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Walka  
z bezrobociem Spółdzielnia 

socjalna
szansą dla bezrobotnych

Reforma śmieciowa

Krótki poradnik segregacji śmieci
Harmonogram 
odbioru odpadów 
z terenu Raciąża

Reforma śmieciowa c. d.

Największym problemem dla dużej 
części mieszkańców Raciąża jest bezro-
bocie. Urząd Miejski ani Burmistrz nie 
otrzymuje żadnych subwencji ani dotacji 
na zwalczanie tego zjawiska. Zwalczanie 
bezrobocia nie jest zadaniem gminy. Po-
mimo tego burmistrz Mariusz Godlewski 
stara się ograniczać to negatywne zjawi-
sko, podejmując działania prowadzące 
do zmniejszania bezrobocia. 

W tym celu w dniu 7 maja 2013 roku 
Miasto Raciąż przystąpiło do programu 
Prace społecznie użyteczne organizowa-
nego wraz z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Płońsku. Mogą brać w nim udział osoby 
wytypowane przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej znajdujące się w trudnej sy-
tuacji materialnej. Każda z nich musi prze-
pracować 40 godzin w miesiącu (10 godzin 
tygodniowo), za co otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości 7,70 zł za godzinę pracy. 

Plan Prac społecznie użytecznych reali-
zowany jest w II etapach. Pierwszy z nich 
rozpoczął się ósmego maja i trwać będzie 
do siódmego sierpnia bieżącego roku. Sześć 
osób rozpoczęło pracę przy porządkowaniu 
parków miejskich. Drugi etap, w którym 
weźmie udział kolejnych sześć osób, roz-
pocznie się ósmego sierpnia, a zakończy 
siódmego listopada 2013 roku.

Kolejnym przejawem walki z bezrobo-
ciem w naszym mieście jest zatrudnienie 
(od 16 maja do 16 listopada 2013 r.) czte-
rech mężczyzn w ramach robót publicznych. 
Utworzyli oni grupę remontową, która zaj-
mie się pracami remontowymi w budynkach 
i mieszkaniach komunalnych. Do sukcesów 
Urzędu Miasta w walce z bezrobociem moż-
na zaliczyć pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku wniosek 
o skierowanie dwójki stażystów do wykony-
wania prac biurowych. Osoby te z dniem sie-
demnastego czerwca 2013 roku rozpoczęły 
pracę w naszym urzędzie. 

Kolejnym działaniem zapobiegającym 
bezrobociu jest utworzenie spółdzielni 
socjalnej, o czym można znaleźć informa-
cje także w Pulsie Raciąża.

6 czerwca 2013 roku z inicjatywy 
Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie 
z bezrobotnymi mieszkańcami Raciąża. 
Na spotkaniu zainteresowani zostali po-
informowani o możliwości utworzenia 
spółdzielni socjalnej i pozyskania nowych 
miejsc pracy. Informacji udzielali przed-
stawiciele Ośrodka Wspierania Ekonomii 
Społecznej w subregionie ciechanowskim. 
W spotkaniu uczestniczyło około trzydzie-
stu osób, kilkoro z nich zadeklarowało chęć 
przystąpienia do programu. 

ODPADY ZMIESZANE
Wrzucamy: odpady komunalne, których 
nie możemy zaliczyć do poniższych frakcji. 

Wrzucamy: gazety, książki, 
katalogi, zeszyty, papiero-
we torby i worki, papier 
szkolny, biurowy, kartony 
i tekturę oraz zrobione z 
nich opakowania.
Nie wrzucamy: kartony i 

tekstura pokryta folią aluminiową (np. 
kartony po mleku, napojach), tłusty i za-
brudzony papier (np. papierowe opako-
wania po maśle, margarynie, twarogu, 
kartony po mleku czy napojach), kalki, 
papier termiczny i faksowy, tapety, odpa-
dy higieniczne (np. waciki, pieluchy)
Uwaga! Przed wrzuceniem papieru do 
pojemnika usuń wszystkie zszywki, kla-
merki czy inne elementy metalowe czy 
plastikowe. 

Odpadami ulegającymi 
biodegradacji są odpa-
dy, które ulegają rozkła-
dowi tlenowemu i bez-
tlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów. Są to 
min. Domowe odpady 

organiczne pochodzenia roślinnego, 
zwierzęcego ulegające biodegradacji 
oraz odpady z pielęgnacji kwiatów do-
mowych, balkonowych.
Wrzucamy: obierki warzyw i owoców, 
ogryzki, skorupki jajek, zwiędłe kwiaty 
cięte i doniczkowe, ziemię z kwiatów 
itp., odzież i tekstylia z materiałów na-
turalnych, drewno, odpady zielone, do 
których zaliczamy: ścięte trawy, gałęzie 
przyciętych drzew, liście pochodzące  
z prac porządkowych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszo-
na będzie przez właścicieli nieruchomości do 15-go dnia każde-
go miesiąca.

Rozliczenia można dokonać w dwojaki sposób: gotówką w kasie 
Urzędu Miejskiego w Raciążu, która jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 lub przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Raciążu.

Dane do przelewu:
Urząd Miasta w Raciążu

Numer rachunku: 59 8233 0004 0000 1544 2004 0001.
W tytule przelewu należy wpisać: podatek śmieciowy.

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszcza się w terminie do 15 sierpnia 2013 r. – za okres od 1 lipca 
do 31 lipca 2013.

Pierwszego lipca 2013 roku weszła  
w życie długo zapowiadana w całym kra-
ju reforma śmieciowa. Przetarg na odbie-
ranie, transport oraz zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych i niezamieszka-
łych znajdujących się na terenie Raciąża 
wygrała firma REMONDIS Drobin Komu-
nalna Sp. z o. o. Właściciele nieruchomości 
muszą zapłacić za śmieci do piętnastego 
dnia każdego miesiąca. 

