
 Wymiana oświetlenia za nami Podnosimy bezpieczeństwo w mieście

W ostatnich tygodniach w obrębie centrum miasta trwała moder-
nizacja oświetlenia ulicznego. Wymienione zostały 24 lampy – głów-
nie te znajdujące się przy małym parku miejskim. 

Więcej na stronie 6.

11 listopada w Raciążu tradycyjnie świętowaliśmy kolejna rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. 
Relacja z tego wydarzenia na stronach 2-4.

15 listopada Burmistrz Mariusz Godlewski wraz z Panią Skarbnik 
Marią Karwowską podpisali umowę z firmą LCS, która zajmie się mo-
dernizacją i rozbudową sieci miejskiego monitoringu. Wymienione 
zostaną 4 używane do tej pory kamery i pojawi się też 13 nowych 
kamer. Więcej w numerze.

Szanowni Mieszkańcy, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.miastoraciaz.pl) dostępny jest harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych obowiązujący do 31.10.2023 r. Zachęcamy do pobierania go na swoje urządzenia mobilne, bądź wydrukowania. 

Harmonogram jest także dostępny w wersji tradycyjnej w budynku Urzędu Miejskiego. 
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Przemówienie Burmistrza Miasta
Mariusza Godlewskiego

 z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości

Szanowni Państwo,
wszyscy biorący udział 

w dzisiejszych uroczystościach, dro-
dzy raciążanie!

Marsz, marsz Polonia,
Marsz, dzielny narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy,
W ojczystej zagrodzie.
Słowa pieśni, które przed momen-

tem przytoczyłem, spisano w 1863 
roku, kiedy Polski jako państwa już 
od niemal 70 lat nie było na mapie 
świata. Miała ona zagrzewać do wal-
ki przeciwko rosyjskiemu zaborcy, 
który pozbawił nas ojczyzny i który 
chciał razem z Austrią i Prusami wy-
mazać jakikolwiek ślad po naszym 
narodzie, po wszystkim co polskie. 
Niestety, tę pieśń kolejne pokolenia 
Polaków śpiewały z tęsknotą, wzru-
szeniem i marzeniem o własnym kra-
ju jeszcze przez ponad pół wieku. 

Aż wreszcie jako naród, tak bar-
dzo uciemiężony i doświadczony 
jarzmem niewoli, zdruzgotany ko-
lejnymi przegranymi powstaniami, 
tracący kolejne wybitne jednostki, 
dotrwaliśmy do 11 listopada 1918 
roku. Do dnia, w którym zakończyła 
się najstraszliwsza wojna ówczesne-
go świata, a której wybuch dał nam 
jednak upragnioną niepodległość. 
Polska, choć rozdarta między trzech 
zaborców, zniszczona i biedna, od-
rodziła się jako wolny, niepodległy 
i suwerenny kraj, mający święte pra-
wo do swojej kultury, tradycji, języka 

i narodowych barw. Odrodziła się po 
123 latach, choć tereny I Rzeczpo-
spolitej zagarnięte podczas pierwsze-
go rozbioru z 1772 roku czekały na 
wyzwolenie aż 23 lata dłużej. 

Musimy jednak być świadomi 
tego, że Polska nie odrodziłaby się, 
gdyby nie osoby, które dziś nazywa-
my ojcami niepodległości. Gdyby 
nie mężowie stanu przez wielkie M 
i patrioci przez wielkie P. Na pla-
kacie zapraszającym na tegoroczne 
Narodowe Święto Niepodległości 
w Raciążu można dostrzec siedem 
postaci – Józefa Piłsudskiego, Ro-
mana Dmowskiego, generała Józe-
fa Hallera, Ignacego Daszyńskie-
go, Ignacego Jana Paderewskiego, 
Wincentego Witosa i Wojciecha 
Korfantego. Gdybym miał krótko 
scharakteryzować tę grupę ludzi pod 
względem ich stosunku do różnych 
spraw, to powiedziałbym kolokwial-
nie, że to nie były osoby z tej samej 
politycznej „bajki”. Były to wielkie 
postacie i wybitne umysły, mające 
jednak bardzo często mocno roz-
bieżne zdania w fundamentalnych 
kwestiach. Wszyscy oni posiadali 
jednak niezwykle ważną umiejęt-
ność, której dziś często nam wszyst-
kim, na wielu płaszczyznach brakuje 
i szczególnie widać to na rodzimej 
scenie politycznej. To była umiejęt-
ność kompromisu, który trzeba było 
osiągnąć w imię najwyższej wartości. 
Tą wartością była dla nich niepodle-

gła ojczyzna. Jesteśmy różni, pocho-
dzimy z różnych stron Polski, mamy 
różne zainteresowania, ale łączy nas 
jeden cel. Cel ten to Ojczyna, dla 
której chcemy żyć i pracować – pi-
sał w „Myślach nowoczesnego Po-
laka” Roman Dmowski już w 1903 
roku. Każdy z nas powinien o tym 
pamiętać szczególnie teraz, kiedy 
codziennie od 260 dni docierają do 
nas informacje i obrazy z Ukrainy, 
bandycko napadniętej przez Rosję. 
Podobnie jak Ukraińcy dziś, tak my, 
Polacy przez setki lat byliśmy gotowi 
zapłacić najwyższą cenę, by zerwać 
z siebie kajdany zniewolenia, które 
zakładali nam zaborcy ze wschodu 
i zachodu. 

