facebook oraz kanale w 
serwisie YouTube można obejrzeć fil-
my z poradami wspomnianych spe-
cjalistów, a także video z warsztatów 
antyprzemocowych. Serdecznie do 
tego zachęcam. 
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28 września 2022 r. w budyn-
ku Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu 
odbyła się XXXIII Sesja Rady 
Miejskiej. Na sesji obecnych 
było 14 radnych, a także osoby 
spoza Rady – Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski, Skarbnik 
Maria Karwowska, a także za-
proszeni goście – Przewodni-
cząca Miejskiej Rady Seniorów 
Krystyna Chyczewska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Raciążu 
Elżbieta Tobolska oraz Dyrektor 
Przedszkola Miejskiego Iwona 
Karpińska. 

Na wstępie głos zabrał Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski, który 
przedstawił informację na temat 
wydarzeń, które odbyły się od czasu 
ostatniej sesji. Przypomniał, że Gmi-
na Miasto Raciąż realizuje projekt 
„Wzrost potencjału kulturalnego 
regionu poprzez rozwój infrastruk-
tury kulturalnej w Gminie Miasto 
Raciąż”. W jego ramach 30 czerwca 
2022 r. podpisano umowy na zakup 
i dostawę wyposażenia pracowni 
fotograficznej (koszt 35 753,64 zł), 
ceramicznej (koszt 23 000,00zł), ka-
wiarni (koszt 74 562,98 zł) oraz na 
zakup fotolustra wraz z akcesoriami 
(koszt 27 000,00 zł). Ponadto 23 
września 2022 r. dokonano wybo-
ru wykonawcy (ProfiAudio IP Zbi-
gniew Pogorzelski z Warszawy) na 
zakup i dostawę sprzętu do rozgło-
śni radiowej, która docelowo będzie 
znajdowała się w MCKSiR w Racią-

żu. Koszt tego przedsięwzięcia to 79 
150 zł. Jako Gmina Miasto Raciąż 
posiadamy również dokumentację 
techniczną dotyczącą aranżacji wnę-
trza biblioteki, w tym m.in. wykona-
nie pracowni tematycznych: Dziejów 
Raciąża, fotograficznej, ceramicznej i 
multimedialnej. Łączny koszt pro-
jektu to 2 282 616,76 zł, z czego 
dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego wynosi 1 521 404,63 zł, 
zaś promesa z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego to 533 
596,82 zł, a wkład własny miasta 
to 227 615,31 zł. Gospodarz mia-
sta przekazał również, że 14 czerwca 
2022 r. Gmina Miasto Raciąż otrzy-
mała Wstępne Promesy dofinanso-
wania następujących inwestycji ze 
środków Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Programu Inwestycji Strate-
gicznych:

• Rewitalizacja centrum miasta 
Raciąża polegająca na rewitalizacji 
terenów zielonych i historycznych. 
Zadanie obejmuje m.in. tereny 
dwóch parków miejskich zlokalizo-
wanych w Raciążu, plac A. Mickie-
wicza, teren przyległy do budynku 
Urzędu Miejskiego, skwer przy ul. 
Wolności oraz teren historyczne-
go grodziska „Wodna Góra” wraz z 
przebudową części ul. Wolności. Za-
planowano m.in. nowe nasadzenia 
drzew i wykonanie alejek parkowych. 
W ramach zadania utworzona zosta-
nie poszerzona strefa relaksu obej-
mująca m.in. teren Parku Miejskiego 
zlokalizowanego przy ul. Mławskiej 

w Raciążu. Teren ten łączy się bez-
pośrednio z obecnie istniejącym ob-
szarem rekreacyjno-sportowym (plac 
zabaw z plenerową siłownią). Ponad-
to w ramach zadania zaplanowano 
do utworzenia również ścieżki edu-
kacyjne w ww. parku. Ogólny koszt 
inwestycji to 4 900 000 zł, z czego 4 
410 000 zł wyniesie dofinansowanie, 
zaś 490 000 zł wkład własny miasta.

• Modernizacja Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Witkowie, polegająca 
na budowie 3 studni głębinowych, 
zakupie i instalacji nowego systemu 
uzdatniania wody z poprawą barwy, 
zakupie agregatu prądotwórczego 
oraz przebudowie instalacji zbior-
nika wód popłucznych. Realizacja 
przedmiotowej inwestycji pozwoli 
zapewnić bezawaryjną pracę Stacji 
Uzdatniania Wody, w którą zaopa-
trywani są zarówno mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Raciąż. Koszt całej inwe-
stycji to 4 mln złotych, gdzie 3,8 mln 
złotych to dofinansowanie, a wkład 
własny miasta to 200 tysięcy złotych. 

