NR 11 (115) LISTOPAD 2020 ISSN 2657-9219

Raciąż liderem powiatu płońskiego!
Z najnowszego rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "WSPÓLNOTA"
dotyczącego skuteczności w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2019 wynika, że nasze miasto
w skali powiatu pozyskało ich najwięcej
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 2452,94 zł. Raciąż jest na 1. miejscu również w kwestii wydatków inwestycyjnych.
Więcej wewnątrz numeru.

Inteligentne przejścia dla pieszych Burmistrz apeluje – nośmy maseczki
Na początku listopada zakończyły się ostatnie prace przy tworzeniu „inteligentnych” przejść
dla pieszych na terenie Raciąża.
Na początku września Burmistrz
pozyskał na ten cel dotację ze
środków Województwa Mazowieckiego.

Wewnątrz numeru znajdą
Państwo apel Burmistrza Miasta związany z bezpośrednim
zagrożeniem epidemicznym na
terenie Raciąża.
Więcej na stronie 5.

Więcej na stronie 4

Kolejna książka o historii Raciąża
11 listopada, choć w wersji
online, miała miejsce oficjalna
premiera książki autorstwa miejskiego radnego Ireneusza Leszka
Brdaka - „Miasto Raciąż i Ziemia
Raciąska w latach 1918-1958”. To
kolejna pozycja opowiadająca o
bogatej historii naszego miasta,
którą każdy pasjonat powinien
mieć na swojej półce.
Więcej wewnątrz numeru.

Nowe miejsca parkingowe w mieście
W ostatnim czasie odbywały
się prace związane z przygotowaniem placu pod nowe miejsca
parkingowe na ulicy Warszawskiej, które będą ogólnodostępne dla mieszkańców.
Więcej na stronie 4.

2

Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta
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zanowni Mieszkańcy,
co jakiś czas pojawiają się
głosy niektórych z Państwa, dotyczące stanu nawierzchni na ulicy
Płockiej. Można przeczytać, że ulica Płocka została zdewastowana, że
nikt się nią nie zajmuje i pojawiają
się żądania natychmiastowego wylania tam nowego asfaltu. Mieszkańcy
wskazują też na brak wymalowanych
przejść dla pieszych. Podobne zarzuty pojawiają się do ulicy Zakolejowej, oraz braku na tej ulicy oświetlenia. Chciałbym się odnieść do tych
stwierdzeń.
Po pierwsze, stan ulicy Płockiej
trzeba widzieć w kontekście całego
miasta. Większość ulic w Raciążu
wybudowano w latach 70-tych i 80tych ubiegłego wieku. Dlatego duża
część z nich po kilkudziesięciu latach wymaga remontów. W kolejce
do przebudowy czekają ulice, które
w ogóle nie są utwardzone - między innymi Polna, Dobrzańskiego,
Wnorowskiego, Mieszka I, Batorego, Jesionowa, Reymonta, częściowo Rzeźniana, Lipowa, Barańskiego
i kilka innych. Do tego wiele ulic,
które mają asfalt, już wymaga remontów, np. Parkowa, Przechodnia,
Wolności, Kościuszki, Dworcowa,
Plac Mickiewicza, Zakolejowa i inne.
Dlatego najważniejsze dla mnie jako
burmistrza jest poprawa stanu dróg.
Na tym się koncentruję. W ostatnich latach zmodernizowaliśmy jako
samorząd nawierzchnie na ulicach
Błonie, Nadrzeczna, Hankiewicza,
Ogrodowa, Kwiatowa, Zielona, Słoneczna, Cicha, Jana Pawła II czy Piłsudskiego. Przy współpracy z powiatem zmodernizowana została ulica
Mławska oraz 11 listopada. Częściowo utwardziliśmy ulicę Rzeźnianą
oraz Barańskiego. W przyszłym roku
remonty i modernizacje ulic będą
kontynuowane. W kontekście całego
miasta stan ulicy Płockiej jest oceniany jako poprawny, jest dużo dróg
wymagających pilniejszej naprawy.
Decyzję o kolejności remontów podejmujemy razem z Radą Miejską.
Jeśli chodzi o stan ulicy Płockiej,
to trzeba wrócić do tego, z czego on
wynika. Otóż przez lata mieszkańcy
ulicy Płockiej wnosili o budowę na
tej ulicy kanalizacji. Przez wiele lat
tego nie zrobiono. Bardzo mi zależało jako burmistrzowi Raciąża, aby
kanalizację na ulicy Płockiej wybudować. I zrobiliśmy to. Niestety nie
ma na tę chwilę innego technicznego
sposobu na wykonywanie tego typu
prac niż poprzez wykopy, które wiążą
się z usuwaniem asfaltu. Następnie
wykonawca dokonał odtworzenia
nawierzchni i posadowienia studzie-

nek. Na budowę kanalizacji na ulicy
Płockiej wydaliśmy jako miasto ponad 800 tysięcy złotych. Kanalizacja
działa, ale samo odtworzenie ulicy
nie jest zadowalające i mam tego
świadomość. Dlatego wielokrotnie
wnosiłem do wykonawcy o naprawę zarówno studzienek jak i asfaltu.
We wrześniu ubiegłego roku dokonano przeglądu prac, a następnie
regulowano zbyt nisko opuszczone
studzienki. Gwarancja, jakiej udzielił nam wspomniany wykonawca na
przeprowadzone prace obowiązuje
do 27 czerwca 2024 roku, dlatego
w sytuacjach, kiedy niezbędne będą
korekcje na ulicy Płockiej, będą one
wykonywane na podstawie gwarancji. Na tę chwilę nie podejmujemy
działań w kierunku położenia nowej
warstwy asfaltowej z prostego powodu - do kanalizacji podłączyło się jedynie kilkanaście procent nieruchomości z ulicy Płockiej, które mogą
to zrobić. To bardzo mało. Apeluję
do mieszkańców ulicy Płockiej, o jak
najszybsze podłączanie się do nowo
wybudowanej kanalizacji. Obecnie
kończymy dokumentację na kolejne
przyłącza (brakujące) na ulicy Płockiej, co może wiązać się z pracami na
samej ulicy i usuwaniem fragmentów asfaltu. Wylanie nowego asfaltu
będzie możliwe po zakończeniu budowy przyłączy przez mieszkańców.
Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych,
to rzeczywiście wymagają one odświeżenia i zostaną w najbliższym
czasie pomalowane.
Poruszona została także kwestia
ulicy Zakolejowej. Chcę przypomnieć, że jest to droga powiatowa
i to powiat odpowiada za jej stan,
w tym za zaplanowanie napraw, remontów i utrzymanie bieżące. Tak
jak na pozostałych ulicach powiatowych w Raciążu – ulicy 19 stycznia,
Kilińskiego, Mławskiej czy 11 listopada. W ostatnich latach prowadzone były przez powiat prace na ulicach Mławskiej, Kilińskiego oraz 19
stycznia. Ulica Zakolejowa oczekuje
na swoją kolej. Jako miasto przekazaliśmy pieniądze na modernizację
ulic powiatowych w naszym mieście.
Nie decydujemy jednak ani o planie
remontów ulic powiatowych, ani o
budżecie na ten cel. Skieruję pismo
w sprawie remontu ulicy Zakolejowej do Zarządu Powiatu, ale decyzję
o remoncie podejmie Rada Powiatu
i Zarząd. Miasto nie decyduje w tej
sprawie. Rozumiem mieszkańców,
którzy dziwią się, że niektóre ulice należą do miasta, a niektóre nie,
choć są położone także w Raciążu.
Sposób podziału dróg w mieście na
powiatowe i miejskie nie zależy ode