Nie błagamy o wolność, my wal-
czymy o wolność – taką maksymę 
podczas bitwy o Anglię miał wy-
pisaną na swoim samolocie gene-
rał Witold Urbanowicz – dowód-
ca legendarnego Dywizjonu 303. 
I o tę wolność walczyli nie tylko 

wspomniani ojcowie niepodległości, 
ale także Tadeusz Kościuszko i jego 
powstańcy, powstańcy listopado-
wi, którzy toczyli walki również na 
naszej, raciąskiej ziemi, powstańcy 
styczniowi, ci wszyscy, którzy powie-
dzieli STOP rusyfikacji i germaniza-
cji w szkołach, wpajając potajemnie 
swoim dzieciom polskie tradycje 
i kulturę, ucząc je polskiego języka. 
To także wszyscy ci, którzy w sierp-
niu 1920 roku zatrzymali pochód 
bolszewickich hord pod czerwonymi 
sztandarami ku zachodowi, do cze-
go nawiązuje mural znajdujący się 
za Pomnikiem Pamięci Narodowej, 
przy którym się zebraliśmy. 

I właśnie ta pamięć powinna być 
fundamentem naszej narodowej toż-
samości, bo jak mówił wspominany 
już przeze mnie marszałek Józef Pił-
sudski - Naród, który nie pamięta 
o ważnych momentach swojej histo-
rii, naród bez pamięci, bez szacunku 
dla ważnych dla siebie symboli jest 
tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo 
przebywających na danym teryto-
rium. Patrząc na to, ile osób szło 
w pochodzie z pocztami sztandaro-
wymi, ile modliło się podczas mszy 
świętej w intencji ojczyny w naszym 
kościele parafialnym i ile stoi w tym 
miejscu, chcąc być częścią obchodów 
104. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez nasz kraj, to nie jesteśmy 
zbiorowiskiem, a wspólnotą. Wspól-
notą, którą spaja biało-czerwona fla-

ga, od wciągnięcia której na maszt 
przy budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej rozpoczęliśmy dzisiejsze 
uroczystości. 

Dla mnie jako Burmistrza tego 
miasta budujący jest także obraz 
młodzieży angażującej się w patrio-
tyczne obchody, młodzieży wstępu-
jącej do coraz liczniejszych jednostek 
strzeleckich czy klas mundurowych, 
gdzie niezmiennie hołduje się dewi-
zie „Bóg, Honor, Ojczyzna” przypo-
minającej wartości, na których nasze 
państwo przez ponad 1000 lat było 
budowane. Tę dewizę widzimy tak-
że na sztandarach, które towarzyszą 
nam w tym tak podniosłym dla każ-
dego Polaka dniu. Obchodząc ko-
lejną rocznicę odzyskania walności 
przez nasz kraj musimy jednak pa-
miętać, że jak pisał wielki poeta Cy-
prian Kamil Norwid - Ojczyzna to 
wielki, zbiorowy obowiązek i o ten 
zbiorowy obowiązek wszyscy mu-
simy wypełniać. Kolejne generacje 
Polaków mają bowiem dług wdzięcz-
ności wobec wszystkich tych, dzięki 
którym możemy stanąć w publicz-
nym miejscu z biało-czerwonym ko-
tylionem, patrząc na sztandar z or-
łem w koronie odśpiewać Mazurka 
Dąbrowskiego i powiedzieć głośno 
– jestem Polką, jestem Polakiem. 
Musimy cały czas mieć świadomość 
tego, że jesteśmy spadkobiercami 
wiekopomnego dzieła, któremu na 
imię Polska. 
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11 listopada, w dzień Naro-
dowego Święta Niepodległości, 
odbyły się miejskie obchody 
104. rocznicy odzyskania wol-
ności przez naszą ojczyznę. 
W 1918 roku, po 123 latach nie-
woli, Polska powróciła na mapy 
Europy i świata. 

Uroczystości rozpoczęły się nie-
co wcześniej niż zwykle, ale powód 
ku temu był bardzo istotny. Przy 
obecności pocztów sztandarowych, 
orkiestry Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Raciążu, przedstawicieli władz 
samorządowych (Burmistrza Miasta 
Mariusza Godlewskiego, Sekretarz 
Renaty Kujawy, Skarbnik Marii 
Karwowskiej, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Pawła Chrzanow-
skiego, Radnych Rady Miejskiej, 
Kierowników jednostek miejskich), 
szkół działających na terenie miasta 
i mieszkańców odbyło się uroczyste 
wciągnięcie flagi na nowy maszt, 
który stanął na terenie jednostki 
raciąskiej OSP w ramach projektu 
„Pod biało-czerwoną”, który powstał 
z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego. 

Dziś dumnie możemy tutaj sta-
nąć i spoglądając w górę na łopo-
czącą na wietrze flagę świętować 
104. rocznicę odrodzenia Polski. 
Musimy mieć jednak w pamięci, 
że przez 123 lata zaborów, a po-
tem przez okres okupacji ta flaga 
była zakazana i nikt publicznie 
nie mógł się nią posługiwać. Ale 
ona była w sercach i umysłach ko-
lejnych pokoleń Polaków. Była pie-
czołowicie schowana i czekała na 
moment, kiedy znów będzie można 
ją wywiesić, pochwalić się nią i po-
wiedzieć – Tak! To jest moja flaga. 
To są moje barwy – mówił podczas 
swojego przemówienia Burmistrz 
Miasta. 

Raciąż znalazł się w gronie niemal 
1500 miejscowości, w których stanę-
ły nowe maszty z flagą państwową. 

Następnie pochód przy akompa-
niamencie wspomnianej orkiestry 
przeszedł do kościoła parafialnego, 
gdzie o 11:30 odprawiona zosta-
ła msza święta w intencji ojczyzny, 
której przewodniczył proboszcz 
raciąskiej parafii ks. Wiesław Ko-
siński. Tuż przed jej rozpoczęciem 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu 
zaprezentowali program słowno-
-muzyczny, podczas którego przypo-
mnieli okoliczności upadku i odro-
dzenia Rzeczpospolitej. Recytowali 
także patriotyczne wiersze oraz śpie-
wali pieśni. 

Po nabożeństwie wszyscy biorą-
cy w nim udział, wraz z pocztami 
sztandarowymi i orkiestrą, przeszli 
w tradycyjnym pochodzie pod Po-
mnik Pamięci Narodowej, znajdu-
jący się przy budynku Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji w Raciążu, gdzie złożone zosta-
ły biało-czerwone kwiaty i wieńce. 

