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595 lat Raciąża
15 sierpnia był dla naszego miasta ważnym dniem. We
współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, Miejskim
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” zostało
zorganizowane wydarzenie pod nazwą „Raciąż na Bursztynowym Szlaku - Dzień w kasztelańskim grodzie”, które
uświetniło jubileusz 595-lecia istnienia Raciąża.
Więcej wewnątrz numeru.

Kolejne pieniądze dla Miasta

17 sierpnia w Ciechanowie została podpisana umowa na przekazanie dofinansowania na kolejne prace modernizacyjne wewnątrz
budynku Hali Sportowej. Dzięki pozyskanym przez Burmistrza środkom zmodernizowane zostaną m.in. szatnie i łazienki.
Więcej informacji na stronie 5.

Uczciliśmy rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego

1 sierpnia, w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Burmistrz Mariusz Godlewski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Pawłem Chrzanowskim złożyli kwiaty i znicze pod Pomnikiem Pamięci Narodowej przy budynku MCKSiR w Raciążu, składając hołd
powstańcom, walczącym o wolność naszej ojczyzny.
Więcej na stronie 4.

Szanowni Państwo
Wewnątrz numeru znajdziecie Państwo informacje w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
W związku z obowiązującymi od 1 października nowymi przepisami, podpisanie takich umów jest niezbędne.
Szczegóły wewnątrz numeru.
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Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta

S

zanowni Mieszkańcy,
w ostatnich tygodniach często pytaliście mnie, dlaczego tak często zdarzają się przerwy w dostawie
wody, a na ulicach w południowo-zachodniej części miasta, m.in. Zielonej czy Hankiewicza, dokonywane
są wykopy. Jest to związane z modernizacją sieci kanalizacji deszczowej i
wodociągowej, która musiała nastąpić. Wspólnie z Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu robimy to przede
wszystkim dla Państwa wygody i aby
możliwie w jak największym stopniu
zabezpieczyć nasz wodociąg. Sukcesywnie wymieniane są węzły i zasuwy
w najbardziej newralgicznych punktach sieci (poniżej znajduje się zdjęcie jednej z nich, która znajdowała
się na ulicy Piłsudskiego). Większość
z nich ma 50 czy nawet 60 lat, w
związku z czym ich żywotność zbliża
się ku końcowi, a to powodowałoby
częstsze awarie. Za wymianą wspomnianych elementów idzie również
modernizacja sieci, która w razie
awarii pozwoli na wyłączenie jednej
bądź dwóch ulic, a nie jak to miało
miejsce dotychczas, połowy miasta.

Wszelkie prace remontowe wykonywane są teraz również ze względu na
to, że czeka nas wykonanie nowych
nawierzchni asfaltowych na pięciu
ulicach – Hankiewicza, Zielonej,
Słonecznej, Piłsudskiego i Ogrodowej. Koszt tej inwestycji to ponad
735 tysięcy złotych, jednak dzięki
dofinansowaniu jakie udało mi się
pozyskać z Województwa Mazowieckiego, z miejskiego budżetu zostanie
przeznaczone 30% tej kwoty, dzięki czemu zaoszczędzimy ponad pół
miliona złotych. Mam nadzieję, że
dzięki modernizacji wodociąg posłuży nam bez większych awarii przez
długie lata.
Gaz ziemny na Akacjowej
Na początku miesiąca dokonaliśmy podłączenia bloku mieszkalnego na ulicy Akacjowej do sieci gazu
ziemnego. Dotychczas mieszkańcy
tego bloku korzystali z gazu płynącego z instalacji LPG umiejscowionej
obok budynku. Teraz uniezależniamy się od dostaw tego gazu, na rzecz
sieciowego, inwestując miejskie pieniądze w przemyślany sposób. Dla
mieszkańców to także dobra infor-

fot. Zasuwa z ulicy Piłsudskiego
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Mariusza Godlewskiego
1 sierpnia – Raciąż pamiętał
W 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamiętaliśmy o
bohaterach tamtych dni. To ważny
dzień nie tylko dla Warszawiaków,
ale dla wszystkich Polaków. Mieszkańcy stolicy podjęli wówczas walkę
nie tylko o wolność swojego miasta,
ale także całego kraju. Po wielu latach
ucisku i terroru ze strony niemieckiego okupanta o to było warto się
bić, aby choć przez chwilę poczuć się
wolnym. W Powstaniu brali udział
także ludzie stąd, z naszego miasta.
Według informacji jakie posiadamy,
w Warszawie walczyło 11 mieszkańców Raciąża. Grób jednego z nich,
Jana Wawrowskiego znajduje się
na naszym parafialnym cmentarzu.
1sierpnia wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Pawłem Chrzanowskim złożyłem hołd powstańcom,
składając symboliczne kwiaty pod
Pomnikiem Pamięci Narodowej.
Cześć i chwała Bohaterom!

