
Ważna informacja Błękitni liderem!

Wewnątrz numeru znajdą Państwo informacje na temat jod-
ku potasu oraz zasad jego rozprowadzania w razie zagrożenia 
skażeniem radioaktywnym.

Błękitni Raciąż kontynuują bardzo dobrą passę w rozgryw-
kach Klasy B. Zespół Leszka Chyczewskiego jest w tej chwili li-
derem tabeli z kilkupunktową przewagą nad drugim zespołem. 

Więcej na stronie 10.

Inwestujemy w bezpieczeństwo – 17 nowych kamer zostanie zakupionych i zamontowanych na terenie miasta,  
aby ponieść bezpieczeństwo Mieszkańców i ograniczyć zjawisko wandalizmu. Więcej na stronie 3.

 fot. A. Staniszewski
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Słowo Burmistrza Miasta                                               Mariusza Godlewskiego

Szanowni Mieszkańcy,
jako Gmina Miasto Raciąż 

realizujemy projekt grantowy pn. 
„Cyfrowa Gmina”, którego celem 
jest m.in. dalsza cyfryzacja naszej 
jednostki samorządowej, poprzez 
zakupy niezbędnego sprzętu takiego 
jak nośniki danych, specjalistyczne 
oprogramowanie czy programy an-
tywirusowe oraz dążenie do poprawy 
cyberbezpieczeństwa. Na realizację 
tego przedsięwzięcia pozyskałem 
niemal 132 tysiące złotych dofinan-
sowania ze środków Unii Europej-
skiej. W ubiegłym miesiącu zreali-
zowaliśmy jedno z zadań, jakim była 
wymiana przestarzałej i coraz bar-
dziej awaryjnej centrali telefonicznej 
na nową. Nowy sprzęt odpowiada 
obecnym standardom technicznym i 
gwarantuje wysoką jakość połączeń, 
umożliwiając bezpośredni kontakt z 
danym pracownikiem Urzędu Miej-
skiego. Wymiana centrali wiąże się 
także ze zmianą poszczególnych nu-
merów telefonów. Tabela z aktualny-
mi numerami znajduje się na stronie 
internetowej miastoraciaz.pl w za-
kładce „Urząd Miejski”. 

Kolejne ważne inwestycje 
przed nami

Mimo, że okoliczności do prze-
prowadzania dużych inwestycji nie 
są w tej chwili najłatwiejsze, przede 
wszystkim ze względu na duże wzro-
sty cen na rynkach różnego rodzaju 
materiałów, ale także usług, jako 
samorząd realizujemy ważne dla 
lokalnej społeczności inwestycje i 
szykujemy się do przeprowadzenia 
kolejnych. Już 14 czerwca 2022 r. 
otrzymaliśmy Wstępne Promesy 
dofinansowania dwóch inwestycji 
ze środków Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. Pierwsza z nich to 
„Rewitalizacja centrum miasta 
Raciąża”. Będzie ona polegać na re-
witalizacji terenów zielonych i histo-
rycznych. Zadanie obejmuje m.in. 
tereny dwóch parków miejskich 
zlokalizowanych w Raciążu, plac 
Adama Mickiewicza, teren przyle-
gły do budynku Urzędu Miejskiego, 
skwer przy ul. Wolności oraz teren 
historycznego grodziska „Wodna 
Góra” wraz z przebudową części ul. 
Wolności. Zaplanowano m.in. nowe 
nasadzenia drzew i wykonanie ale-
jek parkowych. W ramach zadania 
utworzona zostanie poszerzona stre-
fa relaksu obejmująca m.in. teren 
Parku Miejskiego zlokalizowanego 
przy ul. Mławskiej w Raciążu. Teren 
ten łączy się bezpośrednio z obecnie 
istniejącym obszarem rekreacyjno-
-sportowym (plac zabaw z plenerową 

siłownią). Ponadto w ramach zada-
nia zaplanowano do utworzenia rów-
nież ścieżki edukacyjne w ww. parku. 
Ogólny koszt inwestycji to 4 900 000 
zł, z czego 4 410 000 zł wyniesie do-
finansowanie, zaś 490 000 zł wkład 
własny miasta. Druga inwestycja to 
„Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Witkowie”, polegająca na 
budowie trzech studni głębinowych, 
zakupie i instalacji nowego systemu 
uzdatniania wody z poprawą barwy, 
zakupie agregatu prądotwórczego 
oraz przebudowie instalacji zbior-
nika wód popłucznych. Realizacja 
przedmiotowej inwestycji pozwoli 
zapewnić bezawaryjną pracę Sta-
cji Uzdatniania Wody, w którą za-
opatrywani są zarówno mieszkańcy 
Miasta i Gminy Raciąż. Koszt całej 
inwestycji to 4 mln złotych, gdzie 
3,8 mln złotych to dofinansowanie, 
a wkład własny miasta to 200 tysięcy 
złotych. Będzie to niezwykle ważne 
przedsięwzięcie w kontekście zabez-
pieczenia Mieszkańcom dostępu do 
wody pitnej. Ta inwestycja znacząco 
obniży zagrożenie związane z awaria-
mi poszczególnych urządzeń, które 
mogłyby powodować dłuższe prze-
rwy w dostawie wody. 