Mariusz Godlewski poinformo-
wał również, że 13 września 2022 r. 
Sejmik Województwa Mazowieckie-
go przyjął Uchwałę nr 131/2022 w 
sprawie wprowadzenia zmian w za-
daniach realizowanych przy pomocy 
finansowej w ramach Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równo-
miernego rozwoju województwa ma-
zowieckiego. Jako beneficjent wnio-
skowaliśmy o przesunięcie środków 
w kwocie 441 000,00 zł z zadania 
pn. „Przebudowa ulicy Rzeźnianej” 
na zadanie pn. „Przebudowa ulicy 

Reymonta”. Składając wniosek o do-
finansowanie zadania „Przebudowa 
ulicy Rzeźnianej” w 2019 roku Gmi-
na Miasto Raciąż założyła przebudo-
wę drogi w zakresie 590 mb, jednak 
z uwagi na pozyskanie środków z 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych i ówczesnych możliwości 
finansowych Gminy, przebudowa-
no już 413 mb drogi we własnym 
zakresie, zatem do zrealizowania zo-
stało jedynie 177 mb. W związku z 
powyższym nasz samorząd zwrócił 
się z prośbą o przesunięcie niewyko-
rzystanej kwoty dotacji na inne zada-
nie, również realizowane w ramach 
Instrumentu, tj. „Przebudowa ulicy 
Reymonta”. W ramach prac zostanie 
rozszerzony zakres rzeczowy zadania 
polegającego na dokonaniu podziału 
i wykupu działek pod drogę oraz na 
wprowadzeniu budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej w ciągu ulicy Rey-
monta. Kompleksowa budowa ulicy 
Reymonta wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą pozwoli na bardziej eko-
nomiczne wydatkowanie środków 
publicznych, bez potrzeby budowy 
samej kanalizacji. Burmistrz przypo-
mniał też, że Gmina Miasto Raciąż 
musi osiągnąć zakładany w projek-
cie „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż” efekt ekologiczny w 
postaci nowo przyłączonych miesz-
kańców do rozbudowanej sieci kana-
lizacji sanitarnej. Nie wywiązanie się 
z założeń projektowych, tj. m.in. nie 
osiągnięcie efektu ekologicznego na 
zakładanym poziomie będzie skut-
kowało proporcjonalnym zwrotem 
dofinansowania ze środków Unii Eu-
ropejskiej pozyskanego na realizację 
przedmiotowej inwestycji. 

Podczas obrad Radni przyjęli na-
stępujące uchwały: 

• Uchwałę nr XXXIII/283/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Raciąż

• Uchwałę nr XXXIII/284/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 
września 2022 r. w sprawie przyjęcia 
"Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze   socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miasto Raciąż"

• Uchwałę nr XXXIII/285/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 
września 2022 r. w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do korzystania z pomocy spo-
łecznej przez osoby objęte rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023

• Uchwałę nr XXXIII/286/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 
września 2022 r. w sprawie w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z przekazania do reali-
zacji zadania polegającego na budo-
wie sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączeniami w ul. Warszawskiej

• Uchwałę nr XXXIII/287/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 
września 2022 r. zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto 
Raciąż,

• Uchwałę nr XXXIII/288/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 
września 2022 r.  zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Miasto Raciąż na 
rok 2022.

• Uchwałę nr XXXIII/289/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
29 września 2022 r. w sprawie przy-
jęcia Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w Szkole Podstawowej                          
im. Stanisława Konarskiego w Ra-
ciążu oraz w Miejskim Przedszkolu 
w Raciążu.

RED

Obradowali miejscy Radni

XXXIII Sesja Rady Miejskiej 
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83 lata temu hitlerowskie 
Niemcy bez wypowiedzenia 
wojny zaatakowały Polskę, roz-
poczynając najkrwawszy kon-
flikt w dziejach ludzkości. Na 
raciąskim cmentarzu parafial-
nym, podczas uroczystej mszy 
świętej uczczono pamięć tych, 
którzy stanęli do walki z na-
jeźdźcą, oddając życie za ojczy-
znę.

Obchody rozpoczęły się punk-
tualnie o godzinie 16:00. Najpierw 

pochód z pocztami sztandarowymi 
i przy akompaniamencie orkiestry 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
ciążu przemaszerował spod Urzędu 
Miejskiego na cmentarzu parafialny, 
gdzie odprawiona została uroczysta 
msza święta w intencji poległych i 
pomordowanych, której przewod-
niczył proboszcz raciąskiej parafii, 
ksiądz Wiesław Kosiński. Na nabo-
żeństwie obecni byli przedstawiciele 
władz samorządowych, szkół oraz 
stowarzyszeń, strzelcy z Plutonu 
Strzeleckiego w Raciążu, którzy wy-

stawili wartę honorową, strażacy a 
także mieszkańcy Raciąża. 

Podczas homilii duchowny pod-
kreślił, że wszyscy musimy pracować 
nad tym, aby nigdy więcej nie doszło 
do sytuacji, jaka miała miejsce 83 
lata temu, szczególnie teraz, kiedy 
trwa wojna tuż za naszymi granica-
mi. Zaznaczył, że nie jest to łatwe, 
ponieważ na całym świecie jest coraz 
mniej życzliwości wobec drugiego 
człowieka. 

Po zakończeniu nabożeństwa, 
pod pomnikiem poległych w obro-

nie ojczyzny w 1939 roku wieńce 
oraz kwiaty złożyli przedstawiciele 
władz miejskich – Przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Chrzanow-
ski, radny Jerzy Lawendowski oraz 
Skarbnik miasta Maria Karwowska, 
władz gminy Raciąż – Wójt Zbi-
gniew Sadowski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Grażyna Rogowska 
oraz radny Stanisław Karpiński, a 
także przedstawiciele Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego w 
Raciążu – Dyrektor Elżbieta Tobol-
ska i Wicedyrektor Iwona Donarska, 

Zespołu Szkół w Raciążu – Dyrektor 
Dorota Rubinkowska, Wicedyrektor 
Monika Chłopik i Magdalena By-
lińska, Związku Kombatantów RP 
i byłych Więźniów Politycznych – 
Paweł Chrzanowski, Stowarzyszenia 
Seniorów, Emerytów i Rencistów w 
Raciążu – Stefan Modrzejewski, Ma-
ria Kwiatkowska i Eugenia Giżyńska 
oraz lokalnych struktur Prawa i Spra-
wiedliwości – Ryszard Godlewski. 

