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Mamy to!
Punkt szczepień
w Raciążu!
Dzięki staraniom Burmistrza Miasta
Mariusza Godlewskiego w Raciążu uruchomiono Punkt Szczepień Powszechnych. Szczegółowe informacje dotyczące jego funkcjonowania znajdą Państwo
wewnątrz numeru.

Wybuduj przyłącze
do kanalizacji
z pomocą Miasta!

500 zł

dofinansowania czeka!
Wewnątrz tego numeru „Pulsu
Raciąża” znajdą Państwo informacje na temat miejskiego dofinansowania na wybudowanie przyłącza
kanalizacyjnego.
Więcej na stronie 5.
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Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta

S

wodę więcej niż raciążanie – w Drobinie jest to kwota 4,69 zł, w Glinojecku 3,48 zł, zaś w Płońsku 3,47
zł. To więcej o odpowiednio 46%,
8,4% i 8%. Zawsze jestem otwarty
na pytania ze strony mieszkańców i
merytoryczną dyskusję o ważnych
kwestiach, ale rozpowszechnianie
tego typu nieprawdziwych informacji jest dla mnie niezrozumiałe i
wprowadza niepotrzebne napięcie
danymi osobowymi. Zwracam się z
oraz dezinformację.
prośbą do Mieszkańców – jeśli jesteNie przekazujmy odpadów ście Państwo świadkiem zaśmiecania
parków miejskich, ulic miasta czy
nieodpowiednim osobom
Wielokrotnie za pośrednictwem miejsc użyteczności publicznej, takanałów informacyjnych Urzędu kich jak place zabaw, zgłaszajcie ten
Miejskiego w Raciążu, a także na fakt na komisariat Policji bądź Urzęłamach „Pulsu Raciąża” zwracałem du Miejskiego.
się z prośbą do mieszkańców, aby
Kwestia ulicy Płockiej
nie przekazywali swoich odpadów
Na przełomie marca i kwietnia
osobom, które nie są kompetentprzeprowadzone
zostały prace, podne by dostarczyć je do miejsca ich
czas
których
odmalowywano
przejutylizacji. Niestety, bardzo często
ścia
dla
pieszych,
a
także
inne
oznate apele nie przynoszą rezultatów,
kowanie
poziome.
Odświeżono
w
dlatego przez okres Świąt Wielkasumie
16
przejść
dla
pieszych,
a
po
nocnych mieszkańcy ulicy Wolności
byli zmuszeni oglądać widok sterty konsultacjach z pracownikami mestarych mebli czy zużytych elemen- rytorycznymi i wysłuchania uwag i
tów wyposażenia łazienki. Przypo- wniosków ze strony mieszkańców,
minam, że w naszym mieście funk- podjąłem decyzję o utworzeniu
cjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki trzech nowych przejść dla pieszych
Odpadów Komunalnych, który na ulicy Płockiej. Powstały na wymieści się przy ulicy Wolności 34, na sokości posesji Płocka 50, w okoliposesji należącej do Przedsiębiorstwa cach skrzyżowania z ulicą 11 ListoGospodarki Komunalnej i Mieszka- pada i między ulicami Zakolejową
niowej w Raciążu. Jest on czynny od i Dworcową. Zainstalowane zostało
poniedziałku do piątku w godzinach również oznakowanie pionowe tych
7:00 – 15:00 oraz w II i IV sobotę przejść. Przy tej okazji pojawiły się
miesiąca w godzinach 9:00 – 12:00. także pytania i sugestie z Państwa
Ceny wody – fakty i mity
Jeśli posiadają Państwo odpady, któ- strony dotyczące wykonania nowej
W ostatnim czasie w mediach re kwalifikują je do przekazania do nawierzchni na ulicy Płockiej. Przez
społecznościowych pojawiły się in- PSZOK-u, można dostarczyć je we wiele lat mieszkańcy tej ulicy wnosili
formacje, iż stawki za zużycie wody wspomnianych godzinach. Pod nu- o wybudowanie tam kanalizacji i był
w Raciążu są bardzo wysokie i prze- merem telefonu (23) 679 11 14 pra- to jak najbardziej słuszny postulat,
wyższają nawet te obowiązujące w cownicy PGKiM w Raciążu udzielą ponieważ fakt, że jedna z głównych
stolicy. Chciałbym odnieść się do wszelkich informacji, które Państwa ulic miasta nie była podłączona do
tych zarzutów. Po rozmowach z pre- interesują. Zachęcam, aby odpady zbiorowej kanalizacji był zawstydzazesem Przedsiębiorstwa Gospodar- dostarczać osobiście, unikając po- jący. Przez wiele lat ten temat był
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w średnictwa osób, które nie powinny przemilczany, jednak jako Burmistrz
Raciążu, które jest dostawcą wody się tym zajmować i nie mają ku temu podjąłem decyzję, że ta kanalizacja
dla mieszkańców Gminy Miasto Ra- uprawnień. W ten sposób wspólnie powstanie. I ten cel został osiągnięty.
ciąż oraz kilku okolicznych sołectw, będziemy przeciwdziałali proceso- Prace jakie należało wykonać wiązały
otrzymałem szczegółowe informacje wi zaśmiecania miasta, który wciąż się z usuwaniem asfaltu i wykonana temat stawek za 1 m3 wody. W jest niestety jednym z największych niem studzienek kanalizacyjnych.
tej chwili wynosi ona 3,21 zł brutto. problemów. Na początku kwietnia Został on odtworzony, a studzienki
Dla porównania, we wspomnianej pracownicy PGKiM usunęli pokaź- zainstalowane. Oczywiście, jakość
przez internautów Warszawie cena ną ilość śmieci z ulicy Warszawskiej. tych prac nie jest do końca zadowaza 1 m3 to 3,89 zł (więcej o ponad Sprzątanie odbyło się także na placu lająca, dlatego kilkukrotnie zwraca21 %). Informacje na temat opłat zabaw przy osiedlu Jana Pawła II, łem się do wykonawcy o wykonanie
można w dość łatwy sposób spraw- gdzie pozostawiono całą masę szkla- napraw. Chcę podkreślić, że nie będzić w sieci, dlatego nie wiem, skąd nych butelek czy puszek po alkoho- dziemy planować wykonania nowej
pojawiły się informacje, że w Raciążu lu. Odpady rozrzucono także na dro- nawierzchni na ulicy Płockiej, dopóopłaty są wyższe niż w stolicy. Do- dze w bliskim sąsiedztwie wysypiska ki wszystkie posesje, które się przy
datkowo, porównując ceny 1m3 w śmieci. Sprawca dość szybko został niej znajdują nie podłączą się do
okolicznych miastach nie sposób nie ujawniony, ponieważ wraz z odpada- wybudowanej kanalizacji, a niestezauważyć, że ich mieszkańcy płacą za mi wyrzucone zostały dokumenty z ty do tego jeszcze długa droga. Nie
ma na tę chwilę innego techniczne-