Drogi niezmiennie prioryte-
tem 

13 września 2022 r. Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego przyjął 
Uchwałę w sprawie wprowadzenia 

zmian w zadaniach realizowanych 
przy pomocy finansowej w ramach 
Instrumentu wsparcia zadań waż-
nych dla równomiernego rozwo-
ju województwa mazowieckiego. 
Wnioskowałem o przesunięcie 
środków w kwocie 441 000,00 zł z 
zadania pn. „Przebudowa ulicy Rzeź-
nianej” na zadanie pn. „Przebudowa 
ulicy Reymonta”. Składając wniosek 
o dofinansowanie zadania „Prze-
budowa ulicy Rzeźnianej” w 2019 
roku Gmina Miasto Raciąż założyła 
przebudowę drogi w zakresie 590 
mb, jednak z uwagi na pozyskanie 
środków z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych i ówczesnych 
możliwości finansowych Gminy, 
przebudowaliśmy wraz z PGKiM już 
413 mb drogi we własnym zakresie, 
zatem do zrealizowania zostało jedy-
nie 177 mb. W związku z powyższym 
zwróciłem się z prośbą o przesunięcie 
niewykorzystanej kwoty dotacji na 
inne zadanie, również realizowane w 

ramach Instrumentu, tj. „Przebudo-
wa ulicy Reymonta”. W ramach prac 
zostanie rozszerzony zakres rzeczowy 
zadania polegającego na dokonaniu 
podziału i wykupu działek pod drogę 
oraz na wprowadzeniu budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy 
Reymonta. Kompleksowa budowa 
ulicy Reymonta wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą pozwoli na bar-
dziej ekonomiczne wydatkowanie 
środków publicznych, bez potrzeby 
budowy samej kanalizacji. Jeśli zaś 
chodzi o ulicę Rzeźnianą, tak jak 
zapowiadałem, do końca 2022 roku 
zyska ona nową nawierzchnię i stanie 
się w całości utwardzona. 

Dzień Seniora 
20 października obchodziliśmy 

Europejski Dzień Seniora, a dwa dni 
później w sali widowiskowej MC-
SKiR w ramach projektu pn. „Ak-
tywni seniorzy w Raciążu” odbyły 
się jego uroczyste obchody. Seniorzy 
to jedna z najaktywniejszych, a także 
najważniejszych grup społecznych 
tworzących naszą lokalną, raciąską 
społeczność. Jako Burmistrz Miasta, 
razem z samorządem miejskim od 
wielu lat wspieramy ich pod wie-
loma względami, nie tylko finan-
sowymi. Jako jedni z pierwszych w 
naszym województwie powołaliśmy 
Miejską Radę Seniorów jako organ 
konsultacyjny i doradczy w kwe-
stiach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Korzystanie z mą-
drości i życiowego doświadczenia 
raciążan, którzy w niej zasiadają, jest 
niezwykle ważnym przywilejem, z 
którego z chęcią korzystam. Cieszę 
się, że seniorzy działają wbrew krążą-
cym stereotypom, chcą być czynny-
mi uczestnikami życia społecznego w 
Raciążu, a także inicjatorami wielu 
ciekawych akcji. Raz jeszcze wszyst-
kim seniorom życzę dużo zdrowia, 
radości i chęci do rozwijania posia-
danych pasji, ale także niesłabnącego 
zapału do odkrywania nowych. 

Nie wstydźmy się prosić o po-
moc 

10 października obchodzimy 
Światowy Dzień Zdrowia Psychicz-
nego - to międzynarodowy dzień 
globalnej edukacji w zakresie zdro-
wia psychicznego, a także wspierania 
walki ze społeczną stygmatyzacją i 
wykluczeniem. Codzienny stres, dy-
namiczne tempo życia, brak czasu 
dla siebie i innych, brak czasu na od-
poczynek i wyciszenie od nadmier-
nych bodźców sprzyjają pojawieniu 
się zaburzeń w strefie emocjonalnej 
i psychicznej. Każdy z nas może ode-
grać ważną rolę w zwiększaniu świa-
domości na temat znaczenia zdrowia 
psychicznego w codziennym życiu 
oraz wskazywać, że szukanie pomo-
cy odpowiedniego specjalisty nie jest 
powodem do wstydu.
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24 października  2022 r. w 
budynku Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji w 
Raciążu odbyła się XXXIV Sesja 
Rady Miejskiej. Na sesji obec-
nych było 15 radnych, a także 
osoby spoza Rady – Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski, Se-
kretarz Renata Kujawa, Skarb-
nik Maria Karwowska, a także 
zaproszeni goście – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Raciążu 
Elżbieta Tobolska oraz Dyrektor 
Przedszkola Miejskiego Iwona 
Karpińska.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski, który 
przedstawił informację na temat 
wydarzeń, które odbyły się od czasu 
ostatniej sesji. Przekazał, że Gmina 
Miasto Raciąż cały czas realizuje pro-
jekt „Wzrost potencjału kulturalnego 
regionu poprzez rozwój infrastruk-
tury kulturalnej w Gminie Miasto 
Raciąż”. W jego ramach 30 czerwca 
2022 r. podpisano umowy na zakup 
i dostawę wyposażenia pracowni 
fotograficznej (koszt 35 753,64 zł), 
ceramicznej (koszt 23 000,00zł), 
kawiarni (koszt 74 562,98 zł) oraz 
na zakup fotolustra wraz z akceso-
riami (koszt 27 000,00 zł). Ponad-
to 26 września 2022 r. podpisano 
umowę z wykonawcą (ProfiAudio 
IP Zbigniew Pogorzelski z Warsza-
wy) na zakup i dostawę sprzętu do 
rozgłośni radiowej, która docelowo 
będzie znajdowała się w MCKSiR w 
Raciążu. Koszt tego przedsięwzięcia 
to 79 150 zł. 13 października 2022 
r. podpisano umowę z firmą HAL-

