
Świąteczny klimat w Raciążu Bloki w budowie

Mimo zimowej aury trwają prace przy budowie dwóch bloków ko-
munalnych na ulicy Akacjowej. Powstaną w nich 42 nowe mieszka-
nia dla mieszkańców miasta. 

Szczegóły na stronie .

W niedzielę 4 grudnia w parku przy budynku Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu zorganizowany został Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Podczas jego trwania można było nie tylko ku-
pić wspaniałe rękodzieło, ale także skosztować pysznych potraw 
świątecznych. Więcej w numerze.

18 grudnia 2022 r. odbyła się już IX edycja Wigilii Miejskiej, podczas której mieliśmy okazję wziąć udział w różnych animacjach,  
wspólnie pośpiewać kolędy czy po prostu złożyć sobie symboliczne życzenia i podzielić się chlebem.

 Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo fotorelację z tego wydarzenia.
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Szanowni Państwo,
grudzień to zawsze czas tra-

dycyjnych podsumowań tego, co 
wydarzyło się w ciągu ostatnich dwu-
nastu miesięcy. Z pewnością nie były 
one dla nas łatwe pod względem eko-
nomicznym, co w dużej mierze spo-
wodowała wojna na Ukrainie, wy-
wołana w barbarzyński sposób przez 
Rosję. Ogromne wzrosty na rynkach 
cen materiałów budowlanych, paliw, 
energii elektrycznej czy po prostu ar-
tykułów spożywczych postawił każ-
dego z nas w trudnej sytuacji. Z tego 
względu jako samorząd również bo-
rykaliśmy się z różnego rodzaju pro-
blemami, szczególnie przy przygoto-
wywaniu bądź realizacji ważnych dla 
miasta inwestycji, jednak na szczę-
ście obyło się bez konieczności rezy-
gnacji z którejś z nich. Z pewnością 
najważniejszym tegorocznym wy-
darzeniem pod tym względem było 
rozpoczęcie budowy dwóch nowych 
bloków komunalnych na ulicy Aka-
cjowej, która wystartowała w maju. 
Obok wybudowania nowej sieci ka-
nalizacyjnej, która objęła centrum 
miasta, jest to zdecydowanie naj-
ważniejsza miejska inwestycja ostat-
nich lat. Powstanie bloków wpłynie 
na zdecydowaną poprawę sytuacji 
mieszkaniowej w naszym mieście – 
będziemy dysponować 42 nowymi 
lokalami o powierzchni od 25 do 
50 metrów kwadratowych. Pozwoli 
to wielu rodzinom przenieść się do 
mieszkań o zdecydowanie wyższym 
standardzie niż te, w których żyją 
obecnie. Budowa nie byłaby możli-
wa, gdyby nie ogromne wsparcie ze 
strony Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, z którego pozyskałem niemal 
6,7 mln złotych dofinansowania, za 
co serdecznie dziękuję. Patrząc na 
wciąż wysoką inflację, ceny mate-
riałów utrzymujące się na wysokim 
poziomie, a także pozostałe koszty 
towarzyszące tej inwestycji zdaję so-
bie sprawę, że stoimy przed trudnym 
zadaniem, jednak chcę zapewnić, że 
razem z wykonawcą zrobimy wszyst-
ko by budowa została ukończona i 
odebrana terminowo. Oprócz wspo-
mnianych działań nie zapominali-
śmy również o modernizacji infra-
struktury drogowej na ternie miasta. 
Zgodnie z moimi zapowiedziami, 
na początku grudnia zakończyły się 
prace związane z przebudową ulicy 
Rzeźnianej – wykonano ostatni frag-
ment nawierzchni z kostki brukowej 
o długości ponad 160 metrów. W 
sumie powstało około 900 metrów 
utwardzonej drogi (około 90 metrów 
asfaltu od strony skrzyżowania z ulicą 
Mławską, zaś pozostała część to kost-

ka brukowa). Zdawałem sobie spra-
wę, że stan drogi na ulicy Rzeźnianej 
był bardzo zły, szczególnie podczas 
wiosennych roztopów, dlatego cieszę 
się, że jest to kolejna ulica, która stała 
się w pełni utwardzona co znacząco 
wpłynie na jakość życia mieszkań-
ców. Pod koniec kwietnia podpisana 
została umowa na wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
310 metrów utwardzonej nawierzch-
ni na ulicy Reymonta, zaś w kolej-
nych miesiącach pracownicy PG-
KiM wykonali kolejne 130 metrów 
chodnika wzdłuż ulicy Zawoda. W 
mijającym roku przygotowywaliśmy 
się również do przeprowadzenia in-
westycji drogowych na szeroką ska-
lę, które zaczniemy realizować w II 
kwartale 2023 roku. W lipcu wraz z 
Panią Skarbnik podpisaliśmy umowę 
z Zarządem Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
z Płońska, który zajmie się realizacją 
zadnia pn. „Przebudowa i budowa 
dróg gminnych w Raciążu wraz z in-
frastrukturą techniczną.”. Prace po-
legające na wykonaniu nawierzchni, 
poszerzeniu jezdni, wybudowaniu 
sieci wodociągowej, kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej czy wykonaniu 
oświetlenia będą prowadzone na 13 
ulicach: Wolności, Parkowej, Mło-
dzieżowej, Spółdzielczej, Szwedzkiej, 
Wnorowskiego, Zielińskiego, Chro-
brego, Mieszka I, Batorego, Do-
brzańskiego, Jesionowej i Lipowej. 
Dzięki wykonaniu wspomnianej 
inwestycji, przebudujemy aż 9 ulic, 
które w tym momencie nie posiadają 
utwardzonej nawierzchni. Na terenie 
Raciąża powstanie tym samym 2,5 
km nowych dróg, 2,5 km kanaliza-
cji deszczowej, 1,6 km kanalizacji 
sanitarnej oraz 1,6 km oświetlenia 
ulicznego. Całkowity koszt prac to 
niemal 10,5 mln zł, z czego więk-
szość pokryje pozyskane przez mnie 
dofinansowanie w ramach rządowe-
go programu Polski Ład. Do końca 
2023 roku chcemy zrealizować jesz-
cze kolejne 5 inwestycji drogowych 
– budowę ulic Polnej i Reymonta 
oraz przebudowę ulic Przechodniej, 
Sportowej, a także Płockiej. W sumie 
przeznaczymy na to ponad 4 mln 
złotych (2,3 mln to dofinansowanie 
z budżetu Mazowsza w ramach In-
strumentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego). W 2022 
roku zrealizowaliśmy również prze-
budowę dwóch przejść dla pieszych 
na Placu Adama Mickiewicza i ulicy 
Kilińskiego, inwestowaliśmy w małą 
architekturę na terenie małego parku 
miejskiego, a także wprowadziliśmy 
w nowe rozwiązania technologiczne 