„Puls Raciąża ” nr 11 (115) 2020

Mariusza Godlewskiego

mnie. Kiedyś miasto podzielono w
taki sposób i taki podział zarządu
nad drogami obowiązuje. Niestety
jako burmistrz nie mam wpływu na
podział, jaki został dokonany przed
laty. My jako miasto musimy dbać o
drogi miejskie, a powiat o powiatowe.
Zdaję sobie sprawę, że nawierzchnia
na tej ulicy nie jest w dobrym stanie,
ale tak jak wspomniałem, jej naprawa leży w gestii powiatu płońskiego.
Jestem w kontakcie z Panią Starostą i staram się zrobić wszystko, co
na ten moment mogę, aby ta ulica
doczekała się modernizacji. Muszą
Państwo zrozumieć, że jako miasto w
pierwszej kolejności modernizujemy
te ulice, które są naszą własnością, ale
wesprzemy w staraniach o remont
także mieszkańców ulic miasta, które
są własnością powiatu.
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada obchodziliśmy 102.
rocznicę odzyskania niepodległości
przez naszą ojczyznę, po 123 latach
niewoli, w trakcie której Polska zniknęła z mapy świata. Niestety tak jak
w przypadku święta Konstytucji 3
Maja, czy 1 września, ze względu na
panującą wciąż pandemię koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców nie odbył się tradycyjny pochód pocztów sztandarowych, a uroczystość miała zdecydowanie skromniejszy charakter. Jako
przedstawiciel władz miasta, razem
z reprezentującymi Radę Miejską,
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Powiat Płoński, Szkołę Podstawową
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu złożyłem symboliczne kwiaty pod
Pomnikiem Pamięci Narodowej, by
oddać hołd tym, którzy polegli walcząc o wolność i suwerenność naszego kraju. Korzystając z możliwości
jakie daje nam nowoczesna technika,
mogli jednak Państwo wziąć udział
w obchodach tego ważnego święta
w sposób wirtualny. Oprócz złożenia
kwiatów, odbyło się także symboliczne odsłonięcie muralu przedstawiającego generała Władysława Sikorskiego podczas narady sztabu 5. Armii,
która działała na terenie Raciąża w

blikacja 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. Informacje na temat
książki uzyskają Państwo w Urzędzie
Miejskim w Raciążu. Publikacja będzie dostępna także w Bibliotece Publicznej.

okresie bitwy Warszawskiej 1920
roku. Bardzo dziękuję Towarzystwu
Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” za podjęcie tej inicjatywy, która
z pewnością przyczyni się do kultywowania bogatej historii naszego
miasta. Z tego względu Urząd Miejski wydał także książkę Pana Leszka
Brdaka, „Miasto Raciąż i Ziemia
Raciąska w latach 1918-1958”. Jako
Burmistrz Raciąża, ale także rodowity raciążanin, który tu się wychował,
cieszę się, że powstała kolejna pu-

Gratulacje dla młodych zawodników
15 listopada juniorski zespół Błękitnych Raciąż osiągnął bardzo duży
sukces, awansując do rozgrywek Ekstraligi w swojej kategorii wiekowej.
Chciałbym w tym miejscu bardzo
pogratulować wszystkim młodym
zawodnikom, ich rodzicom, a także
trenerowi Pawłowi Szpojankowskiemu, bardzo dobrego sportowego wyniku, który osiągnęli wspólnymi siłami. Jako Burmistrz systematycznie
wspieram naszą młodzież trenującą
w Błękitnych Raciąż. W ostatnich
tygodniach ukończyliśmy kolejne
prace w budynku Hali Sportowej
przy Stadionie Miejskim, dzięki którym młodzi gracze mają bardzo dobre warunki do treningu. Cieszę się,
że drużyna swoimi występami godnie reprezentuje Raciąż i pokazuje,
że w mniejszych miastach również
są zawodnicy o dużych umiejętnościach. Raz jeszcze gratuluję i życzę
kolejnych sukcesów w przyszłym
roku.

Wiadomości urzędowe
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102 lata Niepodległej

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada tradycyjnie obchodziliśmy Narodowe Święto
Niepodległości. 102 lata temu
Polska odrodziła się jako suwerenne Państwo i po 123 latach
niewoli, znów pojawiła się na
mapach świata. Ze względu na
pandemię koronawirusa tegoroczne uroczystości związane
z tym wyjątkowym dniem były
skromniejsze.
O 11:30 w kościele parafialnym
w Raciążu odprawiona została msza
święta w intencji ojczyzny, podczas
której w modlitwach dziękowano za
odzyskaną przed ponad stu laty wolność, a także proszono opatrzność by
nadal czuwała nad naszą ojczyzną.
Niestety ze względu na pandemię
koronawirusa we mszy oraz pozostałej części obchodów nie mogły
uczestniczyć poczty sztandarowe i co
za tym idzie nie było tak jak co roku,
tradycyjnego przemarszu ulicami

Raciąża.
Po zakończeniu nabożeństwa pod
Pomnik Pamięci Narodowej przy
Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu przybyli
przedstawiciele jednostek samorządowych – Miasta Raciąż, Gminy
Raciąż i Powiatu Płońskiego, oraz
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Obecni
byli także przedstawiciele Plutonu
Strzeleckiego z Raciąża. W imieniu
władz miejskich wieniec złożyli radny Rady Miejskiej Jerzy Lawendowski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski oraz Skarbnik
Miasta Maria Karwowska. W imieniu Zarządu Powiatu Płońskiego
kwiaty składał Artur Adamski, jako
przedstawiciele Gminy Raciąż Wójt
Zbigniew Sadowski i Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska,
zaś w imieniu SP Raciąż – dyrektor
placówki Dariusz Mosakowski i wi-

cedyrektor Elżbieta Tobolska.
Po złożeniu kwiatów odbyło się
symboliczne odsłonięcie muralu,
przedstawiającego generała Władysława Sikorskiego podczas narady
sztabu 5. Armii, która działała na
terenie Raciąża w okresie bitwy Warszawskiej 1920 roku. Powstał on w
ramach projektu "Moja mała Ojczyzna. Kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich" realizowanego
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Raciąskiej „Ziemowit” w partnerstwie z Miastem Raciąż. Został także
dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Twórcą pierwszego w Raciążu muralu jest Rafał Roskowiński - Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w
Gdańsku.
DZ

Premiera za nami

Książka „Miasto Raciąż i Ziemia Raciąska
w latach 1918-1958” już dostępna
11 listopada, choć w wersji
online, to miała miejsce oficjalna premiera książki autorstwa
miejskiego radnego Ireneusza
Leszka Brdaka - „Miasto Raciąż i
Ziemia Raciąska w latach 19181958”.

