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Pamiętajmy o maseczkach Porządkowanie nad Raciążnicą

Od 16 kwietnia obowiązuje przepis o obowiązkowym 
zakrywaniu ust i nosa w miejscach publicznych. 

Pamiętajmy o tym.

W ostatnich tygodniach na brzegu Raciążnicy w sąsiedztwie 
tzw. dużego parku trwały prace porządkowe. Ich efekty już są 
widoczne, a będzie jeszcze lepiej. Więcej wewnątrz numeru.

O panującej sytuacji, dotyczącej nas 
wszystkich, działaniach w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańcom, 
otwarciu targowiska miejskiego i in-
nych tematach porozmawialiśmy z Bur-
mistrzem Mariuszem Godlewskim. 

Rozmowa wewnątrz numeru.

Wywiad z Burmistrzem Raciąża Mariuszem Godlewskim

Szanowni Mieszkańcy
Ze względu na zagrożenie epidemiczne i w trosce o wasze bezpieczeństwo podjęto decyzję, iż kwietniowy numer „Pulsu Raciąża” zostanie 
wydany tylko w wersji elektronicznej. Mamy nadzieję, że jest to jednorazowa sytuacja i w kolejnych miesiącach gazeta będzie mogła trafić 

do Was w tradycyjnej formie.
 Redakcja
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Koronawirus to temat, który 
zdominował rozmowy miesz-
kańców nie tylko w Polsce, ale 
tak naprawdę na całym świecie. 
Z COVID 19 mamy do czynienia 
na terenie naszego kraju od po-
czątku marca, a w ostatnim cza-
sie pojawił się także w naszym 
powiecie. O całej sytuacji po-
rozmawialiśmy z Burmistrzem 
Mariuszem Godlewskim.

Dawid Ziółkowski: W pierw-
szych dniach obecności korona-
wirusa w Polsce wprowadzono 
pierwsze ograniczenia. Pańska 
reakcja i podjęte działania także 
podjęto dość sprawnie.

Mariusz Godlewski: Zgadza się, 
bodajże 11 marca odbyło się zwołane 
przeze mnie spotkanie z kierownic-
twem wszystkich jednostek, Urzędu 
Miejskiego oraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej. Najważniejszą decy-
zją było oczywiście zamknięcie szkół, 
przeorganizowanie pracy urzędu, ale 
także odwołanie wszelkich imprez, 

zajęć czy spotkań, tak aby ograniczyć 
zagrożenie do minimum.

D.Z.: Kiedy informacje doty-
czące ustaleń zostały przekazane 
mieszkańcom?

M.G.: Takie informacje przekaza-
liśmy praktycznie od razu, działając 
wielotorowo. Już od początku marca 
monitorowaliśmy sytuację. Wyko-
rzystaliśmy naszą stronę interneto-
wą, stronę facebookową, tradycyjne 
ogłoszenia rozwieszane na mieście 
oraz naszą gazetę. Nie informuje-
my, żeby straszyć, tylko żeby budo-
wać wiedzę i świadomość u naszych 
mieszkańców. Zwróciłem się także 
ze szczególnym apelem do seniorów, 
którzy są najbardziej narażeni. Nadal 
go podtrzymuję i proszę o to, aby nie 
wychodzili z domów bez potrzeby 
i nie wstydzili się prosić o pomoc 
swoich bliskich, sąsiadów czy znajo-
mych.

D.Z.: Szybko rozpoczęło się 
także propagowanie akcji #zostań-

wdomu. Dzięki wspólnemu dzia-
łaniu z druhami z OSP wszyscy 
mieszkańcy mogli usłyszeć apel o 
pozostawanie w domach.