w Urzędzie Miejskim w Raciążu w 
ramach programu Cyfrowa Gmina 
– zainstalowano m.in. w nową cen-
tralę telefoniczną. Przeprowadzane 
było także czyszczenie ulic na mo-
kro, w ramach programu „Mazow-
sze dla klimatu”. Realizacja wielu z 
tych przedsięwzięć nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie środki zewnętrzne. 
W mijającym roku udało się pozy-
skać niemal 9,3 mln złotych (środki 
rządowe, z budżetu Województwa 
Mazowieckiego oraz fundusze euro-
pejskie), co przy naszych ogranicze-
niach budżetowych jest bardzo zna-
czącym wsparciem. 

Raciąż doceniony 
Jesienią opublikowane zostały dwa 

rankingi Pisma Samorządu Teryto-
rialnego „WSPÓLNOTA”, w któ-
rych Raciąż zanotował bardzo dobre 
wyniki zarówno w skali powiatu, jak i 
całego kraju. W zestawieniu dotyczą-
cym wydatków inwestycyjnych w la-
tach 2019-2021. W kategorii „Mia-
sta Inne” zajęliśmy 185. miejsce na 
620 samorządów, uzyskując wynik 
1015,39 zł średniego wydatku inwe-
stycyjnego na jednego mieszkańca. 
Biorąc pod uwagę powiat płoński, 
ustąpiliśmy jedynie Płońskowi oraz 
Gminie Nowe Miasto. Drugi ran-
king dotyczył wykorzystania środ-
ków z Unii Europejskiej w latach 
2014-2021 i tutaj również osiągnęli-
śmy bardzo dobry wynik. We wspo-
mnianym okresie w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca pozyskaliśmy 
3383,82 zł. To dało nam znakomite, 
48. miejsce w skali kraju w kategorii 
„Miasteczka”. Wyprzedziliśmy m.in. 
Puck, Ciechanów, Kołobrzeg czy 
Nowy Dwór Mazowiecki. W naszym 
powiecie uzyskaliśmy drugi wynik za 
Gminą Nowe Miasto. Wyniki w obu 
rankingach to potwierdzenie dobrze 
wykonywanej pracy i nieustannego 
rozwoju Raciąża. Jako Burmistrz 
mogę zapewnić, że we współpracy 
z Radą Miejską będziemy podejmo-
wali kolejne działania, aby aspirować 
do miana wyróżniającego się miasta 
na terenie północnego Mazowsza i 
zmieniali się na lepsze. 

Czyste Powietrze
Przypominam, że w Urzędzie 

Miejskim w Raciążu działa punkt 
konsultacyjno-informacyjny w ra-
mach programu „Czyste Powietrze”. 
Mogą Państwo dzięki temu skorzy-
stać z pomocy przy wypełnianiu 
wniosków o dofinansowanie. Ce-
lem programu jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródła ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Pro-
gram skierowany jest do osób fizycz-
nych, które są właścicielami/współ-
właścicielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym loka-
lu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Osoby zaintereso-
wane dofinansowaniem w ramach 
programu zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego w celu umówienia się 
na konsultacje - 23 679 11 63 (we-
wnętrzny 36). Punkt otwarty jest we 
wtorki i środy od 7:30 do 10:30, a 
także w czwartki od 11:00 do 15:00. 
Dodatkowo miło mi poinformować, 
że w opublikowanym niedawno 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
rankingu aktywności gmin w kwestii 
propagowania wśród mieszkańców 
i realizowania programu „Czyste 
Powietrze” zajęliśmy jako Gmina 
Miasto Raciąż 178. miejsce na 625 
samorządów. 

Wigilia Miejska za nami
18 grudnia po raz kolejny spo-

tkaliśmy się przy budynku Urzędu 
na Wigilii Miejskiej. Cieszę się, że 
wspólnie z Miejskim Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji oraz dzięki 

wsparciu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, kontynuujemy tę 
wspaniałą inicjatywę i już od 9 lat 
w grudniowe popołudnie możemy 
wspólnie podzielić się chlebem, za-
śpiewać kolędy, czy po prostu życz-
liwie porozmawiać i z dobrym na-
stawieniem wejść w ten wyjątkowy 
czas Świąt Bożego Narodzenia. Te-
goroczna wigilia także upłynęła pod 
znakiem rodzinnej atmosfery, przy 
dźwiękach świątecznej muzyki i za-
pachu przygotowanych wigilijnych 
potraw. Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy mimo swoich domowych 
obowiązków zjawili się pod Urzędem 
Miejskim i chcieli razem z nami spę-
dzić te kilka godzin. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim osobom, które brały 
udział w przygotowaniu tego wyda-
rzenia, zarówno od strony meryto-
rycznej, jak i technicznej. Wewnątrz 
numeru znajdą Państwo fotorelację z 
tego wydarzenia. 