Ważną zmianą jaką reguluje nowa 
ustawa jest sposób rozliczania się za odbiór 
odpadów. Do tej pory wszelkie opłaty tra-
fiały bezpośrednio do firm odbierających 
nasze śmieci jednak od momentu podpi-
sania nowej umowy rozliczamy się z Urzę-
dem Miasta w Raciążu. Dokładny opis jak  
i gdzie należy dokonywać opłat znajdziecie 
Państwo na stronie 3 Pulsu Raciąża.

Nieruchomości wielorodzinne:
• odpady zmieszane (1 x tydzień):  

czwartek
• odpady selektywne (1 x tydzień): 

piątek
• odpady zielone (worki) (1 x miesiąc 

kwiecień-listopad): IV wtorek

Nieruchomości jednorodzinne  
+ niezamieszkałe:
odpady zmieszane (1 x miesiąc) I wtorek:
11 listopada, Dworcowa, Łąkowa, Mławska, 
Piłsudskiego, Plac Mickiewicza, Płocka, 
Polna, Rzeźniana, Spacerowa, Sportowa, 
Spółdzielcza, Zakolejowa.

II wtorek:
Akacjowa, Basztowa, Chrobrego, Dział-
kowa, Jagiełły, Juranda, Kasztelańska, Ko-
ściuszki, Krótka, Ks. Rzewuskiego, Miesz-
ka I, Wolności, Zawoda, Ziemowita.

II piątek:
19 stycznia, 550-lecia, Kilińskiego, Mło-
dzieżowa, Nadrzeczna, Parkowa, Wnorow-
skiego.

IV środa:
Barańskiego, Błonie, Cicha, Hankiewicza, 
Jesionowa, Kwiatowa, Lipowa, Ogrodowa, 
Przechodnia, Reymonta, Warszawska, 
Zielona.

Odpady selektywne (1 x miesiąc): II środa.
Odpady zielone (1 x miesiąc): IV wtorek
Kosze uliczne (2 x tydzień): poniedziałek, 
czwartek.

Osoby zainteresowane muszą złożyć 
wnioski w terminie do 8 lipca 2013 roku 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
lub w Biurze Projektu w Ciechanowie.  
W ramach wspomnianego projektu, 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską, osoby chętne mogą otrzymać 
wsparcie szkoleniowo – doradcze, finan-
sowe (do 20 tys zł na osobę na utworze-
nie spółdzielni socjalnej) oraz pomosto-
we przez okres sześciu miesięcy (1300 zł 
miesięcznie na osobę).

Jak rozliczać się za odpady

Wrzucamy: butelki i słoiki 
szklane po napojach i żyw-
ności, butelki po napojach 
alkoholowych, szklane opa-
kowania po kosmetykach 
Nie wrzucamy: porcelana  
i ceramika, doniczki, żarówki, 

lampy neonowe i fluorescencyjne, rtęciowe, 
reflektory, izolatory, szkło stołowe, szkło oku-
larowe, szkło żaroodporne, ekrany i lampy 
telewizyjne, lustra, szyby samochodowe.
Uwaga! Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz 
go przed wrzuceniem do pojemnika. 
Szkło można przetworzyć w całości i nie 
potrzebuje dodatkowych elementów by 
powstał z niego kolejny produkt. 

Wrzucamy: puste i zgnie-
cione butelki plastikowe po 
napojach (np. typu PET), 
puste butelki plastikowe 
po kosmetykach i środkach 
czystości, plastikowe opako-
wania po żywności (np. po 

jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), 
plastikowe zakrętki, folia i torebki z two-
rzyw sztucznych, puszki po napojach, kon-
serwach, drobny złom żelazny oraz drobny 
złom metali kolorowych (np. zabawki, na-
rzędzia), kartony i tekstura pokryta folią alu-
miniową (np. kartony po mleku, napojach)
Nie wrzucamy: butelki po olejach sa-
mochodowych, opakowania po olejach 
silnikowych, smarach, styropian, guma, 
butelki z jakąkolwiek zawartością, puszki 
po farbach czy baterie, opakowania po 
aerozolach, lekach, opakowania po środ-
kach chwastobójczych, sprzętu AGD.
Uwaga! Zgnieć butelki przed włożeniem 
ich do pojemnika. Korki powinniśmy od-
kręcić przed wyrzuceniem plastikowej bu-
telki i zbierać je osobno.
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Przydział 
lokali socjalnych

Ratowanie mieszkaniówki

Miasto posiada łącznie 191 mieszkań, 
135 znajduje się w 32 budynkach komu-
nalnych, a 56 we wspólnotach mieszka-
niowych. Większość budynków pochodzi 
z początku XX wieku, są bardzo stare, 
zaniedbane i nieremontowane przez wie-
le lat. Brakuje im wymaganych prawem 
okresowych przeglądów technicznych.

Obecnie jednym z priorytetów dzia-
łania burmistrza jest doprowadzenie do 
lepszego stanu budynków komunalnych, 
tak aby warunki w nich zbliżyły się do 
współczesnych standardów, bo mieszka-
jący w nich żyją często w bardzo trudnych 
warunkach. W związku z tym przyjęto 
zasady dokonywania takich remontów. 
W Urzędzie Miejskim w Raciążu opraco-
wano również specjalny regulamin, na 
którego podstawie najemcy mogą starać 
się o częściowy zwrot poniesionych wy-
datków na remonty lokali komunalnych, 
których dokonali samodzielnie. Powstała 
specjalna ekipa remontowa w Urzędzie, 
która systematycznie wykonuje prace re-
montowe. Do dnia dzisiejszego do urzędu 
wpłynęło około czterdziestu podań doty-
czących remontu mieszkań oraz zwrotu 
poniesionych kosztów. 

