
GMINA RACIĄŻEK



POŁOŻENIE

     Gmina Raciążek 
położona jest w południowej 
części województwa 
kujawsko-pomorskiego, we 
wschodniej części powiatu 
aleksandrowskiego. W latach 
1975-1998 gmina położona 
była w woj. Włocławskim.  
Jest jedną  z sześciu 
jednostek samorządowych 
powiatu aleksandrowskiego 
o statucie gminy wiejskiej.



SOŁECTWA

       Gminę Raciążek tworzą sołectwa: Dąbrówka, Niestuszewo, Podole, 
Podzamcze, Siarzewo, Turzno, Turzynek i Raciążek (siedziba gminy). 
Razem zajmują one powierzchnię 32,89 km2 . Jest jedną z najmniejszych 
jednostek terytorialnych w skali kraju.

       Gminę zamieszkuje 3132 osób zameldowanych na stałe oraz 58 osób 
zameldowanych tymczasowo.



MIESZKAŃCY DANE 
STATYSTYCZNE

Ogółem gmina: pow.3289ha; ludność 3132 os.

RACIĄŻEK: pow.782ha; ludność 1667 os.

DĄBRÓWKA: pow.218ha; ludność 93 os.

NIESTUSZEWO:pow.286ha; ludność 100 os.

PODZAMCZE: pow.371ha; ludność 111 os.

PODOLE: pow.214ha; ludność 465 os.

SIARZEWO: pow.539ha; ludność 228 os.

TURZNO: pow.557ha; ludność 272 os.

TURZYNEK: pow.319ha; ludność 196 os.



Przez teren Gminy przebiegają:

- drogi powiatowe – 20 km

- droga krajowa Nr 91 Toruń – Włocławek: długość 3,04 km;

- autostrada A1 relacji Czerniewice – Włocławek Zachód: długość 3,15;

- linia kolejowa Toruń-Kutno-Łódź: 2,97 km;

- gazociąg DN 400 Włocławek -Gdańsk 3,15 km;

- gazociąg DN 500 Włocławek – Gdańsk 3,08 km;

-gazociąg DN 250 Gniewkowo: 2,1 km;

- obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 200, Dolina Dolnej Wisły: 
260,1 ha;

-obszar chronionego krajobrazu „Niziny Ciechocińskiej i postulowanego 
obszaru „C” ochrony uzdrowiskowej: ok. 2860,0 ha



HISTORIA 

       Raciążek to historyczna 
miejscowość o charakterze 
obronnym. Pierwsza wzmianka 
pisemna pochodzi z drugiej połowy 
XI wieku jako własność biskupów 
włocławskich. W 1317 roku wieś 
uzyskała prawa miejskie.

     W okresie wojen polsko-
krzyżackich Raciążek dzięki 
swojemu strategicznemu położeniu, 
stał się jednym z politycznych 
centrów Królestwa Polskiego. 
Przebywali tu biskupi włocławscy.

   



       Po rozbiorach Polski Raciążek wraz z przyległymi ziemiami dostał się pod 
panowanie Prusaków i dopiero po wojnach napoleońskich miasto znalazło się z 
powrotem w granicach Królestwa Polskiego. W 1867 r. władze carskie pozbawiły 
Raciążka praw miejskich za sprzyjanie powstaniu styczniowemu. 

     Na zastój w rozwoju gminy wpłynęły także dwie wojny światowe. Oblicze 
gminy zmieniło się w okresie powojennym. Powstało wiele nowych domów, 
budynków gospodarczych, wszystkie domostwa zostały wyposażone w 
elektryczność i wodę. Polepszeniu uległ także stan dróg i komunikacja.  
Zmechanizowanie gospodarstw rolnych wpłynęło na wyniki osiągane przez 
rolników w szczególności w uprawie roślinnej, znacznie przekraczającej średnią 
krajową.
       



     W 1975r. gmina Raciążek w wyniku wprowadzenia podziału administracyjnego kraju 
uległa likwidacji a jej obszar został podzielony pomiędzy ościenne gminy.

       Na początku 1981r. powołano Grupę Inicjatywą, która przekształcając się w 
Społeczny Komitet Reaktywowania Gminy z siedzibą w Raciążku, doprowadził do 
reaktywowania gminy. Z dniem 1 października 1982r. gmina Raciążek znów pojawiła się 
na mapie administracyjnej kraju.