macja pod względem finansowym –
opłata za jeden metr sześcienny gazu
będzie wynosić nawet o 8 zł mniej
niż dotychczas, co z pewnością będzie dla nich odczuwalne. Podczas
wykonywania przyłączy w każdym z
mieszkań urządzenia gazowe zostały
wyposażone w odpowiednie dysze.
Obecnie podłączanie się do gazu
ziemnego jest możliwe na ulicy Akacjowej i częściowo na ulicy Zawoda,
ale mam nadzieję, że sieć gazowa na
terenie Raciąża sukcesywnie będzie
się powiększać. Jeśli chodzi o wspomnianą instalację gazu LPG, będzie
ona dalej używana. Zostanie przeniePiękny jubileusz za nami
siona na teren Stadionu Miejskiego
15 sierpnia wspólnie obchodzii będzie ogrzewać zmodernizowany liśmy 595-lecie nadania Raciążobudynek hali sportowej.
wi lokacji miejskiej, co w praktyce
oznaczało, że stał się on miastem. We
współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu,
Miejskim Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji, Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” oraz
dzięki wsparciu Powiatu Płońskiego i Województwa Mazowieckiego
jako Miasto Raciąż zorganizowaliśmy bardzo ciekawe wydarzenie,
podczas którego mogliście Państwo
dowiedzieć się, jak wyglądało życie
w średniowiecznym grodzie, jakim
był niegdyś Raciąż. Cieszę się, że zawitaliśmy do dużego parku miejskiego całymi rodzinami, by zobaczyć
atrakcje przygotowane przez grupy
inscenizacyjne – wystrzał z armaty,
prezentacje strojów z epoki czy efektowne rycerskie pojedynki. Mamy
jako miasto piękną, niemal sześcio-wiekową tradycję, dlatego musimy
pielęgnować to dziedzictwo i opowiadać o nim kolejnym pokoleniom.
Dziękuję partnerom, dzięki którym
„Dzień w kasztelańskim grodzie”
mógł się odbyć, a także Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za
pomoc finansową w zorganizowaniu
tego wydarzenia.
Dofinansowanie na działania
na rzecz osób w wieku emerytalnym
Na początku sierpnia podpisałem
umowę ze Stowarzyszeniem Seniorów Emerytów i Rencistów w Ra-

ciążu na realizację zdania w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym. Stowarzyszenie otrzymało środki w wysokości 9 tysięcy
złotych na zorganizowanie kolejnej
już edycji Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Inicjatywa UTW ma już
swoją tradycję i jest ważnym punktem w życiu seniorów z Raciąża, a
przed nami jego trzecia edycja. Cieszę się, że mamy w naszym mieście
wiele osób, którym zależy na aktywizowaniu tej grupy społecznej i dlatego systematycznie wspieram wszelkie pomysły, które tego dotyczą.
Dziękuję również członkom zarządu
stowarzyszenia za ich zaangażowanie
i nieustający zapał w działaniach na
rzecz tej społeczności.
Powrót do szkoły
Każdy z nas wie, jak nietypowy
był ubiegły rok szkolny, a szczególnie
jego druga część, kiedy to uczniowie
ze względu na epidemię koronawirusa musieli uczyć się zdalnie ze swoich domów. Jak na razie, wszystko
wskazuje na to, że 1 wrześnie będzie
tradycyjnie dniem powrotu uczniów
do szkół i będą mogli oni zasiąść w
swoich ławkach i zdobywać wiedzę w normalnych okolicznościach.
Liczę na to, że jesień będzie nieco
spokojniejsza niż wiosna, w kontekście wciąż obecnego w naszym życiu
codziennym koronawirusa. Funkcjonowanie w miarę normalnych
warunkach zależy także od nas i naszej postawy. Od tego, czy będziemy
przestrzegali zaleceń Ministerstwa
Zdrowia. Te zasady i zalecenia należy wpajać także naszym dzieciom,
by nabierały odpowiednich nawyków. W przeddzień miejmy nadzieję,
bezpiecznego i normalnego powrotu
do szkoły życzę wszystkim uczniom
przede wszystkim zdrowia, chęci do
pracy oraz jak najlepszych ocen.
Konkurs rozstrzygnięty
Wewnątrz numeru przeczytacie
Państwo szczegółowe informacje
dotyczące facebookowego konkursu
„Migawka z przeszłości”, który trwał
przez cały okres wakacji i został już
rozstrzygnięty. Przez 8 tygodni wyłonionych zostało ośmiu zwycięzców
poszczególnych etapów. Cieszę się, że
ta zabawa cieszyła się u mieszkańców
dużym zainteresowaniem i wielu z
nas mogło zobaczyć, jak wyglądały
ulice czy budynki, które znamy i być
może mijamy je na co dzień, 30-40
lat temu. Poprzez tego rodzaju zabawy odświeżamy także pamięć o naszej lokalnej historii, na czym bardzo
mi zależy.

Wiadomości lokalne
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Dożynki, odpust i jubileusz za nami

Uroczysty 15 sierpnia
15 sierpnia w Raciążu obchodziliśmy aż trzy uroczystości –
oprócz tradycyjnego odpustu
parafialnego odbyły się dożynki, a także impreza plenerowa z
okazji 595-lecia uzyskania praw
miejskich.
Uroczysta odpustowo-dożynkowa
msza święta w raciąskim kościele
rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12:00, a przewodniczył jej ksiądz
Adam Ners – na co dzień duszpasterz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie Czubakach.
Duchowny przypomniał o tym, jak
wielkie znaczenie ma dla Polskiego narodu Matka Boska. Dodał, że
przyszliśmy wszyscy do stóp Boskiego ołtarza, by podziękować za zbiory,
ale także by złożyć dziękczynienie za
ocalenie ojczyzny przed bolszewicką
nawałnicą w Bitwie Warszawskiej
1920 roku. Ksiądz Ners w swojej
homilii mówił również, że nasz naród od wieków powierzał Polskę
pod opiekę swojej Królowej, Matce
Chrystusa, składając jej wota i pielgrzymując w rozmaitych intencjach
na Jasną Górę, by zanieść modlitwy
ku cudownemu obrazowi. Ty za nami
przemów słowo, Maryjo! Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! – przypomniał słowa
pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”
przewodniczący mszy duszpasterz.
Na mszy świętej obecni byli przedstawiciele władz miasta - Burmistrz
Mariusz Godlewski i Sekretarz Mia-

sta Renata Kujawa, oraz Gminy Raciąż Wójt Zbigniew Sadowski i Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna
Rogowska, a także członek zarządu
powiatu płońskiego – Artur Adamski.
Przy ołtarzu głównym ustawiony został wieniec dożynkowy, który miał kształt łodzi, na której stoi
papież Jan Paweł II. Ze względu na
epidemię koronawirusa dożynki były
nieco skromniejsze i odbyły się wyłącznie wewnątrz kościoła. Przy ołtarzu ksiądz Ners poświęcił przygotowany na uroczystość chleb, a także
pozostałe dary – owoce, wędliny,
wino, sery, a także woreczki z ziarnem, które zostały przekazane przedstawicielom poszczególnych sołectw.
Mszę zakończyła procesja eucharystyczna, w której wierni przeszli wokół kościoła w Raciążu.