To kolejna pozycja opowiadająca o
bogatej historii naszego miasta, którą każdy pasjonat powinien mieć na
swojej półce. Co m.in. znalazło się w
książce? Mówi o tym jej autor, Ireneusz Leszek Brdak:
Ostatnio pojawiło się wiele publi-

kacji książkowych i prac naukowych
związanych z „drugą konspiracją”
Północnego Mazowsza. Niestety
żadna nie dotyczy Ziemi Raciąskiej.
Zdarzają się wzmianki o żołnierzach
z Raciąża i okolic, często z błędami w ich życiorysach i niepełnymi
faktami, które uzupełniłem w swej
książce. Oczywiście książka, która
liczy ponad 400 stron, nie opowiada tylko o wojnie i konspiracji antykomunistycznej. Znajdziemy w
niej okres międzywojenny, który
szczegółowo przedstawia życie społeczno-gospodarcze
mieszkańców
ówczesnego Raciąża. Dowiemy się
jak żyli i pracowali. Kto i gdzie miał
sklep, firmę? Jak wyglądało szkolnictwo, kultura i sport? Poznamy także
w sposób szczegółowy jak się żyło
w ówczesnym Raciążu społeczności
żydowskiej. Czytelnik przeczyta w
niej również jak wyglądało życie Ra-

ciążan w pierwszym dziesięcioleciu Publikacja będzie dostępna także w
po wojnie, już w nowym – komuni- Bibliotece Publicznej.
stycznym porządku.
Informacje na temat książki „MiaUM Raciąż
sto Raciąż i Ziemia Raciąska w latach 1918-1958” uzyskają Państwo
w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
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Wiadomości urzędowe
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Nasze miasto na podium w powiecie

Raciąż liderem w powiecie płońskim!
Z najnowszego rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "WSPÓLNOTA" dotyczącego
skuteczności w pozyskiwaniu
środków z Unii Europejskiej w
latach 2014-2019 wynika, że
nasze miasto w skali powiatu
pozyskało ich najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca - 2452,94 zł. Raciąż jest na 1.
miejscu również w kwestii wydatków inwestycyjnych.
Dla porównania, np. Płońsk, który był klasyfikowany w kategorii
miast powiatowych, uzyskał wynik
1011,89 zł na mieszkańca. W rankingu ogólnokrajowym, w kategorii
„Miasteczka”, Raciąż zajął bardzo
wysokie, 45. miejsce na 607 gmin
w tej kategorii, wyprzedając w tym
zestawieniu m.in. Karpacz, Ustkę czy
Władysławowo.
Na pewno jest to potwierdzenie,
że dobrze wykonujemy swoją pracę,

pozyskując środki europejskie. Należy podkreślić, że są one niezbędne w
kontekście systematycznego rozwoju Raciąża. Bez nich nie bylibyśmy
w stanie wykonać strategicznych
inwestycji ostatnich lat, takich jak
budowa nowej sieci kanalizacyjnej,
modernizacja oczyszczalni ścieków
czy stacji uzdatniania wody. Chcę w
tym miejscu podziękować także merytorycznym pracownikom Urzędu
Miejskiego, którzy zajmują się składaniem wniosków o wspomniane
środki, ponieważ wykonują oni znakomitą pracę. Trzeba zwrócić uwagę,
że wszelką dokumentację przygotowujemy sami, bez pomocy zewnętrznych firm, co bardzo często praktykuje się w innych samorządach. Z
pewnością będziemy dalej korzystali
z możliwości ubiegania się o środki
europejskie, tak aby Raciąż pozostał
na ścieżce pozytywnych zmian –
mówi Burmistrz Mariusz Godlewski.
W rankingu wydatków inwesty-

Dbamy o bezpieczeństwo

cyjnych samorządów w latach 20172019, biorąc pod uwagę jedynie samorządy z naszego powiatu, Raciąż
również znalazł się na czele zestawienia z wynikiem 1525,20 zł na jednego mieszkańca w kategorii „Miasta
Inne”. Dla porównania, Płońsk osią-

gnął 857,53 zł na jednego mieszkań- 2016-2018, to awans o 38 miejsc.
ca. W ogólnokrajowym rankingu
Oby jak najwięcej takich wiadonasze miasto zostało skalsyfikowane mości!
na 41. miejscu na 606 gmin w tej kategorii, wyprzedzając m.in. KonstanUM Raciąż, DZ
cin-Jeziorna, Sulejówek czy Łomianki. W kontekście do zestawienia z lat

Wiadomość dla kierowców

Inteligentne przejścia dla pieszych Nowe miejsca parkingowe
w mieście

Na początku listopada zakończyły się ostatnie prace przy
tworzeniu
„inteligentnych”
przejść dla pieszych na terenie
Raciąża. Na początku września
Burmistrz pozyskał na ten cel
dotację ze środków Województwa Mazowieckiego.
Na projekt pn. „Podniesienie
bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych na terenie miasta Raciąża”,
w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka
Miasto Raciąż otrzymało 100 tysięcy złotych dofinansowania. Raciąż
znalazł się w gronie ośmiu jednostek
samorządowych z całego Mazowsza,
których projekty zostały ocenione
najwyżej.
Nowe przejścia dla pieszych są w
biało-czerwonym kolorze. Zamontowano także żółte światła pulsujące
zasilane panelem słonecznym, wyposażone dodatkowo w czujnik ruchu.
Farba użyta do malowania przejść
także nie jest zwyczajna – to specjalna emulsja z żywicą, w której znajdują się drobinki tłuczonego szkła. To
z kolei powoduje, że pasy są bardzo
dobrze widoczne po zmroku w momencie, kiedy oświetlają je światła
samochodu. Na zakończenie działań
w asfalt zostały wtopione biało-czerwone elementy odblaskowe.
Wykonane prace powodują, że
przejścia są zdecydowanie bardziej
widoczne dla kierowców zarówno
po zmroku, jak i w deszczowe czy
mgliste dni. Podjęte działania mają

W ostatnim czasie odbywały się
prace związane z przygotowaniem
placu pod nowe miejsca parkingowe
na ulicy Warszawskiej, które będą
ogólnodostępne dla mieszkańców.
W pierwszej kolejności odbyło się
utwardzanie terenu kruszywem, a
następnie w tym samym celu użyto
specjalnego destruktu, który został
odpowiednio ugnieciony walcem.
Dzięki tym działaniom powstanie 6
nowych miejsc parkingowych.
Tworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Raciąża nie
należy do najprostszych zadań.
Nasza zabudowa, szczególnie w
centrum jest dosyć zwarta i miejsc,
przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, poruszających się
po naszym mieście.
W tym roku w Raciążu położono
szczególny nacisk na kwestie związane z infrastrukturą drogową i poprawą bezpieczeństwa uczestników
ruchu – przez cały wrzesień trwały
prace w południowo-zachodniej części miasta, gdzie położono niemal
1,2 km nowych nawierzchni. Jak
podkreśla gospodarz miasta, były to
pierwsze od kilkunastu lat tak duże
drogowe inwestycje w Raciążu.
DZ

gdzie mogłyby powstać nowe parkingi praktycznie nie ma. Staramy
się jednak wyszukiwać takie miejsca jak to na ulicy Warszawskiej i
adaptować je pod parkingi, tak by
kierowcy poruszający się po Raciążu i chcący zostawić gdzieś swój pojazd, mieli większe pole manewru
– mówi Burmistrz Mariusz Godlewski.
Gmina Miasto Raciąż pokryła
opisane prace z własnych środków.
DZ
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Kwiaty w centrum miasta