TOM SPORT Tomasz Tylicki z sie-
dzibą w Mławie – wykonawcą robót 
budowlanych w zakresie placów ze-
wnętrznych przy MCKSiR oraz bu-
dynku Biblioteki (więcej przeczytają 
Państwo w oddzielnym tekście na 
łamach tego numeru „Pulsu”). Po-
nadto do końca października 2022 
r. wszczęte zostanie postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie remontu wnętrza bi-
blioteki oraz pomieszczenia z prze-
znaczeniem na rozgłośnię radiową 
w MCKSiR, zgodnie z dokumen-
tacją techniczną dotyczącą aranża-
cji wnętrza biblioteki, w tym m.in. 
wykonania pracowni tematycznych: 
Dziejów Raciąża, fotograficznej, ce-
ramicznej i multimedialnej. Łączny 
koszt projektu to 2 282 616,76 zł, z 
czego dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego wynosi 1 521 404,63 zł, 
zaś promesa z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego to 533 
596,82 zł, a wkład własny miasta 
to 227 615,31 zł. Gospodarz mia-
sta przypomniał również, że Gmina 
Miasto Raciąż musi osiągnąć zakła-
dany w projekcie „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – kanalizacyj-
nej w Gminie Miasto Raciąż” efekt 
ekologiczny w postaci nowo przy-
łączonych mieszkańców do rozbu-
dowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Nie wywiązanie się z założeń pro-
jektowych, tj. m.in. nie osiągnięcie 
efektu ekologicznego na zakładanym 
poziomie będzie skutkowało propor-
cjonalnym zwrotem dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej pozy-
skanego na realizację przedmiotowej 

inwestycji. Podkreślił, że podłączenie 
gospodarstwa domowego do kanali-
zacji miejskiej ma wpływ na koszty, 
jakie każde gospodarstwo domowe 
ponosi za odprowadzanie ścieków. 
Mariusz Godlewski odniósł się tak-
że do mieszkańców korzystających z 
szamb – jedyną firmą, jaka na tere-
nie miasta może legalnie opróżniać 
tego typu zbiorniki jest PGKiM w 
Raciążu, ponieważ jako jedyna zło-
żyła dokumenty o wydanie pozwole-
nia. Korzystanie z usług innych firm 
może zakończyć się karą zarówno 
dla właściciela nieruchomości, jak i 
osoby opróżniającej zbiornik na nie-
czystości. 

Podczas obrad Radni przyjęli na-
stępujące uchwały: 

• Uchwałę XXXIV/290/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Współpracy 

Gminy Miasto Raciąż z organizacja-
mi pozarządowymi oraz z podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2023 rok;

• Uchwałę XXXIV/291/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy na dzierżawę części nie-
ruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasto Raciąż;

• Uchwałę XXXIV/292/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy na dzierżawę części nie-
ruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasto Raciąż;

• Uchwałę XXXIV/293/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 
października 2022 r. w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 
na terenie miasta Raciąż;

• Uchwałę XXXIV/294/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Miasto Raciąż;

• Uchwałę XXXIV/295/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Miasto Raciąż na rok 2022;

• Uchwałę XXXIV/296/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 
października 2022 r. w sprawie opła-
ty od posiadania psów;

• Uchwałę XXXIV/297/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
24 października 2022 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty 
targowej;

• Uchwałę XXXIV/298/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 
października 2022 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych;

• Uchwałę XXXIV/299/2022 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 
października 2022 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień z tego 
podatku.

RED

Obradowali miejscy Radni

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Kilkanaście nowych kamer, 
dyski do zapisu danych, a tak-
że działania we współpracy z 
Komisariatem Policji w Raciążu 
– wszystko to zostanie zreali-
zowane w ramach zadania pn.  
„Bezpieczeństwo w miejscach 
publicznych na terenie Gminy 
Miasto Raciąż”. 