       Reaktywowanie gminy stało się ważnym impulsem w jej rozwoju. Ruszyła 
rekonstrukcja ulic i dróg, budowa ujęć wody i połączeń telekomunikacyjnych. 
Przystąpiono do budowy „Domu Strażaka” i zakładu Leczniczo-Opiekuńczego. W  2002r. 
oddano do użytku nową salę gimnastyczną. 



Kościół
          Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z 1325 

roku. Możliwe, że pierwsza budowla sakralna była 
nietrwała i wkrótce zastąpiono ją nową.

          Drugi chronologicznie kościół który był 
drewniany i usytuowany na przedmieściu 
Raciążka. Fundatorem jego w 1430r. był 
prawdopodobnie biskup włocławski Jan 
Szafraniec.

          Nową świątynię również drewnianą 
usytuowano w rynku miasta Raciążka wystawił ją 
proboszcz tej parafii, kanonik włocławski Feliks 
Naropiński. Miało to miejsce przed 1528 rokiem.

          Nowy obecny kościół murowany wybudowany 
został przez biskupa Hieronima Rozdrażewskiego. 
Prace przy nim rozpoczęły się w 1597 roku 
budowę ukończono w 1612r.  Nosi on wezwanie 
Wszystkich świętych i św. Hieronima. Świątynia 
ma charakter renesansowy, o tradycjach 
gotyckich.



Ruiny zamku

      Pierwszy i zapewne drewniany zamek wzmiankowany jest na 1263 rok, wzniesiony 
został przez biskupów kujawskich. W roku 1330 warownię zdobyli Krzyżacy, a następnie ją 
zniszczyli. Wzniesiony po tym okresie zamek został zniszczony i ponownie odbudowany w 
1467r. Świetnie uposażony gród stał się miejscem istotnych dla całego państwa zebrań i 
pertraktacji. Na zamku gościł Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło oraz Królowa Jadwiga. 
W I poł. XVIII w. został przebudowany na rezydencję pałacową o charakterze barokowym. 
Upadek Rzeczypospolitej doprowadził do stopniowej degradacji zamku. W większości 
został rozebrany i sprzedany na materiał budowlany. 



Urząd Gminy w Raciążku
Gminny Ośrodek Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna



Dochody budżetu gminy 2016r.
13 641 772 zł

Subwencja ogólna dla gmin 4180194 31%

Dotacje celowe 3105762 23% Dotacje na inwestycje 2311392 17%

Dochody własne 4044424 30%

Bieżące 10331506 72%

Majątkowe 3997050 28%

WYDATKI BUDŻETU



Wydatki ogółem
14 328 610 zł

Bezp. publiczne i ochr. przeciw poż. 4,51%Gospodarka mieszkaniowa 0,14%

Oświata i wychowanie 24,40%

Wytw. i zopatr. w energię elektr., gaz i wodę 2,43%
Edukacyjna opieka wychowawcza 1,58%

Gosp. komunalna 6,32%
Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego 3,31%

Administracja publiczna 9,78%

Pomoc społeczna 22,28%

Różna rozliczenia 0,26%

Ochrona zdrowia 0,32%

Rolnictwo i łowictwo 8,43%

Obsługa długu publ. 0,28%
Transport i łączność 15,33%

Kultura fizyczna i sport 0,63%



INWESTYCJE W GMINIE 
RACIĄŻEK



Wymiana rur wodociągowych AC w Raciążku.

Długość wybudowanej sieci wraz z przyłączami wynosi 2.499 mb.

Całkowita wartość inwestycji to 601.561,05zł w tym:

- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 338.224,19 zł

- środki samorządu województwa – 24.158,87 zł

- środki finansowe gminy – 239.177,99 zł ( łącznie z VAT)

- zwrot VAT dla gminy – 129.149,82 zł

Faktyczne wydatki poniesione przez Gminę na realizowanie inwestycji to 
110.028,17 zł



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raciążku – etap ul. Przedmiejska 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej 614 mb.