Zła jest także sytuacja w nowo wybu-
dowanym budynku komunalnym na ulicy 
Akacjowej. W Urzędzie nie ma gwarancji 
finansowej od wykonawcy, a blok został 
oddany do użytku z licznymi wadami. Za 
ich usunięcie zapłacą wszyscy podatnicy. 
Jest to w ynikiem niewłaściwej realizacji 
procesu inwestycyjnego przez poprzednie-
go burmistrza Raciąża. Budynek odebrano 
nie zgłaszając żadnych uwag pomimo oczy-

We wcześniejszym numerze Pulsu Raciąża pisaliśmy już  
jak tragiczna jest sytuacja mieszkaniowa w naszym mieście.  
Większość mienia komunalnego nadaje się do kapitalnego  

remontu, a mieszkańcy nawet nie zdają sobie sprawy, jak wielkie 
środki finansowe potrzebne są na realizacje tego celu.

wistych usterek. W tej chwili wykonawca 
może powoływać się na to, że wszystkie 
wady pochodzą z niewłaściwego użytko-
wania i uszkodzeń spowodowanych przez 
lokatorów. Potwierdza to protokół odbio-
ru, w którym nie zanotowano żadnych 
wad. Dodatkowo pojawiły się informacje 
o ogłoszeniu upadłości wykonawcy, co  
w połączeniu z brakiem gwarancji finanso-
wej oznacza, ze za remont zapłacą wszyscy 
mieszkańcy Raciąża z budżetu.

Dodatkowo Miasto Raciąż ma osiem 
nakazów remontów wydanych przez po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego (siedem do wykonania w tym roku,  
a jeden w następnym). Ich koszt waha się 
w granicach od kilku do kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Do końca miesiąca lip-
ca zostanie opracowany plan remontów 
do wykonania w tym i przyszłym roku.  
W pierwszej kolejności Miasto musi wy-
konać remonty nakazane przez Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Niewykonanie ich 
w wyznaczonych terminach skutkować bę-
dzie nałożeniem wysokich kar finansowych.

W celu przyspieszenia działań re-
montowych Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski ze środków uzyskanych z Po-
wiatowego Urzędu Pracy utworzył grupę 
remontową. Do tej pory wykonała ona 
ocieplenie budynku przy pl. Mickiewicza 
i remont dachu na ul. Wolności. Dodatko-
wo w ykonany z ostał remont orynnowa-
nia na ul. Kilińskiego, na pl. Mickiewicza 
oraz remont kominów na ul. Warszawskiej. 
W trzech mieszkaniach na ul. Kilińskiego 
wykonano remonty sanitarne. Koszt tych 
napraw to około 30 000 złotych.

Poprzednie władze, nie prowadzi-
ły praktycznie żadnej polityki mającej 
na celu poprawę istniejącej substancji 
mieszkaniowej w mieście. Mimo tego, że 
wszystkie nakazy zostały wydane za ka-
dencji burmistrza Janusza Sadowskiego 
nie podjął on żadnych działań mających 
na celu niedopuszczenie do nałożenia 
na nasze miasto dotkliwych kar finanso-
wych. Skutki bagatelizowania tej sprawy 
widoczne są już dziś.

Włodarze Miasta proszą wszystkich 
najemców mieszkań komunalnych o wy-
rozumiałość i cierpliwość. Niestety, zanie-
dbań w remontach nie można nadrobić  
w kilka, czy kilkanaście miesięcy Pozo-
stałe remonty realizowane będą w miarę 
możliwości finansowych budżetu Miasta.

Opiniowaniem przydziału lokali ko-
munalnych mieszkańcom zajmuje się  
w Raciążu Społeczna Komisja Mieszkanio-
wa. Przedstawiła roczny projekt listy osób 
oczekujących na najem lub zamianę lokalu 
komunalnego i roczny projekt listy osób 
oczekujących na najem lokalu socjalnego. 
Sześć osób oczekuje na najem lokalu so-
cjalnego, a dwadzieścia cztery osoby na 
najem lub zamianę lokalu komunalnego. 
W chwili obecnej w zasobach miasta są 
trzy lokale mieszkalne wymagające kapi-
talnego remontu. Komisja podjęła decyzję, 
aby mieszkanie komunalne przy ulicy Kiliń-
skiego wynająć rodzinie, która zgodzi się 
wyremontować je we własnym zakresie  
i na własny koszt.

Kluczowe znaczenie w organizowaniu 
pomocy społecznej na terenie Miasta Raciąż 
ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego 
zadaniem jest udzielanie pomocy osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
Wszystkie decyzje podjęte przez MOPS muszą 
być zgodne z przepisami prawa. 

W 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej wydał na realizację wszystkich 
działań 2.733006,69 zł, podczas gdy suma 
przeznaczona na inwestycje w mieście na 
rok 2013 wynosi około 2.500.000 zł. Wynika  
z tego, że więcej pieniędzy zostało przeznaczo-
nych na pomoc dla najuboższych niż na budo-
wę nowych dróg, chodników, oświetlenia, czy 
kanalizacji. W 2012 roku MOPS pomógł 444 
rodzinom, 527 osób otrzymało różnorodne 
świadczenia. Pomoc realizowana jest za po-
mocą zasiłków stałych, zasiłków okresowych, 
zasiłków celowych, specjalnych, dożywiania, 
usług opiekuńczych i pogrzebowych. 

W roku 2012 pomoc materialną przy-
znawano z powodu: bezrobocia (158 ro-
dzin), długotrwałej choroby (205 rodzin), 
niepełnosprawności (96 rodzin), bezrad-
ności w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych (40 rodzin), alkoholizmu (31 
rodzin), przemocy w rodzinie (1 rodzina) 
oraz ubóstwa (165 rodzin). 

Chcąc uzmysłowić czytelnikom Pulsu Ra-
ciąża, jak duże sumy pieniędzy przeznaczane 
są na pomoc społeczną w naszym mieście, 
trzeba mówić o konkretach. Są rodziny, które 
od kilku lat, co miesiąc, w zgodzie z obowią-
zującymi przepisami prawa pozyskują z kasy 
miasta poprzez różnorakie świadczenia so-
cjalne (renty, zasiłki okresowe i celowe itp.) 
po 1500-1700 zł. Rekordziści pozyskali przez 
kilkanaście lat kwoty grubo przekraczające 
100 000 złotych na rodzinę. 