29 września 2022 r. do Urzędu 
Miejskiego w Raciążu wpłynęła in-
formacja od Wojewody Mazowiec-
kiego o przyznaniu Gminie Miasto 
Raciąż dofinansowania na realizację 
wyżej wymienionego zadania. Będzie 
ono wykonane w ramach „Rządo-
wego programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych zachowań 
RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Wła-
dysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Dzięki finansowemu wsparciu 
nasz samorząd zakupi i zainstaluje 17 
nowych kamer wraz z niezbędną in-
frastrukturą towarzyszącą, które po-
jawią się w miejscach sugerowanych 
przez Komisariat Policji w Raciążu. 
Ponadto, system miejskiego monito-
ringu zostanie rozbudowany o nowy 
rejestrator 16-kanałowy, a także 2 

dyski niezbędne do zapisu danych 
(jeden o pojemności 8 TB i jeden o 
pojemności 4 TB). 

W ramach zadania planowane jest 
przeprowadzenie działań podnoszą-
cych świadomość na temat społecz-
nych zagrożeń w wymiarze lokalnym 
i skutecznych metod ich zapobiega-
nia współorganizowane z Komisaria-
tem Policji ze szczególnym wykorzy-
staniem dzielnicowych. Będą także 
szkolenia z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej.

Bardzo cieszę się, że po raz kolej-
ny otrzymujemy wsparcie ze strony 
Wojewody, dzięki czemu będzie-
my mogli czuć się bezpieczniej na 
terenie miasta, chroniąc przede 
wszystkim Mieszkańców, ale także 
infrastrukturę miejską przed wan-
dalizmem – mówi Burmistrz Ma-
riusz Godlewski. 

Całkowity koszt realizacji zadania 
to 110 827,00 zł, z czego 100 tysię-
cy złotych wyniesie dofinansowanie, 
a pozostała kwota to wkład własny 
Gminy Miasto Raciąż. 

RED
 

W trosce o Mieszkańców

Inwestujemy w bezpieczeństwo
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10 października 2022 r. opu-
blikowany został ogólnopolski 
ranking pisma samorządu te-
rytorialnego „Wspólnota” do-
tyczący wydatków inwestycyj-
nych w latach 2019-2021. Biorąc 
pod uwagę statystyki naszego 
powiatu, Raciąż znalazł się na 3. 
miejscu tego zestawienia. 

W rankingu „Wspólnoty” nasz 
samorząd był klasyfikowany w ka-
tegorii „Miasta Inne”. Raciąż zajął 
185. miejsce na 620 miast znajdują-
cych się w zestawieniu, wyprzedzając 
m.in. Rabkę-Zdrój, Pasłęk czy Mar-
ki, a więc miasta 2-3 razy większe 
pod względem zaludnienia. W la-
tach 2019-2021 zgodnie z danymi 
zawartymi w rankingu wydaliśmy 
na inwestycje średnio 1015,39 zł na 
mieszkańca. 

Biorąc pod uwagę powiat płoński, 
nasze miasto uzyskało trzeci wynik 
ustępując Płońskowi (1572,11 zł 

na mieszkańca) oraz Gminie Nowe 
Miasto (1559,26 zł na mieszkańca). 

Miejsce, na którym znaleźliśmy 
się w rankingu "Wspólnoty" to 
potwierdzenie dobrze wykonywa-
nej pracy i systematycznego roz-
woju naszego miasta. Jako Gmina 
Miasto Raciąż inwestujemy m.in. 
w infrastrukturę drogową, tereny 
zielone, a ostatnio także w zasoby 
mieszkaniowe, poprzez budowę 
dwóch bloków komunalnych przy 
ulicy Akacjowej. Nie zamierzamy 
jednak spocząć na laurach, bo do 
końca 2023 r. planujemy wykonać 
kolejne kilkanaście inwestycji dro-
gowych za kwotę niemal 15 mln 
złotych. Działamy dalej! – napisał 
na swojej facebookowej stronie Bur-
mistrz Mariusz Godlewski. 

RED

 

Ranking pisma „Wspólnota” 

Liderzy inwestycji - Miasto Raciąż na 3. miejscu w powiecie płońskim

W Urzędzie Miejskim w Ra-
ciążu działa punkt konsulta-
cyjno - informacyjny w ramach 
programu „Czyste Powietrze”. 
Mieszkańcy Miasta mogą dzięki 
temu skorzystać z pomocy przy 
wypełnianiu wniosków o dofi-
nansowanie. 

Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródła ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Program skierowany jest do osób 
fizycznych, które są: 

- właścicielami/współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego lub 

- wydzielonego w budynku jed-
norodzinnym lokalu mieszkalnego z 
wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Program obejmuje trzy grupy be-
neficjentów:

• uprawnionych do podstawowe-
go poziomu dofinansowania – oso-
by, których dochód roczny nie prze-
kracza 100 000 zł

• uprawnionych do podwyższo-

nego poziomu dofinansowania – 
osoby, których przeciętny miesięczny 
dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym nie przekracza:

1 564 zł (gospodarstwo wielooso-
bowe) lub

2 189 zł (gospodarstwo jednooso-
bowe),

• uprawnionych do najwyższego 
poziomu dofinansowania – osoby, 
których przeciętny miesięczny do-
chód na osobę w gospodarstwie do-
mowym nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobo-
we) lub

1 260 zł (gospodarstwo jednooso-
bowe).