- wartość inwestycji ( wykonawstwo) – 205.655,20 zł

Całkowita wartość inwestycji – 317.340 zł w tym:

- 191.250zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- 126.000zł – środki własne Gminy

Modernizacja drogi gminnej Nr 160310C Dąbrówka – Turzynek etap I

Całkowity koszt inwestycji – 262.340 zł, z czego udział finansowy gminy to 145.603 zł 
pozostałe to refundacja ze środków krajowych zewnętrznych 116.737,43 zł

Wykonano wodociąg w Turznie długości ponad 1km wartość – 75.000 zł

oraz tzw. sposobem gospodarczym wodociąg w Turznie  wartość – 15.880 zł

Wybudowano oświetlenie drogowe w Podolu ( pod górami) – 6 lamp 

wartość – 52.425 zł

 

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Raciążku – etap ul. Przedmiejska 
zamówienia udzielono firmie Handlowo-Usługowej „Krzyś” – Krzysztof Wiśniewski 
z Jaranowa



     Gmina Raciążek udzieliła pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł 
Powiatowi aleksandrowskiemu na realizacje zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno – Seroczki). Powiat 
wyremontował odcinek o długości 900mb. za kwotę 140.589 zł

     Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Raciążek (dot. 
ul. Paśniki, Wysoka i Przedmiejska).

- Wartość zadania 556 511,41 zł 

- Refundacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 354 tys. zł

     Budową kanalizacji w Raciążku – w ulicy Nadgórnej. 

- Wartość zadania 141 941,08 zł.

Gmina realizuje inwestycję ze środków własnych.

     Kanalizacja sanitarna w ul. Winnicznej. 

- Wartość zadania 232 470 zł  

- Refundacji w ramach tzw. „funduszu drzewkowego” w kwocie 92 876 zł oraz z 
budżetu samorządu województwa Kuj-Pom. - 6 634 zł 



      Od 1994 roku gmina Raciążek należy do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z/s 
w Aleksandrowie Kuj. Do Związku należy 9 gmin wszystkie gminy powiatu 
aleksandrowskiego.

      Związek Gmin jest inwestorem zadania p.n. Budowa ścieżki rowerowej na 
terenie gmin należących do ZGZK. Ścieżka rowerowa budowana jest w 6-ciu 
gminach tj.

- Waganiec

- Nieszawa

- Raciążek

- Ciechocinek

- Aleksandrów Kuj. gmina wiejska i miejska

     Zadanie jest realizowane przy współdziałaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania 5 894 558,66 zł przy czym 
na terenie gm. Raciążek wyniesie 1 701 452,88 zł, a udział własny gminy –   
742 242,87 zł. Przez teren gminy Raciążek przebiega najdłuższy odcinek 
ścieżki rowerowej – 5450 mb. Pomocy finansowej w kwocie 95 tys. zł udzielił 
nam samorząd miasta Ciechocinek.



Gmina Raciążek ze środków funduszu sołeckiego 
organizuje m.in. FESTYN SOŁECKI 

         Corocznie na festiwal zapraszane są orkiestry z całego kraju. Ulicami 
Raciążka przechodzi barwna parada orkiestr i mażoretek. Podczas 
koncertów prezentowane są różnorodne utwory począwszy od muzyki 
rozrywkowej po muzykę klasyczną. Po koncertach odbywa się festyn z 
muzyką taneczną i licznymi atrakcjami.

             Współorganizatorami Festynu Sołeckiego są: Ochotnicza Straż Pożarna 
i Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku, oraz Oddział Wojewódzki Związku 
OSP RP w Toruniu



Zespół Szkół w Raciążku



      Szkoła w Raciążku funkcjonuje od 1957 r. w budynku przy ul. Szkolnej 3.

      Od roku 1999 jest to zespól szkół z sześcioletnią szkoła podstawową i trzyletnim 
gimnazjum.

      W naszej szkole na dzień dzisiejszy uczy się 274 uczniów – 190 w szkole 
podstawowej i 84 w gimnazjum. Placówka zatrudnia 31 nauczycieli i 10 pracowników 
obsługi i administracji.

