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Narada w sprawie koronawirusa
11 marca 2020 r. w budynku Urzędu
Miejskiego w Raciążu odbyło się zorganizowane przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego spotkanie z kierownictwem
poszczególnych jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego, a także Przewodniczącym Rady Miejskiej. Tematem
była sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Więcej wewnątrz numeru

Szanowni Mieszkańcy
Wszelkie informacje dotyczące koronawirusa, a także ograniczeń w pracy Urzędu Miejskiego
i poszczególnych jednostek znajdziecie wewnątrz numeru.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Uczestnicy konkursu nagrodzeni

Ze względu na nowe zarządzenia związane z pandemią koronawirusa na terenie naszego kraju, XV sesja Rady Miejskiej w
Raciążu została zwołana przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego we wtorek 24 marca. Posiedzenie odbyło się w Sali widowiskowej budynku MCKSiR. Więcej na stronie 7.

25 lutego w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Raciążu zwycięzcy konkursu „Migawka z przeszłości” odebrali z rąk Burmistrza Mariusza Godlewskiego nagrody rzeczowe.
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Słowo Burmistrza Miasta

S

zanowni Mieszkańcy,
ostatnie tygodnie ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji,
związanej z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa, nie były łatwe również dla naszej lokalnej społeczności. Bez wątpienia sytuacja w jakiej
się znaleźliśmy jest niecodzienna,
dlatego należy przestrzegać wszelkich zaleceń, tak aby możliwie jak
najbardziej zminimalizować ryzyko
zakażenia się. 11 marca w budynku
Urzędu Miejskiego zorganizowałem
spotkanie z kierownictwem jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego oraz Przewodniczącym Rady
Miejskiej, podczas którego przeprowadziliśmy merytoryczną dyskusję na temat zaistniałej sytuacji. Po
tych konsultacjach i przedstawieniu
sytuacji podjąłem stosowne działania, które miały za zadanie przede
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. W pierwszej kolejności, zgodnie z rozporządzeniem
Premiera, zamknięte zostały placówki oświatowe na terenie miasta.
Zadecydowałem także o odwołaniu
wszystkich spotkań i zajęć organizowanych przez Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji, a także
wstrzymaniu do końca maja 2020
r. organizacji wszelkich wydarzeń
kulturalnych, koncertów czy imprez masowych. Ograniczona została także praca Urzędu Miejskiego –
interesanci byli przyjmowani tylko
i wyłącznie na parterze budynku.

Równocześnie wraz z pracownikami
zachęcałem do korzystania z platform e-Urząd oraz PLIP, przez które
można załatwić podstawowe sprawy
urzędowe oraz dokonać niezbędnych
płatności. W grupie szczególnego ryzyka znajdują się osoby po 60. roku
życia, dlatego też powinni również
unikać kontaktów z osobami przeziębionymi, w tym z członkami swoich rodzin, wnuczętami. Zdaję sobie
sprawę, że nie jest to łatwe, jednak
tylko tak możemy zmniejszyć zagrożenie. Podjąłem również decyzję, o
czasowym zamknięciu targowiska
miejskiego, które w każdy wtorek
i piątek zapełnia się sprzedawcami
i kupującymi. Od 25 marca, zgodnie z nowymi rozporządzeniami
rządu RP obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, z wyjątkiem wyjść
koniecznych, takich jak pójście do
sklepu, pracy czy apteki. Liczę na to,
że wszyscy wykażemy się zdrowym
rozsądkiem i będziemy tych nowych
reguł naszego życia codziennego
przestrzegali. Nie lekceważmy tego,
ponieważ sytuacja jest naprawdę poważna. Choć z pozoru zwykłe pozostanie w domu wydaje się błahe, to
dzięki temu możemy uratować czyjeś
życie. Mam nadzieję, że każdy z nas
będzie o tym pamiętał. Zwracam się
także z prośbą do tych z Państwa,
którzy w ostatnim czasie wrócili z
zagranicy, bądź podróżowali w inne
części kraju – ograniczcie swoją aktywność, profilaktycznie pozostawaj-
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cie w kwarantannie, a w razie pojawienia się niepokojących objawów,
takich jak duszności, wysoka gorączka czy ogólne osłabienie zgłoście się
telefonicznie do lekarza rodzinnego
lub pod numer alarmowy 112 bądź
zadzwońcie do sanepidu. Niezbędne
numery kontaktowe znajdziecie Państwo wewnątrz numeru. Chciałbym
także serdecznie podziękować druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Raciążu, którzy zaoferowali bezinteresowną pomoc w zrobieniu zakupów w sklepie czy aptece osobom
starszym i potrzebującym. To ważne,
że w tym niełatwym okresie pokazujemy, że potrafimy być solidarni i
nieść pomoc naszym rodzicom czy
dziadkom.
Prace w Hali i Urzędzie Miejskim
Choć sytuacja nie jest łatwa, trwają prace w budynku Hali przy Stadionie Miejskim związane z projektem pn. „Termomodernizacja oraz

poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej
w Gminie Miasto Raciąż”. W zeszłym roku przeprowadzone zostały
prace zewnętrzne, czyli ocieplenie
budynku, wykonanie elewacji oraz
wymiana okien. W ostatnim czasie
trwały prace w łazienkach oraz szatniach znajdujących się na parterze, a
także te związane z instalacją centralnego ogrzewania oraz podłączeniem
do sieci kanalizacyjnej. Kolejnym
etapem będzie zainstalowanie specjalnej podłogi sportowej. Te działania pozwolą na to, aby hala zyskała
zupełnie nowy wygląd i spełniała
swoje przeznaczenie. Ma być ona nie
tylko „bazą” dla Błękitnych Raciąż,
ale także miejscem przeznaczonym
dla młodzieży i pozostałych mieszkańców. Proces termomodernizacji
kontynuowany jest również w budynku Urzędu Miejskiego, gdzie wymieniane są węzły cieplne, a dotychczasowe oświetlenie jest zastępowane
ledowymi źródłami świata. Projekt
termomodernizacji ma za zadanie
przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, co
w konsekwencji pozwoli na oszczędności w budżecie. Prowadzone są
również działania związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku
Urzędu Miejskiego, finansowane ze
środków własnych. Przebudowana
zostanie konstrukcja dachu, na którym pojawi się pokrycie z blachodachówki. Zamontowane zostaną tak-

że nowe orynnowanie oraz system
odgromowy. Firma zajmująca się
pracami wykona też nowe obróbki
blacharskie.
Przed nami Wielkanoc
Mimo niecodziennej sytuacji
związanej z pandemią koronawirusa,
która mocno zaburzyła nasze życie
codzienne, a także przygotowania
do Świąt Wielkanocnych i przeżywanie okresu Wielkiego Postu, życzę
wszystkim mieszkańcom Raciąża
oraz czytelnikom „Pulsu Raciąża”
przede wszystkim zdrowia, które w
ostatnich tygodniach jest szczególnie
cenne dla każdego z nas. Z pewnością będą to święta inne niż te, które
dotychczas znaliśmy. Część z nas zamiast wyjechać do rodzin, zostanie w
swoich domach, ale w obecnej sytuacji to niestety konieczność. Każdy z
nas musi być odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale również za naszych
bliskich, w tym osoby najbardziej
narażone, czyli seniorów. Za naszych
rodziców, babcie czy dziadków. Z
pewnością dla wielu z nas będzie to
najtrudniejsza Wielkanoc w życiu,
jednak musimy to przetrwać, by móc
zasiąść przy jednym stole za jakiś
czas. Życzę wszystkim Państwu, aby
na czas Święta Paschy w waszych sercach, rodzinach i domach zagościły
mimo wszystko radość oraz spokój.