Średniowieczna wioska w dużym parku
Wczesnym popołudniem zainaugurowano imprezę pod nazwą
„Raciąż na Bursztynowym Szlaku
- Dzień w kasztelańskim grodzie”,
która została zorganizowana przez
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu przy współpracy z
Miastem Raciąż, Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”, przy
wsparciu finansowym z budżetu Województwa Mazowieckiego. Chcemy uczcić 595-lecie uzyskania praw
miejskich przez miasto Raciąż, ale
mamy również odpust parafialny,
dożynki miejsko-gminne, a dzięki Regionalnemu Stowarzyszeniu
Twórców Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Raciążu - mamy to
spotkanie pn. „Raciąż na bursztynowym szlaku”. To impreza, na której
można się zetknąć z tradycjami, zobaczyć jak to dawniej bywało, zobaczyć dawne stroje, zwyczaje […]
– mówił do zebranych mieszkańców
Burmistrz Mariusz Godlewski.
W średniowiecznej mini-wiosce,
która powstała nieopodal budynku MCKSiR można było obejrzeć
narzędzia, broń, przedmioty codziennego użytku czy stroje z tamtej
epoki. Rekonstruktorzy prezentowali zebranej widowni jak ubierali
się przedstawiciele poszczególnych
warstw społecznych w okresie średniowiecznego Raciąża. Narrator w
zabawny sposób, często wtrącając
różne anegdoty, przedstawiał wszelkie szczegóły. Dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych
obserwatorów, cieszyły się rzecz jasna
pojedynki rycerskie, których uczestnicy walczyli niezwykle efektownie.
W dużym parku odbyła się także inscenizacja średniowiecznej potyczki
oraz konny turniej rycerski. Ciekawym punktem programu była również inscenizacja wjazdu do Raciąża
orszaku króla Władysława Jagiełły.
Ostatnim akordem wydarzenia był
imponujący teatr ogni.
UM Raciąż, DZ
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Wiadomości urzędowe
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Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Raciąż pamiętał. Cześć i Chwała Bohaterom!
1 sierpnia obchodziliśmy 76.
rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego – zbrojnego wystąpienia żołnierzy Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu
okupantowi. Był to największy
zryw ruchu oporu przeciwko
hitlerowcom w okupowanej
Europie. Pamięć powstańców
uczczono także w Raciążu.
Hołd Powstańcom Warszawskim,
składając kwiaty i znicze pod Pomnikiem Pamięci Narodowej przy
MCKSiR złożyli Burmistrz Miasta
Raciąża Mariusz Godlewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Chrzanowski, a także członkowie
Plutonu Strzeleckiego z Raciąża oraz
harcerze. Punktualnie o godzinie
17:00 rozbrzmiała syrena, upamiętniająca godzinę wybuchu Powstania
– Godzinę W. Wiemy również, że w
walkach powstańczych brali udział
także osoby pochodzące z Raciąża –
według posiadanych przez nas na tę
chwilę informacji, było to 11 osób.
Oto ich nazwiska:
• Janina Baranowska „Dzidka”
• Rajmund Barański „Rajmund”
• Henryk Bartnikowski „Krzysztof ”
• Andrzej Chyczewski „Gustaw”
• Janusz Chyczewski „Pawlak”
• Stanisława Kozłowska „Eugenia”
• Stanisław Krusiewicz „Grom”
• Wincenty Sławiński „Wicek”
• Stanisław Sosiński „Brzęczyk”
• Maria Stępień „Hala”
• Jan Wawrowski „ Muranowska”, „Janek” (jego grób znajduje
się na cmentarzu w Raciążu)

• Stanisław Żelaziński „Zielonka”
Powstanie militarnie było wymierzone przeciwko Niemcom, zaś
politycznie przeciwko Sowietom.
Dowództwo Armii Krajowej chciało
samodzielnie wyzwolić stolicę, jeszcze przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej licząc, że dzięki temu
uda się wzmocnić międzynarodową
pozycję Rządu RP na uchodźctwie.
Po wybuchu Powstania Rosjanie
wstrzymali ofensywę w kierunku
Warszawy, a Stalin konsekwentnie
odmawiał udzielenia walczącym powstańcom poważniejszej pomocy.
Co prawda, na wsparcie walczących
w stolicy oddziałów AK zdecydowali
się Brytyjczycy i Amerykanie, dokonując zrzutów broni i amunicji, jednak nie miało to znaczącego wpływu
na losy walk. Podczas Powstania
oddelegowane do tego oddziały
niemieckie i kolaborujące oddziały
rosyjskie, ukraińskie i białoruskie
(m.in. 36 Dywizja Grenadierów SS
Dirlewanger czy Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa – RONA),
pod dowództwem Heinza Reinefar-

tha, Oskara Dirlewangera i Bronisława Kamińskiego konsekwentnie
realizowały rozkaz Hitlera - „każdego
mieszkańca należy zabić, nie wolno
brać żadnych jeńców. Warszawa ma
być zrównana z ziemią i w ten sposób
ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”. W dniu wybuchu powstania w Warszawie przebywało około 900 tys. ludzi. Po jego
upadku, w ruinach miasta przebywało mniej niż 1000 osób. Powstanie
Warszawskie, które miało trwać zaledwie kilka dni, trwało aż 63. Słabo wyposażeni powstańcy walczący
z regularną armią niemiecką ostatecznie skapitulowali w nocy z 2/3
października 1944 roku. Poniesione
straty były ogromne – zginęło około
10 tys. powstańców i 150-200 tys.
cywilów, zaś 600-650 tys. cywilów
wypędzono z miasta. Wspominając Powstanie każdy z nas powinien
mieć w pamięci zdanie – „Ziemia,
po której chodzisz, to marzenie tych,
którzy odeszli za młodzi”.
DZ