M.G.: To prawda, dlatego raz 
jeszcze chcę podziękować druhom 
za zaangażowanie i pomoc w tym 
przedsięwzięciu. Dziękuję także za 
oferowanie pomocy starszym oso-
bom. Akcja zostań w domu tak jak 
sama nazwa wskazuje, ma zachęcać 
ludzi do tego, żeby w tym trudnym 
czasie zostali w domach i w ten spo-
sób chronili swoje zdrowie, a nawet 
życie. Przekazujemy te informacje w 
trochę innej formie, ale dzięki temu 
ona może dotrzeć do wszystkich. 
Modyfikujemy te nagrania na bieżą-
co i przypominamy wszystkim, aby 
zachowywali się odpowiedzialnie.

D.Z.: Czy mieszkańcy stosowali 
się do wprowadzonych obostrzeń?

M.G.: Na szczęście w większości 
przypadków tak, choć zdarzało się, 
że dostawałem sygnały, o niepotrzeb-

nych zgromadzeniach, młodzieży 
która spotyka się w grupkach czy 
nieprawidłowościach w kwestii ilości 
osób w sklepach na terenie miasta. 
Na wszystkie te sygnały staram się 
reagować na bieżąco. Jestem w sta-
łym kontakcie z komendantem na-
szego komisariatu i jeśli coś się dzie-
je, funkcjonariusze Policji reagują. 
Miałem także informacje o osobach, 
które wróciły z zagranicy i nie stoso-
wały się do zaleceń, aby profilaktycz-
nie pozostawać w kwarantannie. W 
tej chwili nowe przepisy za złamanie 
nałożonej przez sanepid kwarantan-
ny pozwalają nałożyć grzywnę nawet 
w wysokości 30 tysięcy złotych. Dla-
tego apeluję o zdrowy rozsądek i po-
ważne podejście do sytuacji.

D.Z.: W naszym mieście bardzo 
efektywnie przeprowadzono akcję 
bezpłatnego przekazywania mase-
czek mieszkańcom. 

M.G.: Pozwoliły na to szybkie 
działania w kwestii pozyskania ma-
seczek, jakie podjąłem jeszcze w 

marcu, kilkanaście dni przed ogło-
szeniem powszechnego nakazu ich 
używania. Z jednej strony wsparłem 
finansowo inicjatywę MCKSIR i za-
kupiłem materiał do uszycia mase-
czek. Tu ogromne podziękowania dla 
wszystkich osób zaangażowanych w 
tę akcję. Z drugiej strony zakupiłem 
150 maseczek wielorazowego użytku 
dla pracowników MOPS, urzędu i 
innych osób pracujących dla miesz-
kańców, a także niemal 4000 tysią-
ce maseczek dla Raciążan. Maseczki 
zostały zamówione w dwóch firmach 
w Raciążu. Bardzo dziękuję właści-
cielom za szybkie dostarczenie w 
kilka dni większości maseczek. Były 
one dystrybuowane mieszkańcom w 
dniach 9 - 17 kwietnia przez pracow-
ników Urzędu Miejskiego w Raciążu 
i trafiały do skrzynek pocztowych. 
Maseczki dla mieszkańców Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz Wspól-
not przekazano administratorom, 
którzy następnie przekazywali je do 
wszystkich mieszkań. Maseczki były 
przekazane dla tylu osób, ile zgłoszo-
no w deklaracji odbioru odpadów.

Wywiad z Mariuszem Godlewskim

MARIUSZ GODLEWSKI: APELUJĘ O ZDROWY ROZSĄDEK
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D.Z.: Opinie na temat maseczek 
są podzielone. Jak Pan się do tego 
ustosunkuje?

M.G.: Rzeczywiście, zdania co 
do noszenia maseczek są podzielo-
ne. Osobiście uważam, że w miarę 
narastania epidemii powinny być 
one noszone przez wszystkich, przy 
zachowywaniu zasad posługiwania 
się nimi. Musimy przede wszystkim 
pamiętać, że maseczka zmniejsza ry-
zyko rozprzestrzeniania się korona-
wirusa, ale nie eliminuje go. Należy 
stosować się do zasad higieny, a naj-
lepiej w miarę możliwości pozosta-
wać w domu. 