Zima nam nie straszna 
W połowie grudnia zima po raz 

pierwszy dała o sobie znać w znacz-
nym stopniu, dlatego pracownicy 
Przedsiębiorstwa Gospodarski Ko-
munalnej i Mieszkaniowej ruszyli do 
zdecydowanego działania. Zdarzyło 
się, że pług wraz z piaskarko-solar-
ką działały na miejskich drogach już 
w godzinach nocnych. Odśnieżane 
były także chodniki oraz ścieżki w 
obu parkach miejskich. Jako miasto 
jesteśmy zabezpieczeni i dobrze przy-
gotowani do zimowego utrzymania 
dróg w Raciążu – na dzień 12 grud-
nia PGKiM dysponował 12 tonami 
soli drogowej oraz 24 tonami piasku, 
zaś 14 grudnia dotarła dostawa ko-
lejnych 26 ton soli. 

Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego
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Popołudnie w niedzielę 4 
grudnia upłynęło mieszkań-
com Raciąża oraz okolicznych 
miejscowości w klimacie zbli-
żających się Świąt Bożego Na-
rodzenia. W parku miejskim 
przy Miejskim Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji odbyła się ko-
lejna edycja Kiermaszu Bożona-
rodzeniowego. 

Wydarzenie wystartowało w samo 
południe i mimo grudniowego chło-
du, wokół przygotowanych stoisk 
można było spotkać wielu miesz-
kańców zarówno naszego miasta, jak 
i gminy Raciąż. Swoje kramy wy-
stawiennicze miały Koła Gospodyń 
Wiejskich, m.in. z Kaczorów, No-
wego Gralewa, Lutomierzyna, Cie-

cierska czy Sierakowa. Obecne były 
również Regionalne Stowarzyszenie 
Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu, Zespół Szkół 
w Raciążu, Zespół Szkół STO w Ra-
ciążu, Stowarzyszenie Psijazna Dłoń, 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu, Kwiaciarnia 
Kwiatoratornia i inni wystawcy. 

Zainteresowani mogli zaopatrzyć 
się w produkty i wyroby różnego 
rodzaju – bombki choinkowe, łań-
cuchy, pluszowe mikołaje i misie, 
stroiki, ale także tradycyjne świątecz-
ne potrawy, takie jak pierogi, uszka, 
kapusta z grochem czy krokiety. Nie 
zabrakło również przepysznych ciast 
i innych przekąsek oraz tradycyjnych 
nalewek i miodów. Dla zmarzniętych 
serwowano m.in. gorący żurek czy 

czekoladę.
W tle nieustannie słychać było 

świąteczne dźwięki, na czele z tra-
dycyjnymi polskimi kolędami w 
wykonaniu zespołu Enej czy innymi 
utworami, które kojarzą się z Bożym 
Narodzeniem. Wśród najmłodszych 
dużym zainteresowaniem cieszyła się 
zagroda ze zwierzętami, gdzie poja-
wiły się owce, króliki i gęsi. 

Wiele atrakcji czekało również 
wewnątrz budynku MCKSiR, gdzie 
odbywały się specjalne świąteczne 
warsztaty. Dzieci i młodzież mogły 
zająć się wykonaniem np. bombek 
choinkowych. Nie zabrakło chęt-
nych do wykonania zdjęć w fotolu-
strze. 

RED

Kiermasz Bożonarodzeniowy za nami

W świątecznym klimacie
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W pierwszym tygodniu grud-
nia zakończyły się działania 
związane z przebudową ulicy 
Rzeźnianej. Pracownicy PGKiM 
położyli w sumie ponad 160 
metrów bieżących kostki bru-
kowej. 

Przypomnijmy, że prace przy prze-
budowie ulicy Rzeźnianej rozpoczęły 
się jesienią 2020 roku, kiedy rozpo-
częto układanie nawierzchni z kostki 
brukowej od strony skrzyżowania 
ulic Mławskiej i Ziemowita. Następ-
nie kontynuowano je od początku 
lipca 2021 roku – powstało kolejne 
220 metrów utwardzonej drogi z 
kostki. 

Jesienią 2021 roku od strony 
skrzyżowania z ulicą Mławską wy-

lano około 90 metrów nawierzchni 
asfaltowej. 

Prace ponownie wystartowały we 
wrześniu tego roku, a zakończono 
je w pierwszych dniach grudnia. 
Położono około 165 metrów kostki 
brukowej, łącząc ten odcinek z frag-
mentem asfaltowym. 

Cieszę się, że przebudowa tej uli-
cy dobiega końca, ponieważ zdaję 
sobie sprawę, że jej stan, szczegól-
nie podczas wiosennych roztopów 
był bardzo zły. Powstało około 900 
metrów bieżących utwardzonej na-
wierzchni, co z pewnością poprawi 
komfort życia mieszkańców – pod-
kreśla Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski. 