RED

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

Raciąż uczcił poległych i pomordowanych
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Nieprzerwanie od maja trwa-
ją prace związane z budową no-
wych budynków komunalnych 
przy ulicy Akacjowej w Raciążu. 
Prezentujemy kolejne informa-
cje o postępach. 

Na dzień 23 września 2022 po-
wstała pierwsza kondygnacja bu-
dynku A. Wykonawca zalał również 
strop i rozpoczął działania przy two-
rzeniu poziomu numer 2. Rosną 
także ściany pierwszego poziomu 
budynku B. 

Wybudowanie dwóch nowych 
bloków komunalnych to zdecydo-
wanie najważniejsza miejska inwe-
stycja ostatnich lat, która w znaczą-

cy sposób przyczyni się do poprawy 
sytuacji mieszkaniowej w Raciążu. 
Powstaną 42 nowe mieszkania o po-
wierzchni od 25 do 50 m2. 

Realizacja zadania pn. „Budowa 
dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w Raciążu przy ul. 
Akacjowej” to koszt niemal 7 mln 
złotych. Na tę kwotę składa się dofi-
nansowanie pozyskane przez Burmi-
strza Miasta z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w kwocie 6,6 mln zło-
tych. Brakujące środki miasto pokry-
je z własnego budżetu. 

RED

19 września w Płońsku została 
podpisana umowa z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
dofinansowanie zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Miasto Raciąż – 
Etap VI”. Dofinansowanie w formie 
dotacji zostało przyznane w wysoko-
ści 5 460,00 zł, co stanowi 63,02% 
kosztu kwalifikowanego zadania. W 
ramach ww. dofinansowania odebra-
no wyroby zawierające azbest od 10 
właścicieli posesji z terenu naszego 
miasta. Gmina Miasto Raciąż sys-
tematycznie kontynuuje działania, 
mające na celu oczyszczenie lokal-
nego środowiska z wyrobów szkodli-
wych i niebezpiecznych, takich jak 
azbest. Przypominamy również, iż 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi wyroby azbestowe należy usunąć 
do 31 grudnia 2032 roku.

UM Raciąż 

Prac na Akacjowej ciąg dalszy

Bloki w budowie

 

Tak powstaje jednostka PSP w Raciążu

Dofinansowanie przyznane

Walczymy z azbestem
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1 września tradycyjnie odby-
ło się rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Po dwóch miesią-
cach dzieci i młodzież wróciły 
do swoich placówek, by rozpo-
cząć kolejny rok edukacji.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2022/2023 w Szkole Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu zainaugurowało wspólne 
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskie-
go. Następnie wszystkich uczniów, 
rodziców i zgromadzonych gości 
powitała dyrektor Elżbieta Tobolska. 
W hali sportowej pojawili się przed-
stawiciele władz miejskich – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Chrzanowski oraz Skarbnik Małgo-
rzata Karwowska. W swoim wystą-
pieniu Pan Przewodniczący zwrócił 
uwagę na systematyczne wsparcie dla 
szkoły ze strony miasta, jakim było 
m.in. doposażanie placówki w no-
woczesne pomoce dydaktyczne czy 
sprzęt elektroniczny. Życzył także 
uczniom udanego roku szkolnego, 
pełnego sukcesów i dobrych ocen. 
W sumie w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu w 
nowym roku szkolnym będzie uczyć 
się 370 uczniów w 18 oddziałach.  

Nowości w Społecznym Li-
ceum Ogólnokształcącym 

Nowy rok szkolny rozpoczęto 
także w Społecznym Liceum Ogól-
nokształcącym w Raciążu. Podczas 
plenerowej uroczystości oprócz dy-
rekcji, rady pedagogicznej i rzecz 
jasna uczniów, obecny był przed-
stawiciel władz miejskich – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Chrzanowski. Na inaugurację roku 
szkolnego 2022/2023 przybyli także 
przedstawiciele Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raciążu. 

Od 1 września w placówce funk-
cjonują dwie klasy pierwsze – jedna 
o profilu ogólnokształcącym, druga 
o profilach: 

• policyjno-penitencjarny,

• pożarniczy z elementami ratow-
nictwa medycznego.

Przypomnijmy, że pierwsza w hi-
storii klasa mundurowa została w 
SLO otwarta już rok temu. Od 1 
września 2023 ruszy klasa Przygo-
towania Wojskowego. W obecnym 
roku szkolnym w budynku przy uli-
cy Płockiej będzie kształcić się 144 
uczniów w 6 klasach. 

Redakcja „Pulsu Raciąża” wszyst-
kim uczniom, nauczycielom oraz 
pozostałym pracownikom szkół, 
którzy rozpoczęli nowy rok szkolny, 
życzy dużo spokoju, zdrowia i owoc-
nej pracy.

RED 

9 września 2022 r. w sali wido-
wiskowej w Miejskim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu odbyła się jedenasta 
edycja Narodowego Czytania. 
Akcja została zapoczątkowane 
w 2012 roku przez parę Prezy-
dencką. Jej celem jest propa-
gowanie znajomości literatury 
narodowej.