W swoim wystąpieniu Burmistrz 
Mariusz Godlewski podkreślał, że 
odzyskanie niepodległości w 1918 
roku było efektem porozumienia po-
nad podziałami wielkich patriotów 
i mężów stanu, takich jak Józef Pił-
sudski, Wincenty Witos czy Roman 
Dmowski. Mimo, że ich poglądy na 
różnego rodzaju tematy były zupeł-
nie rozbieżne, to potrafili zjednoczyć 
się w dążeniu do odrodzenia ojczy-
ny. Przypomniał, że w obliczu agresji 
Rosji na Ukrainę, kompromis ponad 
podziałami, będący w interesie bez-
pieczeństwa kraju, powinien być dla 

nas wszystkich szczególnie ważny. 
Zaznaczył, że obecne pokolenia mają 
dług wdzięczności wobec wszystkich 
tych, którzy oddali swe życie, by dziś 
każdy z nas mógł używać swoich 
barw, godła czy zaśpiewać Mazurka 
Dąbrowskiego. 

Na zakończenie gospodarz Racią-
ża podziękował wszystkim za udział 
w tym ważnym dla każdego Polaka 
święcie i wspólne przeżywanie rocz-
nicy odrodzenia się naszego państwa. 

RED

104 lata Niepodległej

Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek – obchody Narodowego Święta Niepodległości
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Pod koniec października Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski 
wraz ze Skarbnik Marią Karwowską 
podpisali porozumienie ze Staro-
stwem Powiatowym w Płońsku, na 
mocy którego Punkt Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej będzie funkcjono-
wał w budynku Urzędu Miejskiego 
w Raciążu również w 2023 roku. 

Cieszę się, że dzięki tej decyzji 
Mieszkańcy zarówno miasta jak 
i gminy dalej będą mogli korzystać 
z fachowej pomocy - podkreśla Bur-
mistrz. 

Informacje o dniach, a także go-
dzinach, podczas których będzie 
można korzystać z Nieodpłatnej Po-
mocy Prawnej zostaną szczegółowo 
przedstawione po nowym roku. 

RED

Wiadomości urzędowe

Nieodpłatna Pomoc Prawna na kolejny rok w Urzędzie Miejskim
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Gmina Miasto Raciąż realizuje 
projekt pn. „Wzrost potencjału 
kulturalnego regionu poprzez 
rozwój infrastruktury kultural-
nej w Gminie Miasto Raciąż”. 
Jego celem jest m.in. poprawa 
dostępności do zasobów kul-
tury w naszym mieście, choćby 
poprzez modernizację infra-
struktury, zakup sprzętu czy cy-
fryzację.

15 listopada 2022 r. Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski wraz 
z Panią Skarbnik Marią Karwowską 
podpisali umowę z firmą OPTIS na 
mocy której zakupi i dostarczy ona 
specjalistyczny sprzęt nagłośnie-
niowo-oświetleniowy dla instytucji 
kultury w naszym mieście. Będą to 
m.in.: 

• mikrofony bezprzewodowe,
• głośniki,

• kolumny, 
• statywy, 
• reflektory automatyczne

oraz wiele innych elementów wypo-
sażenia. 

Całkowity koszt wspomnianych 
zakupów to 674 tysiące złotych. 
Łącznie na realizację projektu prze-
znaczymy niemal 2,3 mln złotych, 
z czego ponad 2 mln złotych to po-

zyskane przez Burmistrza dofinan-
sowania z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego, 
a także Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

Rozbudowanie i unowocześnienie 
bazy sprzętowej na potrzeby Miej-

skiego Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji w Raciążu pozwoli reali-
zować nam wydarzenie kulturalne na 
jeszcze wyższym poziomie.

RED

W październikowym numerze 
„Pulsu” informowaliśmy o przy-
stąpieniu przez Gminę Miasto 
Raciąż do rządowego progra-
mu „RAZEM BEZPIECZNIEJ im. 
Władysława Stasiaka”. W listo-
padzie podjęto niezbędne dzia-
łania m.in. dotyczące moderni-
zacji sieci monitoringu.

 
15 listopada Burmistrz Mariusz 

Godlewski wraz z Panią Skarbnik 
Marią Karwowską podpisali umowę 
z firmą LCS, która zajmie się moder-
nizacją i rozbudową sieci miejskiego 
monitoringu. Wymienione zosta-
ną 4 używane do tej pory kamery 
i pojawi się też 13 nowych kamer 
w całkowicie nowych lokalizacjach, 
zaproponowanych m.in. przez funk-
cjonariuszy pracujących w komisa-
riacie policji w Raciążu. Poprzez tę 
inwestycję chcemy przede wszystkim 
chronić Mieszkańców i przeciwdzia-
łać wandalizmowi, który niestety 
wciąż jest w mieście obecny.

Działania w ramach programu 
obejmą także dzieci i młodzież 
uczęszczającą do Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu. Odbędą się m.in. szko-
lenia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, które 
przeprowadzą druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Raciążu, a tak-
że szkolenia podnoszące świadomość 
na temat lokalnych zagrożeń, pro-
wadzone we współpracy z raciąskim 

komisariatem policji. 
Całkowity koszt realizacji zadania 

„Bezpieczeństwo w miejscach pu-
blicznych na terenie Gminy Mia-
sto Raciąż” to niemal 111 tysięcy 
złotych, z czego 100 tysięcy złotych 

wynosi dofinansowanie, które Bur-
mistrz pozyskał na ten cel od Woje-
wody Mazowieckiego.