RED

7 grudnia 2022 r. w Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki w 
Ciechanowie odbyła się VII Gala 
Honorowych Dawców Krwi. 
Podczas wydarzenia nagrodze-
ni zostali krwiodawcy będący 
członkami Stowarzyszenia Ho-
norowych Dawców Krwi w Ra-
ciążu. 

Spotkanie odbyło się, aby podzię-
kować i wyróżnić osoby, które na co 
dzień bezinteresownie oddają krew 
nieznanym biorcom oraz pomaga-
ją w promowaniu idei honorowego 
krwiodawstwa. Patronat Honorowy 
nad uroczystością objęli Wojewoda 
Mazowiecki, Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Starosta Po-
wiatu Ciechanowskiego, Prezydent 
Miasta Ciechanów. Galę rozpoczął 

wykład nt. Zdrowie krwiodawcy – 
Życiem Biorcy, który przeprowadzi-
ła Iwona Drążkiewicz- Wykładowca 
Akademicki Państwowej Uczelni Za-
wodowej w Ciechanowie. 

Podczas uroczystości odznacze-
nia państwowe otrzymali Andrzej 
Otowski (Złoty Krzyż Zasługi) oraz 
Krzysztof Grabarek (Srebrny Krzyż 
Zasługi), zaś Odznakę Honorową 
Polskiego Czerwonego Krzyża III 
stopnia otrzymał Pan Kazimierz 
Hajn.

Ostatnim akordem gali był występ 
trzech tenorów - Bartosza Kuczyka, 
Mirosława Niewiadomskiego i Ma-
riusz Ruty, którzy w znaczny sposób 
podnieśli rangę naszej Uroczystości-
-wprowadzając wszystkich w niezwy-
kły nastrój.

 

Serdecznie gratuluję raciąskim 
krwiodawcom znalezienia się w 
gronie wyróżnionych. Chciałbym 
podziękować im także za wielo-
letnie, bezinteresowne poświęcenie 
dla innych i dzielenie się bezcen-
nym darem, jakim jest krew - pod-
kreślił Burmistrz Mariusz Godlew-
ski. 

W styczniowym numerze "Pulsu 
Raciąża" znajdzie się relacja z jubile-
uszu 40-lecia Stowarzyszenia Hono-
rowych Dawców Krwi w Raciążu.

PCK Ciechanów, RED

Kolejna ulica utwardzona

Koniec prac na Rzeźnianej

W podziękowaniu za dar krwi

Raciąscy krwiodawcy
 nagrodzeni

 Rosną bloki na Akacjowej

Mimo zimowej aury nieprzerwanie trwają prace przy budowie bloków na ulicy Akacjowej. 
Powstały wszystkie trzy kondygnacje budynku A, zaś w tej chwili trwa przygotowywanie 
ścianek działowych. Wykonawca prowadzi także prace w budynku B - powstał poziom nr 1, 
a obecnie przygotowywane jest zbrojenie pod zalanie stropu. Działamy dalej!
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Podobnie jak w przypadku 
EURO 2020, które ze względu 
na pandemię koronawirusa 
rozegrano w 2021 roku, rów-
nież przy okazji piłkarskich Mi-
strzostw Świata w Katarze na 
mieszkańców Raciąża czekał 
konkurs przeprowadzony za 
pośrednictwem serwisu Face-
book. 

Zasady były proste – każdego 
dnia, kiedy swoje mecze rozgrywała 
reprezentacja Polski na facebookowej 
stronie Burmistrza Miasta publiko-

wane było pytanie, na które należało 
odpowiedzieć w komentarzu. Ko-
lejnym krokiem było wylosowanie 
zwycięzcy za pomocą specjalnej plat-
formy internetowej. 

Pytania dotyczyły przede wszyst-
kim występów polskiej kadry na 
mundialach w poprzednich latach, 
ale miały też związek z historią ra-
ciąskiego futbolu. Wśród zwycięz-
ców znaleźli się Grażyna Godlewska, 
Iwona Dalkiewicz, Marek Leszczyń-
ski oraz Sebastian Kilijan. Nagrody 
zostały wręczone przez Burmistrza 8 
grudnia. Mariusz Godlewski podzię-

kował uczestnikom za udział w pił-
karskiej zabawie i zachęcił do uczest-
nictwa w kolejnych konkursach. 

Laureaci otrzymali zestaw miej-
skich gadżetów – kubek, smycze do 
kluczy, opaski odblaskowe, puzzle, 
podkładki pod kubek, materiałową 
torbę z herbem miasta, kubek ter-
miczny oraz książkę autorstwa Ni-
kodema Chinowskiego – „Mistrzow-
skie Rozmowy – biało-czerwoni 
mundialiści”. 

RED

Jako samorząd inwestujemy 
nie tylko w drogi, nowe miesz-
kania komunalne czy rewita-
lizację terenów zielonych, ale 
również w bezpieczeństwo 
mieszkańców. Z tego powodu 
przystąpiliśmy po raz drugi do 
rządowego programu „Razem 
Bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka”. 

W jego ramach Gmina Miasto 
Raciąż realizuje zdanie pn. „Bezpie-
czeństwo w miejscach publicznych 
na terenie Gminy Miasto Raciąż”. 
W związku z tym zmodernizowana 
została sieć monitoringu miejskiego 

- wymieniono 4 używane do tej pory 
kamery i pojawiło się też 13 nowych 
kamer w całkowicie nowych lokali-
zacjach. 

Kolejnym istotnym punktem jest 
przeprowadzenie warsztatów, m.in. 
z zakresu nauki udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 5 grudnia 
podczas jednego z takich spotkań 
uczniowie klasy VI Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego w 

Raciążu mieli okazję ćwiczyć masaż 
serca na specjalnym fantomie. Cen-
nych wskazówek udzielali dziecia-
kom druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raciążu – Dariusz Do-
brosielski i Grzegorz Wawrowski. 