Oczywiście są różne wypadki losowe  
i potrzebującym należy się zagwarantowa-
na przez prawo pomoc. To jest oczywiste. 
Bezrobotni muszą jednak korzystać z każdej 
możliwości, aby podjąć zatrudnienie. Szan-
są dla bezrobotnych raciążan jest możliwość 
tworzenia spółdzielni socjalnych, które mo-
głyby dać zatrudnienie wielu ludziom. I jaki 
tego efekt? Na spotkanie zorganizowane  
w tej sprawie przez burmistrza Raciąża przy-
szło około trzydziestu osób spośród 500 za-
rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, z których tylko kilka rozważa złożenie 
stosownego wniosku. 

Nowy burmistrz zmuszony był w trybie 
pilnym zająć się sprawą. Po wielokrotnych 
wizytach i negocjacjach w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska w Cie-
chanowie udało mu się uzyskać przesunię-
cie terminu realizacji oczyszczalni ścieków 
na rok 2015.

– Przesunięcie terminu wcale nie było 
łatwe ani pewne. Najpierw musieliśmy 
zapracować na zaufanie, jakiego do Ra-
ciąża na zewnątrz bardzo brakuje. Jeste-
śmy postrzegani jako miasto, w którym 
do tej pory nie było z kim rozmawiać po-
ważnie i wiarygodnie – mówi burmistrz 
Mariusz Godlewski – Przesunięcie ter-
minu rozbudowy oczyszczalni to bardzo 
ważna sprawa, gdyż uniknęliśmy płacenia 
dużych kar przez PGKIM, a jednocześnie 
uzyskaliśmy czas na realizację projektu. 
Projektu bardzo ważnego w kontekście 
przyszłości miasta i rozbudowy kanaliza-
cji. Modernizacja oczyszczalni ścieków to 
sprawa priorytetu dla Raciąża. I tak po-
winna być potraktowana. A nie została. Po 
pierw- sze poprzedni burmistrz Sadowski 
i prezes Wesołowski nie konsultując tego  
z Radą Miejską stwierdzili, że moderni-
zację oczyszczalni przeprowadzi PGKiM  
Sp. z o.o.. Spółka zamówiła projekt mo-
dernizacji. Efekt? Projekt do tej pory nie 
został zapłacony, bo nie ma na to pienię-
dzy. Proszę sobie wyobrazić, że poprzedni 
zarządzający zaplanowali budowę inwe-
stycji za 3,3 miliona złotych nie mając na 
ten cel wogóle pieniędzy. Spółka miejska 
tonęła w długach, więc złożono dość 
nieudolny wniosek o dofinansowanie. 

Ostatecznie wniosek został odrzucony, 
PGKiM nie dostał na ten cel żadnych pie-
niędzy, a miasto nie ma zmodernizowa-
nej oczyszczalni.

Jedynym wygranym okazała się firma 
odpowiedzialna za przygotowanie feral-
nego wniosku, która swoje kilkanaście 
tysięcy zainkasowała.

– Jednak w końcu modernizacja bę-
dzie przeprowadzona, więc w czym pro-
blem?

– W pieniądzach. Gdyby burmistrz Sa-
dowski przedstawił całą sytuację Radzie 
Miejskiej i doszedł z Radą do porozumie-
nia, że to miasto przeprowadzi moder-
nizację, byłaby szansa na wiarygodność 
inwestora i otrzymanie dofinansowania. 
Wtedy z wydatkowanych 3 milionów 300 
tysięcy złotych większość (85%) by nam 
zwrócono, bo taka wówczas była możli-
wość. Miasto faktycznie zapłaciło by więc 
około 500 000 złotych. Obecnie nie ma 
takiego programu, a jedyne środki do-
stępne to Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska. Jestem po rozmowach w tej 
instytucji. Jedyna możliwość to udziele-
nie nam na modernizację oczyszczalni 
pożyczki przez tę instytucję z możliwością 
umorzenia 25% sumy. Zapłacimy więc 
jako miasto z całej kwoty około 2 milio-
ny 500 tysięcy złotych. Te dodatkowe  
2 miliony złotych to zapłata za popełnione 
błędy i decyzje. W tej cenie moglibyśmy 
wybudować blok mieszkalny dla około  
25 rodzin i mieć w mieście zarówno jesz-
cze jeden blok jak i oczyszczalnię.

Po zmianie władz wyszło na jaw, że PGKiM Sp. z o.o. w Ra-
ciążu miała nakaz modernizacji oczyszczalni ścieków do dnia 
8 czerwca 2013 roku pod rygorem zapłaty dużych kar. Nic nie 
zrobiono, aby nakaz ten przełożyć w czasie ani też nie wyko-
nano inwestycji. O całej sprawie nie wiedziała nawet Rada 
Miejska. Koszt inwestycji to 3,3 miliona złotych, których nikt 
nie był w stanie przewidzieć w tegorocznym budżecie.

Modernizacja 
oczyszczalni

Pomoc społeczna
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– Panie burmistrzu, wiemy, że osobi-
ście angażuje się pan w tworzenie planu 
naprawczego w spółce. Nie lepiej, aby spół-
ka upadła? Będzie to jednoznaczny sygnał, 
że ta sytuacja to  skutek  rządów pana po-
przednika. Wszystkie inne działania będą 
obciążać Pana. Jeśli teraz powstanie plan 
naprawczy, to bierze go pan na siebie. 

– Zapewne z politycznego punktu wi-
dzenia upadłość byłaby jednoznaczna. 
Tylko mi nie chodzi tutaj o politykę. Cho-
dzi o ludzi pracujących w firmie, o zada-
nia jakie spółka wykonuje i o to w końcu, 
żeby mieszkańcy mieli wodę i inne usługi 
komunalne. Spółka ma większość miej-
skiego majątku wykorzystywanego w tych 
działaniach. W wypadku upadłości wcho-
dzi syndyk i sprzedaje majątek. Wodociągi, 
oczyszczalnię ścieków to łakome kąski dla 
prywatnej firmy. A potem może nastąpić 
dyktowanie cen przez monopolistę. Nie 
chciałbym do takiej sytuacji dopuścić. 

