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Podwyżki cen za odpady
– fakty i mity

Kolejne prace w Hali Sportowej

Od września jednym z głównych tematów poruszanych
przez mieszkańców naszego
miasta jest temat odpadów, a
dokładniej mówiąc podwyżek
cen za ich odbiór. Dlaczego była
ona nieunikniona, a Miasto nie
miało na to wpływu? Co zmienia się w sposobie segregowania odpadów komunalnych?
Szczegóły wewnątrz numeru.

W ostatnim czasie wykonane zostały ostatnie prace wewnątrz budynku Hali Sportowej przy Stadionie Miejskim im.
Jerzego Arceusza w Raciążu. Po
szeregu działań, które odbyły się na wielu płaszczyznach,
Hala zyskała zupełnie nowy wygląd.
Więcej na stronie 6.

UWAGA
W związku ze znacznym wzrostem dobowej ilości zakażeń koronawirusem, decyzją Rządu od 24 października
2020 r. na terenie całego kraju obowiązuje tzw. czerwona strefa. Wszelkie informacje dotyczące obostrzeń
znajdziecie Państwo na stronie 12.
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Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta
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zanowni Mieszkańcy,
październik z pewnością
nie był dla nas wszystkich łatwym
i spokojnym miesiącem, przede
wszystkim ze względu na gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem
na terenie naszego kraju. Niestety, COVID-19 pojawił się także w
Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – jeden
z pracowników placówki otrzymał
wynik pozytywny. W związku z tym
niezwłocznie skonsultowałem się z
Sanepidem i zgodnie z zaleceniami
wdrożona została nauka zdalna od
7 do 16 października włącznie, która jak wiemy została wydłużona ze
względu na kolejne wprowadzone
obostrzenia. Zajęcia realizowane w
ramach projektu "Pakiet kluczowych
kompetencji" oraz "Nasz Nowy
Dom", a także działanie świetlicy
"Arka" od razu zostały zawieszone.
W związku ze wspomnianym przejściem uczniów Szkoły Podstawowej
w Raciążu na tryb nauczania zdalnego, pojawiły się zapytania dotyczące
odpowiednich narzędzi, umożliwiających realizowanie programu zdalnie. Chcę przypomnieć, że już pod
koniec marca, kilkanaście dni po
pojawieniu się pandemii koronawirusa w Polsce, dyrekcja szkoły przeprowadziła z rodzicami konsultacje,
po których przekazana została mi
lista tych uczniów, którzy nie mają
możliwości brania udziału w zdalnym nauczaniu. Dzięki pozyskanemu przeze mnie dofinansowaniu w
kwocie 60 tysięcy złotych zakupiliśmy 53 tablety wraz z akcesoriami.
Każdy rodzic, który zgłosił problem
w kwestii dostępu do sieci internetowej, wraz z tabletem i innymi akcesoriami otrzymał również router
umożliwiający połączenie internetowe oraz abonament internetowy.
Pod koniec kwietnia pozytywnie rozpatrzono mój wniosek o przyznanie
dofinansowania w ramach projektu
"Zdalna Szkoła+" - na zakup laptopów 17 laptopów, z których 10 przeznaczono dla uczniów, pozyskałem
niemal 54,5 tys. złotych. Ten sprzęt
jest dostępny dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Raciążu, których
rodzice zgłosili takie zapotrzebowanie. Jestem w tej kwestii w stałym
kontakcie z dyrekcją placówki. Ta
sytuacja pokazała nam wszystkim,
że niestety wirus wciąż jest obecny i
nadal jest groźny, dlatego apeluję o
przestrzeganie wszelkich norm sanitarnych, zaleceń sanepidu, unikanie
zgromadzeń, noszenie maseczek i zachowywanie dystansu społecznego.
Pamiętajmy też o częstej dezynfekcji
rąk, szczególnie po wizycie w sklepie

Mariusza Godlewskiego

czy na stacji benzynowej. Dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu w życiu
codziennym, możemy przyczynić się
do tego, pandemia nie rozwijała się
w takim tempie jak w ostatnich tygodniach.
Organizacja ruchu i podwyżki
za odpady
W ostatnim czasie przedmiotem
dyskusji mieszkańców, m.in. na mojej facebookowej stronie były kwestie
zmian w organizacji ruchu na trzech
ulicach w Raciążu, a także wprowadzenie wyższych stawek za odbiór
odpadów komunalnych. Jeśli chodzi
decyzję o nowej organizacji ruchu
chcę podkreślić, że nie została ona
podjęta jednoosobowo przeze mnie,
ale była efektem szeregu spotkań,
konsultacji i wniosków, także ze
strony mieszkańców ulic, na których
wprowadzono zmiany, czyli Błonie
i fragmentów ulic Piłsudskiego i
Nadrzecznej. Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad ruchu
drogowego na wspomnianych ulicach przeczytają Państwo wewnątrz
tego numeru „Pulsu Raciąża”. Odnosząc się zaś do kwestii wprowadzonych w ostatnim czasie wyższych
stawek za odbiór odpadów komunalnych przypominam, że władze
miejskie nie są inicjatorem ich podniesienia. Obliguje nas do tego ustawa z lipca 2019 roku, która zakazuje
odbioru odpadów niesegregowanych
z gospodarstw domowych. To wiąże
się także z wyższymi stawkami, jakie
za wywóz śmieci z terenu miasta należy zapłacić firmom, które świadczą
takie usługi. Miasto nie ma również
możliwości dofinansowania choćby
części nowych kosztów, jakie poniosą
mieszkańcy, ponieważ wspomniana ustawa tego zabrania. Wewnątrz
„Pulsu” znajdziecie Państwo wszelkie
informacje na temat zasad segregacji
oraz wprowadzonych podwyżek, a
także porównanie Raciąża z innymi
miastami pod względem cen za odpady komunalne.
Prace na ulicy Rzeźnianej
Przy okazji działań związanych z
położeniem nowej nawierzchni na
kilku ulicach w południowo-zachodniej części miasta, a także na osiedlu
Jana Pawła II, wielu z Państwa pytało,
co z ulicą Rzeźnianą. Tak jak wówczas zapowiadałem, tę ulicę również
mam na uwadze i zdaję sobie sprawę, że potrzebuje modernizacji. Na
początku października rozpoczęły się
prace nad wykonaniem nowej nawierzchni z kostki brukowej na odcinku od strony ulicy Mławskiej do
skrzyżowania z nowopowstałą ulicą
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Batorego. Jest on jednokierunkowy,
a dodatkowo obowiązują na nim
przepisy związane ze znakiem D40
(strefa zamieszkania). Oznacza to, że
pierwszeństwo mają piesi, a maksymalna prędkość dla przejeżdżających
tam pojazdów to 20 km/h. Oczywiście nie będzie to koniec działań na
tej ulicy, jednak należy pamiętać o
tym, że pracujemy w warunkach, w
których mamy ograniczone możliwości, szczególnie finansowe. Z tego
względu podejmuję wiele starań, aby
pozyskiwać zewnętrzne dofinansowania na wykonywanie ważnych dla
miasta inwestycji infrastrukturalnych. Jednocześnie chcę podkreślić,
że w tym roku wykonaliśmy najwięcej prac, jeśli chodzi o modernizację
dróg w naszym mieście od kilkunastu lat. Chcę, aby bezpieczeństwo
mieszkańców, ale także wygląd Raciąża systematycznie się poprawiały,
dlatego w miarę naszych możliwości
będziemy kontynuowali modernizację tych ulic naszego miasta, które
będą najbardziej tego wymagały.
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
Na początku października zain-