zanowni Mieszkańcy,
ze względu na wzrost liczby
zakażeń koronawirusem w naszym
kraju, na początku kwietnia wystąpiłem do Wojewody Mazowieckiego z propozycją utworzenia w Raciążu Punktu Szczepień Masowych
przeciwko COVID-19. Odbyłem
następnie rozmowy z przedstawicielami Grupy Zdrowie, odnośnie
kwestii technicznych przygotowania
takiego punktu. Prace rozpoczęły
się 20 kwietnia. Jak wiadomo, na
potrzeby punktu zaadaptowano pomieszczenia w budynku Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu – kawiarnię oraz Salę
Widowiskową. Pozytywnie przeszły
one kontrolę ze strony Narodowego
Funduszu Zdrowia. Bardzo zależało
mi na tym, żeby móc jak najszybciej
zaszczepić wszystkich mieszkańców
Raciąża, dlatego robiłem wszystko
co w mojej mocy, aby punkt szczepień powstał w naszym mieście. Cieszę się, że to się udało. Na podstawie
porozumienia, działa on w oparciu o
personel medyczny Grupy Zdrowie.
Zachęcam Państwa, aby przy zapisywaniu się na szczepienie jako miejsce
podania dawki wybierać właśnie nasz
punkt. Jestem bardzo zadowolony
z faktu, że Raciążanie będ ą mieli
możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 tu, na miejscu. Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo
szczegółowe informacje dotyczące
działania punktu.
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Mariusza Godlewskiego
go sposobu na wykonywanie tego
typu prac niż poprzez wykopy, które
wiążą się z usuwaniem asfaltu, więc
wylanie nowej warstwy, by następnie
częściowo ją usuwać mija się z celem.

nadal wewnątrz pomp do jej obsługi
znajdują m.in. artykuły służące do
higieny intymnej, zużyte pampersy,
ale również duże fragmenty resztek
jedzenia, łącznie z kośćmi czy nawet
całymi korpusami kurczaka. Przed
świętami wielkanocnymi zdarzało
się, że niezbędne były interwencje
w tej kwestii nawet dwa razy w tygodniu. Czyszczenie wspomnianych
pomp jest zajęciem niezwykle żmudnym i czasochłonnym, a dodatkowo
ze względu na ich gabaryty i wagę,
wydostanie ich na powierzchnię
wcale nie jest prostym zadaniem. Zapchanie pompy może spowodować
jej poważną awarię, co rzecz jasna
będzie wiązało się z kosztowną naprawą, a to w dłuższej perspektywie
może przełożyć się na ceny ścieków.
Raz jeszcze apeluję o rozsądek i używanie kanalizacji sanitarnej zgodnie
z jej przeznaczeniem.