Być może doprowadzenie do upadłości 
i tania sprzedaż dużego majątku to czyjś za-
mierzony cel, być może jakaś firma już na to 
czekała. Bo jak wytłumaczyć fakt, że spółka 
dołuje, a jednocześnie zatrudnia się kolej-
nych pracowników, że księgowość jest nie-
rzetelna?

Radni apelowali wielokrotnie do po-
przedniego Zarządu i burmistrza Sadowskie-
go, raport biegłych jednoznacznie ukazywał 
tragiczną sytuację firmy, NIK jednoznacznie 
stwierdził, że  poprzedni burmistrz wielokrot-

Jak już informowaliśmy, Rada 
Nadzorcza PGKiM Sp.z o.o. w Ra-
ciążu powołała w wyniku konkur-
su prezesa zarządu spółki. Jednak 
kilka dni  po podjęciu pracy przez 

nowego prezesa złożył on rezy-
gnację. Uznał bowiem, że sytuacja 
spółki jest tak zła, że nie może on 

ryzykować własnego majątku  
i musi złożyć wniosek o upadłość 
spółki, bo spełnione są wszystkie 

kryteria upadłości. W wypadku 
nie złożenia takiego wniosku 

odpowiadałby on w pewnych oko-
licznościach własnym majątkiem 

za długi do których powstania 
sam się nie przyczynił. Obecnie za-

ległości miejskiej spółki wynoszą 
około półtora miliona złotych  

i co miesiąc narasta strata.  
Dlatego burmistrz Godlewski zlecił 

Urzędowi Miasta aby włączył się 
w działania mające na celu ob-

cięcie kosztów oraz zwiększenie 
przychodów. Alternatywą jest 

albo podjęcie działań ratujących 
spółkę albo likwidacja spółki.

Rozmowa z burmistrzem Raciąża Mariuszem Godlewskim

nie naruszył prawo i nie pełnił właściwego 
nadzoru nad spółką. Nie zgodny z obowiązu-
jącym prawem był nawet sposób powołania 
na stanowisko prezesa Pana Wesołowskiego 
i poprzedniej Rady Nadzorczej.

– Jakie konkretne działania są podej-
mowane w spółce?

– Prowadzę rozmowy w sprawie zmian 
w organizacji pracy spółki. Zmieniana jest 
struktura organizacyjna, tak aby więcej 
osób pracowało bezpośrednio fizycznie. 
Wszystkim pracownikom obniżono zasad-
nicze wynagrodzenie do najniżej krajowej 
wprowadzając jednocześnie premie moty-
wacyjne, które zależne są od przychodów 
spółki. Zlikwidowano wszelkie dodatki nie 
wynikające z przepisów prawa. Prowadzone 
są prace nad wyprostowaniem księgowości 
i faktur. Podjąłem rozmowy z ZUS o restruk-
turyzacji zadłużenia. Z bankiem rozma-
wiam w sprawie pozyskania kredytu kon-
solidacyjnego dla spółki. Złożyłem wniosek  
o nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej  
w Raciążu i o poręczenie przez miasto kre-
dytu dla spółki. Rozmawiamy też z Gminą 
Raciąż w sprawie zobowiązań za wodę i in-
nych możliwości współpracy. Kładę tez na-
cisk na to, aby wreszcie zwiększona została 
sprzedaż usług. Firma musi mieć handlow-
ca, który sprzeda jej usługi także na terenie 
innych gmin. I tak się dzieje już powoli, są 
pierwsze pozytywne wiadomości. 

– Rozmawiał Pan z pracownikami?
– Tak,  uczestniczyłem w zebraniach  

z pracownikami. Starałem się uświadomić 
im, jak ważna jest  postawa pracowników 
w wyprowadzaniu spółki ze spirali zadłu-
żenia. Potrzeba zmian mentalnych. Tylko 
z przychodów spółki, z tego co firma zaro-
bi można płacić wynagrodzenia. 

Aby ludzie mieli pracę muszą na siebie 
i na całą firmę zarobić. Firma nie dostaje 
pieniędzy za to że sprząta ale za to że po-
sprząta. Jeśli sprawnie i szybko wykona 
jedno zadanie, to może zacząć zarabiać 
na innym zadaniu, np. przejść do porząd-
kowania zieleni itp. Nikt nie będzie płacił 
za czas pracy a jedynie za wykonanie kon-
kretnego zadania. Takie postanowienia 
będę pieczołowicie egzekwował, to jest 
właśnie pozytywny przekaz dla firmy: 
czym więcej zrobicie, tym więcej zarobi-
cie. Wtedy będą premie dla pracowników 
i rentowność dla firmy. 

– To co Pan mówi jest logiczne, ale 
jednocześnie trudne. Szczególnie rok 
przed wyborami.  Ludzie mogą powie-
dzieć że za czasów poprzedniego burmi-
strza, był spokój i dobre wynagrodzenia 
a za pana rządów obniżki i zwolnienia. 

–  Rozumiem, że to trudne działa-
nia. Wynikają jednak z tego co zastałem  
w spółce. Każdy przecież może zaciągać 
kredyty, nie płacić zobowiązań i żyć z tego 
co pożyczył lub dostał. Przez jakiś czas bę-
dzie nawet z takiego stanu rzeczy zado-
wolony. Trzeba jednak mieć świadomość 
tego, że kiedyś wreszcie do drzwi zapuka 
komornik i ściągnie należności. Zabierze  
i zlicytuje mieszkania, rzeczy itd. 

Czy na to mam czekać? Liczę na zdro-
wy osąd Raciążan. 