Informacja dla wyborców

Informacja
o podziale Miasta Raciąż na stałe obwody głosowania
Informacja o podziale Miasta Raciąż na stałe obwody głosowania
Informacja dla wyborców

Burmistrz Miasta Raciąż informuje, że nastąpiła zmiana lokalizacji lokalu wyborczego
przy ulicy Płockiej.
Od najbliższych wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. lokal wyborczy dla
obwodu nr 3 będzie znajdował się w budynku SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA
OŚWIATOWEGO W RACIĄŻU przy ulicy PŁOCKIEJ 28.
Numer
obwodu
głosowania

1

2

3

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Miasto Raciąż – ulice: Basztowa, Bolesława
Miejskie Centrum Kultury
Chrobrego, Jana Pawła II, Juranda, Kasztelańska,
Sportu i Rekreacji im.
Krótka, 550-lecia Raciąża, Mieszka I, Mławska,
Ryszarda Kaczorowskiego w
Młodzieżowa, Nadrzeczna, Parkowa, Plac Adama
Raciążu, ul. Parkowa 14, 09Mickiewicza, Rzeźniana, Spacerowa, Władysława
140 Raciąż
Jagiełły, Ziemowita.
Miasto Raciąż – ulice: Akacjowa, Bronisława
Ochotnicza Straż Pożarna w
Zielińskiego, Działkowa, Kilińskiego, ks. Gracjana Raciążu, ul. Kilińskiego 23, 09Rzewuskiego, Leśna, mjr. Henryka Dobrzańskiego,
140 Raciąż
Przechodnia, Romana Wnorowskiego, Stanisława
Konarskiego, 19 Stycznia, Szwedzka, Warszawska,
Zawoda.
Miasto Raciąż – ulice: Barańskiego, Błonie, Cicha,
Społeczne Towarzystwo
Dr.
Atanazego
Hankiewicza,
Dworcowa,
Oświatowe w Raciążu, ul.
Jesionowa, Józefa Piłsudskiego, Kościuszki,
Płocka 28, 09-140 Raciąż
Kraszewskiego, Kwiatowa, Lipowa, 11 Listopada,
Łąkowa, Ogrodowa, Płocka, Polna, Reymonta,
Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Wolności,
Zakolejowa, Zielona.

Wiadomości urzędowe
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Niezbędne decyzje podjęte

Szybka reakcja ws. koronawirusa
11 marca 2020 r. w budynku
Urzędu Miejskiego w Raciążu
odbyło się zorganizowane przez
Burmistrza Mariusza Godlewskiego spotkanie z kierownictwem poszczególnych jednostek organizacyjnych, Urzędu
Miejskiego, a także Przewodniczącym Rady Miejskiej. Tematem była sytuacja związana z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Podczas kilkudziesięciominutowego spotkania odbyła się merytoryczna dyskusja, podczas której wszyscy
obecni w Sali Ślubów szczegółowo
omówili sytuację, jaka zaistniała w
związku z pojawieniem się koronawirusa i jego szybkim rozprzestrzenianiem się. Burmistrz Miasta podjął
szybkie i zdecydowane decyzje, mające zapobiegać ewentualnym zakażeniom wśród mieszkańców:

- zamknięta została szkoła, a także
miejskie przedszkole
- odwołane zostały wszelkie spotkania, zajęcia i aktywności organizowane przez Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu
- wszelkie wydarzenia kulturalne,
koncerty, imprezy masowe itp. zostały odwołane do końca maja 2020
roku.
W kolejnych dniach Burmistrz
Mariusz Godlewski podjął także decyzje o wprowadzeniu ograniczeń w
obsłudze interesantów w budynku
Urzędu Miejskiego – interesanci są
przyjmowani jedynie po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym
przedstawieniu sprawy (kontaktować należy się pod numerem 23 679
11 63 lub adresem mailowym sekretariat@miastoraciaz.pl). Pracownik
Urzędu dokona oceny ważności i
pilności sprawy, a następnie zaproponuje spotkanie lub inny sposób

jej załatwienia. Zmiany dotyczą też
Urzędu Stanu Cywilnego, w którym
będą załatwiane jedynie najpilniejsze
sprawy, w szczególności wydawanie
aktów zgonu.
Zamknięta została równieżtargowica miejska, a do seniorów zostałwystosowany apel do seniorów,
by bez potrzeby nie wychodzili z
domów, nie brali udziału w zgromadzeniach, a także unikali kontaktu z
osobami przeziębionymi. Burmistrz
Miasta zwrócił się także do tych osób
z prośbą, by nie wstydzili się prosić
o pomoc swoich bliskich, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, czy Druhów z OSP Raciąż.
Od 18 marca 2020 do odwołania
nieczynna jest także kasa. Wszelkich
wpłat można dokonywać elektro-