Dotacja może wynosić do 30 000 
zł dla podstawowego poziomu dofi-
nansowania, 37 000 zł dla podwyż-
szonego poziomu dofinansowania i 
69 000 zł dla najwyższego poziomu 
dofinansowania.

Przedsięwzięcia, które mogą być 
dofinansowane to m.in. wymiana 
źródła ciepła, ocieplenie przegród 
budowlanych, wymiana stolarka 
okiennej oraz drzwiowej. 

Ponadto informujemy, że od 1 
stycznia 2022 r. nie ma możliwości 

składania wniosków o dotacje na ko-
tły węglowe.

Szczegółowe informacje znaj-
dziecie Państwo na stronie: https://
czystepowietrze.gov.pl/czyste-powie-
trze/. Osoby zainteresowane dofi-
nansowaniem w ramach programu 
zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego w celu umówienia się na kon-
sultacje - (23) 683 48 66. 

Godziny otwarcia punktu: 
wtorki i środy: 7:30 – 10:30 
czwartki: 11:00 – 15:00

UM Raciąż

Działamy dla środowiska

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Miasto Raciąż
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Szanowni Mieszkańcy,
prosimy o zapoznanie się z in-

formacją dotyczącą jodku po-
tasu i postępowania w razie 
skażenia radioaktywnego.

Informujemy, że na terenie 
miasta utworzone zostały dwa 
punkty wydawania tabletek 
jodku potasu:

Poradnia Rodzinna „Zdro-
wie”- Raciąż, ul. Mławska 15

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Madent-Med, ul. 
Błonie 22.

 

WAŻNE 
Wydawanie preparatu jodku 

potasu w punktach wydawania 
nastąpi dopiero PO DECYZJI 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o rozpoczęciu 
akcji wydawania tabletek. Na 
tę chwilę takiej decyzji nie ma.

Do tego momentu punkty wy-
dawania preparatu będą nie-
czynne i nie ma konieczności 
udawania się do nich.

UM Raciąż  

UWAGA

Ważne informacje na temat JODKU POTASU
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Jako Gmina Miasto Raciąż re-
alizujemy projekt pn. "Wzrost 
potencjału kulturalnego regio-
nu poprzez rozwój infrastruktu-
ry kulturalnej w Gminie Miasto 
Raciąż”. Chcemy dzięki niemu 
poprawić dostępność do zaso-
bów kultury w naszym mieście 
m.in. poprzez modernizację in-
frastruktury, zakup sprzętu czy 
cyfryzację.

13 października 2022 r. Burmistrz 
Miasta Mariusz Godlewski wraz z 
Panią Skarbnik Małgorzatą Karwow-

ską podpisali umowę z firmą Haltom 
Sport z siedzibą w Mławie, która w 
ramach projektu przeprowadzi pra-
ce związane z zagospodarowaniem 
terenu przy budynkach Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
(plac od strony ulicy Nadrzecznej) 
oraz Biblioteki Miejskiej (dawny bu-
dynek poczty). Wykonawca zajmie 
się m.in. utwardzeniem terenu, wy-
mianą ogrodzenia, montażem per-
goli i elementów małej architektury, 
czy instalacją instrumentów muzycz-
nych na potrzeby muzycznego placu 
zabaw. Koszt wspomnianych prac to 

ponad 300 tysięcy złotych.
20 października odbyło się oficjal-

ne przekazanie terenów, na których 
prace będą przeprowadzone. Czas, 
jaki wykonawca ma na ich wykona-
nie to 6 miesięcy. Łączny koszt reali-
zacji całego projektu to niemal 2,3 

mln złotych, jednak dzięki środkom 
zewnętrznym pozyskanym przez 
Burmistrza z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckie-
go, a także Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, samorząd 
miejski z własnych środków wyda na 

ten cel ponad 227 tysięcy złotych.
Serdecznie dziękuję za przyzna-

ne wsparcie i cieszę się, że Raciąż 
idzie do przodu na kolejnym polu 
- tym razem kulturalnym – podkre-
śla Mariusz Godlewski. 

RED

Projekt w realizacji

Kulturalne inwestycje przed nami

OGŁOSZENIE 
 
 

           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Raciążu, ul. Jana Pawła 

II 1B ogłasza, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym nr 12 o powierzchni użytkowej 37,50 

m2, zlokalizowanym w budynku przy ul. 19 Stycznia 17 na III piętrze, składającym się z 2 pokoi, 

kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Z dużego pokoju wyjście na balkon. Lokal wymaga remontu. 