RED

W trosce o Mieszkańców

Nowe kamery i szkolenia dla dzieci 
– podnosimy bezpieczeństwo w mieście

Śladami lokalnej historii

„Raciąscy odkrywcy”
nagrodzeni

9 listopada 2022 r. w Sali Ślu-
bów Urzędu Miejskiego w Ra-
ciążu miało miejsce wręczenie 
nagród uczniom Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Raciążu, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki biorąc udział 
w grze miejskiej „Raciąscy od-
krywcy”. 

Gra miejska została stworzona 
i przeprowadzona przez SLO w Ra-
ciążu w ramach projektu zadania pu-
blicznego #OdkryjHistorięRaciąża 
finansowanego z programu #Mazo-
wieckaAktywacja. Uczniowie pod-
czas rozmaitych zadań mieli okazję 
połączyć historię i nowoczesność. 
Odwiedzali różne miejsca w mieście 
i poznawali kryjącą się za nimi histo-
rię. Często okazywało się, że mijając 
te budynki wielokrotnie, nie mieli 
pojęcia jaką mają przeszłość. Wy-
korzystywali aplikacje telefoniczne, 
kody QR, zapoznawali się z filmami 
przygotowanymi specjalnie na po-
trzeby gry, ale też korzystali z trady-
cyjnych źródeł informacji takich jak 
książki czy też dzwonili po pomoc do 
najbliższych. 

Podczas swojej podróży licealiści 
nie mieli czasu na nudę i jednocze-
śnie przyswajali ogromną ilość infor-
macji dotyczących lokalnej historii, 
utrwalali wiedzę z zakresu chemii czy 
też poznawali podstawy pierwszej 
pomocy.

Oprócz opiekunów - Mai Szcze-
śniewskiej, Magdaleny Baranowskiej, 
Michała Osińskiego oraz twórców 
gry i całego projektu - Jolanty Wi-
śniewskiej, Anety Kowalskiej i Piotra 
Grabowskiemu w przygotowaniu 
całej inicjatywy udział brali także 
lokalni pasjonaci historii – Grzegorz 
Domański i Jan Chądzyński. 

Gratuluję pomysłu na tak cie-
kawą inicjatywę dyrekcji szkoły, 
a także nauczycielom zaangażo-
wanym w jej realizację. Cieszę się, 
że młodzi ludzie uczęszczający do 
SLO chcą zgłębiać historię Racią-
ża, która zawiera wiele zaskaku-
jących opowieści i faktów – napisał 
na swojej facebookowej stronie Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski. 

RED

Inwestujemy w kulturę

Inwestujemy w kulturę 
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W ostatnich tygodniach 
w obrębie centrum miasta trwa-
ła modernizacja oświetlenia 
ulicznego. Wymienione zostały 
24 lampy – głównie te znajdu-
jące się przy małym parku miej-
skim.

 
W sumie pojawiło się aż 48 no-

wych opraw świetlnych. Zamonto-
wane źródła światła są ledowe, co 
z pewnością przyczyni się do zmniej-

szenia rachunków za energię elek-
tryczną. Dodatkowo emitują one 
jaśniejsze i mocniejsze światło niż te, 
które służyły nam dotychczas. Za-
pewni to z pewnością bardziej kom-
fortowe i bezpieczniejsze warunki 
poruszania się po centrum Raciąża 
po zmroku. 

Inwestycja nie byłaby możliwa, 
gdyby nie wsparcie pozyskane przeze 
mnie z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego. W ramach programu 

„Mazowsze dla klimatu” jako Gmina 
Miasto Raciąż na realizację zadania 
pn. „Modernizacja oświetlenia ze-
wnętrznego na terenie Gminy Mia-
sto Raciąż – etap I” otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości blisko 
54 tysięcy złotych, zaś całkowity 
koszt zakupu i montażu lamp to po-
nad 104 tysiące złotych.

RED

W listopadzie podjęte zostały 
działania związane z realizacją 
dwóch bardzo ważnych miej-
skich inwestycji, związanych 
z rewitalizacją centrum nasze-
go miasta, a także modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody. 

2 listopada 2022 r. Burmistrz 
Mariusz Godlewski podpisał umo-
wę z przedstawicielem firmy ALFA 
PROJEKT, która zajmie się opra-
cowaniem Programu Funkcjonalno-
-Użytkowego dla zadania pn. „Rewi-
talizacja centrum miasta w Raciążu”. 
Wykonanie tej dokumentacji to 
pierwszy krok w kierunku rozpoczę-
cia tego ważnego dla Raciąża przed-
sięwzięcia. Obejmie ono m.in.:

• rewitalizację parków miejskich,
• skweru przy ulicy Wolności, 
• terenu historycznego grodziska 

„Wodna Góra”. 
Mogę zapewnić, że pod hasłem 

„rewitalizacja” nie kryje się tzw. 
betonoza, a wręcz odwrotnie. Bę-
dziemy wykonywać kolejne nasa-
dzenia drzew i krzewów w obu 

parkach, naprawiać ścieżki dla 
spacerujących czy regenerować 
trawniki […] Zależy mi bardzo 
na zagospodarowaniu tzw. „Wod-
nej Góry”, bo jest to bardzo istotne 
miejsce dla naszej bogatej historii. 
Chcemy przypominać szczegól-
nie młodemu pokoleniu, że w tym 
miejscu istniał średniowieczny 
gród, że tu miało początek osad-
nictwo na tym terenie i właśnie tu 
powstał Raciąż. Zgodnie z zało-
żeniami ma tam stanąć także tęż-
nia solankowa, co spowoduje, że 
„Wodna Góra” zyska także walory 
prozdrowotne – mówił Burmistrz 
Mariusz Godlewski w rozmowie z re-
dakcją portalu „Płońsk w Sieci”. 

4 listopada 2022 r. podpisano 
umowę z firmą EKOPROJEKT 
Inżynieria Budowlana, która także 
zajmie się przygotowaniem Progra-
mu Funkcjonalno-Użytkowego, ale 
dla zadania pn. „Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody w Witkowie”. 
Wykonanie tej dokumentacji jest 
niezbędne do rozpoczęcia właści-

wych prac, które obejmą m.in.: 
• wybudowanie trzech studni głę-

binowych,
• zakup i instalację nowego syste-

mu uzdatniania wody,
• rozbudowę zbiornika wód po-

płucznych.