W Radiu Rekord o Raciążu

Burmistrz gościem
Radia Rekord

Gratulacje dla zwycięzców

dokonać w nim zmian. To jest duży
wniosek, na milion złotych. To nie
jest jednak takie proste, ponieważ jak
wspomniałem park jest zabytkowy,
dlatego wszystko musimy uzgadniać
z konserwatorem, a to nie są łatwe
uzgodnienia […] – mówił m.in.
Burmistrz.
Zachęcamy do odwiedzenia strony
internetowej rozgłośni – ciechanow.
cozadzien.pl. Tam w zakładce „RozDuplicki, Magdalena Pokorska i PaOdnowiony most to jest taki mowa Radia Rekord” można odnatrycja Mazuchowska Ochocka. Grawstęp do tego, co będzie w parku leźć audycję i odsłuchać ją w całości.
tulujemy!
robione - ponieważ nasz park jest
DZ
zabytkowy, będziemy aplikować do
DZ
Urzędu Marszałkowskiego o to, żeby

Konkurs rozstrzygnięty
Przez okres trwania wakacji
Mieszkańcy Raciąża mogli brać
udział w drugiej edycji konkursu „Migawka z przeszłości”.
Pierwsza edycja odbyła się podczas trwania ferii zimowych.
Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego wraz z początkiem wakacji, konkurs wystartował po raz drugi. Tym razem liczył
8 etapów. Zasady były proste - w
każdą środę na Facebooku Urzędu
Miejskiego w Raciążu publikowane
było zdjęcie z przeszłości, na którym
widoczne były budynki czy miejsca,
które znajdowały się, bądź nadal
znajdują się na terenie miasta. By
wziąć udział w konkursie w komentarzu pod fotografią należało napisać
właściwą odpowiedź na zadane pytanie. Spośród użytkowników, którzy
odpowiedzieli prawidłowo, losowa-

no zwycięzcę jednego z etapów.
Laureatami konkursu zostali:
Magdalena Kołodziejska, Robert
Giżyński, Alicja Olszewska, Daniel
Piotrowski, Ewa Sobiecka, Rafał

6 sierpnia 2020 r. Burmistrz
Mariusz Godlewski był gościem
porannej audycji ciechanowskiego Radia Rekord. Gospodarz naszego miasta mówił
m.in. o chęci pozyskania dużego dofinansowania na modernizację dużego parku miejskiego,
a także na temat organizacji VII
Jarmarku Raciąskiego.

Wiadomości urzędowe
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Kolejne środki pozyskane

40 tysięcy na modernizację hali
17 sierpnia w Ciechanowie Burmistrz Mariusz Godlewski wraz z
Panią Skarbnik Marią Karwowską
podpisał umowę na dofinansowanie
zadania pod nazwą "Modernizacja
hali sportowej poprzez utworzenie
stref cardio, fitness i odnowy biologicznej" ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Gmina
Miasto Raciąż otrzymała na ten cel
40 tys. złotych i dzięki tym funduszom zmodernizowane zostaną szatnie wraz z łazienkami, zakupione
i zamontowane zostanie nowe nagłośnienie i zainstalowana zostanie
sauna fińska. Dzięki pozyskanym

5
STOP przemocy domowej

środkom zostanie wykonany kolejny
krok w kierunku modernizacji hali
przy Stadionie Miejskim, tak by stała
się centralnym punktem infrastruktury sportowej w naszym mieście.
Przypomnijmy, że hala przy ulicy
Sportowej została objęta projektem
pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej
w Gminie Miasto Raciąż”. Podczas prac przy jego realizacji m.in.
wymieniono drzwi oraz okna, docieplono ściany i wykonano nową
elewację. Pozyskana przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego dota-

cja z Województwa Mazowieckiego
umożliwiła także zrealizowanie projektu „Remont Hali Sportowej w
Gminie Miasto Raciąż”, w ramach
którego wymieniona została instalacja elektryczna i wyremontowano
pomieszczenia socjalno-bytowe. Ze
środków własnych Gmina Miasto
Raciąż sfinansowała wymianę całej
konstrukcji nośnej dachu, która straciła swoje właściwości, a także zainstalowanie nowego pokrycia.

Spotkanie dotyczące
przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie

W środę 12 sierpnia 2020 roku
Burmistrz Mariusz Godlewski wraz
z Panią Sekretarz Renatą Kujawą
wzięli udział w spotkaniu dotyczącym przemocy domowej w Centrum
Praw Kobiet w Warszawie. Inicjatorkami spotkania były pochodzące z
Raciąża - Anna Chyczewska i Marta
Chyczewska. Chcąc zwrócić uwagę
na powagę problemu, który niesteDZ ty coraz częściej jest obecny wśród
rodzin w naszym mieście, podczas
dyskusji Przewodnicząca CPK Pani
Urszula Nowakowska, zaproponowała zorganizowanie cyklu spotkań
dla służb mundurowych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i mieszkańców Raciąża.