Wsparcie dla druhów z OSP w
Raciążu
Jako Burmistrz systematycznie
wspieram druhów z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu i staram
się zapewniać im wyposażenie, dzięki
któremu mogą czuć się bezpiecznie
podczas interwencji i wszelkich akcji, w których biorą udział. Na początku kwietnia złożyłem wniosek
do Ministerstwa Sprawiedliwości, o
dofinansowanie w wysokości 54 747
zł z Funduszu Sprawiedliwości, dzięki któremu chcemy zakupić specjalistyczny sprzęt - 4 komplety ubrań
specjalnych, 5 par rękawic specjalnych, 16 sztuk hełmów i 16 sztuk
kominiarek dla naszych strażaków.
W tej chwili czekamy na decyzję, ale
Konkurs Wielkanocny
liczę na to, że zostanie on rozpatrzoPo świętach wielkanocnych kominy pozytywnie, a do naszej OSP trafi sja konkursowa przyznała nagrody
to wyposażenie.
w „Konkursie Wielkanocnym”, który ogłosiłem 10 marca dla uczniów
Apel w związku z używaniem Szkoły Podstawowej im. Stanisława
kanalizacji
Konarskiego w Raciążu. Cieszę się,
Mimo, że prośby kierowane do że odzew był bardzo duży, ponieważ
Mieszkańców pojawiały się zarów- do Urzędu Miejskiego wpłynęło aż
no w mediach społecznościowych, 35 kartek. Wewnątrz tego numejak i „Pulsie Raciąża”, to pracownicy ru „Pulsu Raciąża” znajdą Państwo
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu- szczegółowe informacje dotyczące
nalnej i Mieszkaniowej w Raciążu wszystkich nagrodzonych. Autorom
dalej borykają się z problemem nie- nadesłanych prac gratuluję pomysłowłaściwego korzystania z kanalizacji wości i talentu, ponieważ wszystkie
sanitarnej na niektórych osiedlach w były piękne i każda z nich miała swój
naszym mieście. Pracownicy spółki niepowtarzalny urok.
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Obradowali miejscy radni

XXII Sesja Rady Miejskiej w Raciążu
26 marca w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu
odbyła się XXII Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Raciążu. Ze
względu na pandemię koronawirusa, radni siedzieli tak, aby
zachowywać między sobą bezpieczne odległości.

Termin realizacji tego zadania został
przedłużony do 30 listopada 2022
roku. Koszt ogólny projektu to 2
219 123,85 zł, zaś dofinansowanie
wynosi 1 521 404,63 zł. Druga poruszona kwestia dotyczyła projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno – kanalizacyjnej w Gminie
Miasto Raciąż” – do końca listopa-

Na sesji obecnych było 14 radnych, a także osoby spoza Rady –
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz
Godlewski oraz Sekretarz Miasta
Renata Kujawa. Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski wraz z Panią
Sekretarz wręczyli przedstawicielom
Błękitnych Raciąż – Wojciechowi
Stanowskiemu i Andrzejowi Staniszewskiemu puchar w uznaniu za
wyniki osiągane przez zespoły młodzieżowe. W imieniu zarządu klubu
chciałem podziękować za to wyróżnienie […] to jest nagroda przede
wszystkim dla dzieci grających w naszym klubie, nagroda dla trenerów.
Chcielibyśmy bardzo podziękować
za wsparcie, które otrzymujemy od
miasta, od Burmistrza, od Państwa
Radnych. Bez tego byśmy nie dali
rady. Dziękujemy serdecznie – powiedział Andrzej Staniszewski. Następnie w imieniu Burmistrza miasta, Sekretarz Miasta Renata Kujawa
przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 8 marca 2021
r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego
informacja, iż Gmina Miasto Raciąż otrzymała promesę ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na pokrycie wkładu
własnego na realizację projektu pod
nazwą „Wzrost potencjału kulturowego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie
Miasto Raciąż” w wysokości 533
596,82 zł. Gmina Miasto Raciąż
jest w tej chwili przed podpisaniem
umowy w wymienionej sprawie.

da 2021 roku musi zostać osiągnięty
efekt ekologiczny w postaci określonej ilości nowo przyłączonych posesji
do sieci kanalizacyjnej. Do tej pory
odsetek podłączonych posesji niestety jest niewielki. Nie wywiązanie się,
ze wspomnianego założenia, może
skutkować nawet koniecznością
zwrotu pozyskanego przez Burmistrza dofinansowania. Pani Sekretarz
przybliżyła także szczegóły dotyczące Spisu Powszechnego, który trwa
od 1 kwietnia 2021 roku. Udział w
spisie jest obowiązkowy. Można tego
dokonać poprzez stronę internetową
spis.gov.pl (osoby nie posiadające
dostępu do internetu, mogą zgłosić
się do Urzędu Miejskiego, gdzie zostanie im umożliwione samospisanie
się w formie elektronicznej). Na terenie Gminy Miasto Raciąż działać
będzie również dwóch rachmistrzów,
którzy będą mogli spisać mieszkańców poprzez wywiad bezpośredni
bądź telefoniczny. Poinformowano
również, że wykonany został remont
chodnika przy ulicy 11 Listopada, na
ulicy Kilińskiego rozpoczęły się prace
związane z utwardzeniem i niwelacją
drogi gminnej za myjnią samochodową, a wyrównaniu poddano drogi
gruntowe przy ulicach Barańskiego,
Jesionowej oraz Reymonta. Podsumowana została również akcja utrzymania dróg w okresie zimowym – na
ten cel zużyto ponad 200 ton mieszanki piaskowo-solnej. Na terenie
miasta systematycznie trwa również
pozimowe sprzątanie dróg i chodników, a także uzupełnianie ubytków