Całkowity koszt realizacji obu in-
westycji to niemal 9 mln złotych, 
z czego ponad 8,2 mln złotych sta-
nowią środki pozyskane przez Bur-
mistrza z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład.

Przeprowadzenie rewitalizacji 
będzie kolejnym elementem strate-
gii ciągłego rozwoju Raciąża, tak 
aby był jednym z wyróżniających 
się miast północnego Mazowsza. 
Natomiast modernizacja SUW to 
przede wszystkim zabezpieczenie 
dostępu do wody pitnej naszym 
Mieszkańcom i ograniczenie do 
minimum zagrożenia poważną 
awarią poszczególnych urządzeń – 
podkreśla Mariusz Godlewski. 

RED

Zadanie wykonane

Wymiana oświetlenia za nami

Raciąż – miasto inwestycji

Pierwsze kroki ku realizacji 
ważnych inwestycji

Mariusz Godlewski
Burmistrz Miasta

Raciąż

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej są dla naszego samorzą-
du nieocenione, ponieważ dzięki nim możemy ciągle się rozwijać 
i aspirować do tego, aby być wyróżniającym się miastem północne-
go Mazowsza. Proces zdobycia dofinansowania nie jest prosty, po-
nieważ wymaga ogromu pracy, pełnego skupienia, wielu rozmów 
i bezbłędnego przygotowania dokumentów. Jako Burmistrz zawsze 
staram się uczestniczyć w tym procesie. W tym miejscu chciałbym 
bardzo podziękować pracownikom merytorycznym Urzędu Miej-
skiego, którzy zajmują się wnioskami o dofinansowania z UE. 
Wszelkie dokumenty od wielu lat opracowujemy samodzielnie, 
bez pomocy zewnętrznych firm, co zdarza się w innych samorzą-
dach. Miejsce Raciąża w rankingu „WSPÓLNOTY” pokazuje, że 
zmierzamy w dobrym kierunku i systematycznie zmieniamy się 
na lepsze. Mogę zapewnić, że dalej będziemy maksymalnie wy-
korzystywać możliwości pozyskiwania pieniędzy z unijnego bu-
dżetu i korzystali z nich przeprowadzając niezbędne inwestycje.
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W przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości w Racią-
żu zorganizowane zostało wy-
jątkowe wydarzenie. Przed Po-
mnikiem Pamięci Narodowej 
uroczyste ślubowanie złożyła 
pierwsza w historii Społeczne-
go Liceum Ogólnokształcącego 
klasa mundurowa. 

W tym niezwykłym dla kadetów 
klasy pierwszej dniu towarzyszyli im 
starsi koledzy z klasy drugiej o profi-
lu penitencjarnym, którzy w pełnym 
umundurowaniu z bronią w ręku 
pełnili rolę asysty. Po odśpiewaniu 
Hymnu Polski głos zabrał dyrektor 
Społecznego Liceum Ogólnokształ-
cącego STO w Raciążu Pan Damian 
Szcześniewski, który powitał przed-
stawicieli służb mundurowych oraz 
lokalnych i powiatowych władz. Ślu-
bowanie zaszczycili swoją obecnością 

Burmistrz Miasta Raciąża, Mariusz 
Godlewski, pełniący Honorowy Pa-
tronat nad naszą szkołą, dyrektor 
MCKSiR oraz członek zarządu po-
wiatu płońskiego, pan Artur Adam-
ski, komendant Komisariatu Policji 
w Raciążu nadkom. Andrzej Mikoła-
jewski, radna miejska Marzanna Ku-
bińska, przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raciążu: Dariusz 
Dobrosielski oraz Tomasz Lipiński, 
przedstawiciele lokalnej prasy oraz 
rodzice.

Przemawiający dyrektor Społecz-
nego Liceum Ogólnokształcącego 
STO w Raciążu nie ukrywał, że 
przed kadetami stoi bardzo ważne 
zadanie jako uczniów i przyszłych 
obrońców Ojczyzny. Zaznaczył, że 
są oni zobowiązani godnie repre-
zentować nie tylko swoją szkołę nie 
zapominając o szacunku do innych 
i siebie nawzajem, lecz w przyszłości 
także cały kraj. Korzystając z oka-

zji dyrektor Damian Szcześniewski 
podziękował także wszystkim insty-
tucjom i osobom prywatnym bez 
których wsparcia i pomocy nie byłby 
możliwy dalszy, tak szybki rozwój 
szkoły. Wyraził również nadzieję, że 
w przyszłym roku szkolnym grupa 
raciąskich kadetów powiększy się 
o przedstawicieli klasy o profilu woj-
skowym, której otwarcie planowane 
jest od września 2023 roku. 

Bardzo ważnym momentem 
uroczystości było wystąpienie Bur-
mistrza Miasta Raciąża Mariusza 
Godlewskiego, który w swoim wy-
stąpieniu podkreślił bardzo ważną 
rolę jaką pełni Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące STO w Raciążu, 
które z roku na rok cieszy się co-
raz większą popularnością wśród 
uczniów, kształcąc i wychowując 
przyszłe pokolenia młodych ludzi, 
których potrzeby stawiane są zawsze 
na pierwszym miejscu. Gospodarz 

Raciąża zwracając się do zgromadzo-
nych wspomniał, że raciąska szkoła 
średnia już od wielu lat prężnie się 
rozwija będąc nowoczesną placów-
ką oświatową w pełni dostosowaną 
technologicznie do potrzeb XXI 
wieku w której ciągle powstają nowe 
profile kształcenia zgodnie z potrze-
bami rynku pracy.