RED

6 grudnia odbyło się uroczy-
ste otwarcie Sali Integracji Sen-
sorycznej w Szkole Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu. Będzie ona wykorzy-
stywana przede wszystkim do 
wykonywania różnorodnych 
ćwiczeń przez uczniów z niepeł-
nosprawnościami. 

Na uroczystość przybyli zapro-
szeni goście: Burmistrz Miasta Ra-
ciąż Mariusz Godlewski, Proboszcz 
Parafii św. Wojciecha w Raciążu ks. 
Wiesław Kosiński, Sekretarz Miasta 
Renata Kujawa, Skarbnik Miasta 
Maria Karwowska, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż 
Grażyna Rogowska, Dyrektor Ze-
społu Szkół w Raciążu Dorota Ru-
binkowska, Dyrektor Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego STO 
w Raciążu Damian Szcześniewski, 
Anna Falkiewicz wraz z przedstawi-
cielami Rady Rodziców, przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego oraz 
uczniowie i ich rodzice.

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali m.in. Burmistrz Mariusz 
Godlewski, Dyrektor szkoły Elżbie-
ta Tobolska, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Chrzanowski, człon-
kowie Rady Rodziców oraz ucznio-
wie. Następnie ksiądz Proboszcz 
dokonał symbolicznego poświęcenia 
sali. Burmistrz podkreślił, że po roz-
mowach z rodzicami oraz nauczycie-
lami, konsultując się z Radą Miejską 

podjął decyzję o sfinansowaniu tego 
przedsięwzięcia. 

Prezentację multimedialną przy-
bliżającą tematykę integracji senso-
rycznej przedstawiła Pani Katarzyna 
Szczechowicz. Omówiła m.in. na 
czym ona polega, dla kogo jest prze-
znaczona oraz jakie efekty daje ta 
nowoczesna metoda terapeutyczna. 
Po części teoretycznej nastąpił czas 
na część praktyczną. Uczniowie pod 

nadzorem terapeuty wykonali ćwi-
czenia na specjalistycznym sprzęcie 
stymulujący układ nerwowy.

Mój syn uczęszczał do przedszko-
la, w którym brał udział w tego 
typu zajęciach i widziałam, jak 
one mu pomogły, jak dzięki nim się 
rozwinął. Pomyślałam, że byłoby 
dobrze, gdyby podobne ćwiczenia 
mógł wykonywać w naszej szkole, 
dlatego kilka razy rozmawiałam 
na ten temat z Panem Burmi-
strzem i bardzo się cieszę, że ta sala 
powstała […] Od naszej pierwszej 
rozmowy do otwarcia minęło chy-
ba jakieś pół roku, więc realizacja 
tego wszystkiego była naprawdę 

szybka i myślę, że każdy z nas ro-
dziców jest za to bardzo wdzięcz-
ny – mówi mama małego Igora Że-
browskiego. 

Cieszę się, że dzieci z niepełno-
sprawnościami, które uczęszczają 
do naszej szkoły będą mogły wy-
konywać tam m.in. specjalistycz-
ne ćwiczenia, które przyczynią się 
do ich lepszego rozwoju. Jak jest 
to ważne, można było się przeko-
nać widząc uśmiech na twarzach 
dzieci goszczących na dzisiejszym 
wydarzeniu – podkreśla Burmistrz 
Miasta. 

RED

Nagrody wręczone 

Konkurs Mundialowy rozstrzygnięty

Projekt w realizacji

Szóstoklasiści poznali zasady udzielania I pomocy

Wiadomości z Psijaznej Dłoni

Merry ma nowy dom! 
Po Stasiu i Dorze kolejny pod-

opieczny, a w zasadzie pod-
opieczna Stowarzyszenia Psija-
zna Dłoń znalazła nowy dom. 
Częścią wspaniałej rodziny sta-
ła się w ostatnim czasie Merry.

Suczka trafiła pod opiekę stowa-
rzyszenia latem, z diagnozą nieule-
czalnej choroby nowotworowej. Jej 
stan był zły - ważyła 22 kg, załatwiała 
się krwią, zmagała się również z cho-
robą odkleszczową oraz zapaleniem 
jelit wywołanym przez liczne paso-
żyty. 

 

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
członków Psijaznej Dłoni Merry wy-
szła jednak na prostą, a pod koniec 
listopada została adoptowana! 

Suczka zamieszkała z panią Olgą 
i jej rodziną oraz dwiema psimi 
siostrami - 13-letnią Arią i 8-letnią 
Azrą. Wycieczki, place zabaw, wyjąt-
kowo precyzyjnie dobrana dieta, ale 
przede wszystkim ogrom miłości i 
mądra opieka właścicielki – wszystko 
to czeka na Merry. 

RED

Wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Sala Integracji Sensorycznej otwarta
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82 lat temu, w zimowy po-
ranek 2 grudnia 1940 roku o 
szóstej rano do domów wielu 
rodzin w Raciążu i okolicach 
wdarli się niemieccy żołnierze. 
Rozpoczęły się wysiedlenia lud-
ności polskiej z Raciąża, żeby 
zrobić miejsce dla nowych nie-
mieckich panów naszego mia-
sta. Warto wspomnieć te wyda-
rzenia. 