augurowana została już III edycja
raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, który w poprzednich latach
cieszył się bardzo dużą popularnością. Cieszę się, że seniorzy z naszego
miasta są jedną z najaktywniejszych
grup społecznych i cały czas zaskakują nowymi pomysłami i inicjatywami. Jako Burmistrz Raciąża od wielu
lat wspieram Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w jego
działaniach, ponieważ aktywizowanie osób starszych to jeden z moich
najważniejszych celów. Bycie w starszym wieku nie oznacza, że senior
nie może odkrywać nowych rzeczy,
kształcić się czy rozwijać swoich pasji.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które co roku są zaangażowane
w kolejne edycje UTW, ponieważ
jest to niezwykle ważna i potrzebna
inicjatywa. Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo relację z inauguracji
kolejnej edycji naszego uniwersytetu. Chcę podkreślić, że współpraca
z organizacjami pozarządowymi, do
których należy m.in. wspomniane
Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów
i Rencistów, ale także wiele innych,
od przeszło 6 lat jest jednym z priorytetów mojej działalności. Jednocześnie jest to ważna platforma, za
pomocą której mogę komunikować
się z mieszkańcami reprezentującymi
zarówno różne grupy społeczne, jak i
są przedstawicielami różnych pokoleń. Dzięki mojej współpracy z organizacjami pozarządowymi udało się
m.in. stworzyć plac zabaw na osiedlu Jana Pawła II oraz wydać kilka
publikacji promujących miasto Raciąż i popularyzujących jego bogatą,

sięgającą niemal 5 wieków historię.
Zainicjowanie współpracy na linii
samorząd miejski – organizacje pozarządowe było ważnym krokiem w
kierunku wspólnych działań na rzecz
rozwoju Raciąża i cieszę się, że od 6
lat przebiega ona bardzo pozytywnie.
„Miasto Raciąż i Ziemia Raciąska w latach 1918-1958” – premiera książki przed nami
11 listopada 2020 r. zaplanowana jest premiera książki „Miasto
Raciąż i Ziemia Raciąska w latach
1918-1958”, autorstwa miejskiego
radnego, Ireneusza Leszka Brdaka, któremu serdecznie dziękuję za
ogrom pracy jaki włożył w jej napisanie. Jako Burmistrz Raciąża, ale
także rodowity raciążanin, który tu
się wychował, cieszę się, że powstała
kolejna publikacja dotycząca naszego
miasta, opisująca jakże trudny okres
w jego dziejach – od odzyskania niepodległości, przez II wojnę światową, po ciężkie lata powojenne. Historia Raciąża to przede wszystkim
ludzie i ich wspomnienia. Staramy
się systematycznie je utrwalać, tak,
aby mogły być dostępne dla kolejnych pokoleń, dlatego ta książka jest
już kolejną o tej tematyce. Zależy mi
na tym, abyśmy pielęgnowali pamięć
o poprzednich pokoleniach. Mam
ogromną nadzieję, że okoliczności
pozwolą nam w tak ważnym dla nas,
Polaków dniu, w 102. rocznicę odzyskania niepodległości uroczyście
zaprezentować Państwu tę książkę.

Ulica Rzeźniana po zakończeniu prac

Wiadomości urzędowe
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Obradowali radni

XIX sesja Rady Miejskiej w Raciążu
29 października 2020 r. w
Sali Widowiskowej Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyła się
XIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu. Ze względu na
nowe obostrzenia, związane z
pandemią koronawirusa radni
nie przebywali w jednej sali.
Na sesji obecnych było 14 radnych, a także osoby spoza Rady –
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz
Godlewski, Skarbnik Miasta Maria
Karwowska oraz Mecenas Agnieszka Sztuwe. Na początku obrad
Burmistrz przedstawił informacje
na temat najważniejszych spraw,
które miały miejsce od ostatniej
sesji. Poinformował, że dobiega
końca projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto
Raciąż”. Odebrane zostały już prace wykonane w budynku Szkoły
Podstawowej, a obecnie odbywa się
odbiór końcowy całej inwestycji.
Gospodarz miasta przekazał także
informacje na temat przebudowy
ulicy Działkowej, na którą pozyskał

dofinansowanie w kwocie 65 tysięcy złotych. Prace będą odbywały się
w najbliższym czasie, a obecnie wybierany jest ich wykonawca. Trwa
także montaż nowego odgrodzenia
wokół ogródków działkowych, na
który Burmistrz pozyskał 10 tysięcy złotych dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Działkowców MAZOWSZE 2020.
10 tysięcy złotych z własnych środków przekazała na ten cel Gmina
Miasto Raciąż, a działkowcy pokryli kwotę 7 360 zł. Przekazana została również informacja o odbiorze
ostatnich prac wewnątrz Hali Sportowej przy Stadionie Miejskim,
podczas których m.in. wyremontowano szatnie, łazienki, a także
zamontowano saunę fińską. Burmistrz poinformował także o podpisaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta
z firmą Suez, której oferta została
wybrana we wrześniowym przetargu oraz o trwającej inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła na
ternie miasta Raciąż.
Podczas sesji radni przyjęli następujące uchwały:
• Uchwałę nr XIX/154/2020

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 października 2020 r. w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy
Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok
• Uchwałę nr XIX/155/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż,

• Uchwałę nr XIX/156/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 października 2020 r. w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
• Uchwałę nr XIX/157/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 października 2020 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej powiatu płońskiemu;
• Uchwałę nr XIX/158/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 października 2020 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty
targowej

• Uchwałę nr XIX/159/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 października 2020 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z tego podatku
• Uchwałę nr XIX/160/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 października 2020 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UM Raciąż, KW, DZ

Dbamy o ekologię

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto Raciąż
Inwestycje ekologiczne są od
wielu lat priorytetem w działalności władz Raciąża. Modernizacja oczyszczalni ścieków,
budowa kanalizacji, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa
instalacji fotowoltaicznych to
przykłady takich inwestycji.
Ważnym elementem działań
jest także ochrona powietrza
przed zanieczyszczeniami. Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz
Godlewski pozyskał dofinansowanie dla Miasta Raciąż w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020”
finansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
Miasto Raciąż zrealizuje zadanie
pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto
Raciąż”, w zabudowie mieszkalnej,
handlowo-usługowej i użyteczności
publicznej. W ramach inwentaryzacji miasto chce pozyskać dane o
sposobie ogrzewania budynków położnych na terenie Miasta Raciąż.
Podstawowym celem inwentaryzacji
jest zlokalizowanie wszystkich źródeł
niskiej emisji (lokalnych kotłowni
węglowych i pieców grzewczych),
w których spalany najczęściej jest

węgiel kamienny, węgiel brunatny,
drewno a także odpady. Powoduje to
przekroczenia norm zanieczyszczenia
powietrza.
Inwentaryzacja już się rozpoczęła.
Ma ona na celu pokazanie skali emisji
zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych
źródeł ciepła. Dzięki inwentaryzacji
dowiemy się, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowane przez
mieszkańców oraz będziemy mogli oszacować koszty i zaplanować
środki na przeprowadzenie wymiany
ogrzewania a tym samym możliwość
lepszego dopasowania programów
pomocowych do zapotrzebowania
mieszkańców. Inwentaryzacja jest
wykonywana metodą wywiadu kwestionariuszowego, polegającego na
bezpośredniej rozmowie ankietera z
mieszkańcem i odnotowywaniu jej
na formularzu ankiety zawierającej
m.in. dane o rodzaju ogrzewania,
mocy i klasie kotła, rodzaju paliwa
stałego itd. Bardzo prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na
wypełnienie ankiety. Przekazane
przez Państwa informacje będą wykorzystane wyłącznie do tworzenia
nowych form wsparcia mieszkańców
w zakresie pomocy doradczej i finansowej. Z góry dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę.
Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina
Miasto Raciąż będzie mogła ubiegać

się o dofinansowanie do wymiany
pozaklasowych źródeł ciepła oraz
do innych zadań z zakresu ochrony
powietrza. W Państwa domach zjawią się ankieterzy dokonujący spisu.
Mieszkańców Raciąża uprasza się o
udzielenie pomocy i niezbędnych
informacji ankieterom. Ankieterzy
mają indywidualne, imienne upoważnienie Burmistrza Miasta Raciąż
do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Do wypełnienia ankiety będą po-

trzebne:
• informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła
• instrukcja obsługi źródła ciepła,
Zgodnie z regulaminem MIWOP
2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy
nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną
zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miasto Raciąż” zrealizowano
przy pomocy środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”
Liczymy na Państwa zaangażowanie i dziękujemy za poświęcony czas.
UM Raciąż
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Uwaga kierowcy!