Tematem tegorocznego Naro-
dowego Czytania były „Ballady i 
Romanse” Adama Mickiewicza. 
Fragmenty dzieła naszego wieszcza 
narodowego czytali uczniowie szkół 

zarówno z terenu Miasta jak i Gminy 
Raciąż, a także pracownicy MCKSiR. 
„Ballady i romanse” to zbiór poezji, 
który zapoczątkował w Polsce epo-
kę romantyzmu. „Romantyczność”, 
„Świtezianka”, „Powrót taty”, „Pani 
Twardowska” i inne niezapomniane 
utwory tego cyklu od dziesiątków lat 
łączą pokolenia Polaków.

To fantastyczna idea, żeby krze-
wić czytanie, czytelnictwo, a jesz-
cze wspanialsza, że wracają lektu-
ry, które są kamieniami milowymi 
w dziejach Polski. Takim kamie-
niem jest twórczość Adama Mic-
kiewicza i warto do niej wracać. 
Myślę, że warto w ogóle wracać do 

czytania, bo w dobie smartfonów, 
szybkiej informacji, telewizji, tak 
naprawdę zabijana jest wyobraź-
nia, a nic tak jej nie rozwija jak li-
teratura […] Warto, żebyście jako 
młodzi ludzie do tych książek się-
gali, do tego, aby uruchomić swoją 
wyobraźnię […] Warto przyłączyć 
się do prezydenckiej idei, do tego, 
żeby czytać „Ballady i Romanse”, 
ale także czytać dużo więcej, dużo 
szerzej i serdecznie do tego zachę-
cam – mówił do zgromadzonej mło-
dzieży Burmistrz Miasta. 

Organizatorami Narodowego 
Czytania 2022 w Raciążu byli Mia-
sto Raciąż, Gmina Raciąż, oraz Miej-
skie Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Raciążu. 

RED

Witaj szkoło! 

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty

Czytali Mickiewicza

Narodowe Czytanie 2022
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17 września 2022 r. w Starym 
Gralewie odbyły się uroczysto-
ści związane z obchodami jubi-
leuszu 30-lecia Gminy Raciąż, 
która 1 stycznia 1992 w wyniku 
odłączenia się od gminy miej-
skiej stała się odrębną jednost-
ką samorządu terytorialnego. 
Podczas tego wydarzenia Gmi-
nę Miasto Raciąż reprezento-
wali Burmistrz Mariusz Godlew-
ski, Sekretarz Renata Kujawa i 
Skarbnik Maria Karwowska. 

Wśród zaproszonych gości zjawili 
się także parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, powia-
towych, wójtowie sąsiednich gmin 
czy inni samorządowcy. Po mszy 
świętej w kościele parafialnym po-
chód z pocztami sztandarowymi, z 
udziałem pięknych koni i dorożek 
przeszedł na plac przy szkole podsta-
wowej, gdzie odbyła się główna część 
obchodów. 

Podczas krótkiego wystąpienia na 

scenie Burmistrz Mariusz Godlewski 
stwierdził, że ceni sobie współpracę 
z gminą Raciąż i jest zadowolony z 
faktu, że w ciągu ostatnich 9 lat sto-
sunki między dwoma tak związany-
mi ze sobą jednostkami uległy nor-
malizacji. Przypomniał, że zarówno 
z poprzednim wójtem Ryszardem 
Giszczakiem, jak i obecnym Zbi-
gniewem Sadowskim, zrealizowali 
wspólnie wiele projektów na rzecz 
zarówno mieszkańców miasta jak i 
gminy. W imieniu miejskich władz 
Wójt Zbigniew Sadowski otrzymał 
pamiątkową tablicę. Jako Burmistrz 
Miasta, a więc jednostki będącej 
najbliższym sąsiadem gminy-jubi-
latki chcę złożyć jej władzom naj-
lepsze życzenia - kolejnych owoc-
nych lat, zapału do dalszej pracy 
na rzecz mieszkańców, realizowa-
nia ważnych inwestycji oraz dal-
szego rozwoju. Mam także nadzie-
ję na dalszą, owocną współpracę 
przy realizacji projektów takich 
jak Jarmark Raciąski czy dożynki. 

Raz jeszcze wszystkiego dobrego! – 
dodał na swojej facebookowej stro-
nie gospodarz naszego miasta. 

Redakcja „Pulsu Raciąża” rzecz ja-
sna również dołącza się do życzeń dla 
całej gminnej społeczności z okazji 
tak zacnego święta. 

RED

24 września 2022 r. w sali wi-
dowiskowej MCKSiR w Raciążu 
zorganizowano I Przegląd Twór-
czości Senioralnej, który odbył 
się w ramach projektu „Aktywni 
Seniorzy w Raciążu” współfi-
nansowanego ze środków Sa-
morządu Województwa Mazo-
wieckiego oraz Miasta Raciąż. 

Inicjatorem projektu jest Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski, 
zaś za jego realizację odpowiada 
Miejskie Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu. Zakłada on wspól-
ną realizację działań na rzecz senio-
rów przez Samorząd Miasta Raciąż 
oraz Miejską Radę Seniorów.