Wysiedlenie mieszkańców Raciąża 
było z góry zaplanowane. Wynikało 
to z polityki niemieckiego okupan-
ta wobec ziem wcielonych bezpo-
średnio do Rzeszy, a takim miastem 
wraz z całą rejencją ciechanowską był 
Raciąż. Tereny te były „oczyszczane” 
z Polaków, których przesiedlano do 
Generalnego Gubernatorstwa. Na 
miejsce prawowitych mieszkańców 
sprowadzani byli osadnicy niemiec-
cy.

Nie dysponujemy niestety pełną 
listą wywiezionych z Raciąża Pola-
ków, jednak część osób znamy. Wy-
wieziono między innymi rodzinę 
Siennickich – rodzeństwo Bogumiłę, 
Jerzego oraz Teresę wraz z rodzica-
mi Władysławą i Walentym. Raciąż 
musiała także opuścić rodzina Pana 
Kazimierza Adamskiego. Wywózka 
dotknęła również rodzinę Chrza-
nowskich (m.in. Romana i Jerzego) 
oraz rodzinę Ciskich. Z Pęs wywie-
ziona została rodzina Mączewskich.

Jak opowiada Pani Teresa Pniew-
ska (z domu Siennicka), rankiem 
do ich domu rodzinnego wpadli 
niemieccy żołnierze. Zażądali, aby 
opuścili dom tylko w tym, co mają 
na sobie. Mama pani Teresy zaczę-
ła protestować, że bez męża nigdzie 
nie pójdzie. Żołnierze pozwolili po-
biec po ojca jednemu z dzieci. Pan 
Siennicki w tym czasie przebywał w 
sklepie swojej siostry, gdzie pomagał.

Pan Walenty Siennicki wcześniej 
słyszał już o tym, że mogą być wy-
wózki z Raciąża i że istnieje lista Po-
laków do wywiezienia. Została już 
wcześniej przygotowana przez Niem-
ców i żołnierze wchodzili tylko do 
tych rodzin, których nazwiska wcze-
śniej na niej umieszczono. Tego dnia 
rodziny Siennickich na tej liście nie 
było. Dlaczego więc Niemcy wdarli 
się do domu pani Teresy? Okazało 
się, że jest to „zasługa” miejscowego 
konfidenta Szcześniaka. Namówił 
on żołnierzy, żeby wywieźć z Racią-
ża rodzinę Siennickich, bo miesz-
kają naprzeciwko siedziby Gestapo, 
więc na pewno słyszą co dzieje się na 
przesłuchaniach. Niemcy posłuchali 
Szcześniaka.

Kiedy rodzina była w komplecie, 
niemieccy żołnierze kazali iść wszyst-
kim ulicą Warszawską w stronę ko-
ścioła. Mama pani Teresy szła bez 
kurtki, tak jak zastali ją w domu. 
Niczego nie mogła zabrać. Po drodze 
jeden z wujów zobaczył, że są pę-
dzeni ulicą. Zdjął własną jesionkę i 
dał pani Siennickiej, żeby się okryła. 
Rodzinę wraz z dużą grupą innych 
mieszkańców umieszczono w koście-
le i tam zamknięto. Bez jedzenia i 
picia. Trzymano ich tam cały dzień. 
Niektórzy mieszkańcy próbowali 

zatrzymanym przynosić wodę i je-
dzenie, ale Niemcy nie pozwolili na 
przekazanie ani wody, ani jedzenia. 
Był to ciężki dzień. Późnym wieczo-
rem pojawiły się ciężarówki, które 
wywiozły wszystkich do obozu w 
Działdowie.  Następnie wywiezieni 
mieszkańcy Raciąża trafili daleko na 
południe Polski – najpierw do Kro-
ścienka. Tam rodziny przydzielono 
do góralskich gospodarstw w okoli-
cach Krościenka oraz Grywałdu. 

Niestety nie wszyscy po wojnie 
wrócili do Raciąża. Brat Pani Teresy 
nigdy już nie wrócił – był w Armii 
Krajowej i wyjechał nielegalnie do 
Warszawy, gdzie zginął w Powstaniu 
Warszawskim.

Szerzej o tym, co działo się z racią-
skimi rodzinami już po wywiezieniu, 
można przeczytać w „Księdze pa-
mięci mieszkańców Raciąża” oraz w 
książce Z. Ptasiewicza „Wspomnie-
nia znaczone łzami. Wysiedlenia 
ludności polskiej z obszaru rejencji 
ciechanowskiej 1939–1944”.

Mieszkańcom Raciąża i okolic, 
których dotknęła akcja wywózek na-
leży się nasza pamięć. Do dziś żyją 
wśród nas osoby dotknięte tym nie-
ludzkim traktowaniem oraz ich po-
tomkowie.

Mariusz Godlewski 

Historia miasta

82 lata od wysiedleń 
mieszkańców Raciąża

Pamiętamy

Rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego

41 lat temu - 13 grudnia 1981 
roku na wniosek niekonstytucyjnego 
organu - Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego, Rada Państwa nie-
zgodnie z ówczesną konstytucją PRL, 
wprowadziła na terenie całego kraju 
stan wojenny. Podczas jego trwania 
internowano łącznie 10 131 działa-
czy związanych z „Solidarnością”, a 
życie straciło około 40 osób, w tym 
9 górników z kopalni „Wujek” w 
trakcie pacyfikacji strajku. Zniesio-
no go dopiero 22 lipca 1983 roku. 
Jednym z symboli tego wydarzenia 
jest fotografia Chrisa Niedenthala, 

który uwiecznił na niej wojskowy 
transporter opancerzony oraz żołnie-
rzy przed warszawskim kinem „Mo-
skwa”, nad którego wejściem wisiał 
baner z napisem „Czas Apokalipsy” 
- w tamtym czasie wyświetlano film 
Francisa Forda Coppoli pod tym sa-
mym tytułem. Zdjęcie obiegło świat, 
dzięki przemyceniu go do Berlina i 
późniejszej publikacji przez tamtej-
szy Newsweek. 