Zmiany w organizacji ruchu w Raciążu
We wrześniu trwały prace
remontowe na ulicach w południowo-zachodniej części miasta. Sama techniczna modernizacja ulic jest bardzo ważna,
jednak konieczne były także
zmiany w organizacji ruchu. Już
od dawna zarówno mieszkańcy, jak i radni zgłaszali swoje
postulaty w tym zakresie. Pojawiały się konkretne propozycje
dróg jednokierunkowych, zakazów zatrzymania i innych znaków oraz sposobów organizacji
ruchu. Decyzje w tym zakresie
są podejmowane przez zarządcę drogi, nie dzieje się to jednak

samodzielnie. Wymagają one
konsultacji, opinii oraz uzgodnień wielu różnych instytucji i
organów.
W ostatnim czasie poruszana była
m.in. kwestia jednokierunkowej w
nowej organizacji ruchu ulicy Błonie. Od dawna mieszkańcy skarżą się
na duży ruch na tej ulicy, problemy
z płynną jazdą i parkowaniem. Kilka
lat temu ze strony Policji pojawiła
się propozycja, żeby uczynić z ulicy
Błonie drogę jednokierunkową. 30
sierpnia 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg, Rady Miejskiej,

Urzędu Miejskiego i Policji, podczas
którego wypracowano konkretne
propozycje zmian organizacji ruchu,
również w kontekście ulicy Błonie.
Wprowadzona zmiana nie jest
więc decyzją jednoosobową. Jednocześnie chcemy zapewnić, że nie
chcemy zamykać się na żadne sugestie ze strony mieszkańców i wszelkie
uwagi co do zmian organizacji ruchu
w razie potrzeby zostaną przeanalizowane przez odpowiednie organy.
Podsumowując, od 6 października
wprowadzone zostały następujące
zmiany:
• ulica Błonie stała się ulicą jednokierunkową w stronę ulicy Warszaw-
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skiej;
• fragment ulicy Piłsudskiego od
skrzyżowania z ulicą Zieloną, do
skrzyżowania z ulicą Błonie stała się
odcinkiem jednokierunkowym w
stronę Placu Adama Mickiewicza;
• fragment ulic Nadrzecznej, od
Banku Spółdzielczego do budynku
MCKSiR stała się odcinkiem jednokierunkowym od strony ulicy Mławskiej.
Zwracamy się z prośbą do kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności i zwracanie uwagi na
nowe oznakowanie pionowe oraz
poziome umieszczone na wspomnianych ulicach.
UM Raciąż

Nowe zasady odbioru odpadów

Podwyżki cen za odpady – fakty i mity
Od września jednym z głównych tematów poruszanych
przez mieszkańców naszego
miasta jest temat odpadów, a
dokładniej mówiąc podwyżek
cen za ich odbiór. Dlaczego była
ona nieunikniona, a Miasto nie
miało na to wpływu? Co zmienia
się w sposobie segregowania
odpadów komunalnych? Szczegóły poniżej.

sza i zgodnie z wyliczeniami stawka
za odpady od jednej osoby wyniosła
27 złotych. Nowa, wyższa stawka nie
jest powiązana z wyborem innego niż
dotychczas wykonawcy, ponieważ
firma Remondis, świadcząca do tej
pory usługi z zakresu odbioru odpadów, zaproponowała cenę wyższą niż
ta przedstawiona przez firmę Suez.
Miasto nie jest inicjatorem wzrostu
cen. Wynika to z nowelizacji ustawy,
do której każda gmina w kraju musi
19 lipca 2019 roku Sejm RP przy- się dostosować – dodaje cytowany
jął nowelizację ustawy o utrzymaniu wyżej pracownik ds. gospodarki odczystości i porządku w gminach, na
podstawie której absolutnie każdy
mieszkaniec (zarówno w nieruchomościach zamieszkanych, jak i w
zakładach pracy) jest zobowiązany
do segregowania powstałych odpadów. Nowe przepisy spowodowały,
że rozpisany musiał zostać nowy
przetarg na odbiór śmieci z terenu
Raciąża – pracownik ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
Pierwszy odbył się w czerwcu 2020
r. i został unieważniony, ponieważ
ceny zaproponowane przez wykonawców, którzy się do niego zgłosili
przewyższały budżet, jakim miasto
dysponowało, a ceny wynosiłyby
około 32-33 zł za jednego członka
gospodarstwa domowego. Nowe
przepisy zaczęły obowiązywać od 1
lipca 2020 roku. Dzięki negocjacjom
Burmistrza Mariusza Godlewskiego,
w Raciążu dotychczasowe zasady
segregacji obowiązywały do końca
września 2020 r. W sierpniu 2020
roku ogłoszony został drugi przetarg,
który unieważniono z tego samego
powodu. Ze względu na konieczność
wyłonienia wykonawcy 2 września
2020 r. ogłoszono trzeci przetarg,
do którego zgłosiły się dwie firmy:
Remondis Drobin Komunalna Sp.
z o. o. oraz Suez Płocka Gospodarka
Komunalna Sp. z o. o. Oferta drugiej
firmy okazała się o 100 tysięcy tań-

padami i ochrony środowiska.
Zdaję sobie sprawę z tego, że stawka po podwyżce nie jest mała, jednak
jako miasto niestety na tym polu nie
mogliśmy nic zrobić. Ustawa obliguje nas do segregowania wszystkich
odpadów, a ze względu na to, firmy
zajmujące się odbieraniem odpadów
zwiększają stawki za swoje usługi.
Nawet jeżeli chcielibyśmy w jakimś
stopniu rekompensować wzrost cen
i pokrywać choć ich część, to zabrania nam tego ustawodawca. Muszę
powiedzieć, że w ostatnim przetargu

wybraliśmy naprawdę najkorzystniejszą na tę chwilę ofertę i po tych
zmianach jakie wprowadziła ustawa
niestety nikt nie podejmie się tego
zadania za niższą stawkę – mówi
Burmistrz Mariusz Godlewski.
Nie są prawdą informacje, jakoby
nowe ceny odbioru odpadów w Raciążu były wyższe bądź podobne do
tych, które płacą mieszkańcy stolicy.
W ostatnich dniach Rada Warszawy
podjęła uchwałę, na mocy której od
1 grudnia 2020 r. mieszkańcy Warszawy będą płacić za śmieci według

zużycia wody - 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody miesięcznie. Będzie to
dotyczyć zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w
zabudowie mieszanej. Już od 1 lipca
2020 r. w podobny sposób wygląda sytuacja z odpadami w Mławie,
gdzie przyjęta została stawka 10 zł za
każdy m3 zużytej wody, co wywołało
protesty wśród mieszkańców.
Poniżej po raz kolejny prezentujemy grafikę, która może pomóc we
właściwej segregacji. Przypominamy
również, że dla osób, które nie będą
segregowały swoich odpadów komunalnych przewidziane są kary w wysokości dwukrotności stawki (54 zł).
UM Raciąż
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Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu

INAUGURACJA III EDYCJI RACIĄSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
W październiku br. w Miejskim Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbyła
się inauguracja III edycji Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którego organizatorem
jest Stowarzyszenie Seniorów,
Emerytów i Rencistów.