Punktem kulminacyjnym uroczy-

stości było złożenie ślubowania oraz 
wręczenie aktów nadania stopnia 
kadeta którego dokonali Burmistrz 
Miasta Raciąż Mariusz Godlewski 
oraz dyrektor Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego STO w Racią-
żu, Damian Szcześniewski.

STO Raciąż, RED

12 listopada 2022 r. na racią-
skiej strzelnicy odbyły się zawo-
dy strzeleckie pod nazwą „10 
strzałów ku chwale ojczyzny”. 
Była to poniekąd kontynuacja 
świętowania 104. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez 
nasz kraj. 

To niezwykle cenna inicjatywa, 
która powstała na kanwie przedwo-
jennej tradycji Związku Strzeleckie-
go, który organizował podobne wy-
darzenia od 1932 roku. W obliczy 
wydarzeń na Ukrainie ważnym jest, 
aby propagować inicjatywy pro-
obronne w społeczeństwie i cieszę 
się, że frekwencja na naszej strzelnicy 
była naprawdę dobra.

Wszyscy mogliśmy połączyć spor-
tową rywalizację z elementami 
nauki umiejętności posługiwania 
się bronią w myśl idei marszałka 
Józefa Piłsudskiego - „Każdy żoł-
nierz obywatelem – każdy obywa-

tel żołnierzem” – ocenił Burmistrz 
Mariusz Godlewski. 

Wstęp na wydarzenie był darmo-
wy, a uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy za wzięcie w nim 
udziału. Na zakończenie odbyło się 
tradycyjne ognisko. 

Organizatorami zawodów byli 

Miasto Raciąż, Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Raciąskiej „ZIEMO-
WIT”, Jednostka Strzelecka 1006 
Płońsk oraz Miejskie Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Raciążu. 

RED

Po Stasiu kolejny podopiecz-
ny Stowarzyszenia Psijazna 
Dłoń opuścił miejską przecho-
walnię. Tym razem nowy dom 
znalazła Dora. 

Suczka trafiła do stowarzyszenia 
w lipcu – znaleziono ją w bardzo 
ciężkim stanie w przydrożnym ro-
wie. Była pobita i z bezwładną łapką. 
Niestety na początku jesieni trzeba 
było ją amputować, ponieważ unie-

możliwiała normalne funkcjonowa-
nie i poruszanie się. Wbrew obawom 
Dora na trzech łapkach radziła sobie 
świetnie, odzyskując chęć do życia. 
Jedynym problemem 4-latki był 
brak domu…

To zmieniło się w ostatnim czasie. 
Dora zamieszkała niedaleko stoli-
cy, a jej nową właścicielką została 
Joanna Kajstura, znana szerzej jako 
Fit Matka Wariatka. To jedna z naj-

popularniejszych trenerek personal-
nych w Polsce. Wszystkich mogą te-
raz cieszyć obrazki na których widać, 
że aklimatyzacja w nowym miejscu 
przeszła znakomicie, a suczka jest 
szczęśliwa. 

Zachęcamy Państwa do odwiedza-
nia facebookowej strony stowarzy-
szenia, gdzie regularnie zamieszczane 
są zdjęcia psów gotowych do adopcji. 

RED

Wiadomości z STO

Ślubowanie kadetów klasy mundurowej SLO

W patriotycznej atmosferze

10 strzałów ku chwale Ojczyzny

Wiadomości z Psijaznej Dłoni

Dorka ma nowy dom! 
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27 listopada o godz. 17:00 przy 
pomniku ku czci powstańców listo-
padowych odbył się capstrzyk upa-
miętniający 192. rocznicę tego zrywu 
niepodległościowego. Władze miej-
skie reprezentowali Sekretarz Renata 
Kujawa oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Chrzanowski. Od-

dając hołd powstańcom walczącym 
na ziemi raciąskiej, pod pomnikiem 
w Cieciersku złożono biało-czerwo-
ne kwiaty, a także znicze. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w tę 
inicjatywę, a szczególnie Grzego-
rzowi Domańskiemu i strzelcom 
z Plutonu Strzeleckiego w Raciążu. 

Pamiętać o tym wielkim zrywie pa-
triotycznym i jego bohaterach, to 
nasz obowiązek – napisał na swojej 
facebookowej stronie Burmistrz Ma-
riusz Godlewski. 

RED

Uczcili pamięć patriotów

Capstrzyk dla powstańców
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Za seniorskim zespołem Błę-
kitnych Raciąż bardzo udana 
runda jesienna. Drużyna zakoń-
czyła pierwszą część rozgrywek 
płockiej Klasy B na 1. miejscu 
w tabeli z bezpieczną przewagą 
na wiceliderem. 

Tuż przed dniem Wszystkich 
Świętych Błękitni udali się do Misze-
wa, by tam zmierzyć się z miejscową 
Spartą. W 29. minucie prowadzenie 
dał raciążanom Krystian Różański, 
ale gospodarze doprowadzili do re-
misu już 6 minut później. Na pięć 
minut przed końcem pierwszej poło-
wy zespół z Raciąża ponownie objął 
prowadzenie po trafieniu Mariusza 
Borzykowskiego, jednak już 60 se-
kund później było 2:2. W drugiej 
połowie, a dokładnie w 58. Minucie 
bramkarza Sparty po raz drugi w tym 
spotkaniu pokonał Krystian Różań-
ski. Ostatecznie po zaciętym spotka-
niu Błękitni wygrali 3:2, zdobywając 
bardzo cenne 3 punkty. 

W 10. serii spotkań Błękitni pau-

zowali, a w meczu kończącym rundę 
jesienną zmierzyli się na Stadionie 
Miejskim im. Jerzego Arceusza z Ma-
zowią Słubice. Podopieczni Leszka 
Chyczewskiego objęli prowadzenie 
w 27. minucie, a do bramki rywa-
li trafił Krystian Różański. Na 17 
minut przed końcem wynik na 2:0 
ustalił Mariusz Borzykowski. 