Uwaga mieszkańcy

Apel Burmistrza Miasta

Chryzantemy ukwieciły Raciąż
Po decyzji rządu o zamknięciu
cmentarzy od 31 października
do 2 listopada, wielu sprzedawców kwiatów nie zdążyło sprzedać swoich roślin. Jak wiemy,
premier zapewnił handlujących
o rekompensatach, jednak towar pozostał. Kwiaty przyozdobiły centrum miasta.

tem na terenach zielonych, tak aby
nie zostały one po prostu wyrzucone.
Sadzenie kwiatów, które przekazała
firma „Roślinki od Kuźniewskich”
rozpoczęło się 9 listopada, o czym
poinformował mieszkańców za pomocą swojej facebookowej strony
Burmistrz Mariusz Godlewski.
Kwiaty posadzono głównie w
centrum miasta, w okolicach Placu
Wiele samorządów w Polsce przy- Adama Mickiewicza – na rondzie, w
łączyło się do akcji sadzenia chryzan- małym parku miejskim, przy Urzę-

Warto wiedzieć

Wieści ze spółdzielni mieszkaniowej
W dniu 29.09.2020 r. odbyło
się kolejne Walne Zgromadzenie Członków Naszej Spółdzielni. Dokonano podsumowania
działalności za 2019 rok. Dotychczas Walne Zgromadzenia
odbywały się w I półroczu w
okresie m-ca czerwca. W bieżącym roku ze względu na szerzącą się w tym okresie epidemię
koronawirusa i wprowadzone
przez rząd obostrzenia nie było
możliwości jego zorganizowania we wskazanym powyżej terminie. Obrady po raz pierwszy
odbyły się według zasad reżimu
sanitarnego.
Dlaczego zwołujemy Walne? Jest
ono najwyższym organem naszej
Spółdzielni i tylko do kompetencji
Walnego należą decyzje, ważne dla
dalszego funkcjonowania Spółdzielni. Spółdzielnia w roku 2019 z pozostałej działalności gospodarczej
wypracowała nadwyżkę finansową
w kwocie netto 50 237,37 zł. Kwota
ta po podjęciu uchwały została przeznaczona na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
obniżając zadłużenie na eksploatacji
poszczególnych nieruchomości.
Z zaplanowanych zadań z wykorzystaniem funduszu remontowego
zrealizowano: wykonanie nowych
schodów wejściowych z kostki przy
budynku Jana Pawła II bl. nr 5, remont instalacji odgromowych na
wszystkich budynkach, położenie
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płytek typ Elastolith na elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 1 i 2.
Najwięcej problemów zgłaszanych
przez mieszkańców dotyczy remontów, jednak należy pamiętać, że
fundusz na ten cel jest ograniczony i
zaplanowany z rocznym wyprzedzeniem. Potrzeby są wszędzie i są one
różnorodne dla każdego budynku.
Nie mniej jednak jak każdy budżet
czy to w firmie czy domowy, trzeba
zaplanować. Stwierdzenie, które często słyszymy od mieszkańców, typu
„na naszym bloku nic nie robicie”,
okazuje się często bezzasadne, gdyż
niejednokrotnie wykonywane są
remonty, które nie są widoczne dla
mieszkańca, a dotyczy to np. remontu dachu lub innych prac o dużej
wartości. Na zakresy prac główny
wpływ mają sami mieszkańcy, gdyż
to z nimi jest on uzgadniany na corocznych zebraniach. Niestety odbywają się one przy bardzo niskiej
frekwencji, mimo wcześniejszym informowaniu o terminie spotkań. Zapraszamy do brania udziału w tego
typu zebraniach, tak aby mieć pełną
wiedzę na temat planowanych działań. Już teraz zachęcamy do udziału
w zebraniach planowanych na styczeń i luty 2021 r., podczas których
tworzony będzie plan remontów w
2021 r.
Nie jest prawdą, iż to Spółdzielnia
wprowadziła podwyżki cen za odpady. Zwiększone opłaty za śmieci
od 1 października 2020r., zostały
wprowadzone na podstawie stosow-

Szanowni Państwo,
zwracam się do Was z apelem,
ponieważ epidemia, która wcześniej
była gdzieś daleko, od dawna jest już
w naszym mieście. Prawie 70 osób w
izolacji, co oznacza, że mają potwierdzonego testem koronawirusa, 100
osób w kwarantannie. Niektórzy fachowcy mówią, że liczby zakażonych
powinniśmy mnożyć razy 3 czy naDZ wet razy 4, więc w Raciążu naprawdę jest ogromne zagrożenie, tak jak
w całej Polsce. Być może u nas, jest
nawet większe, ponieważ kontaktujemy się ze sobą, utrzymujemy bliższe relacje niż w dużych miastach. To
oznacza, że każdy z nas jest zagrożo-

dzie Miejskim, ale także w betonowych donicach, które znajdują się na
chodnikach w mieście.
Trzeba przyznać, że efekt końcowy
był naprawdę przyjemny dla oka, a
chryzantemy spowodowały, że na
tereny zielone mimo listopada w kalendarzu, powróciły iście wiosenne
kolory.

nej Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu, która musiała zostać podjęta
ze względu na zmiany w ustawie.
Ustalone zostały opłaty na poziomie
27 zł od osoby w przypadku segregacji pełnej, a przy ujawnionej przez
odbiorcę odpadów braku segregacji
opłata wyniesie 54 zł od osoby.
W związku z tym przypominamy o dokładnej segregacji odpadów
zgodnie z dostarczonymi wcześniej
do skrzynek pocztowych zasadami
segregacji śmieci, aby uniknąć płacenia podwyższonych stawek.
W miesiącu grudniu w miejscach
dotychczas ustawionych pojemników na śmieci, zostaną postawione
wiaty śmietnikowe, zamykane na
klucz, aby osoby postronne, nie zamieszkujące w naszych budynkach
nie wrzucały dodatkowych śmieci,
co wpłynie pozytywnie na segregację
śmieci ze strony naszych mieszkańców.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas magiczny, wszystko
wówczas zmienia się niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i
choć tegoroczne święta będziemy
przeżywać w okresie pandemii, przy
ograniczonej liczbie osób, niech będą
one okazją do zadumy, ale i radości.
Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk. A magia
Bożego Narodzenia niech przetrwa
w nas jak najdłużej.
				