Stowarzyszenie realizuje projekt
pn. „Raciąski Uniwersytet Trzeciego Wieku” w ramach programu
„Polityka Senioralna – Działania
na rzecz osób starszych w zakresie
zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”. Jest to program
Zarządu Województwa Mazowieckiego, a stowarzyszenie realizuje go
przy wsparciu Burmistrza Miasta
Raciąża, Rady Miejskiej i Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, raciąskich szkół oraz Zarządu
Powiatu Płońskiego.
W uroczystości, oprócz seniorek
i seniorów, udział wzięli zaproszeni
goście: burmistrz Raciąża Mariusz
Godlewski, wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski,
członek Zarządu Powiatu Płońskiego, dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji Artur
Adamski, koordynatorka projektu „Raciąski Uniwersytet Trzeciego Wieku” realizowanego przez
stowarzyszenie, inspektor Paulina
Adamiak, koordynatorka projektu
realizowanego przez Urząd Miejski

w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” inspektor Justyna
Dumińska, a także dzielnicowy Komisariatu Policji w Raciążu st. aspirant Robert Kędzierski.
Na początku uroczystości uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych w
ostatnich kilku miesiącach członków
stowarzyszenia.
Rozpoczynając inaugurację, pre-

zes stowarzyszenia Stefan Modrzejewski powiedział m.in. „Trzecią
edycję UTW prowadzimy w trudnych warunkach spowodowanych
pandemią koronawirusa. Z ostatnich komunikatów wynika, że obostrzenia będą jeszcze większe.
Dlatego dzisiejsza inauguracja
odbywa się w ograniczonej formie
i treści z mniejszą liczbą seniorów i
zaproszonych gości. Proszę o wyrozumiałość, gdyż tak być musi. Będzie to więc uroczystość skromniejsza i krótsza niż w latach ubiegły
ch.
W projekcie, podobnie jak w latach ubiegłych, są różne działania
integrujące środowisko seniorów i
wyzwalające ich aktywność. Harmonogram zajęć został przygotowany. Część z nich już się rozpoczęła. Dalej wszystko będzie zależało
od sytuacji i zarządzeń (…)
My seniorzy, jesteśmy wdzięczni
władzom Miasta Raciąża, Gminy Raciąż, wszystkim, którzy nam
pomagają w realizacji zadań,
wspierają nasze przedsięwzięcia,
szczególnie: Panu Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu,
Urzędowi
Marszałkowskiemu,

Zarządowi Powiatu Płońskiego,
Radzie Miejskiej w Raciążu, wielu
pracownikom Urzędu Miejskiego,
dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Raciążu, dyrekcjom i
nauczycielom raciąskich szkół oraz
wielu innym osobom.
Tegoroczny projekt, podobnie jak
w latach ubiegłych, obejmuje liczne działania na rzecz raciąskich
seniorów, które mają na celu aktywizację tejże grupy, rozwój pasji i
zainteresowań oraz integrację.
Seniorom i gościom życzę zdrowia i wzajemnej życzliwości, tak
bardzo potrzebnej wszystkim,
szczególnie w tym trudnym czasie.”
Wykład inauguracyjny „Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych na terenie miasta Raciąża”
wygłosił dzielnicowy Komisariatu
Policji w Raciążu st. aspirant Robert
Kędzierski. Po wykładzie wszyscy
obecni na uroczystości seniorzy i
goście otrzymali kamizelki odblaskowe z herbem Raciąża oraz logo
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Program ten wspiera działania
na rzecz bezpieczeństwa społeczności
lokalnych.
Prezentację dotyczącą planowanych działań w III edycji UTW oraz
szczegółowy harmonogram zajęć
przedstawiła i omówiła koordynatorka projektu Paulina Adamiak.
Seniorzy będą mogli uczestniczyć
w warsztatach rękodzielniczych, tanecznych, rekreacyjno-ruchowych,
kulinarnych, kosmetycznych, komputerowych, wyjazdach edukacyjno-krajoznawczych czy Dyskusyjnym
Klubie Filmowym.
Następnie głos zabrali goście, którzy podziękowali za zaproszenie i
podzielili się swoimi spostrzeżeniami
dotyczącymi działalności raciąskich
seniorów. Burmistrz Mariusz Godlewski m.in. podziękował zarządowi stowarzyszenia za działalność
na rzecz społeczności senioralnej i

bardzo dobrą współpracę. Wójt Zbigniew Sadowski podkreślił bardzo
dobre współdziałanie pomiędzy miastem a gminą i zadeklarował wsparcie dla stowarzyszenia, do którego
należą również mieszkańcy gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski wspomniał, że
seniorzy są aktywną grupą w społeczności lokalnej i ich działalność w
mieście jest widoczna.
Członek Zarządu Powiatu Płońskiego, dyrektor Artur Adamski
podkreślił miłą i owocną współpracę
między seniorami – członkami stowarzyszenia, a Miejskim Centrum
Kultury oraz złożył serdeczne życzenia z okazji Międzynarodowego
Dnia Seniora.
Na zakończenie uroczystości prezes Stefan Modrzejewski podziękował gościom i seniorom za udział
w inauguracji III edycji UTW.
Podkreślił, że raciąscy seniorzy są
wdzięczni za środki jakie otrzymali
od Zarządu Województwa Mazowieckiego (42 550,00 zł) i Gminy Miasto Raciąż (9 000, 00 zł) na
wkład własny na realizację tegorocznego projektu „Raciąski Uniwersytet
Trzeciego Wieku”. Poinformował
także o przebiegu wideokonferencji,
w której wzięła udział grupa seniorów reprezentująca Stowarzyszenie
Seniorów, Emerytów i Rencistów w
Raciążu. Organizatorem cyklu wideokonferencji w ramach realizacji

zadań z zakresu polityki senioralnej
województwa mazowieckiego jest
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Mówiono m.in. o formach
włączania osób starszych we współdecydowanie o lokalnych sprawach
istotnych dla seniorów, podejmowanych działaniach na rzecz integracji
i aktywizacji społeczności senioralnej
oraz współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi. Zabierając głos
podczas konferencji prezes Modrzejewski omówił różnorodne formy
działalności stowarzyszenia, podkreślił wspaniałą współpracę władz
samorządowych Raciąża, gminy Raciąż, powiatu płońskiego, województwa mazowieckiego, a także instytucji, szkół i organizacji społecznych z
raciąskimi seniorami.
Po zakończeniu części oficjalnej
wszyscy zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek.
Odbyło się również zebranie zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia z udziałem zaproszonych gości
w celu omówienia działań dalszej
współpracy na rzecz seniorów w tym
trudnym okresie oraz w dalszej perspektywie.
Z uwagi na panującą sytuację uroczystość przebiegła z zachowaniem
reżimu sanitarnego. Obowiązywały
maseczki, dezynfekcja rąk i dystans
społeczny.
RED
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Nowa odsłona obiektu przy Sportowej 1

Kolejne prace na Hali Sportowej
W ostatnim czasie wykonane
zostały ostatnie prace wewnątrz
budynku Hali Sportowej przy
Stadionie Miejskim im. Jerzego
Arceusza w Raciążu. Po szeregu
działań, które odbyły się na wielu płaszczyznach, Hala zyskała
zupełnie nowy wygląd.
Przypomnijmy, że pierwsze prace
przeprowadzono już na początku
2019 roku, kiedy przystąpiono do
realizacji projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto
Raciąż”, którego Hala Sportowa
była jedną z części. Pierwszy etap
zakładał wymianę okien i drzwi,
docieplenie ścian, a także wykonanie nowej elewacji. Kolejnym było
gruntowne wyremontowanie wnętrza obiektu. Prace rozpoczęły się
jesienią 2019 roku i objęły bardzo
szeroki zakres działań - wymianę
instalacji elektrycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont
pomieszczeń
socjalno-bytowych,
remont schodów czy obicie ścian
materiałami wykorzystywanymi w
obiektach sportowych z montażem
stałych elementów wyposażenia hali.
Na tę inwestycję Burmistrz Mariusz
Godlewski pozyskał 120 tysięcy złotych dotacji z budżetu Samorządu