w nawierzchniach asfaltowych. Renata Kujawa przypomniała także,
iż Gmina Miasto Raciąż w partnerstwie z Powiatem Płońskim realizuje projekt pn.: „Nasz Nowy Dom –
Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej
w powiecie płońskim”. Celem projektu jest przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej
oraz wzmacnianie więzi rodzinnej.
Planowanymi działaniami prewencyjnymi realizowanymi po stronie
partnera zostało objętych 16 osób (6
osób dorosłych i 10 dzieci) korzystających z pomocy społecznej z terenu
Miasta Raciąż, zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto w ramach projektu zostanie
przeprowadzonych 20 warsztatów
społeczno-kulturalno-sportowo-edukacyjnych. Dotychczas przeprowadzono 5 rękodzielniczych, 2 kulinarne, zorganizowany został wyjazd
do Torunia oraz warsztat pierwszej
pomocy medycznej. Pod koniec lutego Gmina Miasto Raciąż zgłosiła do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie chęć współpracy w zakresie utworzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego do obsługi
mieszkańców na potrzeby programu
„Czyste Powietrze”. Porozumienia z
gminami zgłaszającymi chęć współpracy będą podpisywane do końca
maja, a w tej chwili są prowadzone
szkolenia dla pracowników gmin.
Podczas obrad radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwałę XXII/179/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miasto Raciąż,
• Uchwałę XXII/180/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąża,
• Uchwałę XXII/181/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej podjęcia uchwały
w zakresie obrony prawdy, godności i wolności człowieka w związku
z wprowadzonymi przez Rząd Polski
obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19,
• Uchwałę XXII/182/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie działań Rządu podjętych
w związku z pandemią COVID-19 i
podjęcia przez władze Gminy Miasto
Raciąż określonych działań w tym
zakresie,
• Uchwałę XXII/183/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie przeprowadzenia
referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich
akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski,
• Uchwałę XXII/184/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie poparcia Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego,
• Uchwałę XXII/185/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na
dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto
Raciąż,
• Uchwałę XXII/186/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia
do zbycia nieruchomości w drodze
przetargu,
• Uchwałę XXII/187/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Zasobem Gminy Miasto Raciąż na
lata 2021 – 2025,
• Uchwałę XXII/188/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto
Raciąż na lata 2021 – 2025”,
• Uchwałę XXII/189/2021 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 26 marca
2021 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
• Uchwałę nr XXII/190/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26
marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
• Uchwałę nr XXII/191/2020
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26
marca 2021 r . w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Miasto
Raciąż na rok 2021,
• Uchwałę nr XXII/192/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26
marca 2021 r. zmieniająca uchwałę
Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej
w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020
r. w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Miasto Raciąż na 2021 r.
• Uchwałę nr XXII/193/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, jak i w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania na
terenie Gminy Miasto Raciąż miejsc
sprzedaży.
UM Raciąż
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Szczepimy się

Punkt Szczepień Masowych w Raciążu
Dzięki staraniom Burmistrza
Mariusza Godlewskiego w Raciążu od 28 kwietnia 2021 r.
funkcjonuje Punkt Szczepień
Masowych. Został on zlokalizowany w budynku Miejskiego
Centrum Kultury Sport i Rekreacji.
Wejście do PSP w Raciążu znajduje się od strony kawiarni, w której przy pojedynczych stolikach
wypełnia się kwestionariusz wstępnego wywiadu przed szczepieniem.
Następnie pacjenci zapraszani są
na salę widowiskową, gdzie w specjalnie przygotowanych kabinach

przeprowadzane są szczepienia. Tam
znajduje się również poczekalnia po
szczepieniu. Wyjście zostało zlokalizowane od strony ulicy Nadrzecznej.
O parkowanie przy budynku
MCKSiR prosimy tylko osoby z niepełnosprawnościami. Pozostałe osoby będą mogły parkować we wskazanych miejscach:
• parking przy przychodni Grupa
Zdrowie, ul. Mławska
• plac targowy, ul. 19 Stycznia
Przypominamy jednocześnie, że
MCKSiR w Raciążu nie prowadzi
zapisów na szczepienia. W celu zapisania się na szczepienie należy:
• zadzwonić na infolinię 989 lub

• zarejestrować się poprzez stronę
internetową pacjent.gov.pl
lub
• wysłać sms o streści SzczepimySie na numer 880 333 333 lub 664
908 556
Wszelkie informacje na temat zapisów znajdą Państwo także na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie
UM Raciąż

NSP 2021

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?
Spis jest naprawdę łatwy!
Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu
Powszechnego 2021 (NSP 2021)
oraz skorzystać z wygodnej i
bezpiecznej aplikacji spisowej.
Zrób to jak najszybciej!

Nie masz komputera? Pomogą
urzędnicy
Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą
poprosić o pomoc najbliższych lub
udać się do Urzędu Miejskiego i
zgłosić chęć udziału w NSP 2021.
Na spisującą się osobę będzie czekać
specjalnie przygotowany komputer z
dostępem do sieci internetowej. W
razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do
tego pracownik Urzędu.
Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić
telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na
konkretną godzinę. Można również
spisać się przez telefon dzwoniąc na
infolinię spisową pod nr 22 279 99
99.

Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacja
spisowa NSP 2021 – podstawowa i
OBOWIĄZKOWA metoda spisu.
Nie warto z tym zwlekać! Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL
wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru
PESEL przewidziano odrębny tryb
Rachmistrz ostatnią deską ralogowania z wykorzystaniem poczty
tunku
e-mail.
Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu

lub w Urzędzie Miejskim – musimy
spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy
skontaktuje się z nami rachmistrz,
nie możemy już odmówić udziału i

musimy się spisać. Z tego względu
Więcej informacji: https://spis.
– podkreślmy to raz jeszcze – warto gov.pl
spisać się samemu przez Internet w
dogodnym dla nas terminie.
Źródło: spis.gov.pl, UM Raciąż
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Ogłoszenie

WYBUDUJ PRZYŁĄCZE DO KANALIZACJI Z POMOCĄ MIASTA!