Wybory i to żebym ponownie został 
wybrany nie jest warte tego, abym nic 
nie robiąc ryzykował przyszłość miasta  
i mieszkańców. Nie będę stał z złożonymi 
rękami i patrzył, jak za chwilę zlicytują 
nam wodociągi lub oczyszczalnię. Stąd te 
działania, może niepopularne ale koniecz-
ne. Liczę się z tym, że  pracownicy mogą 
mieć do mnie pretensje o obniżki pensji. 
Wierzę jednak, iż po pewnym okresie wy-
dadzą one owoce. Także dla nich. 

– Ponoć niektórzy mówią, że w  trzy 
miesiące „wszystko by wyprowadzili  
w spółce”… 

– Może raczej ze spółki? Cóż, każdy 
może mieć swój świat i w niego wierzyć. 
Nawet najdziwniejszy. Każdy ma do tego 
prawo. Może i można w nim wyczarować 
po pół miliona dodatkowej gotówki mie-
sięcznie przez trzy miesiące … Tyle by wy-
starczyło. Półtora miliona. Szkoda, że taki 
magik-cudotwórca nie zgłosił się na kon-
kurs na prezesa zarządu spółki. 

– W jakim horyzoncie czasowym jest 
szansa na rentowność w spółce?

– Powinno to nastąpić w okresie od 
roku do dwóch lat. Jedne działania dadzą 
skutek szybciej inne później. Wiele zależy 
od postawy załogi i czynników zewnętrz-
nych. Tak naprawdę obecnie nie znamy 
jeszcze rzeczywistej sytuacji ekonomicz-
nej spółki pod względem prowadzonych 
ksiąg rachunkowych. Kolejny biegły od-
mówił badania bilansu spółki z powodu 
tego, co zobaczył w dokumentach. 

Płynność finansowa jednak powinna 
się poprawić dużo szybciej.

                                                                                                                                        RP

Jak naprawić PGKiM?
Na zlecenie Urzędu Miejskiego PGKiM 

Sp. z o.o. przeprowadziła prace porząd-
kowe w tzw. Dużym Parku Miejskim. Wy-
wieziono od lat zalegające hałdy piachu  
i liści składowane na obrzeżach parku, 
wyrównano niektóre alejki. 

Porządkowanie ma ograniczony cha-
rakter, ze względu na planowaną reno-
wację parku. Burmistrz Miasta Mariusz 
Godlewski złożył wniosek o zgodę na wy-
cinkę topól w parku. Ich wycięcie pozwoli 
pozbyć się uciążliwych gawronów, jedno-
cześnie robiąc miejsce na nowe nasadze-
nia drzew. Wycinka zostanie przeprowa-
dzona w okresie jesienno-zimowym.

Po usunięciu topól z parku planowana 
jest renowacja parku, wymiana krawężni-
ków wzdłuż alejek oraz nowe nasadzenia 
krzewów i drzew. Planowane jest także 
oświetlenie Parku, w kolejnych latach 
także częściowy monitoring jego obszaru. 
Jak poinformował burmistrz, jego celem 
jest przywrócenie Dużego Parku i tere-
nów wzdłuż rzeki mieszkańcom Raciąża. 
Będzie on wnioskował do Rady Miejskiej 
o zabezpieczenie pieniędzy na wkład wła-
sny oraz włoży szereg starań o pozyskanie 
środków z zewnątrz.

Jak powiedział burmistrz, obecnie nie 
ma sensu wykonywać bardziej zaawanso-
wanych prac w Parku oprócz bieżącego 
sprzątania, bo podczas usuwania topól 
może dojść to uszkodzeń już wykona- 
nych prac. Stąd trzeba zachować właści-
wą kolejność – najpierw wycinka, potem 
prace modernizacyjne.

Przywrócić 
Duży Park 
Raciążanom
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 110-lecie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Raciążu

Zmiany w Miejskim  
Zespole Szkół w Raciążu

Nagrodzeni absolwenci

Aby uczcić tę rocznicę do Raciąża przy-
były jednostki Straży Pożarnej z Płoń-

ska, Sochocina, Baboszewa, Dzierzążni, 
Kaczorowów, Bogucina, Dobrskiej Kolonii, 
Krępicy i z Bogucina. Od wozów strażac-
kich zaczerwieniła się przeznaczona tego 
dnie na parking miejska targowica.

Swoją obecnością nasze małe miastecz-
ko zaszczycili politycy, władze powiatowe  
i miejskie. Wśród gości dostrzec można było: 
marszałka Mazowsza Adama Struzika, szefa 
ciechanowskiej delegatury Urzędu Marszał-
kowskiego Andrzeja Kamasa, kierownika 
delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Cie-

Dwudziestego czerwca 2013 
roku odbył się konkurs na stano-
wisko Dyrektora Miejskiego Ze-
społu Szkół w Raciążu. 

Do konkursu zgłosiło się trzech 
kandydatów. Komisja Konkur-
sowa powołana Zarządzeniem  
Nr 39/2013 Burmistrza Miasta 
Raciąż wybrała dwóch, którzy 
spełniali wymagania formalne.  
W wyniku postępowania konkur-

Szesnastego czerwca, przy ulicy Płockiej 
28, nastąpiło uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w Publicznej Szkole Policealnej w 
Raciążu. Gościem honorowym był burmistrz 
Miasta Raciąż Mariusz Godlewski, który 
złożył życzenia i gratulacje wszystkim absol-
wentom szkoły. Gorącymi oklaskami został 
przywitany wicedyrektor, Krzysztof Kuskow-
ski po przebytej ciężkiej chorobie. Najlepszy-
mi absolwentami szkoły okazali się: Damian 
Wierzchowski (technik informatyk, średnia 

chanowie Grzegorza Wróblewskiego, wójta 
gminy Raciąż Ryszarda Giszczaka, zastępcę 
mazowieckiego komendanta PSP Andrzeja 
Ratyńskiego, radnych miejskich i gminnych, 
władze duchowe w osobie księdza probosz-
cza Stanisława Czyża oraz władze gospodarzy 
Miasta: Burmistrza Mariusza Godlewskiego  
i w-ce Burmistrza Pawła Rybkę.