      Szkoła dysponuje doskonałym zapleczem dydaktycznym m.in. duża sala 
gimnastyczna, nowoczesna dobrze wyposażona pracownia komputerowa , 
Multimedialne Centrum Informacji , dobrze wyposażona biblioteka szkolna , 
nowoczesna sala języków obcych , funkcjonalny budynek dla uczniów 
rozpoczynających naukę w szkole podstawowej . Klasy do kształcenia zintegrowanego 
wyposażono w tablice interaktywne, a pozostałe sale lekcyjne w nowe meble i zestawy 
multimedialne oraz nowe rzutniki. Na przestrzeni lat funkcjonowania szkoły obserwuje 

się więc sukcesywny rozwój bazy szkoły, który przekłada się na rozwój intelektualny i 
fizyczny uczniów, a dowodem są ich osiągnięcia, sukcesy i efekty w szkołach 
średnich. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w licznych konkursach, olimpiadach, nie 
tylko na szczeblu powiatu i województwa, ale nawet centralnym. Zespół Szkół w 
Raciążku jest miejscem, w którym dzieci i młodzież mają optymalne warunki do 
rozwoju, zapewnia się im dobry start w przyszłe, dorosłe życie.

      Według klasyfikacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie- placówki podległej 
Ministerstwu Edukacji Narodowej, Publiczne Gimnazjum w Raciążku jest szkołą 
sukcesu.



Publiczne Przedszkole „Słoneczko”

Państwowe Przedszkole w Raciążku powstało  w 1958 r. Pierwotnie mieściło się ono w 
budynku po starej szkole, przy ulicy Rynkowej 7.

Od 1994r. Przedszkole ma siedzibę przy ulicy Zamkowej. Budynek został wykupiony przez 
Gminę od GS „Samopomoc Chłopska”

Placówka jest czynna 10 godzin dziennie. Do przedszkola uczęszcza  72 dzieci, które  
zgromadzone są w 3 oddziałach (6-latki, 5-latki i 3,4-latki). W  przedszkolu zatrudnionych 
jest 5 nauczycielek  oraz 4 pracowników obsługi.



GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ

      W celu realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej, w myśl art. 
110 ustawy o pomocy społecznej, 
w gminie został utworzony w 1990 
r. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej jako organizacyjnie 
wyodrębniona jednostka 
budżetowa, która działa na 
podstawie statutu oraz regulaminu 
organizacyjnego.



     

Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu wojewody i 
budżetu gminy. GOPS w Raciążku od roku 2008 realizuje projekt 
systemowy ,,Aktywność Społeczna w Gminie Raciążek"  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

     Wzrost bezrobocia na terenie gminy sprawia, iż coraz więcej 
rodzin i osób samotnych korzysta z pomocy tut. ośrodka. W/w 
objęci są pomocą w formie zasiłków pieniężnych, posiłków i 
pomocą rzeczową w formie produktów żywnościowych oraz pracą 
socjalną.



Gminny Ośrodek Kultury

   

     Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku przez ok. 40 lat prężnej działalności na 
dobre wpisał się w obraz i życie gminy.

    W GOK-u działają koła zainteresowań: plastyczne, taneczne - mażoretki, 
kawiarenka internetowa, organizowane są:  Ferie zimowe, Wakacyjna 
przygoda, oraz szkolenia,kursy, pokazy, koncerty, uroczystości okolicznościowe 
dla mieszkańców gminy.



Dużym prestiżem cieszą się imprezy cykliczne. Są to: 

Dni Raciążka –Dni Młodości, 

Artystyczne Spotkania Zamkowe 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem…” 

Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora

Przegląd Piosenki Dziecięcej "Doreminki", Festiwal muzyki alternatywnej „Rock Hill”.



 Przy GOK od ponad 30 lat istnieje Klub Seniora „Raj”. W klubie działa 
zespół, który w swym repertuarze ma występy muzyczne oraz artystyczne. 
Pielęgnuje kujawskie zwyczaje oraz kulinarne tradycje. Uświetnia swoimi 
występami imprezy okolicznościowe, lokalne, kościelne. Jest współorganizatorem 
Stołów Wielkanocnych oraz Bożonarodzeniowych.

Prężnie działa  Klub Kobiet Kreatywnych. Klub reprezentuje Gminę 
Raciążek m. in. na targach  i konkursach kulinarnych oraz organizuje ciekawe 
kursy i wycieczki w Polsce i za granicą.
Swoją siedzibę ma tu także, powstałe w 2012 roku, Stowarzyszenie Kulturalne 
„Serpentyna”, które pozyskuje dofinansowanie na wiele imprez organizowanych w 
GOK ze środków samorządu województwa i powiatu. 