Poprzez organizację takich spotkań
ma być w naszej społeczności budowana świadomość, że w rodzinie nie
powinno być miejsca na przemoc i
z takimi zachowaniami należy stanowczo walczyć. Szczegółowy plan
działań zostanie przedstawiony w
późniejszym terminie.
W budynku Urzędu Miejskiego
dostępne są ulotki i publikacje na
temat zwalczania przemocy przekazane przez CPK. Zachęcamy osoby
zainteresowane do korzystania z nich
i zapoznania się z fachowymi poradami.
UM Raciąż

Burmistrz informuje

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
Od 1 października nieruchomości
niezamieszkałe, w tym te na których
działają np. sklepy bądź prowadzona
jest inna działalność, zostaną wyłączone z gminnego systemu odbioru
odpadów komunalnych. Oznacza to,
że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany
jest podpisać indywidualną umowę
na korzystanie z usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
– z przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (dostępnym na stronie: www.umraciaz.
nazwa.pl). Koszty oraz częstotliwość
odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą.
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne zalicza się m. in.: szkoły,
przedszkola, urzędy, domy kultury,
biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe,
handlowe, warsztaty, biura, sklepy
itp.
Niedopuszczalne jest mieszanie

odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na
cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
• uiszczać do gminy opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze
złożoną deklaracją;
• zawrzeć dodatkową umowę na
odbiór odpadów komunalnych z
podmiotem uprawnionym – na
część nieruchomości niezamieszkałej
(na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku,
gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na
właścicielu lokalu, chyba że zapisy
umowy najmu lokalu stanowią inaczej.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
będą wzywani do przedłożenia kopii
aktualnych umów oraz dowodów
wpłat za usługę.
Brak posiadania aktualnych umów
na odbiór odpadów komunalnych,
skutkować będzie:
• wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku
decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);
• nałożeniem kary grzywny na
podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
W związku z powyższym przypominam o konieczności podpisania
odrębnych umów.
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Wiadomości urzędowe

Wiadomości z Przedszkola Miejskiego

Wiadomości z Przedszkola Miejskiego

Prace w budynku Przedszkola Miejskiego
W ostatnich tygodniach w budynku Przedszkola Miejskiego
trwały prace związane z projektem pn. „Przystosowanie budynku Miejskiego Przedszkola
w Raciążu do przepisów ppoż.”
mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, które będą
w nim przebywały, zgodnie z
wymogami Państwowej Straży
Pożarnej. Zainstalowane zostały narzędzia niezbędne do od-
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dymiania klatek schodowych, ogrzewanie, został docieplony i zyzaś drzwi wewnątrz zostały wy- skał nową elewację.
Drodzy Rodzice – pamiętajcie o
mienione na bezpieczne.
zaopatrzeniu swoich pociech w buty
Przypomnijmy, że wcześniej wy- antypoślizgowe, które są niezbędne
konane zostały prace związane z ze względu na fakt, że w salach nie
projektem pn. „Termomodernizacja mogą znajdować się dywany. Jest to
oraz poprawa efektywności energe- związane z wytycznymi dotyczącymi
tycznej budynków użyteczności pu- epidemii koronawirusa.
blicznej w Gminie Miasto Raciąż” –
DZ, UM Raciąż
wymienione zostały okna, drzwi, w
budynku zainstalowano także nowe

Iwona Karpińska
nadal dyrektorem
20 sierpnia Pani Iwona Karpińska
oficjalnie odebrała decyzję o wyborze na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu. Jest
to wynik konkursu, który odbył się
10 sierpnia. Będzie to kontynuacja
współpracy na rzecz placówki, któ-

rą Pani Dyrektor Iwona Karpińska
współtworzy z ramienia Samorządu
Miasta i ma pod opieką od samego
początku jej istnienia.
DZ, UM Raciąż

Poprawa infrastruktury drogowej

Rozpoczęły się prace w południowo-zachodniej części miasta
W ostatnich tygodniach systematycznie informowaliśmy Państwa o
pracach remontowych w południowo-zachodniej części miasta, które były
związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Był to jeden
z etapów przygotowań, do realizacji
projektu, na który Burmistrz Mariusz
Godlewski pozyskał dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Prace obejmujące frezowanie starej nawierzchni, kładzenie warstwy wyrównawczej, już się zaczęły i będą trwały
przez około półtora miesiąca. Mieszkańcy będą otrzymywać informacje

dotyczące terminu rozpoczęcia prac
na poszczególnych ulicach, tak by np.
mieli czas na przeparkowanie swoich
aut. Zdajemy sobie sprawę, że prace
spowodują pewne utrudnienia w ruchu
drogowym, jednak dzięki nim znacznie
poprawi się infrastruktura drogowa w
tej części miasta, co z pewnością będzie
korzystne dla wszystkich mieszkańców
Raciąża.
UM Raciąż
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Reklama

7

8

Wiadomości lokalne
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Dobre wieści ze stolicy

Pieniądze dla Regionalnego Stowarzyszenia
Twórców z Raciąża
4 sierpnia w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego w Raciążu
przedstawiciele Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Raciążu – Danuta Kantorowska
i Monika Wasiak, wraz z Burmistrzem Raciąża Mariuszem Godlewskim oraz dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Raciążu Arturem
Adamskim podpisali umowę,
na mocy której Stowarzyszenie
otrzyma dotację w wysokości 6
800 zł z budżetu Województwa
Mazowieckiego.

W ramach tego projektu, najważniejsze rzeczy dla nas, to zakup maszyn do szycia i owerloków,
które będą potem wykorzystywane przy innych projektach. Poza
tym, zakupione będą rękawiczki
i materiały pomocnicze do szycia
maseczek czy torebki jednorazowe.
W sumie z tego projektu zrobimy
ponad 2 tysiące maseczek, ale na
tym nie koniec. Jeśli zajdzie taka
potrzeba w późniejszym terminie,
te wszystkie materiały będą używane na potrzeby społeczeństwa Miasta i Gminy Raciąż - mówi Danuta
Kantorowska.