Podczas I Przeglądu Twórczości 
Senioralnej seniorzy zarówno z tere-
nu miasta jak i gminy Raciąż mogli 
zaprezentować swoje umiejętności 
– m.in. wokalne czy rękodzielnicze. 
Jury w skład którego weszli Renata 
Kujawa, Stefan Modrzejewski oraz 
Agnieszka Wiśniewska miało „twar-
dy orzech do zgryzienia” jeśli chodzi 
o rozstrzygnięcia, dlatego wszyscy 
uczestnicy zostali nagrodzeni za swo-
je prezentacje. 

Bardzo się cieszę, że seniorzy po 
raz kolejny pokazali, że są jedną 
z najaktywniejszych grup tworzą-
cych naszą lokalną społeczność i jej 
niezwykle ważną częścią. Sobotnie 
wydarzenie było okazją do inte-
gracji środowiska oraz aktywnego 
i kreatywnego spędzenia czasu […] 
– podkreślił w swoim wpisie w ser-
wisie Facebook Mariusz Godlewski. 

RED

Seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności

I Przegląd Twórczości Senioralnej

Odpust i dożynki za nami

Uroczystości 
w Koziebrodach

8 września 2022 r. w Kozie-
brodach odbył się tradycyjny 
odpust połączony z dożynkami 
parafialnymi. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele 
Miasta Raciąż – Sekretarz Rena-
ta Kujawa oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Chrza-
nowski. 

W Koziebrodach jak co roku zja-
wiły się liczne pielgrzymi z okolicz-
nych miejscowości, w tym z parafii 
pw. św. Wojciecha w Raciążu. Uro-
czystą sumę odpustową, która roz-
poczęła się o godz. 12:00 odprawił 
ksiądz biskup Mirosław Milewski. 
Na placu przed świątynią pielgrzy-
mi z poszczególnych parafii ustawili 
swoje wieńce dożynkowe – każdy z 
nich został wykonany niczym dzie-
ło sztuki i przykuwał uwagę. W ten 

sposób wierni w święto Matki Bo-
skiej Siewnej chcieli podziękować 
za tegoroczne plony jakie udało się 
zabrać. W latach 1784-1785 Mat-
ka Boża kilkukrotnie ukazywała się 
w koziebrodzkim kościele, a obraz 
znajdujący się w ołtarzu głównym 
słynie z wielu łask. 

Miasto Raciąż razem z parafią 
pw. św. Jakuba w Koziebrodach, 
Gminą Raciąż oraz MCKSiR w 
Raciążu było współorganizatorem 
uroczystości. Cieszę się, że jako sa-
morząd kolejny rok włączamy się 
w kultywowanie tak ważnej dla 
miejscowej społeczności tradycji, 
która sięga ponad 230 lat – mówi 
Burmistrz Mariusz Godlewski. 

RED

Piękny jubileusz naszych sąsiadów 

30-lecie Gminy Raciąż
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W sierpniu reaktywowana 
została seniorska drużyna Błę-
kitnych Raciąż, która została 
zgłoszona do rozgrywek Klasy 
B w okręgu płockim. Raciążanie 
odnieśli we wrześniu trzy zwy-
cięstwa. 

Sezon 2022/2023 Błękitni rozpo-
częli w Gąbinie, gdzie zmierzyli się 
z ekipą Błękitnych II. Podopieczni 
Leszka Chyczewskiego wygrali wyso-
ko, bo aż 6:1. Pierwszy ligowy mecz 
zespół rozpoczął w składzie: Adrian 
Janiszewski - Michał Lewandowski, 

Tomasz Lewandowski, Paweł Bo-
rzykowski, Paweł Okrzes, Kacper 
Sobiecki, Krystian Schodowski, Kry-
stian Różański, Hubert Banasiak, 
Dominik Nawrocki, Mariusz Bo-
rzykowski. Z ławki rezerwowych na 
plac gry weszli Filip Przygucki, Mar-
cin Marciniak, Przemysław Olszew-
ski, Piotr Nowicki, Eryk Janiszewski 
i Mateusz Piłat. 

W drugim meczu, który jedno-
cześnie był pierwszym domowym 
niestety nie udało się zdobyć punk-
tów. Błękitni ulegli Unii II Czermno 
3:5, kończąc mecz w dziewiątkę, po 

dwóch czerwonych kartkach. W 3. 
kolejce zespół z Raciąża zmierzył się 
na wyjeździe z ULKS Ciółkowo, wy-
grywając pewnie i wysoko – 6:2. W 
czwartym meczu ligowym Błękitni 
bez większych problemów pokonali 
Wisłę Główina-Sobowo 4:0. 

Na dzień 30 września raciążanie 
w tabeli płockiej Klasy B zajmowali 
drugie miejsce z dorobkiem 9 punk-
tów. Błękitni strzelili też najwięcej 
bramek spośród wszystkich zespołów 
– 19. 

RED

30 września 2022 r. w Urzę-
dzie Miejskim 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 Woj-
ciech Stanowski i skarbnik Robert 
Kędzierski. Błękitni otrzymają środ-
ki na realizację zadania pn. „Pro-
wadzenie zajęć sportowych oraz 
organizowanie imprez sportowych 
o podobnym charakterze”. Termin 
jego realizacji to 30 listopada 2022 

r. Dotacja została przyznana na pod-
stawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania 
kultury fizycznej. 