W uznaniu zasług jednostce OSP  
w Raciążu marszałek województwa przy-
znał medal „Pro Masovia” przyznawany 
osobom lub instytucjom, które przyczy-
niły się do rozwoju województwa mazo-
wieckiego a następnie wręczył medale, 
odznaczenia i awanse indywidualnie.

1 czerwca w sobotnie, leniwe 
popołudnie ulice miasta Raciąża 
ożyły od dźwięków orkiestry 
dętej. Tego dnia swoje święto 
obchodzili druhny i druhowie  
z OSP w Raciążu. 110 lat istnie-
nia i pracy to nie lada rocznica. 
Uroczystości towarzyszyło  
dodatkowe święto  
Powiatowego Dnia Strażaka.

Drugiego czerwca 2013 roku odbyły się 
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej  
w Raciążu.  Spośród trzech kandydatów zgło-
szonych przez trzy komitety wyborcze, wybra-
no przedstawiciela KWW – Razem dla Raciąża 
– Janusza Chłopika, który uzyskał 163 głosy. 
Frekwencja wyniosła 23,68%. Do wyborów 
przystąpiły 282 osoby z 1191 osób uprawnio-
nych do głosowania.

Czwartego czerwca 2013 roku policjanci 
z Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu 
– w ramach postępowania w sprawie przyj-
mowania korzyści majątkowych w związku 
z pełnieniem funkcji publicznej kierownika 
referatu GKM OŚ i GP – zwrócili się z prośbą 
o udostępnienie dokumentów źródłowych 
znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miej-
skiego w Raciążu. Część dokumentów została 
przez nich zabezpieczona na potrzeby prowa-
dzonego śledztwa.

Rada Miejska 
w komplecie

Policja w Ratuszu

Informacja OSP 
w Raciążu

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu 
informuje, iż powtarzające się w ostat-
nim czasie w godzinach nocnych alarmy 
syreny na strażnicy OSP spowodowane 
są awarią systemu selektywnego powia-
damiania uruchamianego zewnętrznie. 
Zaistniała sytuacja powtarzała się we 
wszystkich jednostkach OSP należących 
do KSRG powiatu płońskiego, ciechanow-
skiego i pułtuskiego.

wodu wyłączenia miejskiego przedszkola ze 
struktur MZS burmistrz ogłosił także konkurs 
na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przed-
szkola w Raciążu. Do konkursu nie zgłosił się 
żaden kandydat, w związku z tym dyrektor 
zostanie powołany przez Burmistrza Miasta. 
Obecnie nie ma jeszcze informacji, kto zosta-
nie dyrektorem Miejskiego Przedszkola.

Zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

5,25), Beata Żuchińska (technik agrobiznesu, 
średnia 4,80) oraz Marcin i Krzysztof Sawiccy 
(technik mechanik, średnia 4,73). Najlep-
si uczniowie wyróżnieni zostali nagrodami 
książkowymi oraz listami gratulacyjnymi 
od dyrektora szkoły Andrzeja Nizielskiego. 
Życzył on im także dalszego powodzenia w 
życiu zawodowym i prywatnym. Po rozdaniu 
świadectw, nagród i krótkich przemówie-
niach nadszedł czas na mały poczęstunek, 
zorganizowany przez ZS STO w Raciążu.

sowego żaden z nich nie uzyskał bezwzględ-
nej większości głosów obecnych członków 
komisji, w związku z czym konkurs pozostał 
nierozstrzygnięty. Burmistrz Miasta Raciąż  
z dniem 1 lipca powierzył stanowisko Dy-
rektora Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu 
Marii Chyczewskiej – emerytowanej nauczy-
cielce i dawnej dyrektorce tej szkoły. Z po-
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A.L.A.N. na castingu Mam talent

Ogólnopolska Noc Profilaktyki

Bieg  
Wiosny

Fantastyczny sezon Błękitnych

Raper Alan Osiński działający  przy Domu Kultury  i  występujący pra-
wie na każdej imprezie organizowanej w naszym mieście, z pomocą Miej-
skiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu dotarł 8 czerwca 2013 r. do Warszawy na casting do programu 
Mam talent, przeżywając, jak sam twierdzi, fajną przygodę i zdobywając 
kolejne cenne doświadczenie w swojej karierze muzycznej. 

W tegoroczne wakacje dzieci z nasze-
go miasta mogą liczyć na wiele atrakcji i 
aktywnie spędzać swój wolny czas. Miej-
skie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu 
zaprasza na Wakacje z przygodami. Za-
jęcia odbywają się nie tylko w siedzibie 
MCKSiR przy ulicy Parkowej 14, lecz tak-
że w terenie rekreacyjnym. W progra-
mie zaplanowane są piesze wycieczki, 
dyskoteki, gry, zabawy oraz różnorodne 
zajęcia (plastyczne, manualne, recytator-
skie, literackie), podczas których dzieci 
rozwijają swoje umiejętności i zdobywa-
ją nowe. Uczą się, jak udzielać pierwszej 
pomocy oraz rozmawiają z zaproszonymi 
gośćmi na tematy profilaktyczne. W trak-
cie Wakacji z przygodami zwiedzą Zamek 
Książąt Mazowieckich i Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze, Ratusz i Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Mu-
zeum Mazowieckie w Płocku oraz różne 
obiekty znajdujące się w Raciążu.  Dzie-
ci mogą liczyć na profesjonalną opiekę i 
bardzo smaczne posiłki. Zajęcia trwają od 
godz. 10.00 do godz. 15.00 z wyjątkiem 
czwartków, w które organizowane są ca-
łodniowe wycieczki.