D.Z.: Podjął Pan decyzję o 
otwarciu targowiska miejskiego, 
choć w ograniczonym stopniu. 
Skąd taka decyzja?

M.G.: Pierwotna decyzja o cza-
sowym zamknięciu targowiska była 
podjęta po konsultacjach ze służbami 
sanitarnymi i ze względu na zagroże-
nie epidemiczne na terenie całego 
kraju. Nieprzebywanie w dużych 
skupiskach było jednym z podsta-
wowych obostrzeń wprowadzonych 
przez Rząd. Jeśli chodzi o ponowne, 
ograniczone otwarcie targowiska, to 
miałem w tej sprawie wiele rozmów 
zarówno z kupującymi jak i osobami 
którzy sprzedają u nas swoje towary i 
podjąłem taką decyzję by po prostu, 
po ludzku pomóc tym wszystkim, 
którzy utrzymują się z handlu. Zale-
ży mi na tym, aby w miarę możliwo-
ści przywracać normalne funkcjono-

wanie miasta. Nasze targowisko jest 
jednym z pierwszych w powiecie, 
które zostało ponownie otwarte. 
Oczywiście wciąż będą obowiązy-
wać pewne ograniczenia i proszę o 
ich przestrzeganie. Chodzi tu przede 

wszystkim o obowiązkowe noszenie 
maseczek ochronnych, minimum 
4-metrową odległość między sto-
iskami i przebywanie maksymalnie 3 
osób przy jednym stoisku. Osoby ro-
biące zakupy powinny także zacho-

wywać od siebie 2-metrowe odstępy. 

D.Z.: Co jeszcze chciałby pan 
przekazać mieszkańcom?

M.G.: Zwracam się ponownie do 

wszystkich osób, które w tym czasie 
potrzebują dodatkowej pomocy, żeby 
dzwonili lub pisali do sekretariatu 
Urzędu Miejskiego, MOPS oraz do 
druhów z OSP. Chciałbym uspokoić 
tych wszystkich, którzy w związku z 
koronawirusem spóźnili się z zapłatą 
podatków czy innych opłat. W takiej 
sytuacji nie będę naliczał odsetek z 
tytułu nieterminowej zapłaty.

Proszę o śledzenie internetowych 
stron miejskich, rozklejanych ogło-
szeń oraz słuchanie komunikatów. 
Na bieżąco będą one nadawane z 
samochodu przez druhów z OSP we 
wszystkich częściach miasta. Moż-
na ich słuchać bez wychodzenia z 
domu, wystarczy otworzyć okno.

Pamiętajmy o tym, że wirus jest 
już w naszym powiecie i pobliskich 
miejscowościach. W każdej chwili 
może być w Raciążu. Dlatego ape-
luję o zdrowy rozsadek, powagę i 
przestrzeganie wszelkich obostrzeń. 
Jedynie w ten sposób możemy chro-
nić nasze zdrowie i powstrzymać 
rozprzestrzenianie się koronawirusa. 
Ta sytuacja jest nowa dla nas wszyst-
kich. Wspierajmy się wzajemnie, 
pomagajmy sobie. Bądźmy razem, 
ale zachowując odpowiedni dystans. 
Tylko izolacja daje ogromną szansę 
na pozostanie zdrowym. Tego życzę 
nam wszystkim. Bądźcie zdrowi!

Rozmawiał Dawid Ziółkowski
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Wieści z Urzędu Miejskiego

Nowa strona Burmistrza Miasta

Zapraszamy Państwa do „polubienia” nowej facebookowej strony 
Mariusz Godlewski – Burmistrz Miasta Raciąża. 

Będą się tam pojawiały ważne informacje dotyczące miasta i podejmowanych decyzji 
w różnych kwestiach.