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego Raciąż systematycznie podejmuje inicjatywy mające na celu
utrwalanie lokalnych tradycji, min.
rękodzielniczych. Jego celem jest
także pielęgnowanie historii naszego
Miasta, liczącej niemal 6 wieków.
DZ

R E K L A M A

Ogarnij angielski
do egzaminu!
MATURA

8 KLASA

STUDIO JĘZYKOWE
Dagmara Miszewska

602 704 697

Kolarskie zmagania

Legia MTB Maraton za nami
W sobotę 22 sierpnia w Raciążu
odbyła się kolejna edycja wyścigu
kolarskiego Legia MTB Maraton.
Trasa przebiegała przez Raciąż oraz
okoliczne miejscowości. Liczyła 13,4
km i została podzielona na cztery kategorie względem dystansów i kategorii wiekowych – MIKRO, MINI,
MEGA i GIGA. Podczas zawodów,
swoich sił po wcześniejszej rejestracji, mógł spróbować niemal każdy

– jechały dzieci, młodzież szkolna,
dorośli oraz seniorzy, a dobra pogoda sprzyjała aktywnemu spędzeniu czasu. Pamiątkowe medale oraz
puchary uczestnikom z najlepszymi
czasami wraz z przedstawicielami
Klubu Kolarskiego Legia 1928 wręczał Burmistrz Mariusz Godlewski.
Na poszczególnych dystansach najlepsi byli:
Dystans MIKRO Panie – Kaja

Chojnacka (K.S. Sokół Serock),
czas 00:00:20.71
Dystans MIKRO Panowie – Jan
Szkudlarski (Szkółka Kolarska KK
Tramwajarz), czas 00:00:16.62
Dystans MINI Panie 1x13,4 km
– Katarzyna Szczęsna (UKS MDK
TYTAN Radom), czas 00:43:24.3
Dystans
MINI
Panowie
1x13,4 km – Fryderyk Węgrzyn
(V-Max Mińsk Mazowiecki), czas
00:30:14.33
Dystans MEGA Panie 3x13,4
km – Małgorzata Knapczyk (NEW
AGE FITNESS – SKLEPROWEROWY.PL), czas 01:10:15.29
Dystans MEGA Panowie 3x13,4
km – Piotr Knapczyk (PZU
SPORT TEAM), czas 01:00:50.04
Dystans GIGA Panowie 5x13,4
km – Kamil Kuszmider (KK CETNA Wyszków), czas 01:55:37.62
Miasto Raciąż wraz z Miejskim
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu było współorganizatorem
wydarzenia.
DZ
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Zmagania na Orliku

Grali o Puchar Burmistrza i Wójta

Sport
W sobotę 22 sierpnia na boisku
Orlik przy Zespole Szkół w Raciążu odbył się piłkarski Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Raciąż oraz
Wójta Gminy Raciąż. Do zmagań
przystąpiło pięć drużyn – Active,
FC Naruszewo, Pal-Rob Płońsk,
Uzurpator Kondrajec i Mazovia
Błomino. Mimo panującego upału rozgrywki były bardzo zacięte, a
na placu gry nie brakowało emocji.
Ostatecznie zwycięzcą turnieju został zespół Pal-Rob Płońsk, drugie
miejsce przypadło dla Mazovii Błomino, zaś podium uzupełnili piłkarze Uzurpator Kondrajec. Wręczone
zostały także nagrody indywidualne
– najlepszym strzelcem został Jakub
Palmowski (Pal-Rob Płońsk), najlepszym bramkarzem Łukasz Jeziak
(Mazovia Błomino), zaś najlepszym

9
zawodnikiem całego turnieju wybrano Filipa Garłowicza (Pal-Rob
Płońsk). Wszystkim ekipom dziękujemy za sportową walkę, a drużynie z
Płońska serdecznie gratulujemy zwycięstwa. Organizatorami Turnieju
o Puchar Burmistrza Miasta Raciąż

oraz Wójta Gminy Raciąż byli Miasto Raciąż, Gmina Raciąż, Miejskie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu oraz Stowarzyszenie Graj
z Krystianem.
DZ, UM Raciąż
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Nowe rozgrywki czas-start

Błękitni zainaugurowali sezon 2020/2021
1 sierpnia seniorska drużyna
Błękitnych Raciąż rozpoczęła
sezon 2020/2021 w Lidze Okręgowej. Rywalem Raciążan był
Kryształ Glinojeck. W kolejnych
spotkaniach zespół zmierzył
się z Tęczą Ojrzeń, Iskrą Krasne
i Ostrovią Ostrów Mazowiecka.

Przed pierwszym gwizdkiem meczu z Kryształem kapitan zespołu,
Kamil Kalinowski, odebrał z rąk
Burmistrza Raciąża Mariusza Godlewskiego oraz członka zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
Andrzeja Nizielskiego pamiątkowy puchar z okazji awansu do Ligi

Okręgowej.
Podopieczni Mariusza Mikłowskiego prowadzili 1:0 po bramce
zdobytej w 30. minucie spotkania
przez Artura Gawędę, jednak w
końcówce pierwszej połowy goście
dwukrotnie trafili do siatki. W 42.
minucie wyrównał Paweł Goszczyc-

ki, a już 2 minuty później było 1:2
po golu Sebastiana Czajkowskiego.
Niestety wynik do końca nie uległ
już zmianie i na inaugurację ligi nie
udało się zdobyć punktów.
Pierwszy punkt w nowym sezonie
Raciążanie zdobyli na wyjeździe. Kibice w Ojrzeniu nie oglądali jednak
bramek. Mecz między miejscową Tęczą a Błękitnymi zakończył się wynikiem bezbramkowym.
W 3. kolejce Błękitni zdobyli
upragnione 3 punkty. W starciu z
Iskrą Krasne bohaterem był Łukasz
Szelągiewicz – najlepszy strzelec poprzedniego sezonu trafił do siatki
dwukrotnie – w 31. i 67. minucie.
Goście odpowiedzieli jeszcze bramką
na 4 minuty przed końcem, ale wynik nie uległ już zmianie.
Komplet punktów Raciążanie wy-