500 ZŁ DOFINANSOWANIA CZEKA!
Wybuduj przyłącze do nowej
kanalizacji sanitarnej z pomocą Miasta! Decyzją Burmistrza
Mariusza Godlewskiego osoby,
które zdecydują się na taki krok
do 30 czerwca 2021 r. mogą liczyć na rozłożenie płatności na
dwie raty oraz maksymalnie
500 zł dofinansowania.
Urząd Miejski w Raciążu oraz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Raciążu informują, że mieszkańcy,
którzy do 30 czerwca 2021 r. złożą
do biura spółki odpowiednie dokumenty oraz podpiszą zlecenie wyko-

nania przyłącza do nowej kanalizacji
sanitarnej, zyskają możliwość rozłożenia kosztów wykonania prac na
dwie raty.
Osoby spełniające te warunki,
50% poniesionych kosztów będą zobowiązane zapłacić w formie zaliczki
w dniu podpisania zlecenia, zaś pozostałą część będzie należało wpłacić
w ciągu 90 dni od zakończenia prac.
Ponadto Urząd Miejski w Raciążu
udzieli dofinansowania w wysokości
do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 500 zł brutto. Np.
w przypadku, kiedy koszty wyniosłą
800 zł, właściciel posesji zapłaci 400
zł zaliczki, zaś pozostałą kwotę po-

Nagrodzeni za kartki wielkanocne

Najpiękniejsze kartki
wielkanocne wybrane

kryje Urząd Miejski. Przy kosztach
w wysokości 2000 zł, właściciel posesji zapłaci 1000 zł zaliczki, 500 zł w
terminie do 90 od zakończenia prac,
zaś 500 zł pozostałej kwoty pokryje
Urząd.
Należy zaznaczyć, że oferta ta będzie ważna tylko do 30.06.2021 r.
po spełnieniu wymienionych warunków. Szczegółowe informacje mogą
uzyskać Państwo w siedzibie PGKiM
w budynku Urzędu Miejskiego w
Raciążu lub pod numerem telefonu
23 679 11 14.
RED
W połowie kwietnia rozstrzygnięty został Konkurs Wielkanocny na
kartkę wielkanocną, który Burmistrz
Mariusz Godlewski ogłosił na początku marca. Mogli brać w nim
udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w
Raciążu.
Konkurs był podzielony na dwie
kategorie – klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 35 kartek, dlatego też wybór

zwycięskich oraz wyróżnionych prac
nie był łatwy. Ostatecznie w kategorii klas I-III nagrodę główną zdobyła
kartka Eleny Jankowskiej z klasy III
b, a wyróżnienia trafiły do Brajana Ziółkowskiego (klasa II c) i Mai
Szelągiewicz (klasa II b). W kategorii
klas IV-VIII zwycięska okazała się
praca Gabrieli Sadeckiej (klasa IV b),
zaś wyróżnienia otrzymali Ewa Kiljan (klasa IV b) i Jakub Nowaczewski (klasa IV a). Nagrodę specjalną

Ogłoszenie PGKiM w Raciążu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu
informuje, że istnieje możliwość przesyłania e-faktur za wodę i ścieki oraz inne
usługi wykonywane przez spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
23 679 11 14 bądź mailowo: sekretariat@pgkimraciaz.pl.
RED

Burmistrza Miasta otrzymała za swoją kartkę Sandra Bańka z klasy II a.
Każda z nagrodzonych przez komisję
konkursową kartek była wyjątkowa i
miała swój urok.
Zwycięzcom oraz wyróżnionym
serdecznie gratulujemy talentu oraz
włożonej pracy i zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach.
RED
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Komunikat Urzędu Miejskiego

Zmiany w przyjmowaniu interesantów
Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że od 21 kwietnia wznowione zostało działanie kasy w Urzędzie Miejskim
w Raciążu. Przypominamy jednak, że wciąż obowiązują zasady bezpieczeństwa - prosimy o
zachowywanie bezpiecznych
odległości, prawidłowe noszenie maseczek oraz dezynfekcję
rąk. Do kasy prosimy podchodzić pojedynczo.

Obsługa interesantów w dalszym elektronicznych form kontaktu z
ciągu odbywa się na parterze w bu- urzędem i dokonywania wszelkich
dynku Urzędu Miejskiego, gdzie płatności przelewami.
pracownicy merytoryczni w reżimie
sanitarnym będą przekazywać inUM Raciąż
teresantom wszelkie niezbędne informacje. Wszelkie pytania można
kierować również do pracownika
sekretariatu.
Mimo wspomnianych zmian,
wciąż zachęcamy do korzystania z