Województwa Mazowieckiego. Po
wykonaniu specjalistycznej ekspertyzy okazało się, że wymiany wymaga
cała konstrukcja nośna dachu, wraz z
jego pokryciem. Tę niezbędną inwestycję Gmina Miasto Raciąż pokryła
środkami z własnego budżetu.
Kolejny etap remontu rozpoczął
się od podpisania umowy 17 sierpnia 2020 r., na mocy której Gmina
Miasto Raciąż otrzymała z budżetu
Województwa Mazowieckiego 40
tysięcy złotych dofinansowania na
realizację zadania pod nazwą "Modernizacja hali sportowej poprzez
utworzenie stref cardio, fitness i
odnowy biologicznej". Dzięki tym
środkom zmodernizowane zostały
szatnie dla zawodników, zainstalowano nowe natryski, a także saunę
fińską. Prace wykonała firma Ready
Stand Expo z Raciąża. Wszystkie
wykonane prace sprawiły, że obiekt
zyskał zupełnie nowy wygląd i stał
się jedną ze sportowych wizytówek
naszego miasta, a także „domem” dla
Błękitnych Raciąż. Nie mamy wątpliwości, że niejeden okoliczny klub
będzie zazdrościł zawodnikom grającym i trenującym przy sportowej
takiej bazy treningowej.
Jestem bardzo zadowolony z faktu,
jak w tej chwili, po pracach związanych z termomodernizacją i remontem wnętrza prezentuje się budynek

Dbajmy o nasze powietrze

Sezon grzewczy rozpoczęty.
Czego nie spalać w piecu?
W ostatnich tygodniach po
znacznych spadkach temperatur rozpoczęty został sezon
grzewczy 2020. Wraz z tematem
ogrzewania naszych domów
powraca także kwestia smogu,
który w naszym mieście był w
ostatnich latach obecny i dość
mocno odczuwalny.
Pyły i różnego rodzaju inne zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu
bardzo negatywnie wpływają nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede
wszystkim zdrowie – mogą wywoływać alergię, astmę czy niewydolność
oddechową. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie wszelkiego rodzaju
tworzyw sztucznych, malowanego
drewna, sklejek, płyt wiórowych, butów czy odzieży. W spalinach pochodzących z procesu palenia wymienionych odpadów możemy znaleźć pyły,
tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek
siarki, metale ciężkie takie jak kadm,
rtęć, chlorowodór, cyjanowodór i rakotwórcze dioksyny.
11 listopada 2017 roku weszła w
życie tzw. ustawa antysmogowa, zaś
od 1 lipca 2018 roku obowiązuje

zakaz stosowania wskazanych w niej
paliw, a są to:
muły węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem
węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem
tego węgla
węgiel kamienny w postaci sypkiej
(miał) – paliwa zawierające biomasę
o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno)
Gmina Miasto Raciąż, w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza pozyskała w
tym roku dofinansowanie w wysokości 120,5 tys. złotych na realizację
projektu pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w
Gminie Miasto Raciąż”. W związku
z tym, do drzwi mieszkańców zapu-

hali. Zdawałem sobie sprawę, że
jego stan nie jest najlepszy, dlatego
podjąłem decyzję o włączeniu go do
projektu „Termomodernizacja oraz
poprawa efektywność energetycznej
budynków użyteczności publicznej
w Gminie Miasto Raciąż”. Inne rozwiązanie, jak np. budowa nowego
tego typu obiektu nie wchodziła w
grę, ponieważ miasto nie dysponuje
wystarczającym budżetem, a koszt
nowej hali opiewałby na kwotę kilku
milionów złotych. Obecnie Hala jest
praktycznie jak nowa, zarówno od
strony zewnętrznej jak i od środka.
Cieszę się, że mamy obiekt, z którego
będzie korzystać młodzież grająca w
naszym klubie, której potrzeby jako
Burmistrzowi Raciąża mocno leżą na
sercu. Liczę na to, że budynek posłuży nam w tej odsłonie przez długie
lata – powiedział naszej redakcji Burmistrz Mariusz Godlewski.
DZ

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w
Gminie Miasto Raciąż”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

kają ankieterzy, którzy będą chcieli
pozyskać informacje na temat rodzaju źródeł ciepła, jakimi ogrzewane są mieszkania. Pojawią się także
pytania o rodzaj i ilość używanego
opału. Dzięki temu pozyskane zostaną informację na temat ilości tzw.
kopciuchów. Będzie to jednocześnie
wstęp do tego, by odchodzić od
tego typu źródeł ciepła w domach
na terenie miasta i zastępować je
bardziej ekologicznymi. To kolejny
etap inwestowania Gminy Miasto
Raciąż w ekologię – wcześniej zmodernizowano oczyszczalnię ścieków,
wybudowano sieć kanalizacyjną i
przeprowadzono termomodernizację
budynków użyteczności publicznej.
W tej chwili decyzją Burmistrza, w
przypadku, kiedy w budynkach komunalnych dotychczasowe źródło
ciepła nie nadaje się do dalszej eksploatacji, wymieniana jest instalacja
elektryczna i montowane jest ogrzewanie elektryczne. To całkowicie eliminuje możliwość zaprószenia ognia
czy zaczadzenia.
UM Raciąż, DZ
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Pomagajmy!

Serca już w Raciążu!
Dwa serca zamówione przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego, do
których można zbierać plastikowe
nakrętki, na początku października
pojawiły się na terenie Raciąża. Jedno z nich stanęło nieopodal budynku Urzędu Miejskiego, zaś drugie
przy budynku Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji. Jedno z
nich już po nieco ponad tygodniu
zapełniło się nakrętkami! Trochę
musieliśmy na te serca poczekać,
ale cieszę się, że już do nas dotarły
i dzięki nim możemy pomagać potrzebującym. Jestem bardzo zbudo-

wany postawą mieszkańców, którzy
w bardzo szybkim tempie zapełnili
jedno z nich. Na pierwszy rzut oka
to może wydawać się banalne, ale to
naprawdę ważny gest, dzięki któremu możemy nieść niezbędną pomoc
– mówi Burmistrz Raciąża. Przypomnijmy, że nakrętki są zbierane na
chorej, 4-letniej Alicji Grodkiewicz.
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją symboliczną „cegiełkę” do
tej pięknej inicjatywy i liczymy na
Państwa dalsze wsparcie.
DZ
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Ogarnij angielski
do egzaminu!
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Wiadomości ze stowarzyszenia Psijazna Dłoń