Fot. TV.NSK.PL Paweł / XoNoX"
Nowości na stadionie

Raciąż 05.10.2013 r.”. Całość znajduje się w srebrnej, metalowej ramie
o kształcie stadionu. Nad tablicą
powiewają również dwie biało-czerwone flagi. Nowa tablica ufundowana przez miejski samorząd oraz
Burmistrza Mariusza Godlewskiego
została umieszczona tuż przy wejściu na obiekt, od strony ulicy Płockiej. Autorem konstrukcji jest Paweł
W 2013 roku z okazji 90-lecia Skierkowski.
Błękitnych Raciąż oficjalnie stadionowi w Raciążu nadano imię byłego
wieloletniego prezesa klubu, Jerzego
Arceusza. Po uroczystej sesji Rady
Miejskiej z okazji jubileuszu odbyło
się poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej, marmurowej tablicy, którego
dokonał syn Jerzego – Tomasz Arceusz – wychowanek Błękitnych i były
gracz m.in. Legii Warszawa.
Podczas trwania prac związanych
z termomodernizacją hali, które
obejmowały min. docieplanie ścian
i wykonanie nowej elewacji, tablica została zdjęta, aby zapobiec jej
ewentualnym uszkodzeniom. Teraz
pojawiła się ona w nowym miejscu i
zupełnie nowej odsłonie.
Na kolorowej tablicy w kształcie
piłkarskiej murawy umieszczone
zostało zdjęcie Jerzego Arceusza, a
także herb Raciąża oraz napis – „Stadion Miejski im. Jerzego Arceusza.

DZ

Piłkarskie wiadomości

Nowa tablica z patronem
na Stadionie Miejskim
6 sierpnia na Stadionie Miejskim im. Jerzego Arceusza w
Raciążu została zamontowana nowa tablica informująca o
patronie obiektu, którą ufundował Burmistrz Mariusz Godlewski wraz z miejskim samorządem. Zmieniła ona nie tylko
swój wygląd, ale także miejsce.

wieźli również z wyjazdowego meczu
z Ostrovią Ostrów Mazowiecka. Co
prawda to gospodarze objęli prowadzenie po trafieniu Piotra Zachei z
11. minuty, jednak 8 minut później
wyrównał Michał Lewandowski, a
w końcówce pierwszej połowy do
siatki gospodarzy trafił Łukasz Szelągiewicz. Po przerwie bramki już
nie padły i to podopieczni Mariusza
Mikłowskiego mogli cieszyć się ze
zwycięstwa.
Po czterech seriach gier w Lidze
Okręgowej Błękitni zajmują 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów.
Z kompletem 12 oczek prowadzi
Narew Ostrołęka.

Zespoły młodzieżowe w grze

Chciałem, żeby każdy kibic wchodzący na stadion wspomniał osobę,
która tak wiele zrobiła dla naszego
klubu LKS Błękitni Raciąż. Tablica
jest symboliczna - ma kształt stadionu z trybunami i boiskiem. Chcę
jeszcze umieścić nad nią flagę z barwami klubu – powiedział nam Burmistrz.
DZ

Oprócz seniorskiej drużyny BłęTrampkarze
kitnych, zmagania w swoich ligach
Za drużyną trampkarzy, grającymi
rozpoczęły również zespoły młodzie- w II lidze okręgowej co prawda tylko
żowe.
jeden mecz, ale za to zwycięski. I to
w bardzo efektownym stylu! Błękitni
Juniorzy
rozgromili rywala z Radzanowa aż
Zespół Pawła Szpojankowskiego 8:1, a bramki zdobyli Filip Świderski
rozegrał na tę chwilę 3 mecze w I (3), Mateusz Czubkowski (4) i Nikolidze wojewódzkiej. Na inaugurację dem Sznajder.
Raciążanie zremisowali w Wołominie z miejscowym Huraganem 0:0,
Młodzicy
jednak w drugiej kolejce zdobyli już
Jedno spotkanie rozegrali także
komplet punktów pokonując w Ra- młodzicy, grający w lidze D2 Młociążu Victorię Sulejówek 3:1 (bramki dzik. Sezon rozpoczął się dość nieDominika Nawrockiego, Jacka Kop- typowo, bo od 2. kolejki, w której
cińskiego i Adama Wiśniewskiego). młodzi Błękitni ulegli u siebie GKS
Punktów niestety nie udało się przy- Borucie Kuczbork 2:3 (gole Bartłowieźć z Ząbek, gdzie lepsza okazała mieja Wojtala i Kornela Szelągiewisię Ząbkovia, wygrywając z Błękitny- cza).
mi 5:2 (bramki Dominika Nawrockiego i Krystiana Schodowskieg). Po
DZ
trzech kolejkach drużyna plasowała
się na 3. miejscu w tabeli.
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Rolnicy, czas się spisać!
Od 1 września trwać będzie
największe i najważniejsze
badanie polskiego rolnictwa,
czyli Powszechny Spis Rolny.
Na Mazowszu obowiązkowi
spisowemu podlega ponad 250
tys. gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny odbywa
się co 10 lat i jest obowiązkowy
dla wszystkich użytkowników
gospodarstw rolnych. Badanie
potrwa 3 miesiące i zakończy
się 30 listopada.
Najwygodniej spisać się przez
Internet
Każdy użytkownik gospodarstwa
rolnego w Polsce otrzymał list Prezesa GUS informujący o badaniu.
Znajduje się w nim również nr gospodarstwa rolnego, niezbędny do
zalogowania w aplikacji spisowej
dostępnej od pierwszego dnia spisu
na stronie https://spisrolny.gov.pl/.
Każdy rolnik ma obowiązek samodzielnie spisać się przez Internet. Jest
to w pełni wygodna i bezpieczna me-