Załatw sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

Piękny gest druhów z OSP Raciąż
Wobec zagrożenia związanego z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który najbardziej zagraża osobom
starszym, druhowie z OSP Raciąż
wystąpili z godną podziwu inicjatywą.
Raciąscy strażacy-ochotnicy zaoferowali swoją bezinteresowną pomoc
osobom starszym i potrzebującym,
które ze względu na spowodowaną
wirusem sytuację, nie mogą kupić
podstawowych produktów czy też
lekarstw.
Obok zamieszczamy treść wystosowanego ogłoszenia. Panowie, wielki
szacunek dla Was!
Redakcja

nicznie np. za pomocą platformy
PLIP. Wszyscy podatnicy podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego,
środków transportowych mają utworzone indywidualne rachunki bankowe, na które należy uiszczać opłaty
z tego tytułu. Znajdują się one na decyzjach podatkowych czy fakturach.
Opłat za dzierżawę, czynsz za najem
lokali, sprzedaż działek, sprzedaż budynków, zajęcie pasa drogowego czy
opłatę targową należy dokonywać
na numer rachunku 05 8233 0004
0000 1544 2017 0080. Opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na numer rachunku 81 8233 0004 0000
1544 2017 0070.
UM Raciąż, DZ
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Ogłoszenie

(23) 662 28 39, 501 210 808

(23) 673 03 53 (Ciechanów)
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Świętowali Złote Gody

50 lat razem

W środę 11 marca 2020 r. w Sali
Ślubów Urzędu Miejskiego w Raciążu odbyła się kolejna miła uroczystość. Burmistrz Mariusz Godlewski
przekazał nagrody jubilatom, którzy
obchodzili 50. rocznicę ślubu.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę Burmistrz Miasta przekazał Państwu Annie i Sta-

nisławowi Jóźwiak, którzy związek
małżeński zawarli 17 stycznia 1970
roku. Burmistrz przekazał małżonkom serdeczne życzenia oraz kwiaty i drobne upominki. Dostojnym
jubilatom życzymy wiele zdrowia i
radości oraz kolejnych, szczęśliwych
wspólnych lat.
UM Raciąż, DZ

Informacje z „Sowiego Dworu”

Znalazłem dzikie zwierzątko – co robić?
Wiosna, wiosna… ptaki zakładają gniazda, pojawiają się
pierwsze pisklęta i… pierwsi
nowi podopieczni w Sowim
Dworze, ośrodku rehabilitacji
dzikich zwierząt.
Najważniejsza, ale też bardzo trudna jest diagnoza czy zwierzę rzeczywiście potrzebuje pomocy człowieka.
Sprawa jest oczywista, gdy widzimy
nieopierzone pisklę, które wypadło
z gniazda lub zwierzę, które ma widoczne obrażenia. Gorzej, gdy ptak
jest młody, już opierzony. Ot – siedzi w trawie lub na gałęzi i nawołuje
rodziców. To podlot. Pod żadnym
pozorem nie należy go zabierać z
miejsca, gdzie się znajduje. Rodzice
prawdopodobnie są w pobliżu, dokarmiają, czasem nawet odciągają
drapieżniki. Można, jeśli w pobliżu
kręcą się koty, przenieść niesfornego podlota na wyższą gałąź lub inne
bezpieczne miejsce.
Podobnie należy zachować ostrożność w przypadku zajęcy i saren.
Młode tych gatunków tuż po naro-

Choć w ostatnich dniach na krótko
powróciliśmy do zimowej scenerii, to
w naszym mieście już 10 marca pojawiły się oznaki wiosny.
To krokusy, które udało nam się
uchwycić na Placu Adama Mickiewicza. Ostatnio przycinane były także
drzewka na terenie miasta, które niebawem się zazielenią.