Uwaga mieszkańcy

Wywiad z Panem Ireneuszem Leszkiem Brdakiem – Radnym
Miejskim i autorem książki pt. „Miasto Raciąż i Ziemia Raciąska
w latach 1918-1958”.
Co skłoniło Pana do napisania związanych z „drugą konspiracją”
Północnego Mazowsza. Niestety
tej książki?
żadna nie dotyczy Ziemi Raciąskiej.
Czasy przedwojenne oraz wojna Zdarzają się wzmianki o żołnierzach
z hitlerowskim okupantem inte- z Raciąża i okolic, często z błędaresowały mnie już od dzieciństwa, mi w ich życiorysach i niepełnymi
ale najwięcej miejsca w swej książce faktami, które uzupełniłem w swej
poświęciłem konspiracji antykomu- książce. Oczywiście książka, która
nistycznej, która na naszym terenie liczy ponad 400 stron, nie opowiaprężnie działała. Ludzie o tym opo- da tylko o wojnie i konspiracji anwiadali i wspominali szeptem, gdyż tykomunistycznej. Znajdziemy w
był to do roku 1990 temat tabu. niej okres międzywojenny, który
Dopiero teraz przypomniano sobie szczegółowo przedstawia życie spomieszkańców
o tzw. „żołnierzach wyklętych”. Pa- łeczno-gospodarcze
miętam jak dziadkowie wieczorami ówczesnego Raciąża. Dowiemy się
opowiadali, że lata okupacji w Racią- jak żyli i pracowali. Kto i gdzie miał
żu to czas ciągłego lęku, zagrożenia sklep, firmę? Jak wyglądało szkolnicżycia i niepewności jutra. Lubiłem two, kultura i sport? Poznamy także
też słuchać wspomnień o odwadze i w sposób szczegółowy jak się żyło
niedoli leśnej partyzantki walczącej z w ówczesnym Raciążu społeczności
hitlerowcami, a później z bolszewi- żydowskiej. Czytelnik przeczyta w
kami. Takich oddziałów, jak oddział niej również jak wyglądało życie Ra„Cacki” Wiktora Stryjewskiego, ciążan w pierwszym dziesięcioleciu
Stanisława Derkusa „Śmiałego” czy po wojnie, już w nowym – komuniFranciszka Majewskiego „Słonego”, stycznym porządku.
od Raciąża, Płońska, Sierpca, PłocOpowiada ona o okresie między
ka, Mławy, Brodnicy po Pułtusk i
Działdowo działało kilkanaście. Dla 1918 a 1958 rokiem. Dlaczego
komunistycznych władz ślad po nich akurat taki przedział czasowy Pan
powinien zniknąć z kart historii i pa- wybrał?
mięci ludzi. Po wielu pozostały tylko
Na to pytanie częściowo już odwspomnienia pielęgnowane przez
najbliższych, bo do dziś nie wiado- powiedziałem. Mogę tylko jeszcze
mo, gdzie są ich mogiły. Inni stracili dodać, że pierwotnie planowałem
zdrowie w ubeckich więzieniach, a ci tylko napisać o II wojnie światowej
którzy przeżyli, byli przez napastliwą i pierwszych latach umacniania się
propagandę nazwani „bandytami” władzy komunistycznej. Jednak na
i „zaplutymi karłami reakcji”. Kim prośbę Pana Burmistrza Mariusza
byli żołnierze antykomunistyczne- Godlewskiego, któremu bardzo zago powstania? To przede wszystkim leżało na rozszerzeniu publikacji o
synowie chłopów i rzemieślników, a okres międzywojenny. Zająłem się
także nauczyciele, urzędnicy, leśnicy, zbadaniem i udokumentowaniem i
oficerowie i podoficerowie zawo- tego okresu. Pan Burmistrz w rozmodowi, a nawet maturzyści i gimna- wie stwierdził, że bardzo zależy mu
zjaliści, wywodzący się z Raciąża i na tym, aby pielęgnować pamięć o
okolicznych wsi. Niektórzy z nich poprzednich pokoleniach mieszkańwalczyli o niepodległość Polski w ców Raciąża, aby młodzi raciążanie
latach 1918-1920. Większość nale- wiedzieli jak najwięcej o przodkach.
żała do konspiracji od 1939 roku. Dlatego też pragnę podziękować
Wszystkich ich łączyła niezgoda na Panu Burmistrzowi za wydanie tej
komunistyczne rządy i gotowość do publikacji, bo mnie również zależy
walki o wolność, nawet za cenę życia. na tym, by pamiętać o tych, których
Ostatnio pojawiło się wiele publika- już nie ma wśród nas.
cji książkowych i prac naukowych
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Richard ma nowy dom!
Bardzo dobre informacje napłynęły ostatnio ze stowarzyszenia „Psijazna Dłoń” – kolejny
z jego podopiecznych znalazł
nowy dom! Do Torunia razem
ze swoją nową Panią pojechał
Richard.

Richard to niezwykle mądry, posłuszny, wdzięczny i nastawiony bardzo pozytywnie do człowieka pies
w typie owczarka australijskiego. W
momencie, kiedy zaopiekowało się
nim stowarzyszenie był w złym stanie – wiele wskazuje na to, że był
podtruwany, życie uprzykrzało mu
również mnóstwo pcheł. Na głowie
Czy podczas zbierania materia- miał dość dużego guza, który mógł
łów, dowiedział się Pan o jakichś powstać np. po uderzeniu. Na szczęfaktach, które Pana zaskoczyły?
ście okazał się on nie złośliwy i został
Oczywiście o wielu faktach nie
wiedziałem ani nie słyszałem. Dotyczy to przede dokumentów znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej, które dotyczyły osób, które
pracowały w Urzędzie Bezpieczeństwa czy w Milicji Obywatelskiej w
Raciążu. Dowiedziałem się również
o wielu osobach, które walczyły w
konspiracji antykomunistycznej, o
których nie wiedziałem. Poruszyła
mnie również skala zagłady Raciąskich Żydów i fakty z nią związane.
Jak zachęciłby Pan czytelników,
do sięgnięcia po tę pozycję?
Myślę, że każdy mieszkaniec Raciąża, ale również i Gminy powinien
przeczytać tę książkę. Jest to udokumentowana kopalnia wiedzy związana z Ziemią Raciąską. W szczególności dla młodych, dla których te
czasy są bardzo odległą historią. Fakty, które zebrałem, udokumentowałem i spisałem, pragnę ocalić od zapomnienia dla obecnych i przyszłych
pokoleń. Mam też nadzieję, że moją
książkę zdążą przeczytać nieliczni już
niestety, sędziwi uczestnicy przywołanych w niej wydarzeń.
Rozmawiał Dawid Ziółkowski

usunięty na początku lipca. Jest to
pies wielokrotnie skrzywdzony przez
człowieka, ale jednocześnie bardzo
potrzebujący bliskości i czułości.
5 października był dla niego bardzo ważnym dniem – Rysiu zamienił
miejską przechowalnię na mieszkanie w Toruniu, gdzie zabrała go jego
nowa właścicielka Ola. Szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości i ma
za sobą nawet wizytę w psim spa.
P.S. Nowy dom znalazł także inny
podopieczny stowarzyszenia, Dizel,
który czekał na ten moment od kilku
miesięcy. Od 27 października psiak
jest już mieszkańcem stolicy z czego
jesteśmy bardzo zadowoleni.
UM Raciąż
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Laureaci nagrodzeni

Konkurs Malarski „Cztery pory Roku – Miasto i Gmina Raciąż”
Podczas VII Jarmarku Raciąskiego nagrodzeni zostali laureaci w konkursie malarskim
„Cztery pory Roku – Miasto i
Gmina Raciąż”, który zorganizowały wspólnie MCKSiR w Raciążu, Miasto Raciąż, Gmina Raciąż
i Regionalne Stowarzyszenie
Twórców Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Raciążu.
Konkurs ogłoszono w listopadzie
2019 roku i mogli wziąć w nim
udział zarówno uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych, a także dorośli. Dotyczył prac plastycznych o
dowolnej tematyce, które miały podkreślać walory poszczególnych pór
roku. Celami konkursu były promocja Miasta Raciąża i Gminy Raciąż
poprzez przedstawienie w pracach
malarskich lokalnych krajobrazów,
dziewiczej przyrody i wielobarwności widzianej oczami rodzimych
malarzy, wyłonienie najciekawszych
prac plastycznych do kalendarza na
2021 rok oraz innych materiałów
promujących Miasto Raciąż i Gminę Raciąż (widokówki, zakładki,

magnesy), prezentacja możliwości
twórczych młodzieży i dorosłych w
dziedzinie malarstwa, odkrywanie
talentów i aktywizowanie członków
lokalnej społeczności do uczestnictwa w kulturze, a także umacnianie
więzi z regionem.
Konkurs podzielono na 4 etapy
(jesień, zima, wiosna, lato) – do każdego z nich jeden uczestnik mógł
złożyć tylko jedną pracę. W przypadku niepełnoletnich uczestników,
rodzice zobowiązani byli do podpisania stosownych oświadczeń, wyrażających zgodę na wzięcie w nim
udziału. Do organizatorów wpłynęły
54 prace, spośród których Komisja
Konkursowa wybrała 22. Przyznano I, II i III miejsca za każdy etap
konkursu. Wyniki ukształtowały się
następująco:
Wiosna:
I miejsce – Jakub Hajn, SP Stare
Gralewo
II miejsce – Agata Bloch, SP
Unieck
III miejsce – Jakub Hajn
Lato:
I miejsce – Kamil Jankowski, SP
Stare Gralewo