Korzystajmy z terenów zielonych rozsądnie

Ławki znów dostępne dla Mieszkańców
Po zimowej przerwie ławki wróciły do tzw. małego parku miejskiego.
Choć pogoda jak na razie jest daleka od wiosennej, to mamy nadzieję,
że w najbliższym czasie temperatury
wzrosną i będą mogli Państwo z nich
korzystać, spędzając czas na świeżym
powietrzu. Jednocześnie przypominamy, o przestrzeganiu wciąż obowiązujących zasad bezpieczeństwa –
noszeniu maseczek i zachowywaniu
odległości.
RED

Konkurs rozstrzygnięty

Artur Adamski ponownie
dyrektorem MCKSiR
31 marca rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko
dyrektora Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu.

powołania na stanowisko dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego.
Serdecznie gratulujemy Panu Dyrektorowi i życzymy owocnej pracy
Dwuetapową procedurę konkur- na objętym stanowisku.
sową przeszedł dotychczasowy szef
RED
placówki, Artur Adamski, któremu
1 kwietnia 2021 r. Burmistrz Mariusz Godlewski wręczył dokument
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Nagrody wręczone

„Puls Raciąża ” nr 4 (120) 2021
miejsce) i Marta Jaworska (III miejsce). Przedstawiciele organizatorów
pogratulowali wyróżnionym, podziękowali za udział w konkursach,
zachęcając jednocześnie do brania
udziału w innych tego typu przedsięwzięciach.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie
wyróżnione zostały Martyna Gontarek (I miejsce), Katarzyna Gajkow- gratulujemy!
ska (II miejsce) i Julia Orłowska (KaRED
tegoria I) oraz Karolina Grabowska
(Kategoria II). W konkursie wielkanocnym nagrody otrzymali Rafał Sadowski (I miejsce), Alicja Ciura (II

Konkursy rozstrzygnięte
23 kwietnia w Sali Ślubów
Urzędu Miejskiego w Raciążu
odbyło się wręczenie nagród w
dwóch konkursach – czytelniczym „Ulubiona książka mojego
dzieciństwa” (organizowanym
wspólnie przez Bibliotekę Pu-

bliczną w Raciążu, MCKSiR w
Raciążu, Gminę Raciąż oraz Miasto Raciąż), a także wielkanocnym na najpiękniejszy stroik
(organizowanym przez MCKSiR
w Raciążu, Gminę Raciąż i Miasto Raciąż).

Porozumienie podpisane

ROD Sierakowo
ze wsparciem Miasta
22 kwietnia 2021 roku podpisane zostało porozumienie
między Gminą Miasto Raciąż, a
ROD Sierakowo. Na jego mocy
ustalone zostały wzajemne
zobowiązania organizacyjne i
finansowe związane z realizacją zadania pn. "Remont Domu
Działkowca, zakup i montaż
monitoringu wizyjnego obejmującego m.in. Dom Działkowca i alejki przyległe oraz zakup
sprzętu do pielęgnacji zieleni
na terenie ROD Sierakowo".

kiego, w ramach "Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021". Miasto
Raciąż przeznaczy na realizację tego
zadania maksymalnie 10 tysięcy złotych.
Cieszę się, że współpraca na linii
miasto - ROD Sierakowo dobrze
się układa, co jest korzystne dla obu
stron. Jako Burmistrz systematycznie
wspieram działkowców - w ostatnim
czasie wykonane zostało m.in. nowe
ogrodzenie ogródków działkowych
czy przebudowa nawierzchni na ulicy Działkowej – mówi Burmistrz RaDo 30 kwietnia 2021 r. złożony ciąża Mariusz Godlewski.
zostanie wniosek o dofinansowanie
RED
z budżetu Województwa Mazowiec-

Nagrody w imieniu organizatorów
wręczyli dyrektor MCKSiR Artur
Adamski, Burmistrz Raciąża Mariusz
Godlewski, Sekretarz Urzędu Gminy
w Raciążu Anna Dumińska-Kierska
oraz Monika Wasiak z Biblioteki Publicznej. W konkursie czytelniczym

Skorzystaj z platformy PLIP

Platforma Informacyjno – Płatnicza.
Skorzystaj z oferty
W ubiegłym roku w Urzędzie
Miejskim w Raciążu wprowadzona została nowa usługa. Na
stronie miastoraciaz.pl widoczna jest zakładka PLIP – Platforma Informacyjno – Płatnicza,
dzięki której mieszkańcy mogą
sprawdzać i regulować przez
internet swoje zobowiązania
wobec Gminy Miasto Raciąż.
Zachęcamy do rejestrowania się
i korzystania z platformy.

należności przy zachowaniu pełnej
kontroli nad terminami płatności
oraz nad stanem zobowiązań wobec gminy. PLIP przeznaczony jest
dla osób fizycznych, legitymujących
się numerem PESEL oraz dla osób
prawnych posiadających wskazanego pełnomocnika. Logowanie do
Platformy informacyjno-płatniczej
PLIP odbywa się przy pomocy Profilu Zaufanego (można korzystać z
niego przy pomocy bankowości internetowej). Po wybraniu na stronie
W ramach Platformy Informacyj- startowej PLIP przycisku „Zaloguj”
no – Płatniczej mieszkańcy mogą następuje przekierowanie do strosprawdzić informacje dotyczące zobowiązań podatkowych, deklaracji
gospodarki odpadami komunalnymi. W serwisie PLIP można sprawdzić i uregulować przez internet
swoje zobowiązania wobec Miasta
Raciąża, m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych,
rachunki za gospodarkę odpadami
komunalnymi. Czym jest PLIP?
PLIP – to platforma prezentująca
informacje o należnościach podatkowych mieszkańców, umożliwiająca w
łatwy i szybki sposób uregulowanie

ny logowania Profilem Zaufanym,
gdzie użytkownik wprowadza swój
login i hasło, a następnie potwierdza operację przyciskiem „Zaloguj
mnie”. Wtedy następuje powrotne
przekierowanie do portalu PLIP,
gdzie użytkownik posiada już możliwość przeglądania informacji o
zobowiązaniach oraz uregulowania
wybranych należności w kontekście
podmiotu zalogowanego Profilem
Zaufanym.
UM Raciąż
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Dbamy o czystość