Ostatecznie Błękitni zakończyli 
rundę jesienną z bilansem 9 zwy-
cięstw i jednej porażki w 10 me-
czach. Raciążanie strzelili też najwię-
cej bramek (37) i mogą pochwalić 
się najlepszą defensywą (stracone 12 
goli). 

Młodzież też grała 
Zespół Junior Młodszy B-2 wystę-

pujący w I lidze Okręgowej zajął 7. 
miejsce w swojej grupie, odnosząc 
2 zwycięstwa i doznając 8 porażek. 
Przed drużyną Olgerda Wszałkow-
skiego runda wiosenna, z nadzieja-
mi na poprawę wyników, a przede 
wszystkim na włączenie kilku wyróż-
niających się zawodników do kadry 

I zespołu. Drużyna Młodzików, wy-
stępująca w II Lidze Okręgowej zaj-
muje obecnie 3. miejsce z bilansem 
5 zwycięstw, 2 remisów i 2 porażek. 

Grupa Żaków, w której występują 
młodzi piłkarze z roczników 2013-
2015 rywalizowała w swoich roz-
grywkach z FS Plońsk, Makowianką 
II Maków Maz., UKS W Sokół Na-
sielsk oraz Wkrą w Sochocin zbiera-
jąc w meczach cenne doświadczenia. 

Nowości w nowym roku
Od początku 2023 roku najpraw-

dopodobniej powstaną dwie nowe 
grupy młodzieżowe:

• Skrzaty (dzieci z roczników 
2014-2016)

• Grupa dziewczęca (roczniki 
2010-2012 oraz 2007-2009)

RED

Wiadomości sportowe

Błękitni mistrzami jesieni!

fot. Andrzej Staniszewski
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Samorząd Miasta Raciąża systema-
tycznie wspiera raciąskich seniorów, 
którzy są jedną z najaktywniejszych 
grup w naszej lokalnej społeczności. 
Po przeprowadzonych przez Bur-
mistrza Miasta oraz Miejską Radę 
Seniorów konsultacjach społecz-
nych, nasi seniorzy wskazali wiele 
problemów z którymi borykają się 
w swoim codziennym życiu. Waż-
ną potrzebą jest chęć aktywnego 
życia, spotykania się i wzajemnego 

wspierania się i dzielenia doświad-
czeniami. Szczególnie takie swoiste 
„wykluczenie społeczne” zostało spo-
tęgowane przez pandemię koronawi-
rusa. Dlatego też Burmistrz Miasta 
Mariusz Godlewski wraz z Miejską 
Radą Seniorów oraz ze wsparciem 
finansowym ze strony Samorządu 
Województwa Mazowieckiego zaini-
cjował i zorganizował projekt „Ak-
tywni seniorzy w Raciążu” w ramach 
programu „Mazowsze dla seniorów”. 

Projekt „Aktywni seniorzy w Ra-
ciążu” był zrealizowany na przestrze-
ni czterech miesięcy od lipca do paź-
dziernika 2022 r i składał się z kilku 
wydarzeń. Partnerem. Realizatorem 
projektu było Miejskie Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu, 
które dysponowało bazą lokalową 
oraz odpowiednim sprzętem, po-
nadto było w ścisłej współpracy ze 
środowiskami senioralnymi z terenu 
miasta Raciąża. W realizację zadania 

zaangażował się także Pluton Strze-
lecki w Raciążu.

Pierwszym wydarzeniem były zor-
ganizowane 23 lipca 2022 r. zajęcia 
na strzelnicy, które prowadziła Jed-
nostka Strzelecka1006 Płońsk Plu-
ton w Raciążu. Podczas spotkania 
została wygłoszona przez dowódcę 
Plutonu Strzeleckiego Grzegorza 
Domańskiego prelekcja na temat lo-
kalnej historii. Po wykładzie, dowód-
ca zapoznał przybyłych z zasadami 

korzystania ze strzelnicy, następnie 
zebrani obejrzeli pokaz broni palnej 
przygotowany przez członków Jed-
nostki Strzeleckiej. Kolejnym punk-
tem spotkania było przeszkolenie 
seniorów w kwestii udzielania pierw-
szej pomocy. Następnie odbyły się 
zawody strzeleckie dla seniorów, któ-
re polegały na strzelaniu do tarczy. 
Trzy osoby, które uzyskały najlepsze 
rezultaty otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Po zakończeniu zawodów 
zostało przygotowane ognisko, na 
które był zaproszony lokalny mu-
zyk. W związku z załamaniem po-
gody i opadami deszczu, dalsza część 
wydarzenia została przeniesiona do 
budynku Miejskiego Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu, gdzie 
zebrani seniorzy kontynuowali spo-
tkanie. W spotkaniu wzięło udział 
łącznie około 90 osób.

Kolejnym wydarzeniem był zor-
ganizowany 19 sierpnia 2022 r. wie-

czorek taneczny dla około 90 osób 
w wieku emerytalnym z terenu mia-
sta. Wydarzenie odbyło się w Miej-
skim Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu. Na spotkanie został za-
proszony lokalny zespół, który umi-
lił czas zgromadzonym. Organizacja 
wieczorku tanecznego pozwoliła se-
niorom na spędzenie czasu w miłej 
i przyjaznej atmosferze oraz na ode-
rwanie się od codziennych proble-
mów. Było to szczególnie ważne po 
dwóch latach izolacji spowodowanej 
pandemią koronawirusa.