Wiadomości z Biblioteki Publicznej

Mała książka
– wielki człowiek
W Bibliotece Publicznej w Raciążu trwa akcja skierowana do
najmłodszych czytelników. Na
każde dziecko w wieku przedszkolnym czeka darmowa „Wyprawka Czytelnicza”, a także
„Karta Małego Czytelnika”.
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach
ogólnopolskiej kampanii promującej
czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. W tym roku
dołączyła do niego także Biblioteka
Publiczna w Raciążu.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę
biorącą udział w projekcie, otrzymuje
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę „Pierwsze czytanki
dla…” dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W Wy-

II miejsce – Agata Bloch, SP
Unieck
III miejsce – Aniela Jankowska, SP
Stare Gralewo
Jesień:
I miejsce – Michał Sobolewski, SP
Krajkowo
II miejsce – Adam Rychliński, SP
Krajkowo
III miejsce – Aniela Jankowska, SP
Stare Gralewo
Zima:
I miejsce – Agata Bloch, SP Unieck
II miejsce – Wiktoria Żmijewska,
SP Koziebrody
III miejsce – Aniela Jankowska, SP
Stare Gralewo
Wyróżnienia otrzymali: Maja
Bylińska (SP Koziebrody), Sandra
Jonczak (SP Koziebrody), Aniela
Jankowska (SP Stare Gralewo), Krystian Kobuszewski (SP Koziebrody),
Julia Owczarzak (SP Stare Gralewo), Patrycja Ossowska (SP Raciąż),
Agata Bloch (SP Unieck), Karolina
Rychlińska (SP Unieck), Weronika
Wiśniewska (SP Raciąż) i Wiktoria
Chorzewska (SP Raciąż).
PB Raciąż, DZ
dla…” – starannie dobrany zestaw
utworów wybitnych polskich poetów
i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne,
jak i współczesne. W gronie autorów
znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława
Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również
Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka,
Anna Onichimowska, Małgorzata
Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał
Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna
Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan
Twardowski i Grzegorz Kasdepke –
twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat.
Akcja od początku jej trwania cieszy się wśród Raciążan dużym zainteresowaniem, a najmłodszych czytelników z dnia na dzień przybywa.

Uwaga mieszkańcy

Informacja Komendy
Powiatowej Policji
Informujemy, że zmienił się
sposób wybierania numerów
telefonów służb podległych
MSWiA. Aby dodzwonić się do
jednostek Policji, zamiast dotychczas używanych numerów
kierunkowych, trzeba wybrać
prefiks MSWiA - 47 i numer
wewnętrzny danej komendy,
używany do tej pory jedynie w
wewnętrznej sieci resortowej.
Zmianie nie ulega numer alarmowy 112.

prawce znajdą coś dla siebie także
rodzice – przygotowana dla nich
broszura informacyjna przypomina
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiada, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Co mały czytelnik znajdzie w
W związku z wdrożeniem w caPB Raciąż, DZ, źródło: www.
„Wyprawce Czytelniczej”? Znajduje
łym kraju jednolitego planu numesię w niej książka „Pierwsze czytanki wielki-czlowiek.pl
racyjnego w oparciu o nowy prefiks
resortowej sieci telekomunikacyjnej
47, doszło do kompleksowej zmiany
sposobu wybierania oraz kierowania
połączeń do stacjonarnych telefonów
resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.
Prefiks 47 należy traktować jako
jednolity numer kierunkowy do
sieci resortowej w skali całego kraju, wybierany zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego w
poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych – w przypadku
pow. płońskiego 23. Zmianie uległy
również same numery do poszczególnych komend przy połączeniach
wykonywanych z sieci publicznych,

zarówno stacjonarnych i komórkowych. Są one teraz identyczne, jak
używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.
Nowy numer (w zależności od
operatorów z prefiksem międzynarodowym - dla Polski +48), będzie
widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią
policjanci lub urzędnicy z numerów
resortowych. Prosimy o zapamiętanie, że dotychczas nieznany numer
strefy numeracyjnej 47, jest obecnie
prefiksem, jakim będą posługiwać się
wszystkie służby podległe MSWiA,
w tym Policja, czy np. Straż Pożarna
i nie należy obawiać się ich odbierać.
DOTYCHCZAS
UŻYWANE
NUMERY TELEFONÓW SĄ
NIEAKTYWNE.
Komisariat Policji w Raciążu ul.
Błonie 1 09-140 Raciąż tel. 47 70
335 70 fax: 47 70 335 65
Komendant Komisariatu - nadkom. Andrzej Mikołajewski sekretariat tel. 47 70 335 61
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Raciążu
st.asp. Robert Kędzierski tel. 519
035 469 dzielnicowy.raciaz1@ra.policja.gov.pl - teren miasta Raciąż
Oficer prasowy KPP w Płońsku
podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska
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„W tzw. dużym parku miejskim w ostatnich
dniach zakończyły się prace związane ze stworzeniem historycznego muralu. Zadanie publiczne zostało zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”,
dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego oraz współpracy z Miastem
Raciąż i Bankiem Spółdzielczym w Raciążu. Na
muralu na tle historycznego Raciąża znalazł
się generał Władysław Sikorski, który wraz z 5.
Armią prowadził działania zbrojne od Raciąża
przez Płońsk i Płock w ramach Bitwy Warszawskiej, a także najważniejsze daty lokalnej historii.”
Wiadomości piłkarskie