Fot. national-geographic.pl 

RED

Materiał zewnętrzny
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Rok 2022, podobnie jak lata 
poprzednie, był okresem ak-
tywnej działalności członków 
Stowarzyszenia Seniorów, Eme-
rytów i Rencistów w Raciążu. 
Wszystkie działania służyły in-
tegracji, wzajemnej pomocy, 
rozwojowi osobowemu i wzro-
stowi aktywności społecznej 
naszych seniorów.

W wyniku konkursu ofert ogło-
szonego przez Burmistrza Miasta 
Raciąża pozyskaliśmy środki na reali-
zację zadania publicznego z obszaru 
działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym pod tytułem: „Aktywi-
zowanie członków lokalnej społecz-
ności w wieku emerytalnym poprzez 
organizowanie wyjazdowych form 
wypoczynku”. W ramach realizacji 
tego zadania zarząd stowarzyszenia 
zorganizował trzy wyjazdy tury-
styczno-krajoznawcze: do Malborka 
i okolic (lipiec), Lublina, Zamościa 

i okolic (sierpień) oraz Poznania 
i okolic (wrzesień). Udział w nich 
wzięło 118 osób. Zadanie zostało sfi-
nansowane przez Burmistrza Miasta 
Raciąża ze środków budżetu Gminy 
Miasto Raciąż w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

W ramach konkursu ofert po-
zyskaliśmy również środki od Za-
rządu Powiatu Płońskiego na reali-
zację czterech zadań publicznych: 
dwóch z obszaru kultury fizycznej, 
promocji i ochrony zdrowia oraz 
dwóch z zakresu animacji społecz-
no- kulturalnej. Realizując zadania 
sfinansowane przez Zarząd Powiatu 
Płońskiego przeprowadziliśmy zaję-
cia aerobiku pod tytułem: „Seniorze 

zadbaj o swoją kondycję”, zajęcia 
fitness z elementami tańca pod na-
zwą: „Aktywność seniorów ważna 
sprawa" oraz „Warsztaty teatralne - 
życie jest sztuką” i „Zajęcia wokalne 
dla seniorów - piosenka jest dobra na 
wszystko”. Zajęcia te cieszyły się du-
żym zainteresowaniem uczestników 
i przyczyniły się do dalszej integracji 

i realizacji wspólnych zainteresowań.
Seniorzy brali udział w IX Jar-

marku Raciąskim. Zaprezentowali 
stoiska wystawiennicze: ze smakowi-
tymi wyrobami cukierniczymi oraz 
wyrobami rękodzielniczymi. Zorga-
nizowali również loterię fantową.

Seniorzy uczestniczyli w uroczy-
stościach miejskich i parafialnych 
m.in. obchodach Narodowego Świę-
ta Niepodległości, kolejnych rocznic 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
i wybuchu II wojny światowej oraz 
imprezach, spotkaniach i koncertach 
organizowanych przez władze samo-
rządowe Raciąża, Miejskie Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w Racią-
żu, szkoły i organizacje pozarządowe.

4 czerwca Stowarzyszenie Senio-
rów, Emerytów i Rencistów w Racią-
żu wzięło udział w I Dniu Raciąskich 
Organizacji Pozarządowych. Człon-
kowie zarządu przedstawili licznie ze-
branej przed budynkiem Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
publiczności historię stowarzyszenia, 
jego cele i zadania. Członkowie na 
stoiskach wystawienniczych pokazali 
swoje wyroby. Chór seniorów zapre-
zentował na scenie swoje zdolności 
wokalne. Stowarzyszenie otrzymało 
podziękowanie od Burmistrza Mia-
sta Raciąża i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w postaci statuetki z napi-
sem: „za aktywne działania na rzecz 
Gminy Miasto Raciąż oraz promo-
wanie postaw obywatelskich wśród 
lokalnej społeczności.”

Seniorzy wzięli aktywny udział 
w zadaniach realizowanych w ra-
mach projektu współfinansowane-
go przez Burmistrza Miasta Raciąża 
i Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. Były to zajęcia na strzelni-
cy, ognisko, wieczorek taneczny oraz 
wydarzenia takie jak: Przegląd Twór-
czości Senioralnej i Dzień Seniora. 
Organizatorem imprez był Dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji Artur Adamski wraz 
z pracownikami placówki. 

 
29 września przedstawiciele sto-

warzyszenia - raciąskich klubów 
seniora zostali zaproszeni do staro-
stwa na spotkanie „Cafe Senior”, 
które odbyło się w miłej atmosferze 
przy kawie i ciastku. Pani Starosta 
Elżbieta Wiśniewska i Pan Wicesta-
rosta Krzysztof Wrzesiński rozma-
wiali z seniorami o ich działaniach 
w swoich miejscowościach, proble-
mach, planach na przyszłość i dalszej 
współpracy. Wszystkie zaproszone 
organizacje otrzymały podziękowa-
nia „za otwartość, życzliwość i zaan-
gażowanie w działania podejmowane 
dla Seniorów z Powiatu Płońskiego”. 