(III przetarg) 
 

Wartość lokalu wynosi 78 570,00 zł /słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy 
pięćset siedemdziesiąt 00/100 / 

 
Zarząd Ogłasza nieograniczony przetarg na sprzedaż w/w lokalu: 

 

Termin składania ofert 09.11.2022r. godz. 11:00 
 

Otwarcie ofert w dniu 09.11.2022r. godz. 11:30 
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 3928,50 zł. (słownie 

złotych: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem 50/100 zł) 
 

Wpłaty wadium można dokonać na rachunek bankowy nr 28 8011 0008 0100 0957 1270 0001 w 

Banku Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki oddz. w Raciążu przy ul. Jana Pawła II 7 w 

terminie do dnia 09.11.2022r. do godz. 11:00. 
 

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie dokonać wpłaty zaoferowanej kwoty 

pomniejszonej o wpłacone wadium. 
 

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty 

zaoferowanej sumy w terminie 40 dni, tj. do dnia 20.12.2022r. 
 

Nabywca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty: notarialne, opłaty sądowe, podatek od 

czynności cywilnoprawnych oraz wnosić od dnia 01.12.2022r. opłatę za mieszkanie. 
 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
 

W celu obejrzenia lokalu należy kontaktować się z GZM pod nr tel. 23 679 12 47 w godz. 9:00 – 

13:00. 
 

Przed złożeniem ofert należy zapoznać się z regulaminem przetargów na lokale odzyskane przez 

Spółdzielnię, aby uzyskać informację co powinna zawierać oferta przetargu – od poniedziałku do 

piątku w biurze Spółdzielni w godz. 8:00 - 14:00. 
 

Należność uregulujemy po otrzymaniu faktury.                                                Nasz NIP 5670005309 
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W sobotę 22 października 2022 
r. w ramach projektu pn. „Aktywni 
seniorzy w Raciążu” współfinan-
sowanego ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego oraz 
Samorząd Miasta Raciąż, którego 

inicjatorem jest Burmistrz Miasta 
Raciąż – Mariusz Godlewski, w sali 
widowiskowej MCKSiR zorganizo-
wano uroczyste obchody Dnia Se-
niora. Władze miasta reprezentowali 
Burmistrz Mariusz Godlewski oraz 

Sekretarz Renata Kujawa. W trakcie 
wydarzenia seniorzy, którzy uczest-
niczyli w Przeglądzie Twórczości Se-
nioralnej, otrzymali podziękowania 
za godne reprezentowanie naszego 
miasta. Nie zabrakło rzecz jasna ży-
czeń i podziękowań dla przedstawi-
cieli tej grupy społecznej, która jest 
jedną z najprężniejszych w Raciążu. 
Punktem kulminacyjnym wieczoru 
był występ aktorki Anny Kukaw-
skiej. 

Gmina Miasto Raciąż od wielu lat 
seniorów i ich wszelkie inicjatywy 
skierowane bardzo często do całej 
miejskiej społeczności. Inicjatywa 
Burmistrza Mariusza Godlewskiego 
o utworzeniu Miejskiej Rady Se-
niorów była jedną z pierwszych tego 
typu idei na terenie całego Mazow-
sza. 

RED

14 października 2022 r. w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu 
odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. Na wydarze-
niu zjawili się przedstawiciele miej-
skich władz – Burmistrz Mariusz 
Godlewski, Sekretarz Renata Kujawa 
oraz Skarbnik Maria Karwowska. 
Obecni byli rzecz jasna członkowie 
grona pedagogicznego, pracowni-

cy obsługi i uczniowie. Uroczystość 
była wyjątkowa także ze względu 
na obecność nauczycieli-emerytów, 
którzy ukształtowali wielu raciążan, 
wprowadzając ich na ścieżkę eduka-
cji.

W czasie wydarzenia uczniowie za-
prezentowali swoje umiejętności wo-
kalne, a także aktorskie, prezentując 
humorystyczne scenki nawiązujące 
do szkolnych wydarzeń. Przyznali 

oni także swoje wyróżnienia dla na-
uczycieli. 

Nagrody dla członków grona pe-
dagogicznego przyznał także gospo-
darz naszego miasta - dwie Nagrody 
Burmistrza, które trafiły do Pań Jo-
anny Wawrowskiej oraz Iwony Cho-
lińskiej. 

RED

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej

Dzień Edukacji Narodowej
 w Szkole Podstawowej w Raciążu Co słychać w „Psijaznej Dłoni”?

Staś znalazł nowy dom!
W ostatnim czasie dotarły do 

nas bardzo pozytywne informa-
cje ze stowarzyszenia Psijazna 
Dłoń. Jeden z jego podopiecz-
nych – Staś – znalazł swój nowy 
dom, przenosząc się na drugi 
koniec Polski! 

Staś to około 5-letni pies w typie 
owczarka niemieckiego. Od 6 mie-
sięcy był lokatorem kojca w miejskiej 
przechowalni i z utęsknieniem czekał 
na nowego właściciela i nowy dom. 
Jego sytuacja zmieniła się w połowie 
października, kiedy wyruszył wraz 
z członkami stowarzyszenia do… 
Wrocławia. 