Środki zostaną przeznaczone na 
potrzeby zespołu seniorskiego Błę-
kitnych Raciąż - Cieszę się, że mimo 
pojawiających się trudności został 
on skompletowany, a bardzo dobre 
wyniki w ciągu ostatniego miesią-
ca napawają optymizmem przed 
resztą sezonu. Trzymam kciuki 
za kolejne zwycięstwa i awans do 
Klasy A! – napisał Burmistrz na 
swojej facebookowej stronie. 

RED

22 września w sali widowisko-
wej MCKSiR w Raciążu odbył się 
pierwszy etap projektu #Od-
kryjHistorięRaciąża w ramach 
programu #MazowieckaAkty-
wacja. Podczas wykładów swo-
je wystąpienia mieli Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski, Jan 
Chądzyński – pasjonata lokal-
nej historii oraz Grzegorz Do-
mański – członek Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Zie-
mowit”. 

Wydarzenie rozpoczęło się od 
przywitania gości honorowych przez 

autorów projektu: Anetę Kowal-
ską, Jolantę Wiśniewską oraz Piotra 
Grabowskiego. Wśród gości zasiedli: 
Artur Adamski – dyrektor Miejskie-
go Centrum Kultury i Rekreacji w 
Raciążu, członek Zarządu Powiatu 
Płońskiego, Damian Szcześniewski – 
dyrektor Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego i Publicznej Szkoły 
Policealnej STO w Raciążu oraz Ma-
rzanna Kubińska – reprezentująca 
Radę Miasta Raciąża. Najważniej-
szymi gośćmi byli jednak uczniowie 
– to do nich skierowany jest projekt, 
aby rozbudzić w nich ciekawość o 
historii swojego rodzinnego miasta.

Jako pierwszy, swój wykład mul-
timedialny rozpoczął Pan Mariusz 
Godlewski. Przybliżył pierwsze udo-
kumentowane dzieje Raciąża, które 
zaczynają się już w latach 900-tnych. 
Dowiedzieliśmy się o funkcjonują-
cym grodzie czy zamku kasztelań-
skim. Młodzież mogła usłyszeć o 
tak ważnym dla nas, mieszkańców 
Raciąża, miejscu, jakim była „Wod-
na Góra”. Pan Mariusz opowiedział 
o bitwach jakie miały miejsce w tych 
okolicach i podpisywanych trakta-
tach. Uświadomił nam wszystkim, 
jak ważnym miastem, na mapie hi-
storycznej Polski był Raciąż. Pod-
czas wykładu opowiadanych było 
wiele ciekawostek, takich jak np. to, 
że Raciąż widniał na mapie Polski 
znacznie wcześniej niż między in-
nymi Warszawa i jest jednym z naj-
starszych miast, a za 3 lata obchodzić 
będzie 600-lecie praw miejskich.

Następnie Jan Chądzyński za-
prezentował autorski film na te-
mat założyciela Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raciążu – dr. Romana 
Wnorowskiego. Film powinien być 
szczególnie interesujący dla nowych 
kadetów klasy mundurowej o profilu 
pożarniczym naszej szkoły.

Ostatnim z prelegentów był 
Grzegorz Domański, który pozwo-
lił dosłownie zetknąć się z historią. 
Zaprezentował bowiem wybrane 
znaleziska Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”, po-
zwalając uczniom przyjrzeć im się z 
bliska i dotknąć wybrane pamiątki. 
Namacalnie udowodnił to, o czym 

opowiadali Burmistrz oraz Pan Jan 
– od grotów strzał, przez klamry pa-
sków żołnierskich, po łuski nabojów.

Spotkanie zamknął Damian Szcze-
śniewski, który podziękował wszyst-
kim prelegentom, autorom projektu 
oraz młodzieży. Wspomniał, że taka 
forma edukacji jest dla niego szcze-
gólnie cenna, rozbudza bowiem 
dziecięcą ciekawość oraz pasję. Zacy-
tował słowa Alberta Einsteina, który 
stwierdził, że „nie posiada żadnych 
specjalnych talentów. Jest tylko na-
miętnie ciekawy”.

Dyrektor szkoły wspomniał, że 
zawsze będzie wspierał projekty skie-
rowane do młodzieży – nie ważne, 
do której uczęszczają szkoły. Takiego 
podejścia życzymy wszystkim. Edu-
kacja nieformalna skierowana do 
całej raciąskiej młodzieży, ich spo-
tkanie z ludźmi posiadającymi pasję, 
pozwoli rozwinąć w nich tę cieka-
wość i mamy nadzieję – przekazać ją 
dalej.

SLO, RED

Wiadomości sportowe

Błękitni udanie rozpoczęli sezon

Konkurs rozstrzygnięty

Błękitni ze wsparciem
 miasta

SLO z nowym projektem

Odkryj historię Raciąża



Materiał Płatny 11„Puls Raciąża” nr 9 (137) 2022

Od 01.11.2021 do 30.09.2022 
w ramach programu „Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy” 
Regionalne Stowarzyszenie 
Twórców Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Raciążu we 
współpracy z MOPS-em reali-
zowało projekt „Kochaj, szanuj, 
nie krzywdź, nie bij”.

Głównym obszarem działalności 
stowarzyszenia jest podtrzymywanie 
i upowszechnianie tradycji regionu 
oraz działania społeczne niosące po-
moc ludziom w trudnej sytuacji ży-
ciowej, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, przemocą i nietoleran-
cją. 