Zgodnie z decyzją Burmistrza 
Mariusza Godlewskiego w ostat-
nich dniach marca kontynuowane 
były prace związane z naprawami 
nawierzchni asfaltowych na terenie 
Raciąża. Łącznie naprawiono 70 m2 

jezdni – 3 m2 przy ulicy Płockiej, 
2 m2 przy ulicy Błonie, 28 m2 przy 
ulicy Jana Pawła II, 19 m2 przy ulicy 
Ziemowita i 18 m2 przy ulicy Parko-
wej. Ubytki powstałe w nawierzch-
niach zostały uzupełnione masą 
asfaltową na gorąco. Prace zostały 
objęte gwarancją przez wykonawcę. 

UM Raciąż, DZ

W ostatnich tygodniach trwały 
prace przy wykaszaniu, karczowa-
niu oraz porządkowaniu terenu na 
brzegu Raciążnicy, w sąsiedztwie 
tzw. dużego parku. Znajdujące się 
tam dotychczas krzewy oraz nie-
które drzewa zostały usunięte, zaś 
teren został wyrównany. Kolejnym 
etapem było posadzenie 31 wierzb 
oraz zasianie trawy. Są to kolejne 
działania podejmowane na wniosek 
Burmistrza w celu poprawy estetyki 
terenów zielonych na terenie miasta. 
Efekty prac przy Raciążnicy zapewne 
będą widoczne, kiedy temperatura 
znacząco wzrośnie.

DZ

Dbamy o estetykę terenów zielonych

Prace nad Raciążnicą

Poprawa infrastruktury drogowej

Naprawy drogowe
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10 kwietnia 2020 r. na wniosek 
Burmistrza Mariusza Godlewskiego 
pracownicy Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Raciążu przeprowadzili dezyn-
fekcję wielu miejsc znajdujących się 

na terenie miasta. Odkażone zostały 
m.in. poręcze mostów, ławki oraz 
przystanek autobusowy. Zdezynfe-
kowanie wskazanych miejsc ma za-
pobiec ewentualnemu przenoszeniu 
zarazków i zmniejszyć zagrożenie za-

rażenia mieszkańców naszego miasta 
koronawirusem. 

UM Raciąż, DZ

Odkażanie miejsc publicznych

Dezynfekcja na terenie Raciąża

Ograniczenia w związku z pandemią

Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19
Od 20 kwietnia zmieniły się 

niektóre zasady bezpieczeń-
stwa. Zakupy w sklepie zrobi w 
jednym czasie więcej osób, do 
lasu i parku można wejść w ce-
lach rekreacyjnych, a młodzież 
powyżej 13. roku życia może 
poruszać się bez opieki osoby 
dorosłej. Celem tych działań 
jest powrót do normalności 
Polaków, a także odmrożenie 
polskiej gospodarki. Proces ten 
będzie podzielony na etapy – 
tak, aby zachować maksimum 
bezpieczeństwa obywateli.

ETAP I (od 20 kwietnia)
- do sklepów o powierzchni mniej-

szej niż 100 m2 może wejść maksy-
malnie tyle osób, ile wynosi liczba 
wszystkich kas lub punktów płatni-
czych pomnożona przez 4.

- w sklepach o powierzchni więk-
szej niż 100 m2 na 1 osobę musi 
przypadać co najmniej 15 m2 po-
wierzchni (taka sama zasada obowią-
zuje w kościołach)

- przemieszczanie w celach rekre-
acyjnych jest dozwolone 

- parki, lasy zostały otwarte dla 
obywateli

- osoby powyżej 13. roku życia 
mogą przebywać w miejscach pu-

blicznych bez opieki osoby dorosłej 

ETAP II
- otwarcie sklepów budowlanych 

w weekendy
- otwarcie hoteli i innych miejsc 

noclegowych z ograniczeniami
- otwarcie niektórych instytucji 

kultury: bibliotek, muzeów itp. 