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w
Raciążu

ny – zarówno w domu, w sklepie czy
w urzędzie oraz w każdym innym
miejscu. Zwracam się do Państwa o
to, żeby przestrzegać zasad reżimu
sanitarnego, stosować maseczki, żeby
robić wszystko, aby dbać też o innych. Jeżeli jesteście Państwo chorzy,
źle się czujecie, macie katar, biegunkę – objawy koronawirusa mogą być
różne – proszę zwracać się do lekarzy,
prosić o testy, o to żebyście byli zdiagnozowani. To jedyna szansa na to,
żebyśmy pokonali wirusa. Musimy
działać wspólnie.
Apeluję do Państwa jeszcze raz
– chodźmy w maseczkach.

Warto wiedzieć

Zmiana czasu po raz ostatni?
W nocy z 24 na 25 października tradycyjnie zmieniliśmy
czas z „letniego” na „zimowy”.
O potrzebach zmiany czasu mówiono już w XVIII i XIX wieku a
pomysł uzasadniano oszczędnościami w zużyciu energii
elektrycznej. Wygląda jednak
na to, że stopniowo będziemy
od tej praktyki odchodzić.
W Europie po raz pierwszy czas
z „zimowego” na „letni” zmienili
Niemcy w 1916 roku, a w ślad za
nimi poszli w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji oraz innych krajach. W Polsce po raz pierwszy wskazówkę zegara przesunęliśmy
o godzinę do przodu w 1919 roku,
ale praktykowano to tylko do roku
1922.
Obecnie czas zmienia się w ponad
70 krajach na całym świecie, jednak
od kilku lat te działania podlegają szerokim dyskusjom. Pierwotnie
zmiana czasu pozwalała na oszczędności w sektorze energetycznym, ponieważ w teorii ludzie kładli się spać
godzinę wcześniej, przez co światło w ich domach paliło się krócej.
Obecnie, ze względu na stały rozwój
technologicznych i coraz powszechniejszy dostęp do urządzeń elektrycznych notuje się coraz większe zużycie
energii elektrycznej, jednak ma to
niewiele wspólnego ze zmianą czasu.
Z tego względu niektóre kraje stop-

niowo odchodzą o ingerencji w strefę
czasową, tak ja Rosja, gdzie czas nie
jest zmieniany od 2011 roku.
Nad tą kwestią pochylił się także Parlament Europejski, który w
marcu 2019 roku opowiedział się
za projektem regulacji, mających
znieść obowiązek zamiany czasu na
terenie Unii Europejskiej. W Polsce
przeprowadzono nawet konsultacje
na temat zmiany czasu, z których
wynika, że ponad 78 % Polaków
jest za tym, by nie przestawiać zegarków. Według wstępnych zapowiedzi, ostatni raz zegarki mielibyśmy
przestawić w 2021 roku, jednak
konkretna data jak na razie nie padła. Wiadomo natomiast, że każde
państwo członkowskie samodzielnie
podejmowałoby decyzję o tym, przy
jakim czasie zostać. W naszym przypadku najprawdopodobniej byłby to
czas letni.
Jak wskazuje dr n. med. Michał
Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zmiana czasu
może niekorzystnie odbić się na
naszym zdrowiu - zaburzenia snu
nawet u dzieci wiążą się z otyłością,
zaburzeniem funkcji poznawczych
czy wzrostem ciśnienia. Ponadto lekarze obserwują zwiększoną liczbę
zawałów serca w sytuacji, gdy ludzie
muszą rozpoczynać i kończyć swoje
aktywności w godzinach, które nie są
zgodne z ich rytmem dobowym.
DZ
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Co słychać u przedszkolaków?

„Puls Raciąża ” nr 11 (115) 2020
Uwaga mieszkańcy

Wieści z Przedszkola Miejskiego
Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada 2020 r. dzieci z Miejskiego Przedszkola w Raciążu świętowały 102. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dokładnie
o 11:11 w ramach akcji "Szkoła do
hymnu" dzieci wraz z opiekunami
odśpiewały 4 zwrotki hymnu Polski - "Mazurka Dąbrowskiego". W
tym dniu był również program patriotyczny w wykonaniu wszystkich
grup.

Ogłoszenie PGKiM w Raciążu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu
Sp. z.o.o. z siedzibą w Raciążu (PGKiM) informuje, że zgodnie z art. 9
ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437,
z poźn. zm.) zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do
kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z art. 28 ust. 4a w/w ustawy:
„Kto wprowadza wody opadowe
i roztopowe oraz wody drenażowe
do kanalizacji sanitarnej, podlega
karze ograniczenia wolności lub
grzywny w wysokości 10 000 zł”.

Dzień czystego powietrza
13 listopada 2020r. w przedszkolu
obchodzony był Dzień Czystego Powietrza. W każdej grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia poruszające
problem zanieczyszczenia powietrza.
Dzieci dowiedziały się jakie są przyczyny i skutki zanieczyszczania powietrza oraz jak im przeciwdziałać.

Na terenie miasta Raciąż PGKiM prowadzi kontrole zmierzające do ustalenia posesji z których
dokonuje się nielegalnego zrzutu
wód opadowych i roztopowych
oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Niedopuszczenie
przedstawiciela PGKiM do wykonania czynności kontrolnych jest penalizowane karą grzywny do 5000 zł.
Prezes Zarządu
Robert Pniewski

„Kto Ty jesteś? Polak mały”
13 listopada 2020 r., w ramach
realizacji treści patriotycznych, w
grupie 4 - latków "Jagódki" odbyły
się zajęcia pod hasłem "Kto Ty jesteś?
Polak mały". Dzieci poznawały symbole narodowe, śpiewały hymn Polski i recytowały „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy.
MP Raciąż, DZ
Uwaga Mieszkańcy!

Dbamy o bezpieczeństwo

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
9:00-12:00. 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
W PSZOK nie przyjmuje się następujących odpadów:
• Szyby samochodowe
• Odpady zawierające azbest
• Materiały izolacyjne – styropian,
wełna mineralna, papa
• Części samochodowe
• Odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej weryfikacji
• Odpady w opakowaniach cieknących
• Odpady w ilościach masowych
• Chemikalia nietypowe dla prac
domowych
• Opony maszyn rolniczych, ciągników i inne niż od samochodów
osobowych
• Zmieszane odpady komunalne
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu, jako podmiot prowadzący
PSZOK prowadzi ewidencję odpadów, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami. Zwracamy
się także z prośbą do wszystkich
mieszkańców, aby nie oddawali wymienionych w powyższym tekście
odpadów osobom nie podsiadającym
do tego uprawnień i kompetencji.
UM Raciąż

Lampy na ulicach Raciąża
W ostatnich dniach na terenie Raciąża zainstalowano 27 lamp LED.
Pojawiły się one na ulicach Zakolejowej, Łąkowej, Mieszka I, Rzeźnianej, Batorego i Warszawskiej. Każda
lampa wyposażona jest w panel słoneczny, który po naładowaniu zasila
jej działanie. Lampy na ulicy Zakolejowej, która jest drogą powiatową,

zostały zainstalowane po uzyskaniu
zgody ze Starostwa Powiatowego w
Płońsku. Miasto sfinansowało ich
instalację z własnych środków. Podjęte działania są prowadzone przede
wszystkim w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
RED
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Ogarnij angielski
do
egzaminu!
Reklama
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Świat social-mediów