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
     Jeśli ktoś jest miłośnikiem literatury, to w Raciążku znajdzie bogato 
wyposażoną bibliotekę publiczną. Instytucja ta powstała w latach 50 XX w. 
Dzisiaj udostępnia ona czytelnikom zarówno najnowsze pozycje literackie, jak i 
archiwalne zbiory, czasopisma, prasę codzienną, audiowizualne i multimedialne 
zbiory specjalne, informatory oraz wydawnictwa encyklopedyczne. Młodzi 
czytelnicy oraz dorośli mogą korzystać z komputerów i darmowego dostępu do 
Internetu.

     Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Raciążku bardzo aktywnie 
podejmuje działania mające na celu aktywizację kulturalną, intelektualną i 
edukacyjną wszystkich mieszkańców, a w szczególności najmłodszych 
czytelników. Instytucja ta w ciągu roku organizuje wiele ciekawych imprez i 
zajęć dla dzieci i dorosłych od spotkań z autorami książek po gry, zabawy czy 
konkursy. Prowadzi również zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji.

     Po przystąpieniu do Programu Rozwoju Bibliotek, współpracuje ona z 
wieloma organizacjami pozarządowymi, realizując przy tym wiele projektów 
skierowanych do jej czytelników. Od ostatnich dwóch lat tworzy również katalog 
komputerowy.



Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 
LECZNICZO-OPIEKUŃCZY W RACIĄŻKU

SP ZLO w Raciążku udziela całodobowych stacjonarnych świadczeń 
leczniczych innych niż szpitalne. Zakład zapewnia opiekę, 
pielęgnację, rehabilitację i leczenie chorym ze znacznymi i 

utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić 
opieki w inny sposób. 

Liczba pensjonariuszy – 198 osób

Liczba osób zatrudnionych – 100 osób



Stowarzyszenia
      Jednym ze stowarzyszeń działających na terenie gminy Raciążek jest 
Ochotnicza Straż Pożarna. Jej tradycja sięga 1917 roku. Obecnie jednostka 
skupia 162 ochotników. Od 2010r. OSP dołączona została do Krajowego 
Systemu ratownictwa-Gaśniczego, co wiąże się nie tyko z ranga ważności 
jednostki, ale i wielkimi obowiązkami. Przy OSP działa Orkiestra Dęta licząca 32 
muzyków oraz zespół mażoretek. Biorą oni udział we wszelkiego rodzaju 
przeglądach, uświetniających różnymi występami nie tylko uroczystości gminne, 
ale i kościelne. W budynku OSP mieści się również świetlica wiejska.



 Na terenie gminy Raciążek funkcjonuje Klub RKS Wzgórze 
Raciążek, który powstał w latach 50 XX w. Klub składa się z dwóch 
drużyn są to seniorzy i juniorzy młodsi. Wzgórze Raciążek gra obecnie 
we Włocławskiej A-klasie. Piłkarze trenują na gminnym boisko 
sportowym, które może pomieścić około 500 kibiców.

 W 2011 roku boisko wzbogaciło się o nowy budynek, w którym 
młodzież i dorośli mogą dbać o swoją aktywność fizyczną i ćwiczyć na 
przyrządach sportowych oraz grać w ping-ponga.



Działalność Gospodarcza na 
terenie Gminy

     Gmina Raciążek otwarta jest na nowych inwestorów, 
których poszukuje w różnych dziedzinach, zachęcając 
jednocześnie mieszkańców do aktywizacji w zakresie 
tworzenia nowych miejsc pracy i otwierania prywatnych 
działalności gospodarczych w różnych branżach. I tak na 
terenie gminy prowadzona jest taka działalność gospodarcza 
jak: prywatne praktyki lekarskie, zakład kominiarski, zakład 
ślusarski, zakład cementowo-murarski, zakład mechaniczny, 
zakład stolarski, zakład instalacji i pomiarów elektrycznych, 
apteka, wulkanizacja, stacja paliw i wiele innych.
Obecnie na ternie gminy Raciążek jest 115 aktywnych  
działalności gospodarczych.



Inne Instytucje

 Na terenie gminy swoje usługi dla 
mieszkańców świadczy również punkt kasowy 
Kujawskiego Banku Spółdzielczego oraz Poczta 
Polska.
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