ETAP III
- otwarcie zakładów fryzjerskich i 

kosmetyczek
- otwarcie sklepów w galeriach 

handlowych z istotnymi ogranicze-
niami

- gastronomia – umożliwienie 

działalności stacjonarnej z ogranicze-
niami

- wydarzenia sportowe do 50 osób 
(w otwartej przestrzeni, bez udziału 
publiczności)

- organizacja opieki nad dziećmi w 
żłobkach, przedszkolach i w klasach 
szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba 
dzieci w sali.

ETAP IV
- otwarcie salonów masażu i sola-

riów
- umożliwienie działalności siłow-

ni i klubów fitness
- teatry i kina w nowym reżimie 

sanitarnym

Etapy II, III i IV powrotu do nor-
malności będą wprowadzane stop-
niowo, gdy przyrost zachorowań  
w naszym kraju będzie niski. Nie 
oznacza to jednak, że powinniśmy 
rezygnować z dyscypliny społecz-
nej i przestrzegania obowiązujących 
ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas 
zależy, jak szybko będą wprowadzane 
kolejne etapy powrotu do nowej rze-
czywistości. 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, gov.pl/koronawirus 
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1054 lata od Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski
14 kwietnia obchodziliśmy 

Święto Chrztu Polski - zostało 
ustanowione na mocy ustawy 
z dnia 22 lutego 2019 roku. 
Chrzest księcia Mieszka I to 
symbol powstania państwa pol-
skiego. To wydarzenia uznaje 
się również za powstanie ko-
ścioła katolickiego w naszym 
kraju. 

Co ciekawe, wciąż nie udało się 
ustalić, gdzie wspominany chrzest 

się odbył. Oficjalnie, zgodnie z in-
formacjami z kroniki Jana Długosza, 
wskazano Gniezno, jednak historycy 
nie wykluczają, że uroczystość zorga-
nizowano w Poznaniu lub Ostrowie 
Lednickim. Przyjęcie wiary chrześci-
jańskiej przez ówczesnego władcę Po-
lan otworzyło przed jeszcze młodym 
państwem nowe możliwości i zbliży-
ło je do państw Europy Zachodniej. 

DZ 

 (źródło: mazurekdabrowskiego.pl)

Wraz z powrotem wyższych tem-
peratur, w parkach miejskich na 
terenie Raciąża rozstawiono ławki. 
Wszystkie zostały wyczyszczone, 
tak by można było korzystać z nich 
bez żadnych przeszkód. W ostatnim 
czasie dwie ławki zostały ustawione 
także na ulicy Wolności, nieopodal 
kościoła. Przypominamy, że choć re-
kreacyjne przemieszczanie się zostało 
umożliwione, podczas korzystania 
z terenów zielonych należy zacho-
wywać odpowiednie odległości od 
innych osób, oraz przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa. 

DZ 

Rozsądnie korzystajmy z terenów zielonych

Ławki znów dostępne dla mieszkańców  



Ciekawostki 7„Puls Raciąża ” nr 4 (108) 2020

KROK 3 

KROK 6 

KROK 9

KROK 12 

KROK 1 

KROK 4 

KROK 7 

KROK 10 

KROK 13 

KROK 2 

KROK 5

KROK 8

KROK 11 

KROK 14 

Zrób maseczkę razem z nami !
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10 kwietnia 2020 r. minęło 10 
lat od tragicznej katastrofy prezy-
denckiego samolotu, który rozbił się 
pod Smoleńskiem. Zginął wówczas 
prezydent RP Lech Kaczyński oraz 
Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, a 
także 94. pozostałych pasażerów – 
załoga, a także członkowie delegacji 
lecącej na obchody upamiętniającą 
zbrodnię katyńską na polskich ofi-
cerach dokonanej przez NKWD. 
Wśród ofiar znajdował się również 
honorowy obywatel Raciąża oraz 
patron Miejskiego Centrum Kultu-
ry Sportu i Rekreacji – ostatni pre-
zydent RP na uchodźctwie Ryszard 
Kaczorowski. 