W grudniu odbyły się spotka-
nia wigilijne seniorów działających 
w poszczególnych klubach senioral-
nych. Oprócz członków wzięli udział 
także zaproszeni goście. Spotkania te 
miały wzruszający i rodzinny charak-
ter. Nasi seniorzy przybyli również 
w niedzielę 18 grudnia do centrum 
miasta na IX Miejską Wigilię w Ra-

ciążu, która była pięknym i wzrusza-
jącym wydarzeniem.

Przed seniorami jeszcze powita-
nie Nowego 2023 Roku na balu 
sylwestrowym, który odbędzie się 
w Miejskim Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Raciążu oraz podczas 
różnego rodzaju spotkań w gronie 
rodzinnym, przyjaciół, koleżanek, 
kolegów i znajomych.

Informacja o działalności Sto-
warzyszenia Seniorów, Emerytów 
i Rencistów w Raciążu, podobnie jak 
innych aktywnych organizacji poza-
rządowych w naszym mieście, została 
przedstawiona podczas posiedzenia 
Raciąskiej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego. 

ROK 2022 W STOWARZYSZENIU SENIORÓW, EMERYTÓW I RENCISTÓW W RACIĄŻU

Zarząd stowarzyszenia w imieniu wszystkich członków serdecznie 
dziękuje władzom samorządowym Miasta Raciąża, Powiatu 
Płońskiego i województwa mazowieckiego a w szczególności Panu 
Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu, Pani Staroście Elżbiecie 
Wiśniewskiej i Członkowi Zarządu Arturowi Adamskiemu za 
systematyczne wspieranie naszej działalności. 

Za pomoc w pracach administracyjnych i organizacji wielu 
przedsięwzięć bardzo dziękujemy Pracownikom Starostwa 
Powiatowego w Płońsku, Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz 
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu.

 
Stefan Modrzejewski

Władzom Samorządowym Miasta Raciąża, 
Pracownikom Urzędu Miejskiego, Jednostek Miejskich, 

Seniorom, Przyjaciołom, Sympatykom, wszystkim 
Mieszkańcom naszego miasta i okolic zdrowych

 i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
 oraz wszelkiej pomyślności

 w Nowym 2023 Roku.

 życzy 
 Zarząd Stowarzyszenia Seniorów, 
Emerytów i Rencistów w Raciążu
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W poniedziałek 12 grudnia w 
siedzibie OSP Raciąż odbyło się 
oficjalne przekazanie specjali-
stycznego sprzętu zakupione-
go dzięki dofinansowaniu ze 
strony Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Gminy 
Miasto Raciąż. 

Podczas przekazania obecni byli 
Burmistrz Miasta Mariusz Godlew-
ski, Sekretarz Renata Kujawa, a także 
przedstawiciele OSP Raciąż – Jaro-
sław Krupiński i Dariusz Dobro-
sielski. Marszałka Adama Struzika 
reprezentował Pan Andrzej Różycki 
- zastępca dyrektora departamentu 
polityki, geologii i łowiectwa Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Druhowie z raciąskiej straży otrzy-
mali:

• 15 par butów strażackich,
• 2 sztuki węża hydraulicznego do 

zestawu narzędzi ratownictwa tech-
nicznego, 

• wąż do wyważarki drzwi.

Całkowita wartość sprzętu to 31 
063,29 zł, z czego 15 091 zł to do-
finansowanie z budżetu Mazowsza 
w ramach programu „Mazowsze dla 
Straży Pożarnych”, zaś 15 972,29 zł 
to kwota wsparcia z budżetu miasta. 
Po przekazaniu wspomnianego wy-
posażenia, Andrzej Różycki miał tak-
że okazję zwiedzić siedzibę raciąskiej 
OSP i tak jak wielu innych gości był 
pod dużym wrażeniem. 

Na pewno jesteśmy bardzo zado-
woleni, że kolejny specjalistyczny 
sprzęt trafił do naszej jednostki, 
dzięki czemu będziemy bezpiecz-
niejsi podczas akcji gaśniczych i 
będziemy w stanie dalej pomagać i 
ratować zdrowie oraz życie osobom 
poszkodowanym w wypadkach. 
Razem z prezesem i wszystkimi 
druhnami oraz druhami jesteśmy 
bardzo wdzięczni Panu Burmi-
strzowi i władzom Województwa 
Mazowieckiego za wsparcie finan-
sowe, bo bez niego trudno byłoby 
zdobyć takie wyposażenie, które 

jest niezbędne dla naszych działań 
w różnych sytuacjach – podkreśla 
Dariusz Dobrosielski. 

RED

Raciąska straż doposażona

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu

12 grudnia 2022 r. odbyło się 
podsumowanie obchodów Jubile-
uszu 100-lecia Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Ra-
ciążu. Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością zaproszeni goście. W tym 
dniu zakopano kapsułę czasu, do 
której włożono zdjęcia i filmy, by po 
stu latach przyszłe pokolenia mogły 
zobaczyć, jak kiedyś wyglądała szko-
ła. Grupa Amica Theatrum wprowa-
dziła zebranych w świąteczny nastrój 
przedstawiając adaptację fragmentu 
„Opowieści wigilijnej” K. Dickensa. 
Grupa artystyczna dziewcząt poprzez 
taniec przy dźwiękach muzyki Piotra 
Czajkowskiego opowiedziała histo-
rię przygotowań, obchodów jubile-
uszu, aż po zakopanie kapsuły. Po 
przedstawieniu uczestnicy spotkania 
wspólnie śpiewali kolędy, była też 
sposobność do swobodnych rozmów 
przy kawie i cieście.

SP Raciąż

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej

Podsumowanie stulecia Szkoły 
Podstawowej w Raciążu