Z Psijazną Dłonią skontaktował 
się bowiem Pan Paweł, który zaadop-
tował Stasia! Jego nowy pan jest te-
norem, dlatego też czworonóg otrzy-
mał nowe imię – Bas. Na zdjęciach 
wykonanych już na Dolnym Śląsku 
widać, że pies u nowych właścicieli 
zaaklimatyzował się znakomicie i ta-
kie obrazki niezwykle cieszą. 

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

RED 

Świętowali w MCKSiR

Dzień Seniora w Raciążu
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Trwa dobra passa zespołu 
Błękitnych Raciąż, który po re-
aktywacji przystąpił do rozgry-
wek Płockiej Klasy B. Po uda-
nym wrześniu, w październiku 
raciążanie także dali kibicom 
powody do zadowolenia. 

W 5. kolejce ligowej Błękitni za-
grali na wyjeździe z GKS II Góra i 
wygrali pewnie, aż 5:1. Hat-trickiem 
popisał się Dominik Nawrocki, a po 
golu dołożyli jeszcze Krystian Ró-
żański i Mariusz Borzykowski. 

W kolejnym meczu podopieczni 
Leszka Chyczewskiego zmierzyli się 
na stadionie przy Sportowej 1 ze 
Świtem II Staroźreby. Do przerwy 
bramki nie padły, ale w drugiej poło-
wie prowadzenie objęli goście – Świt 
trafił w 56. minucie. Końcówka na-
leżała jednak do gospodarzy – 13 mi-
nut później do remisu doprowadził 
Dominik Nawrocki, a wynik na 2:1 
dla Błękitnych ustalił Michał Lewan-
dowski w 75. minucie. 

W 7. serii spotkań drużyna zmie-
rzyła się na wyjeździe ze Zjednoczo-
nymi Bulkowo. Wynik po 15 mi-

nutach otworzył Krystian Różański, 
a w drugiej części gry prawdziwy 
popis dał Mariusz Borzykowski, któ-
ry pokonał bramkarza gospodarzy 
trzykrotnie – w 65., 70., i 80. minu-
cie. Raciążanie przywieźli ze sobą 3 
punkty, 4 bramki i czyste konto. 

W 8. kolejce kibiców czekały małe 
derby – starcie ze Skrą II Drobin. 
Po niełatwym meczu Błękitni zain-
kasowali kolejny komplet punktów 
wygrywając z rywalem „zza miedzy” 
2:0. Oba gole padły po rzutach kar-
nych – w 35. minucie z 11 metrów 
trafił Krystian Różański, a na dwie 
minuty przed końcem spotkania 
tego samego dokonał Eryk Janiszew-
ski. Zespół z Raciąża zdobył jak na 
razie najwięcej goli spośród wszyst-
kich 11 drużyn Klasy B – aż 32. 
Wspólnie z Mazovią Słubice ma też 
najlepszą defensywę – tylko 10 stra-
conych bramek. 

(Mecz ze Spartą Miszewo został 
rozegrany po zamknięciu tego wyda-
nia gazety). 

RED

Sekcja bokserska Błękitnych 
Raciąż ruszyła niespełna dzie-
więć miesięcy temu, a na począt-
ku października reprezentant 
klubu osiągnął ogólnopolski 
sukces. Kamil Kędzierski zdobył 
srebrny medal Mistrzostw Pol-
ski Młodzików, które odbyły się 
w Bytowie. 

Przygotowania do imprezy w wo-
jewództwie pomorskim trwały przez 
ostatnie dwa miesiące, podczas któ-
rych Kamil trenował i toczył walki 
sparingowe pod okiem trenera Mar-
cina Brzeskiego. Panowie współpra-
cują od roku. Zawodnik pochodzący 
z Drobina podczas mistrzostw star-
tował w kategorii do 90 kg.

Młody pięściarz rozpoczął turniej 
najlepiej jak mógł, czyli od zwycię-
stwa. W kolejnej rundzie również 
okazał się lepszy, wygrywając stosun-

kiem 4:1, zapewniając sobie awans 
do półfinału. Kamil nie miał za-
miaru się zatrzymywać i po zwycię-
stwie stosunkiem 3:0 reprezentant 
Błękitnych Raciąż zameldował się w 
finale swojej kategorii wagowej. Tam 
musiał uznać wyższość zdecydowa-
nie bardziej doświadczonego rywala, 
jednak srebrny medal to z pewnością 
duży sukces.