MATURA

Niemal 300 obserwujących

8 KLASA

na Instagramie!
Na początku lipca, idąc z duchem
czasu postanowiliśmy stworzyć Naszemu Miastu oficjalny profil w serwisie Instagram (w naszym regionie
taki profil ma m.in. miasto Płock).
Zamieszczane są na nim fotografie
różnych miejsc, a także wydarzeń
odbywających się w Raciążu. Mogą
Państwo zobaczyć także budynki i
fragmenty miasta z nieco innej perspektywy. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców posiadających swoje
konta na Instagramie do odnalezienia nas w wyszukiwarce pod nazwą
"raciazmiasto" i kliknięcia "obser-

wuj". Na dzień 25 listopada w gronie obserwujących było 299 osób, co
bardzo nas cieszy. Twórzcie ten profil
z nami! Przesyłajcie nam zdjęcia ciekawych miejsc czy widoków uchwyconych w mieście bądź oznaczajcie
na nich nasz profil. Nasz oficjalny
hasztag to #iloveRaciaz. Do zobaczenia na Instagramie! Patronat nad
profilem objął Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski.
UM Raciąż
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Szkło 7
Tworzywa 9
Papier 6
Bio 7, 21

Szkło 26
Tworzywa 28
Papier 25
Bio 12, 26

Szkło 19
Tworzywa 21
Papier 18
Bio 12, 26

Szkło 12
Tworzywa 14
Papier 11
Bio 5, 19

Szkło 5
Tworzywa 7
Papier 4
Bio 5, 19

13, 27

6, 20

10, 24

4, 17

Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Terminy wywozu odpadów zmieszanych

Terminy wywozu odpadów selektywnych

Szkło 13
Tworzywa 15
Papier 12
Bio 9

Szkło 9
Tworzywa 8
Papier 5
Bio 9

14

7

11

4

Styczeń

Szkło 23
Tworzywa 25
Papier 22
Bio 9, 23

Szkło 16
Tworzywa 18
Papier 15
Bio 9, 23

Szkło 9
Tworzywa 12
Papier 8
Bio 2, 16

Szkło 2
Tworzywa 4
Papier 1
Bio 2, 16

10, 24

3, 17

14, 28

7, 21

Czerwiec

Szkło 28
Tworzywa 30
Papier 27
Bio 14, 28

Szkło 21
Tworzywa 23
Papier 20
Bio 14, 28

Szkło 14
Tworzywa 16
Papier 13
Bio 7, 21

Szkło 7
Tworzywa 9
Papier 6
Bio 7, 21

8, 22

8, 22

12, 26

5, 19

Lipiec

Szkło 25
Tworzywa 27
Papier 24
Bio 11, 25

Szkło 18
Tworzywa 17
Papier 20
Bio 11, 25

Szkło 11
Tworzywa 13
Papier 10
Bio 4, 18

Szkło 4
Tworzywa 6
Papier 3
Bio 4, 18

12, 26

5, 19

9, 23

2, 16

Sierpień

Szkło 29
Tworzywa 24
Papier 28
Bio 8, 22

Szkło 22
Tworzywa 17
Papier 21
Bio 8, 22

Szkło 15
Tworzywa 10
Papier 14
Bio 1, 15

Szkło 8
Tworzywa 3
Papier 7
Bio 1, 15

9, 23

2, 16

13, 27

6, 20

Wrzesień

Szkło 27
Tworzywa 29
Papier 26
Bio 13, 27

Szkło 20
Tworzywa 22
Papier 19
Bio 13, 27

Szkło 13
Tworzywa 15
Papier 12
Bio 6, 20

Szkło 6
Tworzywa 8
Papier 5
Bio 6, 20

14, 28

7, 21

11, 25

4,18

Październik

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godzinach 7:00 - 20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi
publicznej. Przypominamy, że tylko zimny popiół należyh wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Sektor IV: Dworcowa, Dr. A. Hankiewicza,
Jesionowa, Kwiatowa, Lipowa, 11
Listopada, Łąkowa, Ogrodowa, Płocka,
Polna, Sportowa, Spółdzielcza, Zakolejowa.

Sektor II: 550- lecia Raciąża, Mjr. H.
Dobrzańskiego, Kilińskiego, Kościuszki,
Młodzieżowa, Nadrzeczna, Parkowa,
Przechodnia, 19 Stycznia, R.
Wnorowskiego, Barańskiego, Reymonta,
Wolności.
Sektor III: Akacjowa, Basztowa, B.
Chrobrego, Działkowa, Juranda,
Kasztelańska, Krótka, Ks. G. Rzewuskiego,
Mieszka I -go, Mławska, Rzeźniana,
Spacerowa, W. Jagiełły, Zawoda,
Ziemowita.

Sektor I: Błonie, Cicha, A. Mickiewicza, J.
Piłsudskiego, Warszawska, Zielona.

Sektor IV: Dworcowa, Dr. A. Hankiewicza,
Jesionowa, Kwiatowa, Lipowa, 11
Listopada, Łąkowa, Ogrodowa, Płocka,
Polna, Sportowa, Spółdzielcza, Zakolejowa.

Sektor I: Błonie, Cicha, A. Mickiewicza, J.
Piłsudskiego, Warszawska, Zielona.
Sektor II: 550- lecia Raciąża, Mjr. H.
Dobrzańskiego, Kilińskiego, Kościuszki,
Młodzieżowa, Nadrzeczna, Parkowa,
Przechodnia, 19 Stycznia, R.
Wnorowskiego, Barańskiego, Reymonta,
Wolności.
Sektor III: Akacjowa, Basztowa, B.
Chrobrego, Działkowa, Juranda,
Kasztelańska, Krótka, Ks. G. Rzewuskiego,
Mieszka I -go, Mławska, Rzeźniana,
Spacerowa, W. Jagiełły, Zawoda,
Ziemowita.

Listopad

SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
Ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
TEL. +48 (24) 262 48 53

HARMONOGRAM ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ DLA MIASTA RACIĄŻ
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Wiadomości lokalne

9

2, 16
9
3
3
7, 21
5, 19
2, 16
7, 21
4, 18
1, 15

Szkło 9
Tworzywa 11
Papier 8
Szkło 13
Tworzywa 15
Papier 12
Szkło 10
Tworzywa 12
Papier 9
Szkło 10
Tworzywa 12
Papier 9
Szkło 14
Tworzywa 16
Papier 15
Szkło 12
Tworzywa 14
Papier 11
Szkło 9
Tworzywa 12
Papier 8
Szkło 14
Tworzywa 16
Papier 13
Szkło 11
Tworzywa 13
Papier 10
Szkło 15
Tworzywa 10
Papier 14

14, 28

11

8

8

12, 26

10, 24

14, 28

12, 26

9, 23

13, 27

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

WRZESIEŃ

6, 20

URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻUINFORMUJE, ŻE OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW NALEŻY DOKONYWAĆ NA
RACHUNEK BANKOWY: 81823300040000154420170070 LUB W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY PLACU
ADAMA MICKIEWICZA 17 W RACIĄŻU.