Wiadomości piłkarskie

Młodzież w grze
Swoje rozgrywki kontynuują aż 6:0 po bramkach Eryka Janiszewdrużyny młodzieżowe Błękit- skiego, Michała Lewandowskiego,
Krystiana Schodowskiego, Jacka
nych Raciąż.
Kopcińskiego i Adama Wiśniewskiego (dwóch). W ligowej tabeli
Juniorzy
Zespół Pawła Szpojankowskiego Błękitni po rozegraniu 12 spotkań
na ostatnie 5 spotkań wygrał aż 4 i zajmują drugie miejsce z dorobkiem
na stałe dołączył do ligowej czołów- 24 punktów (7 zwycięstw, 3 remisy i
ki. W 8. kolejce raciążanie pokonali 2 porażki).
Huragan Wołomin 2:1. Długo wyTrampkarze
dawało się, że drużyny podzielą się
W pięciu kolejnych meczach Błępunktami – na bramkę Jacka Kopcińskiego z 50. minuty goście odpo- kitni zdobyli komplet 15 punktów
wiedzieli 12 minut później. Błękitni wbijając przy tym swoim rywalom
nie zamierzali jednak się poddawać aż 38 bramek! Zaczęło się od rozgroi w 91. minucie zwycięstwo gospo- mienia na wyjeździe Wkry Radzadarzom zapewnił Adam Wiśniewski. nów 6:0 (bramki Mateusza CzubNa kolejny mecz drużyna pojechała kowskiego, trzy Filipa Świderskiego
do Sulejówka, by tam zmierzyć się z i dwie Nikodema Sznajdera). W komiejscową Victorią. W pierwszej po- lejny meczu raciążanie zaaplikowali
łowie gole nie padły, ale 5 minut po rywalom z Glinojecka aż 13 bramek
wznowieniu gry gospodarze objęli (7 Filipa Świderskiego, 3 Nikodeprowadzenie. To jednak nie odebrało ma Sznajdera i po jednej Mateusza
młodym Błękitnym chęci do gry, a Czubkowskiego, Jakuba Okrzesa i
wręcz przeciwnie – między 63. a 82. Adama Chłopika). Ostatecznie padł
minutą zdobyli 4 bramki i ostatecz- wynik 13:2. W Szydłowie drużyna
nie 3 punkty pojechały do Raciąża. nie dała żadnych szans miejscowej
Do siatki trafili Jacek Kopciński, Koronie, gromiąc rywala 7:0 (3
Krystian Schodowski, Patryk Załęc- bramki Mateusza Czubkowskiego i
ki i Eryk Janiszewski. W 10. kolejce 4 Nikodema Sznajdera). W 12 kolejBłękitni podejmowali na własnym ce Błękitni odprawili z kwitkiem koobiekcie Ząbkovię II Ząbki. Prowa- lejnego przeciwnika. Mecz z Borutą
dzenie dał gospodarzom Michał Le- Kuczbork zakończył się wysokim
wandowski w 11 minucie. W 61. go- zwycięstwem 6:0 (3 bramki Filipa
ście zdołali wyrównać, ale końcówka Świderskiego, 2 Nikodema Sznajznów należała do raciążan – na 10 dera i gol Jakuba Okrzesa). Bardzo
minut przed końcem 3 punkty dał dużo emocji zapewnił mecz z Wkrą
gol Krystiana Schodowskiego. Punk- Bieżuń. Rywale postawili trudne
tów ani bramek nie udało się nieste- warunki, jednak to raciążanie mogli
ty przywieźć ze Staroźreb. Miejscowy cieszyć się ostatecznie z 3 punktów
Świt pewnie pokonał Błękitnych wygrywając 6:4 (3 bramki Filipa
4:0. Wyjazdową porażkę drużyna Świderskiego i 3 Nikodema Sznajzrekompensowała sobie w kolejnym dera). Błękitni odnieśli komplet 13
meczu gromiąc Drukarza Warszawa zwycięstw i z 39 punktami na ko-

Przełamanie Błękitnych

lejkę przed końcem zapewnili sobie
pierwsze miejsce w ligowej tabeli.
Raciążanie zdobyli również rekordowe 113 bramek, co daje średnią 8,7
gola na mecz!
Młodzicy
Niestety punktów nie udało się
zdobyć młodzikom. Błękitni ulegli
na wyjeździe 1:4 Borucie Kuczbork
(gol Bartłomieja Wojtala), a następnie przegrali u siebie po wyrównanym meczu z GKS Świercze 2:3
(bramki Filipa Lewandowskiego i
Kornela Szelągiewicza). W 12. i 13.
Kolejce raciążanie zanotowali wysokie porażki z Wkrą Żuromin (0:9)
i AP II Ciechanów (0:7). Młodym
piłkarzom życzymy jednak dalszego
zapału do treningów i życzymy zwycięstw w kolejnych spotkaniach.

Po trudnym okresie jaki Błękitni Raciąż przechodzili na
początku września, w październikowych spotkaniach meczach
było już lepiej. Raciążanie dopisali do swojego dorobku 5
punktów i przerwali serię 8 spotkań bez wygranej.

W 9. kolejce do Raciąża przyjechała będąca w czołówce Ligi Okręgowej
Sona Nowe Miasto. Spotkanie było
rozgrywane w trudnych warunkach,
przy rzęsiście padającym deszczu,
który powodował, że w niektórych
fragmentach boiska powstały kałuże.
Mecz był niezwykle wyrównany, ale
niestety to goście ostatecznie cieszyli się z 3 punktów. Porażka 0:1 była
tym bardziej bolesna, bo gol padł w
91. minucie.
W kolejnym meczu podopieczni
Mariusza Mikłowskiego także na
własnym boisku zmierzyli się z KoRED nopianką Konopki, która zajmowała wysokie czwarte miejsce w tabeli.
Ostatecznie oba zespoły podzieliły
się punktami po bezbramkowym
remisie. Goli nie zabrakło za to w
spotkaniu 11. kolejki, w którym
Błękitni zagrali na wyjeździe z MKS-

-em Ciechanów. Do przerwy raciążanie prowadzili 2:0 po trafieniach
Łukasza Szelągiewicza z 31. i Pawła
Borzykowskiego z 34. minuty. W
drugiej części gospodarze zabrali się
za odrabianie strat i trafili do siatki
w 48. i 61. minucie. Na 3 minuty
przed końcem MKS wyszedł na prowadzenie 3:2, jednak ostatnie słowo
należało do gości – remis 3:3 zapewnił Błękitnym gol Łukasza Marciniaka z 89. minuty.
W 12. serii spotkań na Stadion
przy Sportowej 1 przyjechał zdecydowany lider, mający tylko jedną
porażkę na koncie – Narew Ostrołęka. Korzystny wynik utrzymywał
się do 60. Minuty, kiedy goście trafili
po raz pierwszy. Potem między 63.,
a 83. minutą padły kolejne trzy gole
i ostatecznie mecz zakończył się porażką Błękitnych 0:4.
13. kolejka okazała się dla raciążan
szczęśliwa. Błękitni pokonali na wyjeździe GKS Pokrzywnica po bramce
Jarosława Żebrowskiego z 42. minuty. Na ten moment drużyna zajmuje
w ligowej tabeli 11. miejsce z dorobkiem 13 punktów.
DZ

źródło: facebook.com/grajzkrystianem
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Wiadomości urzędowe

Uwaga Mieszkańcy!

„Puls Raciąża ” nr 10 (114) 2020
domowych
• Opony maszyn rolniczych, ciągników i inne niż od samochodów
osobowych
• Zmieszane odpady komunalne
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raciążu, jako podmiot prowadzący
W PSZOK nie przyjmuje się na- PSZOK prowadzi ewidencję odpastępujących odpadów:
dów, zgodnie z obowiązującymi w
• Szyby samochodowe
tym zakresie przepisami. Zwraca• Odpady zawierające azbest
my się także z prośbą do wszystkich
• Materiały izolacyjne – styropian, mieszkańców, aby nie oddawali wywełna mineralna, papa
mienionych w powyższym tekście
• Części samochodowe
odpadów osobom nie podsiadającym
• Odpady niebezpieczne bez moż- do tego uprawnień i kompetencji.
liwości wiarygodnej weryfikacji
• Odpady w opakowaniach ciekUM Raciąż
nących
• Odpady w ilościach masowych
• Chemikalia nietypowe dla prac

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
– informacja dla mieszkańców
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
znajduje się przy ulicy Wolności 34,
na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raciążu. PSZOK świadczy usługi
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz w II i IV
sobotę miesiąca w godzinach 9:0012:00. Do PSZOK przyjmowane są
wyłącznie odpady wytworzone przez
mieszkańców Miasta Raciąż. Odpady odbierane są nieodpłatnie po
udokumentowania zamieszkania na
terenie miasta (np. poprzez okazania
dowodu osobistego czy potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
W PSZOK przyjmowane są wyłącznie następujące rodzaje odpadów:
• Baterie i akumulatory ołowiowe
• Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
• Baterie zawierające rtęć
• Baterie alkaliczne
• Inne baterie i akumulatory
• Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
• Gruz ceglany
• Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
• Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia
• Tynki, tapety i okleiny

• Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki
• Urządzenia zawierające freony
• Metale
• Środki ochrony roślin I i II klasy
toksyczności
• Rozpuszczalniki
• Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, żywice zawierające substancje
niebezpieczne
• Odpady wielkogabarytowe
• Zużyte opony

• Przeterminowane leki
• Bioodpady
• Papier
• Tworzywa sztuczne
• Szkło
• Odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji (igły, strzykawki)
• Odpady tekstyliów i odzieży