W związku z nasilającym się zjawi-
skiem przemocy domowej na terenie 
Raciąża stowarzyszenie we współpra-
cy z MOPS-em postanowiło podjąć 
działania na rzecz osób doświad-
czających przemocy – zagrożonych 
przemocą fizyczną, psychiczną czy 
seksualną. Realizując projekt chcie-
liśmy uświadomić dzieciom, mło-
dzieży i dorosłym czym jest przemoc 
psychiczna, fizyczna i seksualna oraz 
jak ją eliminować. Projekt był pro-
wadzony metodą bezpośrednich spo-
tkań i warsztatów interaktywnych 
w szkole podstawowej, szkołach 
ponadpodstawowych i z osobami 
dorosłymi. Działania warsztatowe 
pomagały w pozbyciu się barier i 
otworzeniu się. Aby zwiększyć po-
czucie bezpieczeństwa odbył się kurs 
samoobrony dla kobiet i dziewcząt. 
Wszystkim potrzebującym w zakre-
sie działania projketu zaoferowano 
pomoc terapeuty uzależnień, praw-
nika i psychologa. O realizowanym 
projekcie mieszkańcy Raciąża, gmi-
ny Raciąż i powiatu płońskiego byli 
informowani poprzez ulotki, plakaty, 
stronę internetową stowarzyszenia, 
serwis Facebook oraz lokalną prasę. 
Aby specjaliści mogli przeprowadzić 
warsztaty z dziećmi i młodzieżą, 
zawarte zostały porozumienia z dy-
rektorami szkół z Raciąża. Zaanga-

żowano specjalistów z fundacji „Fe-
minoteka”, którzy przeprowadzili 8 
dwugodzinnych spotkań z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi. Ćwiczenia 
warsztatowe zostały dobrane w spo-
sób odpowiedni do wieku. W czasie 
tych spotkań uczestnicy mieli oka-
zję porozmawiać z prowadzącymi, 
zaproponować własne scenki i zdo-
być wiedzę, jak radzić sobie w sytu-
acjach przemocowych. Spotkania te 
podniosły świadomość dzieci i mło-
dzieży. W specjalnie przygotowa-
nym pokoju w budynku Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Raciążu miały miejsce spotkania ze 
specjalistami terapeutą uzależnień, 
prawnikiem oraz psychologiem. W 
sumie odbyło się ich 80 godzin. Dla 
osób, które doświadczają przemo-
cy, a nie chciały się ujawniać, emi-
towane były na miejskim kanale w 
serwisie YouTube filmy z poradami 
wspomnianych specjalistów. Są one 
dostępne przez cały czas. W ramach 
projektu zorganizowane zostało także 
1 szkolenie dla nauczycieli, policjan-
tów, pracowników MOPS-u, kura-
torów, a także pracowników sądu 
oraz urzędników. Szkolenie prowa-
dził terapeuta uzależnień. Odbyły 
się też cztery warsztaty artystyczne 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych za-
grożonych przemocą i doświadczają-
cych przemocy. W czasie warsztatów 
uczestnicy uczyli się umiejętności ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
Podczas warsztatów „Podróż do kra-
iny wściekłości” dzieci uczyły się do-
strzegać agresywne uczucia i wyrażać 
je, a w „To miejsce należy do mnie” 
i „Karty złości” młodzież uczyła się 
rozpoznawać przyczyny agresji, opa-
nowywania i przezwyciężania złości. 
W warsztatach „Galeria uczuć” do-
rośli uczyli się dostrzegać agresywne 
uczucia i wyrażać je. Zorganizowano 
dwa kursy samoobrony dla kobiet i 
dziewcząt w celu zdobycia wiedzy i 
umiejętności w zakresie zachowania 
się i postępowania w sytuacji zagro-
żenia. Przygotowano również akcję 
społeczną przeciw cyberprzemocy. 

Po wstępnej diagnozie potrzeb 
stwierdzono konieczność podniesie-
nia kompetencji i rozwoju zawodo-
wego członków organizacji. Aby to 
zrobić zorganizowano czterodnio-
wy wyjazd studyjny do Trójmiasta, 
gdzie odbyły się spotkania z miej-

scowymi organizacjami pozarządo-
wymi współpracującymi ściśle ze 
środowiskiem lokalnym. W czasie 
spotkań uczestnicy mieli okazję po-
znać dobre praktyki tych organiza-
cji, np. jak prowadzić rozmowy w 
bezpiecznej atmosferze z osobami, 

które doświadczają przemocy, jak 
być asertywnym i jak radzić sobie z 
samopoświęceniem, podporządko-
waniem czy niskim poczuciem wła-
snej wartości. W ramach rozwoju 
instytucjonalnego stowarzyszenie 
uzupełniło zaplecze techniczne i wy-
posażenie zakupiono m.in. laptop z 
urządzeniem wielofunkcyjnym, re-
gały i szafy na dokumenty, krzesła, 
aparat fotograficzny oraz projektor. 

RSTKiDN

Projekt zakończony

„Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij” – podsumowanie
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Trwa końcowy etap prac zwią-
zanych ze zmianą sposobu użyt-
kowania części budynku Zespo-
łu Szkół w Raciążu na potrzeby 
Zamiejscowego Wydziału Ko-
munikacji i Transportu oraz Po-
wiatowego Urzędu Pracy. 

Już niebawem będziemy mo-
gli zarejestrować auto w zamiej-
scowym wydziale w Raciążu. 