4, 18
1, 15
6, 20

Szkło 7
Tworzywa 9
Papier 6
Szkło 4
Tworzywa 6
Papier 3
Szkło 8
Tworzywa 3
Papier 7
Szkło 6
Tworzywa 8
Papier 5

2, 16
6, 20
4, 18

Sierpień
WRZESIEŃ
Październik

URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻUINFORMUJE, ŻE OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW NALEŻY
DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY: 81823300040000154420170070 LUB W KASIE
URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY PLACU ADAMA MICKIEWICZA 17 W RACIĄŻU.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( w skrócie PSZOK ), który został utworzony na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o. o. w Raciążu, ul. Wolności 34.
W powyższym punkcie można oddawać następujące frakcje odpadów:
1. Papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady zielone ( BIO ),
2. Zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3. Odpady wielkogabarytowe,
4. Folie PE-HD, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki.
5. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( rozpuszczalniki, resztki farb, klejów, żywic ),
6. Baterie, akumulatory i świetlówki,
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godzinach 7:00 - 20:00. Pojemniki i worki z odpadami
powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.
Przypominamy, że tylko zimny popiół należyh wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

7, 21

2, 16
5, 19

Lipiec

Czerwiec

Szkło 2
Tworzywa 4
Papier 1

5, 19

7, 21

3

3

7, 21

Szkło 7
Tworzywa 9
Papier 6

Szkło 3
Tworzywa 5
Papier 2

Szkło 3
Tworzywa 5
Papier 2

9

2, 16

Szkło 2
Tworzywa 4
Papier 1
Szkło 9
Tworzywa 8
Papier 5

4, 18

Szkło 4
Tworzywa 6
Papier 3

BIO

Szkło 5
Tworzywa 7
Papier 4

6, 19

1

1

4

7, 21

2, 16

2020 - 2021

Selektywne (szkło, metale i tworzywa
sztuczne, papier)

4, 17

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Zmieszane

Sektor I
Harmonogram odbioru dla ulic: Błonie, Cicha, A. Mickiewicza, J. Piłsudskiego, Warszawska,
Zielona.

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
Ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
TEL. +48 (24) 262 48 53

Wiadomości lokalne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( w skrócie PSZOK ), który został utworzony na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z. o. o. w Raciążu, ul. Wolności 34.
W powyższym punkcie można oddawać następujące frakcje odpadów:
1. Papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady zielone ( BIO ),
2. Zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3. Odpady wielkogabarytowe,
4. Folie PE-HD, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki.
5. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( rozpuszczalniki, resztki farb, klejów, żywic ),
6. Baterie, akumulatory i świetlówki,
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe.

11, 25

Szkło 13
Tworzywa 15
Październik
Papier 12
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godzinach 7:00 - 20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać
wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.
Przypominamy, że tylko zimny popiół należyh wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

4, 18

Szkło 14
Tworzywa 13
Papier 10

BIO

9, 23

2020 - 2021

Selektywne (szkło, metale i tworzywa
sztuczne, papier)

Listopad

Zmieszane

Sektor II
Harmonogram odbioru dla ulic: 550- lecia Raciąża, Mjr. H. Dobrzańskiego, Kilińskiego, Kościuszki,
Młodzieżowa, Nadrzeczna, Parkowa, Przechodnia, 19 Stycznia, R. Wnorowskiego, Barańskiego,
Reymonta, Wolności.

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
Ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
TEL. +48 (24) 262 48 53
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2020 - 2021

Selektywne (szkło, metale i tworzywa
sztuczne, papier)

BIO

14, 25

9, 23

13

10

10

14, 28

12, 26

9, 23

14, 28

11, 25

8, 22

13, 27

12, 26

10, 24

14

11

11

8, 22

13, 27

10, 24

8, 22

12, 26

9, 23

14, 28

13, 27

8, 22

11, 25

14, 28

9, 23

12, 26

14, 28

10

10

13

9, 23

14, 25

BIO

URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻUINFORMUJE, ŻE OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW NALEŻY DOKONYWAĆ NA
RACHUNEK BANKOWY: 81823300040000154420170070 LUB W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY
PLACU ADAMA MICKIEWICZA 17 W RACIĄŻU.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( w skrócie PSZOK ), który został utworzony na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z. o. o. w Raciążu, ul. Wolności 34.
W powyższym punkcie można oddawać następujące frakcje odpadów:
1. Papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady zielone ( BIO ),
2. Zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3. Odpady wielkogabarytowe,
4. Folie PE-HD, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki.
5. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( rozpuszczalniki, resztki farb, klejów, żywic ),
6. Baterie, akumulatory i świetlówki,
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe.

7, 21

2, 16

5, 19

8, 22

5, 17

6, 20

1, 15

4

4

7

10, 24

5, 19

2020 - 2021

Selektywne (szkło, metale i tworzywa
sztuczne, papier)

Szkło 18
Tworzywa 20
Papier 17
Szkło 16
Tworzywa 18
Grudzień
Papier 15
Szkło 20
Tworzywa 22
Styczeń
Papier 19
Szkło 17
Tworzywa 16
Luty
Papier 19
Szkło 17
Tworzywa 16
Marzec
Papier 19
Szkło 21
Tworzywa 23
Kwiecień
Papier 20
Szkło 19
Tworzywa 21
Maj
Papier 18
Szkło 16
Tworzywa 18
Czerwiec
Papier 15
Szkło 21
Tworzywa 23
Lipiec
Papier 20
Szkło 18
Tworzywa 17
Sierpień
Papier 20
Szkło 22
Tworzywa 17
Wrzesień
Papier 21
Szkło 20
Tworzywa 22
Październik
Papier 19
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godzinach 7:00 - 20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny
zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.
Przypominamy, że tylko zimny popiół należyh wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Listopad

Zmieszane

Sektor III
Harmonogram odbioru dla ulic: Akacjowa, Basztowa, B. Chrobrego, Działkowa, Juranda, Kasztelańska,
Krótka, Ks. G. Rzewuskiego, Mieszka I -go, Mławska, Rzeźniana, Spacerowa, W. Jagiełły, Zawoda,
Ziemowita.

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
Ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
TEL. +48 (24) 262 48 53

Wiadomości lokalne

URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻUINFORMUJE, ŻE OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW NALEŻY DOKONYWAĆ NA
RACHUNEK BANKOWY: 81823300040000154420170070 LUB W KASIE URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY
PLACU ADAMA MICKIEWICZA 17 W RACIĄŻU.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( w skrócie PSZOK ), który został utworzony na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z. o. o. w Raciążu, ul. Wolności 34.
W powyższym punkcie można oddawać następujące frakcje odpadów:
1. Papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady zielone ( BIO ),
2. Zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3. Odpady wielkogabarytowe,
4. Folie PE-HD, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki.
5. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych ( rozpuszczalniki, resztki farb, klejów, żywic ),
6. Baterie, akumulatory i świetlówki,
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe.