11
Pamiętamy

Klomby wysprzątane
W kwietniu pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raciążu zajmowali się czyszczeniem klombów wokół drzew w okolicach Placu Adama Mickiewicza oraz ulic Wolności
i Piłsudskiego.
Było to mozolne, ręczne oczyszczanie kory kamiennej z chwastów
i odpadów - m.in. niedopałków papierosów. Zwracamy się z prośbą,
aby uszanować tę pracę i nie śmiecić
pod drzewkami w okolicy centrum
miasta, ponieważ wszystkim nam
powinno zależeć na utrzymaniu czystości w naszym mieście.
RED
DZ

Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej
13 kwietnia obchodziliśmy
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej – mordu na polskich
obywatelach,
dokonanego
przez zbrodniczy aparat terroru
Związku Radzieckiego.
5 marca 1940 roku najwyższe władze ZSRR na czele z Józefem Stalinem podjęły decyzję, którą zawarto
w tajnej uchwale Biura Politycznego
KPZR, o wymordowaniu wszystkich
polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli w 1939 roku. Szef
NKWD Ławrentij Beria stwierdził,
że przetrzymywani w obozach w Starobielsku, Kozielsku czy Ostaszkowie polscy obywatele stanowią „zdeklarowanych i nie rokujących nadziei
poprawy wrogów władzy sowieckiej
[…]”.
Pierwsze egzekucje rozpoczęły się
już na początku kwietnia 1940 roku.
NKWD pozbawiło życia niemal 22
tysiące Polaków, w tym ponad 10
tysięcy oficerów Wojska Polskiego
i Policji Państwowej. Ofiary zabijano

strzałem w tył głowy i zakopywano
w masowych, bezimiennych mogiłach, m.in. w Katyniu, Charkowie
czy Miednoje. Ginęli tylko dlatego,
że byli Polakami.
Przez 50 lat (1940 – 1990) władze ZSRR zaprzeczały, że miały jakikolwiek związek z ludobójstwem
dokonanym na obywatelach RP. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku, podczas wizyty prezydenta Wojciecha
Jaruzelskiego w Moskwie, Michaił
Gorbaczow przekazał pochodzące
z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po
raz pierwszy oficjalnie przyznając, że
dokonało jej NKWD. Tego samego
dnia oficjalne oświadczenie w tej
sprawie, przyznające, że mord katyński był jedną ze zbrodni stalinizmu,
wydała państwowa agencja TASS.
Cześć Ich Pamięci.

OGŁOSZENIE
SPRZEDAM DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ
500 m 2 WRAZ Z DOMKIEM
DREWNIANYM POŁOŻONĄ
W MIEJSCOWOŚCI ŻYCHOWO
k. RACIĄŻA
tel. kontaktowy 518 141 110

DZ
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Błękitni wrócili do gry

„Puls Raciąża ” nr 4 (120) 2021
Po niemal miesiącu przerwy,
spowodowanej
wprowadzeniem obostrzeń przeciwko koronawirusowi, Błękitni Raciąż
wrócili na boisko. Swoje mecze
rozegrali seniorzy, a także drużyny młodzieżowe.
Wiosna bez porażki
Po remisie 3:3 w pierwszym wiosennym meczu przeciwko Kryształowi Glinojeck, w kolejnych dwóch
spotkaniach Błękitni zdobyli komplet sześciu punktów. W meczu 17.
kolejki rozegranym na Stadionie
Miejskim im. Jerzego Arceusza w
Raciążu pokonali Tęczę Ojrzeń 3:1.
Wynik w 18. minucie otworzył Łukasz Szelągiewicz, a tuż przed końcem pierwszej połowy do bramki
gości trafił Michał Lewandowski.
Przyjezdni odpowiedzieli golem w
5 minut po przerwie, jednak w 74.
minucie Łukasz Szelągiewicz zdobył
swoją drugą bramkę ustalając wynik.
W kolejnym spotkaniu podopieczni
Pawła Szpojankowskiego zmierzyli
się na wyjeździe z KS Wąsewo. W
16. minucie prowadzenie raciążanom dał Nazar Litun i jak się okazało, była to jedyna bramka, jaka padła
tego popołudnia. Byłękitni wygrali
1:0. Dobry start wiosennej części