Gdybym nie wierzył w Kamila 
nie jechalibyśmy na mistrzostwa 
Polski. Dodam ze Kamil przed za-
wodami nie odbył walki w ringu. 
Na mistrzostwach stoczył swoje 
pierwsze cztery pojedynki, a ry-
wale mieli ich na koncie od 10 do 
30. Kamil z walki na walkę robił 
jednak postępy, a miał jedną wal-
kę więcej niż pozostali. W finale 
boksował z mistrzem Polski z ubie-
głego roku i brązowym medalistą 
mistrzostw Europy – mówi trener 

Marcin Brzeski. 
Dodaje również, że usłyszał wiele 

pochlebnych opinii na temat Kamila 

i umiejętności od innych trenerów 
obecnych na imprezie w Bytowie. 
Podczas mistrzostw Polski razem z 

Kamilem Kędzierskim oprócz trene-
ra Marcina Brzeskiego był także tre-
ner Mateusz Groszkowski. 

Serdeczne gratulacje dla zawod-
nika oraz trenerów - Marcina Brze-
skiego i Mateusza Groszkowskiego, 
a także zarządu klubu. Cieszę się, że 
obok piłki nożnej zaszczepiamy mło-
dzieży pasję do kolejnego sportu. 
Jako Burmistrz Miasta systematycz-
nie wspieram działania sekcji bok-
serskiej Błękitnych Raciąż i jestem 
przekonany, że będziemy świadka-
mi kolejnych sukcesów – napisał na 
swojej stronie facebookowej Bur-
mistrz Miasta Mariusz Godlewski. 

Wyjazd do Bytowa był możliwy 
dzięki wsparciu ze strony Burmistrza 
Miasta, Banku Spółdzielczego w Ra-
ciążu, firmy Polmlek, a Wójta Gmi-
ny Raciąż. 

RED

Wiadomości sportowe

Błękitni liderem!

Sekcja Boks Raciąż

Zawodnik Błękitnych Raciąż medalistą Mistrzostw Polski Młodzików w boksie! 

 fot. A. Staniszewski

 fot. A. Staniszewski
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Rozpoczął się sezon grzew-
czy 2022/2023, który trwa od 
1 października 2022 r. do 31 
marca 2023 r. „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa!”, to 
ogólnopolska kampania edu-
kacyjno-informacyjna na temat 
zagrożeń związanych m.in. z za-
truciem tlenkiem węgla.

Strażacy apelują o właściwe przy-
gotowanie instalacji grzewczych, 
kominowych, wentylacyjnych i wy-
posażenie domów w czujniki gazu, 
tlenku węgla i dymu.

W zeszłorocznym sezonie 
2021/2022 na terenie województwa 
mazowieckiego odnotowano 113 
interwencji związanych z tlenkiem 
węgla. Niestety śmierć w ww. zdarze-
niach poniosło 3 osoby, a 50 zostało 
poszkodowanych. Dla porównania 
w sezonie 2020/2021 odnotowano 
149 zdarzeń, 6 przypadków śmier-
telnych i 69 rannych osób.

W okresie jesienno-zimowym, w 
naszym kraju w mieszkaniach i do-
mach wzrasta ryzyko powstania po-
żarów. Najczęściej dochodzi do nich 
w wyniku wad, albo niewłaściwej 
eksploatacji urządzeń grzewczych, 
elektrycznych i gazowych. W tym 
samym okresie odnotowywany jest 

także wzrost liczby zatruć tlenkiem 
węgla, zwanym "cichym zabójcą", 
gdyż jest niewidoczny oraz nie ma 
smaku, ani zapachu.

Główne przekazy tegorocznej 
kampanii 

• Każdego roku w naszych miesz-
kaniach i domach powstaje kilka-
dziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysię-
cy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji 
tlenku węgla. Nasz dom jest miej-
scem, w którym każdy z nas czuje 
się najbezpieczniej. Pomimo tego, to 
właśnie tam ginie największa liczba 
osób, a ofiarami pożarów są najczę-
ściej ich sprawcy.

• Tlenek węgla to bardzo trujący 
gaz. Nie jest on wyczuwalny przez 
ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE 

usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE po-
czujesz!

• W okresie grzewczym wzrasta 
ryzyko powstania pożarów i zatruć 
tlenkiem węgla w budynkach miesz-
kalnych. Źródłem emisji tlenku wę-
gla są urządzenia grzewcze opalane 
drewnem, węglem, gazem, olejem 
opałowym.

• Co roku, a tym bardziej przed 
rozpoczęciem sezonu grzewczego 
należy wykonać obowiązkowe okre-
sowe przeglądy i czyszczenie przewo-
dów kominowych oraz sprawdzenie 
instalacji wentylacyjnej.

• Państwowa Straż Pożarna reko-
menduje instalowanie czujek tlenku 
węgla i dymu.

• Państwowa Straż Pożarna przy-
pomina o obowiązku właściwego 
utrzymania stanu technicznego czu-
jek dymu i tlenku węgla (m.in. wy-
mianę baterii). Osobom starszym 
strażacy gotowi są pomóc w zamon-
towaniu danej czujki lub wymianie 
w nich baterii.

• Państwowa Straż Pożarna zwraca 
uwagę na fakt, że czujka tlenku wę-
gla nie zastępuje przeglądu technicz-
nego przewodów wentylacyjnych i 
kominowych.

PSP, RED

Kampania Państwowej Straży Pożarnej

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
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