Listopad

Szkło 25
Tworzywa 27
Papier 24
Szkło 23
Tworzywa 24
Grudzień
Papier 22
Szkło 27
Tworzywa 29
Styczeń
Papier 26
Szkło 24
Tworzywa 26
Luty
Papier 23
Szkło 24
Tworzywa 26
Marzec
Papier 23
Szkło 28
Tworzywa 27
Kwiecień
Papier 30
Szkło 26
Tworzywa 28
Maj
Papier 25
Szkło 23
Tworzywa 25
Czerwiec
Papier 22
Szkło 28
Tworzywa 30
Lipiec
Papier 27
Szkło 25
Tworzywa 27
Sierpień
Papier 24
Szkło 29
Tworzywa 24
Wrzesień
Papier 28
Szkło 27
Tworzywa 29
Październik
Papier 26
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie w godzinach 7:00 - 20:00. Pojemniki i worki z odpadami powinny
zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej.
Przypominamy, że tylko zimny popiół należyh wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Zmieszane

Sektor IV
Harmonogram odbioru dla ulic: Dworcowa, Dr. A. Hankiewicza, Jesionowa, Kwiatowa, Lipowa, 11
Listopada, Łąkowa, Ogrodowa, Płocka, Polna, Sportowa, Spółdzielcza, Zakolejowa.

HARMONOGRAM DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
Ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
TEL. +48 (24) 262 48 53
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Wiadomości lokalne
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A tak wygląda nasze miasto
o wschodzie słońca.
Fot. Milena Jankowska
Wieści z parafii

Wizyta Biskupa Mirosława Milewskiego
w Raciążu

FotoVideo Studio Biesiekierscy

W niedzielę 29 listopada z mszy
świętej o godzinie 10:00 w naszym
kościele parafialnym przewodniczył
biskup pomocniczy Diecezji Płockiej
Mirosław Milewski, który w trakcie
nabożeństwa poświęcił znajdujące się
w kościele odrestaurowane zabytkowe organy. Organy zostały zbudowane w 1867 r. przez Stanisława Przybyłowicza z Warszawy i początkowo
znajdowały się w starym kościele parafialnym. Po wybudowaniu nowego
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
w 1886 r. zostały do niego przeniesione. Do nowego, dużego kościoła
instrument był nieco za mały, stylistyce wnętrza nie odpowiadał także
prospekt. Zdecydowano wówczas
o konieczności przebudowy instrumentu. Dokonał tego syn budowniczego Wacław Przybyłowicz, który
prowadził zakład organmistrzowski
w Płocku. Przebudowano wówczas
prospekt organowy nadając mu obecny, neogotycki kształt i wkomponowując organy w całość wyposażenia
kościoła, Pierwszy remont odbył się
w 1910 r., wykonał go Władysław

Koźmiński ze Staroźreb. Od 1978
r. organy pozostawały nieczynne.
Obecny, generalny remont organów
wykonał Marek Bączek z Ciechanowa. W ramach prac remontowych
m.in. poddano renowacji drewniane
głosy, wykonano nowe drewniane i
nowe aluminiowe głosy, odtworzono
nóżki i skórę na miechu, zainstalowano nową sprężarkę, wymieniono i oznaczono wszystkie registry,
powstała nowa klawiatura z kości,
pedał nośny, ławka dla organisty, a
także podest dla chóru. Remont organów wykonano ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, dzięki staraniom proboszcza raciąskiej
parafii księdza Wiesława Kosińskiego
i przy pomocy Burmistrza Mariusza
Godlewskiego.
RED

Wiadomości sportowe

Błękitni zakończyli rundę. Sukces Juniorów
zaś Trampkarze przypieczętowali pierwsze miejsce w swojej
lidze gromiąc Opię Opinogóra
12:0.

W połowie listopada Błękitni
Raciąż zakończyli rundę jesienną sezonu 2020/2021, zdobywając w ostatnim meczu komplet punktów w Płońsku. Duży
sukces osiągnęli Juniorzy, którzy awansowali do Ekstraligi,

Po przełamaniu serii 8 spotkań bez
wygranej i zwycięstwie 1:0 z GKS-em Pokrzywnica, Błękitni niestety
ulegli na Stadionie Miejskim w Raciążu niżej notowanej drużynie ze
Strzegowa 0:3. Do przerwy goście
prowadzili już 2:0, a w drugiej połowie, na 3 minuty przed końcem spotkania dołożyli trzecią bramkę.
W ostatniej serii spotkań przed
zimową przerwą podopieczni Mariusza Mikłowskiego zmierzyli się
na wyjeździe z PAF Płońsk. Gospodarze przed tym meczem byli u siebie niepokonani, jednak raciążanie
przerwali tę serię. W 21. minucie po

bramce samobójczej Błękitni wyszli
na prowadzenie, a 3 minuty później
było już 2:0 po trafieniu Artura Gawędy. Ten sam zawodnik w 64. minucie pokonał bramkarza gospodarzy po raz drugi i ostatecznie zespół
z Raciąża sprawił niespodziankę, wygrywając z faworyzowanymi płońszczanami 3:0. Po rundzie jesiennej
Błękitni zajmują 12. Miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 16 punktów.
Juniorzy w Ekstralidze
Na zakończenie rozgrywek ligi
wojewódzkiej zespół Pawła Szpojankowskiego utrzymał drugie miejsce w tabeli. W 13. kolejce Błękitni
pewnie pokonali u siebie Marcovię
Marki 3:0 po dwóch bramkach Jacka Kopcińskiego i trafieniu Bartosza
Krupińskiego. W ostatnim ligowym

spotkaniu raciążanie mierzyli się na
wyjeździe z zespołem UWKS Legia Warszawa. Emocjonująca była
szczególnie końcówka meczu – w
86. minucie gospodarze wyszli na
prowadzenie, ale na minutę przed
końcem regulaminowego czasu gry
do remisu doprowadził Jacek Kopciński. Ten wynik zapewnił drużynie awans do rozgrywek Ekstraligi!
Podsumowując sezon, chciałbym
powiedzieć, że dla nas jako zespołu
był on troszkę łatwiejszy, bo drugi
sezon graliśmy już w tej lidze mazowieckiej, ten pierwszy to było takie
zapoznanie się z ligą, zobaczyliśmy,
jak to wygląda. W tym sezonie postawiliśmy sobie taki cel, żeby zająć
to miejsce 1-3 i tak naprawdę na 4
kolejki przed końcem sezonu ten
plan zrealizowaliśmy […] Wielkie

słowa i wielkie gratulacje dla chłopaków, bo to oni wychodzą na boisko i
realizują to co sobie zaplanowaliśmy.
Wielkie podziękowania również dla
rodziców, bo oni też dołożyli swoją
cegiełkę – powiedział trener Paweł
Szpojankowski. My również gratulujemy świetnego wyniku i życzymy
sukcesów w przyszłym sezonie!
RED