Cześć Ich Pamięci. 
DZ

Rocznica tragedii w Smoleńsku

10 lat od katastrofy w Smoleńsku

  (źródło: pressmania.pl) (źródło: mechaniak.com.pl)

Ze względu na epidemię ko-
ronawirusa wszelkie rozgrywki 
sportowe na terenie kraju zo-
stały zawieszone. Na boiska po 
zimowej przerwie nie wróciły 
drużyny Błękitnych Raciąż – za-
równo seniorska, jak i młodzie-
żowe. Ten czas wykorzystano 
więc na porządkowanie stadio-
nu.

 
Działania na obiekcie przy Sporto-

wej prowadzone były równocześnie 
z tymi wewnątrz hali, o czym infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze 
Pulsu Raciąża. W ostatnim czasie na 
błękitno-białe kolory pomalowany 

został płot przy trybunie, pojawiły 
się również nowe ławki rezerwo-
wych. Przeprowadzone zostały także 
zabiegi pielęgnacyjne na murawie. 

W kilku miejscach stadionu usta-
wione zostały również błękitno-białe 
donice z kwiatami. 

W tej chwili zawodnikom nie po-
zostaje nic innego, tylko korzystać z 
obiektu. Jednak na ten moment, ze 
względu na epidemię koronawirusa 
nie wiadomo kiedy i czy w ogóle na-
stąpi powrót na boiska. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości blekit-
niraciaz.eu.

DZ 

Działania na stadionie

Prace porządkowe na Stadionie Miejskim

UWAGA! 
Od 27 kwietnia do odwołania, ze względu na katastrofalne 
zagrożenie pożarowe, obowiązuje zakaz wstępu do lasów 

na terenie nadleśnictwa Płońsk.
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Gospodarka odpadami – Miasto Raciąż. 
Zasady gospodarowania odpadami reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 1  wraz  
z przepisami wykonawczymi znajdującymi podstawę w jej artykułach. Pojęcie gospodarki odpadami  
nie jest tożsame z gospodarowaniem odpadami jest bowiem pojęciem szerszym i obejmuje dodatkowo 
wytwarzanie odpadów, a więc przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, 
przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również 
późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane  
w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie 2 . Sposób gospodarowania 
odpadami musi zapewniać ochronę życia i zdrowia ludzi a także ochronę środowiska3 zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.  

Gospodarka odpadami jest wciąż jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej 
cywilizacji, w związku z tym Ustawa o odpadach zobowiązuje między innymi do działań mających na 
celu zapobieganie powstawania odpadów, ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, jak również ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z ilościami 
wytwarzanych odpadów wdrażane są systemy, dzięki którym będzie możliwe zwiększenie poziomów 
recyklingu oraz odzysku z odpadów. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach4, Burmistrz 
Miasta Raciąż rozpisał przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.  
W wyniku ww. postępowania wykonawcą usługi stała się firma REMONDIS DROBIN Komunalna  
Sp. z o.o. Jak już zostało wspomniane, system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
obejmuje zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Odpady z poszczególnych 
nieruchomości odbierane są na podstawie złożonych do Urzędu Miejskiego deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy z mieszkańców Miasta Raciąż podczas 
składania ww. deklaracji miał prawo wyboru czy odpady będą zbierane w systemie zmieszanym czy też 
selektywnym (dzieląc odpady na poszczególne frakcje: metale i tworzywa sztuczne, papier i tektura, 
szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości po segregacji). Zgodnie z ustawowym 
obowiązkiem na terenie Miasta Raciąż został utworzony PSZOK 5 , do którego mieszkańcy 
nieruchomości zamieszkałych mają możliwość dostarczania pozostałych odpadów komunalnych między 
innymi odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego czy gruzu ceglanego. 