Urząd Miejski w Raciążu ogłosił dwa konkursy fotograficzne, w 
których mogą wziąć udział wszyscy Raciążanie. Celem pierw- sze-
go z nich (Raciąż – piękno mojego miasta) jest ukazanie uroku na-
szej miejscowości oraz zachęcenie jej mieszkańców do spojrzenia 
na nią przez obiektyw aparatu fotograficznego. Celem drugiego 
(Wakacje w obiektywie) jest utrwalenie na zdjęciach wakacyjnych 
przeżyć, spotkanych ludzi, przyrody i architektury. Regulaminy 
obu konkursów umieszczone są na stronie internetowej miasta 
(www.miastoraciaz.pl ). Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dwudziestego  czwartego maja o godzinie 18.00  
w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Matki. Nie zabrakło wzruszenia i łez 
kochanych mam, gdy słuchały najpiękniejszych piosenek  
o matkach w wykonaniu ogniska wokalnego działającego 
przy raciąskim MCKSiR.  Matki otrzymały także od dzieci 
symboliczne kwiaty w ramach podziękowania za to, że są 
i można na nie zawsze liczyć. 

Wakacje 
z przygodami

Wygraj tablet Dzień Matki

KO
NK

UR
S 

FO
TO

GR
AF

IC
ZN

Y

OGŁOSZENIE

Dwudziestego drugiego czerwca 
2013 roku w całym kraju odbyła się 

Ogólnopolska Noc Profilaktyki, akcja, 
której celem była promocja zdrowego 

i bezpiecznego trybu życia wśród 
młodzieży i pokazanie jej, 

że można bawić się bez używek. 

Raciąż, tak jak wiele innych miast i wsi  
z całej Polski, przyłączył się do tego przedsię-
wzięcia. Impreza organizowana przy współ-
pracy z MCKSiR, MOPS, GOPS i KP w Racią-
żu  zaczęła się od społecznego zrywu Wolne 
serca, gdzie nastąpiła minutowa chwila za-
dumy przy wydobywającym się z głośników 
dźwięku bijącego serca.  Po podziękowaniu 
organizatorów i gospodarzy Nocy Profi-

laktyki za wspólny zryw Wolnych serc na 
scenie pojawili  się ze swoim programem 
uczniowie z  Zespołu Szkół w Koziebrodach 
, Zespołu Szkół w Starym Gralewie, Zespołu 
Szkół w Krajkowie Krajkowiacy, Zespołu Szkół  
w Uniecku oraz Zespołu Szkół w Raciążu. 
Prócz tego, publiczność mogła obejrzeć po-
kaz tańca nowoczesnego, posłuchać wystę-
pu rapera A.L.A.N-a, zespołu  Akupunktura  
i Niteris. Swoje talenty aktorskie przedsta-
wiła także grupa teatralna sześciu dębów.  
W Sali widowiskowej MCKSiR w Raciążu od-
był się seans filmu o tematyce profilaktycz-
nej oraz debata z udziałem Emanuela Krzy-
żanowskiego. Była to pierwsza od wielu lat 
wspólna impreza współorganizowana przez 
Miasto Raciąż oraz Gminę Raciąż.

Dwudziestego szóstego maja 2013 
roku w ramach corocznej akcji Polska 
Biega odbył się Bieg Wiosny. Organiza-
torem imprezy było Miejskie Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu współpracu-
jące z Urzędem Miejskim w Raciążu. W 
biegu na osiemset metrów wzięli udział 
chłopcy i dziewczęta z klas czwartych, pią-
tych i szóstych szkoły podstawowej oraz 
dziewczęta z klas pierwszych, drugich i 
trzecich gimnazjum. Dystans tysiąca sze-
ściuset metrów pokonali uczniowie z klas 
pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum. 

Nie po raz pierwszy nasza drużyna 
piłkarska pozytywnie zaskoczyła swoich 
kibiców. BŁĘKITNI zakończyli sezon na 
wysokim, trzecim miejscu w czwartej li-
dze mazowieckiej – północ. 

Trener i zawodnicy dokonali prawdzi-
wego cudu. Na trzydzieści rozegranych  
w sezonie 2012/213  spotkań, siedem-
naście zakończyło się zwycięstwem,  
a cztery remisem. Zaledwie dziewięć razy 
schodziliśmy pokonani z boiska (dwukrot-
nie przegrywając  z liderem rozgrywek 
Huraganem Wołomin, a raz w wyniku 
walkowera nałożonego za jesienny mecz  
z Bugiem Wyszków). Przepowiednie rywali  
i rodzimych pesymistów nie sprawdziły 
się. Błękitni nie stali się „chłopcem do bi-
cia”, a wręcz przeciwnie – odnieśli wielki 
sukces. Wszyscy im za to dziękujemy i ży-
czymy powodzenia.

ABC Hydraulik ul. Mławska 24 
przyjmie uczniów na praktykę  

w zawodzie:  sprzedawca,  
monter urządzeń  

i instalacji sanitarnych. 

Tel. 23 679 25 33

Dla najbardziej odważnych sportowców 
z naszego miasta zorganizowano bieg 
główny na dystansie 5500 metrów, w któ-
rym zdecydowało się wziąć udział trzyna-
stu zawodników. Koordynatorami biegu 
byli Konrad Marlęga i Grzegorz Pawlak. 

Pierwsze trzy miejsca zajęli odpowiednio 
Artur Kamiński (16,28), Sławomir Kąpiń-
ski (16,48) i Marcin Jędrzejewski (17,20). 
Dyplom i puchar dla najlepszego Raciąża-
nina zdobył uczeń gimnazjum – Damian 
Szelągiewicz (21,00). 

dowana z ekstraklasy Warszawska Polo-
nia. Cała liga została powiększona o kolej-
ne dwa zespoły i w nowym sezonie liczyć 
będzie 18 drużyn.

Po przebudowie ligi w nowym sezo-
nie 2013/2014 będziemy na stadionie  
w Raciążu gościć rywali z dużo większych 
miast. M.in. do naszej ligi spadła zdegra-



Chcialbys, zeby Twoja reklama

znalazla sie w Pulsie Raciaza?

Skontaktuj sie z nami.

Zadzwon  690 904 308