W 2021 r. zrealizowana została in-
westycja, która stanowiła etap przy-
gotowawczy do prowadzenia Za-
miejscowego Wydziału Komunikacji 
w Raciążu. Dokonano przebudowy 
drogi powiatowej - ul. Kilińskiego 
w Raciążu, w ramach której wyko-
nana została zatoka postojowa na 19 
miejsc oraz chodnik na ul. Kilińskie-
go przy ZS w Raciążu (wzdłuż bo-
iska Orlik). Inwestycja stanowi od-
powiedź na potrzeby mieszkańców, 
a zwłaszcza społeczności szkolnej i 
użytkowników Orlika, będzie rów-
nież wykorzystywana przez klientów 
wydziału. 

Ulicę Warszawską w Raciążu 
czeka modernizacja

Wkrótce ul. Warszawska w Racią-
żu zostanie gruntownie przebudowa-
na. Inwestycja powiatowa pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej Płońsk 
– Raciąż – ul. Warszawska w Raciążu 
na odcinku o długości ok. 650 me-
trów” realizowana będzie w ramach 
projektu „Przebudowa trzech odcin-
ków dróg powiatowych o długości 
ok. 7100 metrów na terenie powiatu 
płońskiego”, na którego realizację 
pozyskano środki w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac na ulicy Warszawskiej 
obejmował będzie m.in. położenie 
nowego asfaltu i chodnika z kostki 
betonowej, a także poprawę i utwo-
rzenie zjazdów. Powstanie również 
nowa sieć kanalizacyjna, elektryczna 
związana z oświetleniem oraz kanał 
technologiczny. 

Na realizację projektu obejmują-
cego przebudowę: trzech odcinków 
dróg powiatowych pozyskano dofi-
nansowanie w kwocie 12.825.000,00 
zł ze środków Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Szacowany koszt moder-
nizacji ul. Warszawskiej w Raciążu to 
4.500.000,00 zł 

Powstanie ciąg pieszo rowe-
rowy przy drodze z Raciąża do 
Liberadza

Do końca 2022 roku przy drodze 
powiatowej Raciąż – Radzanów – Li-
beradz na odcinku 1,7 km powstanie 
ciąg pieszo-rowerowy. Jest to część 
zadania realizowana w ramach pro-
jektu „Poprawa spójności komunika-
cyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w powiecie płońskim poprzez 
budowę/rozbudowę 2 odcinków 

dróg”, dofinansowanego z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład.

W ramach inwestycji powstanie 
ścieżka pieszo-rowerowa po wschod-
niej stronie drogi. Zamontowane 
zostanie również „aktywne” przej-
ście dla pieszych. Ponadto ustawione 
zostaną latarnie doświetlające nowe 

przejścia dla pieszych i przejazd kole-
jowy oraz prace związane ze zjazdami 
i rowami drogowymi.

Wartość inwestycji - 4.163.534,26 
zł, na jej realizację pozyskano dofi-
nansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład.

Wieści z Powiatu Płońskiego

Inwestycje powiatowe na terenie Miasta Raciąż

Artur Adamski
Członek Zarządu 

Powiatu Płońskiego

Bardzo się cieszę z kończących się prac w ZS w Raciążu dot. utworzenia 
zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Raciążu. Jest to inwestycja oczeki-
wana przez mieszkańców, potrzebna i ułatwiająca realizację spraw urzędo-
wych. Dziękuję koleżankom i kolegom Radnym oraz pracownikom Staro-
stwa zaangażowanym w proces przygotowywania projektu.

Realizujemy także inwestycje na drogach powiatowych. Już niedługo 
ogłoszone zostanie postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Płońsk – Raciąż – ul. 
Warszawska w Raciążu na odcinku o długości ok. 650 metrów”. Zakres prac 
na ulicy Warszawskiej obejmował będzie kompleksową jej modernizację. To 
bardzo ważna inwestycja, ponieważ natężenie ruchu na tej drodze jest bar-
dzo duże. Ulica Warszawska stanowi bowiem jedyną drogę wyjazdu w stro-
nę Płońska – w związku z brakiem zjazdu z drogi krajowej  (obwodnicy Ra-
ciąża), przez co prowadzony jest nią również transport ciężkimi pojazdami. 

Trwają prace przy drodze powiatowej Raciąż – Radzanów – Liberadz na 
odcinku 1,7 km. W ramach inwestycji powstanie ścieżka pieszo-rowerowa 
po wschodniej stronie drogi. Zamontowane zostaną również „aktywne” 
przejścia dla pieszych wraz z ich doświetleniem. Zrealizowanie tych inwe-
stycji bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 
Powyższa inwestycja połączy się z inną, aktualnie prowadzoną na drodze 
powiatowej 3015W od drogi Raciąż-Radzanów w kierunku Kodłutowa – 
gdzie modernizowany jest newralgiczny odcinek tej drogi o długości 2,7 
km oraz dodatkowo wykonywana ścieżka pieszo-rowerowa o długości 0,5 
km – tworząc łącznie ponad 2,2 km bezpiecznej trasy od miasta Raciąż w 
kierunku Kodłutowa. 

Wsparcie realizacji ww. Inwestycji drogowych w imieniu samorządu Mia-
sta Raciąż zadeklarował Burmistrz Mariusz Godlewski oraz Radni. Dzię-
kujemy za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia 
naszych mieszkańców. 