Na terenie miasta Raciąż coraz więcej mieszkańców podjęło trud wiążący się z selektywną zbiórką 
odpadów składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy 
uwzględnieniu segregacji zbieranych odpadów u źródła. Jednocześnie, coraz więcej mieszkańców 
wprowadza zmiany we wspomnianej deklaracji angażując się w selektywną zbiórkę odpadów. Jest to 
bardzo pozytywna informacja, ukazująca, że mieszkańcy terenu Miasta Raciąż angażują się w ochronę 
środowiska oraz chcą o nie dbać.  

                                                           
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U z 2019r.poz. 701) 
 
2 Art. 3.1.2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U z 2019 r. poz. 701) 
 
3 Art. 16) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U z 2019 r. poz. 701) 
 
4 Ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 
 
5 Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

W ostatnim czasie otrzymali-
śmy potwierdzenie, iż Ministerstwo 
Cyfryzacji pozytywnie rozpatrzyło 
wniosek o dofinansowanie i tym 
samym Burmistrzowi Mariuszowi 
Godlewskiemu udało się pozyskać 
blisko 60 tysięcy złotych na zakup 
tabletów wraz z osprzętem oraz ro-
uterów umożliwiających dostęp do 
Internetu. Na początku kwietnia dy-
rekcja Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisława Konarskiego w Raciążu prze-

prowadziła konsultacje z rodzicami, 
a następnie przekazała Burmistrzowi 
listę uczniów, którzy nie mieli do-
stępu do narzędzi umożliwiających 
naukę zdalną. Przekazywanie table-
tów powinno rozpocząć się zaraz po 
majowym weekendzie, ponieważ w 
tej chwili trwają działania technicz-
ne, m.in. zakładanie kont uczniow-
skich i instalacja niezbędnych do 
nauki programów czy aplikacji. Jest 
to możliwe dzięki umowie, jaką Bur-

mistrza Miasta podpisał w ostatnich 
latach z firmą Microsoft. Rodziców 
prosimy o chwilę cierpliwości - 
wszystkie dzieci, które zostały zgło-
szone, dostaną tablety w tym samym 
czasie i będą mogły brać udział w 
zdalnych lekcjach. 

UM Raciąż, DZ 

Pomoc z nauce zdalnej

Tablety dla uczniów zakupione

Zapraszamy na 
www.zsraciaz.pl  

,gdzie można znaleźć szczegółowe 
informacje o kierunkach kształcenia
 oraz terminach i sposobie rekrutacji.

Przypominamy, że nabór 
prowadzony jest elektronicznie.

 

W związku ze zwiększeniem ilości nieruchomości na których praktykuje się selektywną zbiórkę 
odpadów można zauważyć różnice w ilościach odebranych poszczególnych odpadów na przestrzeni lat 
2018-2019. Mianowicie ilość odbieranych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów  
(tj.: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji) w 2019 r. wzrosła  
o ponad 18%, natomiast ilość odpadów komunalnych zmieszanych spadła o prawie 4%. 

Mamy nadzieję, iż tendencje wzrostu ilości odpadów wysegregowanych z ogólnego strumienia będzie 
się utrzymywać. Zaangażowanie mieszkańców u samego źródła pozwoli na stopniowe zmniejszenie 
ilości odpadów niesegregowanych a tym samym realnie przełoży się na dbałość o portfel każdego  
z gospodarstw domowych. 

Drodzy mieszkańcy razem damy radę! Chrońmy Naszą planetę. Pamiętajmy o prawidłowej segregacji 
rozdzielając odpady na poszczególne frakcje tj.: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło oraz odpady 

ulegające biodegradacji.  
Zapamiętaj! Odkręć nakrętki oraz kapsle od butelek i słoików; Opróżnij przed wyrzuceniem opakowania 

z ich zawartości, wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań; Zgnieć 
plastikowe butelki w celu zmniejszenia ich objętości. 

,,Plastik, papier, bio i szkło, segregacja to jest to !"6 

 

 

                                                           
6 Autor: Wojciech Zabrocki 

 