Ważnym wydarzeniem był zorga-
nizowany 24 września 2022 r. „Prze-
gląd Twórczości Senioralnej”, który 
odbył się w Miejskim Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu. W prze-
glądzie wzięły udział osoby w wieku 
emerytalnym z terenu miasta Racią-
ża oraz emeryci z sąsiednich miej-
scowości, którzy zostali zaproszeni 
na spotkanie. Osoby, które zgłosiły 
się do przeglądu miały możliwość 
zaprezentowania swoich zdolności 
z dwóch dziedzinach: rękodzielni-
czej oraz wokalnej w kategorii chór. 
W kategorii rękodzielniczej, która 
była kategorią indywidualną, wzięło 
udział 10 osób, natomiast w kate-
gorii wokalnej, która była kategorią 
grupową, wzięło udział 45 osób. 
Specjalnie powołane jury oceniało 
umiejętności uczestników. Po obra-
dach jury wytypowało zwycięzców 
w każdej z kategorii. Zwycięscy, za-
równo w kategorii indywidualnej 
jak i grupowej, otrzymali puchary 
i nagrody. Organizacja „Przeglądu 
Twórczości Senioralnej” pozwoliła 
seniorom na publiczne zaprezento-
wanie rezultatów swoich zaintere-
sowań i pasji. Ponadto spotkanie to 
pozwoliło na integrację i wymianę 
dobrych praktyk między członkami 
trzech różnych klubów senioralnych 
z terenu miasta z mieszkańcami są-
siednich miejscowości. 

Finałem projektu był zorganizo-
wany w dniu 22 października 2022 
r. „Dzień Seniora” w Raciążu. Odbył 
się on w Miejskim Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu. Wzię-
ło w nim udział około 90 osób. Po 
oficjalnym przywitaniu przez burmi-
strza Mariusza Godlewskiego, odby-
ło się wręczenie nagród dla członków 
Chóru Seniora działającego przy 
Miejskim Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Raciążu. Zwieńczeniem 
obchodów Dnia Seniora był kon-
cert Anny Kukawki z programem 
„W starym kinie”, w którym zapre-
zentowała najbardziej znane melodie 
filmowe. Na zakończenie wieczoru, 
odbyło się wspólne śpiewanie piose-
nek przez wszystkich zebranych oraz 
Chór Seniora. Seniorzy tego dnia na 
długo pozostali w Domu Kultury, 

wspólnie śpiewając, bawiąc się i tań-
cząc. Atmosfera była bardzo dobra, 
humory dopisywały wszystkim.

W Raciążu realizowanych jest 
wiele projektów na rzecz seniorów. 
Projekt „Aktywni seniorzy w Ra-
ciążu” przyniósł im kolejną radość, 
której starsi ludzie potrzebują i za 
to serdecznie dziękują Burmistrzo-
wi Miasta Raciąża i Marszałkowi 
Województwa Mazowieckiego, 
współfinansujących zadanie oraz 
dyrektorowi MCKSiR w Raciążu, 
odpowiedzialnemu za jego realiza-
cję. Projekt ten to kolejny element 
aktywizacji i wspierania twórczo-
ści senioralnej i miłego spędzania 
przez nich czasu. Pięknie dopeł-
nia on projekty przeprowadzane 
od wielu lat przez Zarząd Stowa-
rzyszenia Seniorów, Emerytów 
i Rencistów i wspierane finansowo 
przez Burmistrza Miasta Racią-
ża, Samorząd Powiatu Płońskiego 
oraz Województwa Mazowieckiego 
– powiedział prezes Stowarzyszenia 
Seniorów Stefan Modrzejewski.

Projekt bardzo się sprawdził, 
wzięło w nim udział bardzo dużo 
ludzi. Mogliśmy uczestniczyć w róż-
nych aktywnościach. Myślę, że pro-
jekt został zrealizowany w 100%. 
Wszyscy byliśmy bardzo zadowole-
ni i uważam, że to było bardzo po-
trzebne, bo przez pandemię ludzie 
oddalili się od siebie. Potrzebny był 
ten kontakt, rozmowa. Należą się 
duże podziękowania dla Burmi-

strza Miasta, dyrektora MCKSiR 
Artura Adamskiego, pracowników 
domu kultury, że to zrealizowali 
i dla Pana Marszałka Struzika za 
wsparcie finansowe – oceniła Maria 
Kwiatkowska, prezes Klubu Seniora.

Myślę, że taki projekt był bar-
dzo potrzebny, wszyscy byliśmy 
zachwyceni. Jego głównym celem 
była integracja seniorów z wszyst-
kich klubów i to się udało. Wszyscy 
mogliśmy wspólnie spędzić czas, 
każdy z nas był przeszczęśliwy. 
W tym trudnym czasie, dla wie-
lu osób ważne było to, że nie było 
żadnych kosztów dla uczestników. 
Liczymy, że w przyszłości pojawią 
się podobne projekty – powiedziała 
Maria Chyczewska, prezes Nauczy-
cielskiego Klubu Seniora. 

Muszę powiedzieć, że było na-
prawdę wspaniale. Taki projekt 
po pandemii był bardzo potrzeb-
ny, bo mogliśmy znów się spotkać, 
porozmawiać w miłej atmosferze 
i wziąć udział w różnych wyda-
rzeniach. Ta integracja wszystkich 
klubów wspaniale się udała. Po-
dziękowania dla Pana Burmistrza 
i wszystkich zajmujących się tym 
projektem, za taki pomysł. Oby 
w przyszłości było taki więcej – 
stwierdziła Eugenia Giżyńska, prezes 
Klubu Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów. 

RED

Projekt skierowany w potrzeby seniorów

„Aktywni seniorzy w Raciążu” – podsumowanie
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18 listopada w sali widowiskowej MCKSiR w Ra-
ciążu zaprezentowany został spektakl pt. „Kobie-
ta Idealna” w reżyserii Stefana Freidmanna i Ad-
rianny Biedrzyńskiej. Na scenie zaprezentowali 
się wybitni polscy aktorzy – Artur Dziurman, Mi-
chał Pietrzak, Michał Milowicz i Katarzyna Jamróz. 
Licznie zgromadzona publiczność bawiła się zna-
komicie. Bogatą fotorelację z wydarzenia znajdą 
Państwo na facebookowej stronie MCKSiR.