toda.
Jeśli ktoś nie ma komputera lub
telefonu z dostępem do Internetu,
powinien się udać do Gminnego
Punktu Spisowego zorganizowanego
przez urząd gminy lub miasta.
Uzupełniająca metoda to spis
przez telefon. Również bezpieczna,
bo wykluczająca bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. Dzwoniąc
na infolinię spisową pod numer 22
279 99 99 możemy spisać się przez
telefon lub ustalić termin rozmowy z
rachmistrzem. Osoby, które nie skorzystają z możliwości samodzielnego
spisu przez Internet i nie umówią się
na wywiad telefoniczny poprzez infolinię, mogą spodziewać się telefonu z Urzędu Statystycznego.
Dlaczego trzeba i WARTO się
spisać?
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie
obejmujące wszystkie gospodarstwa
rolne w kraju - jest jedynym źró-

Rocznica wydarzeń na Wybrzeżu

40 lat od Porozumień
Sierpniowych
31 sierpnia minęło 40 lat od wydarzeń, które stały się początkiem
przemian polityczno-ustrojowych
w naszym kraju. W Gdańsku podpisane zostały tzw. porozumienia
sierpniowe, które były konsekwencją strajków na Wybrzeżu, a także w
Lublinie i Świdniku. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina, a w kolejnych dniach
dołączały kolejne zakłady pracy. 17
sierpnia utworzony Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił 21
postulatów:
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków
zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87
Międzynarodowej Organizacji Pracy
dotyczącej wolności związkowych.
2. Zagwarantowanie prawa do
strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowaną
w Konstytucji PRL wolność słowa,
druku, publikacji, a tym samym nie
represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli
wszystkich wyznań.
4. a) przywrócić do poprzednich
praw: – ludzi zwolnionych z pracy
po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za
przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów
politycznych (w tym Edmunda Za-

drożyńskiego, Jana Kozłowskiego,
Marka Kozłowskiego),
c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego
przekazu informację o utworzeniu
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podjąć realne działania mające
na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji
społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym
uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku
wynagrodzenie za okres strajku jak
za urlop wypoczynkowy z funduszu
CRZZ.
8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł
na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny
wzrost płac równolegle do wzrostu
cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły
żywnościowe, a eksportować tylko i
wyłącznie nadwyżki.
11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe

dłem informacji pozwalającym na
ocenę stanu polskiego rolnictwa oraz
zmian, jakie zaszły na przestrzeni
ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych. Na
podstawie danych spisowych podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata
zarówno na poziomie krajowym jak
i regionalnym. Tym samym poprzez
udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.
Spis rolny to NIE kontrola majątku rolników
Formularz spisowy jest podzielony
na 11 działów. Chociaż wydaje się,
że to dużo, należy pamiętać, że nie
wszystkie pytania, czy nawet całe
działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytają
m.in. o położenie i powierzchnię
gospodarstwa, rodzaj użytkowanych
gruntów, upraw, zużycie nawozów,
czy posiadane zwierzęta gospodarskie.
(do czasu opanowania sytuacji na
rynku).
12. Znieść ceny komercyjne i
sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie
wewnętrznym.
13. Wprowadzić zasady doboru
kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i
aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
14. Obniżyć wiek emerytalny dla
kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do
lat 55 lub [zaliczyć] przepracowanie
w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla
mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury
starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
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Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw – nikt nie zapyta o
ich majątek. Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy
gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie
w ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości.
W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy wartość przychodów. Zbierane są tylko informacje
o wkładzie pracy w gospodarstwo
rolne przy prowadzeniu produkcji
rolniczej oraz o fakcie prowadzenia
w gospodarstwie działalności pozarolniczej. W tym ostatnim przypadku należy podać wyłącznie, jaki procentowy udział stanowią dochody z
prowadzonej działalności rolniczej,
działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne pro-

duktów w formularzu znajduje się
pytanie, czy gospodarstwo rolne w
ogóle prowadzi sprzedaż produktów
rolnych, a możliwa odpowiedź to
„tak” lub „nie”.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę
medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią liczbę
miejsc w żłobkach i przedszkolach
dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na
wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na
mieszkanie.
20. Podnieść diety z 40 zł do 100
zł i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w
ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem
urlopu wypoczynkowego lub innymi
płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Według raportu MSW dostarczonego Stanisławowi Kani w dniu 30
sierpnia w 28 województwach strajkowało 700 zakładów i ponad 700
tysięcy pracowników, m.in. komunikacja miejska w 13 miastach. 31
sierpnia o godzinie 16:00 podpisany
został dokument końcowy porozumień, który kończył strajk. W sierpniu 1980 narodził się, trwający 15
miesięcy okres względnej wolności w
komunistycznym państwie i powstał
ruch robotniczo-społeczny, który
wkrótce przeistoczył się w 10-milionowy NSZZ Solidarność.

Mam pytanie o spis. Gdzie się
zwrócić?
Odpowiedź na wszystkie pytania
dotyczące spisu rolnego uzyskamy
dzwoniąc na infolinię spisową pod
numer 22 279 99 99. Od konsultanta dowiemy się, jakie są pytania
spisowe i co zrobić, jeśli nie możemy poradzić sobie z samodzielnym
wypełnieniem formularza przez Internet.
Więcej informacji o Powszechnym
Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/
UM Raciąż

DZ, Źródło: wikipedia.org
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