Pomoc dla rodzin

Trwa projekt „Nasz nowy dom”
Gmina Miasto Raciąż w partnerstwie z Powiatem Płońskim
realizuje projekt pn.: „Nasz
Nowy Dom – Wsparcie rodzin
i pieczy zastępczej w powiecie
płońskim”. Celem projektu jest
przeciwdziałanie umieszczaniu
dzieci w pieczy zastępczej oraz
wzmacnianie więzi rodzinnej.
Planowanymi działaniami prewencyjnymi realizowanymi po stronie partnera zostało objętych 16
osób (6 osób dorosłych i 10 dzieci)
korzystających z pomocy społecznej
z terenu Miasta Raciąż, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu
funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto w ramach projektu
planowanych było 20 warsztatów
społeczno-kulturalno-sportowo-edukacyjnych.
W okresie wakacyjnym – w lipcu
i sierpniu 2020 r. - założono mak-

symalny udział dzieci w zajęciach
warsztatowych, w tym również zewnętrznych pod opieką realizatorów projektu. Realizatorzy uznali,
że będzie to doskonała okazja do
nawiązania z uczestnikami, głównie
z dziećmi, kontaktu i zbudowania
platformy wzajemnego zaufania, a
także do wypracowania wzorców w
dalszym postępowaniu w projekcie.
Warsztatowy charakter zajęć wakacyjny pozwala opiekunowi świetlicy
i liderowi rodziny na obserwację i
poznanie potrzeb i oczekiwań dzieci
i ich rodziców. Dzieci uczestniczyły
m.in. w warsztatach zewnętrznych
organizowanych przez MCKSiR w
Raciążu, prowadzonych przez instruktorów Akademii Bystrzak, pt.:
„W indiańskiej wiosce”, tworzyły
rysunek rodziny kredką i metodą
kolażu, brały udział w turnieju gier
planszowych i w tenisa stołowego czy w ramach zajęć malarskich
tworzyły farbą obraz „Dom moich

marzeń”. Odbyły się także zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz
warsztaty zewnętrzne organizowane
przez MCKSiR w Raciążu, prowadzone przez instruktorów Akademii
Bystrzak, pt.: „Tajemnicze mikstury”. Dzieci wzięły również udział w
spotkaniu z Janem Chądzyńskim,
który przybliżył im sposoby poszukiwania przodków i opowiedział o
swoich korzeniach. W bibliotece z
młodymi uczestnikami projektu spotkała się także Danuta Kantorowska.
Jesienią 2020 r. uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w zajęciach dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem warsztatu było
oswojenie dzieci i młodzieży z ideą

pomagania oraz nabycie praktycznych umiejętności na temat tego,
jak należy zachować się w sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia, a także
uświadomienie wszystkich członków
rodziny, jak ważna
w dzisiejszych czasach jest szybka
i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka. Zorganizowano także wyjazd do Torunia,
w trakcie którego firmy zewnętrzne
przeprowadziły warsztat z tworzenia
lalek motanek i warsztat kulinarny
„Dom chlebem pachnący”. Uczestnicy zwiedzili Toruń w formie spaceru, odwiedzili również Muzeum
Zabawek.
Na początku 2021 roku uczestnicy projektu wzięli udział w rodzinnym tworzeniu słodkości. Piekli i
ozdabiali babeczki, a także tworzyli
czekoladowe serca. To był bardzo
słodki dzień. Wszyscy świetnie się
bawili i zabrali ze sobą do domu dobry humor i mnóstwo słodkich sma-

rozgrywek pozwolił awansować drużynie na 9. miejsce w ligowej tabeli
(stan na 28.04.).
Porażka Juniorów, Trampkarze ze zwycięstwem
Na boiska wróciły także zespoły
młodzieżowe. W drugim wiosennym
meczu w Ekstralidze drugiej porażki
doznali niestety Juniorzy. Raciążanie ulegli Zniczowi Pruszków 1:6, a
honorową bramkę zdobył Krystian
Schodowski. Cały czas trzymamy
jednak kciuki za chłopców i liczymy
na pierwsze punkty w kolejnych meczach!
Wysokim zwycięstwem zakończył
się mecz Trampkarzy. Podopieczni
Olgerda Wszałkowskiego pokonali na wyjeździe Wkrę Sochocin aż
5:1. Cztery bramki zdobył Nikodem
Sznajder, a jedno trafienie dołożył
Mateusz Czubkowski.
Sprzęt dla Żaków
Trenerzy Łukasz Szelągiewicz i
Daniel Kocięda systematycznie prowadzą zajęcia z grupą Żaków. W
ostatnim czasie dla młodych adeptów raciąskiego klubu zakupiono
stroje sportowe marki Keeza.
RED
kołyków. Odbyły się też warsztaty
tkackie. Uczestnicy na przygotowanych w prosty sposób krosnach, pod
okiem instruktora z firmy „Modra
Sowa”, tkali mini dywaniki. Ta wymagająca wiele cierpliwości aktywność znalazła uznanie w ich oczach
do tego stopnia, że niektórzy zabierali przygotowane przez siebie „krosna" do domu, by tam kontynuować
zabawę.
Od września 2020 mimo wielu
utrudnień i czasowego zawieszenia
zajęć w szkole, czy też całkowite
przejście uczniów na naukę zdalną ze
względu na pandemię COVID-19,
zajęcia świetlicowe pod hasłem
„Nasza świetlica - nasze miejsce” są
w dalszym ciągu realizowane. Prowadzone są zabawy z cementem,
wykonywane obrazy ze skrawków
materiałów, miasteczko z odlewów,
zabawy terapeutyczne
RED