dzeniu leżą schowane w trawie. Są
idealnie zamaskowane. Nie tylko
futrem. Nie mają nawet zapachu, po
którym mógłby je wytropić drapieżnik. Zajęczyca pojawia się przy swoich małych dwa razy dziennie: rano i
wieczorem. Karmi i – czym prędzej
oddala się, by nie przyciągać drapieżników.
Oznacza to, że młodziutki zajączek czy sarenka znalezione na polu
w gruncie rzeczy nie są sami. Nie
powinniśmy go nawet dotykać (pamiętajmy o zapachu), nie mówiąc o
zabieraniu do domu. One cały czas

są pod troskliwą opieką. A - jeśli
nie mamy pewności czy maluch jest
bezpieczny, zamiast uprawiać kidnaping, poobserwujmy go z daleka.
Jeśli następnego dnia będzie się miał
dobrze, to znaczy, że nie potrzebuje
naszej pomocy. Jeśli jednak maluch
nie będzie miał opieki ze strony dorosłego osobnika, zapraszamy z nim
do Sowiego Dworu, Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
Iza Czarnecka-Walicka, Fundacja
Sowi Dwór, Ośrodek Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt

Wiadomości urzędowe
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Wieści z Urzędu Miejskiego

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Ze względu na nowe zarządzenia związane z pandemią koronawirusa na terenie naszego
kraju, XV sesja Rady Miejskiej
w Raciążu została zwołana we
wtorek 24 marca. Posiedzenie
odbyło się w Sali widowiskowej
budynku MCKSiR.
Na sesji obecnych było 15 radnych, a także osoby spoza Rady –
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz
Godlewski, Sekretarz Miasta Renata
Kujawa, Skarbnik Miasta Maria Karwowska.
W swoim wystąpieniu Burmistrz
Mariusz Godlewski podkreślił, że
musimy w tej chwili funkcjonować
w nadzwyczajnych okolicznościach,
jednak wszelkie wprowadzane przez
rząd oraz samorządy obostrzenia są
podyktowane tym, iż należy w jak
największym stopniu ograniczyć
możliwość rozprzestrzeniania się

koronawirusa, tak aby w naszym
kraju nie powtórzyły się scenariusze
z Włoch czy Chin. Burmistrz zaapelował, aby wszyscy potraktowali
wprowadzone zarządzenia poważnie,
ponieważ sytuacja w pełni tego wymaga. Każdy z nas powinien w 100%
zaangażować się w akcję #zostańwdomu, nie wychodzić bez potrzeby
i zachowywać wszelkie zasady higieny. Służby miejskie w miarę swoich
możliwości będą pomagać mieszkańcom, którzy będą tego wymagali.
Burmistrz przypomniał również, że
swoją bezinteresowną pomoc zaoferowali druhowie z OSP Raciąż, którzy w razie potrzeby mogą wykonać
osobom starszym najpotrzebniejsze
zakupy. Zwrócił się również do osób,
które wróciły niedawno z zagranicy i nie przestrzegają kwarantanny,
aby ograniczyły swoją aktywność,
pozostawały w domach i w razie zauważenia niepokojących objawów

skontaktowały się ze służbami epidemiologicznymi. Burmistrz zapewnił także, iż niezależnie od sytuacji,
ciągłość pracy Urzędu Miejskiego,
Urzędu Stanu Cywilnego i innych
instytucji zostanie zachowana.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
• uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miasto Raciąż w 2020 roku
• uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Raciąż
• uchwałę w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Miasto
Raciąż na rok 2020
UM Raciąż, DZ

Projekt kontynuowany

Trwają prace związane z termomodernizacją

Mimo niecodziennych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa trwają prace
związane z termomodernizacją
budynków użyteczności publicznej na terenie miasta.
Kontynuowane są prace w budynku Hali Sportowej przy Stadionie
Miejskim. W zeszłym roku odbywały się działania na zewnątrz, m.in.
wymiana okien, docieplenie ścian i
wykonanie nowej elewacji. Obecnie
trwają prace wewnątrz budynku –

montowany jest nowy sufit, remontowane są pomieszczenia, w których
znajdują się szatnie, a także łazienki.
Do zakresu działań włączono również modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji.
Trwają także prace termomodernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego – wymieniane są węzły cieplne zaś
dotychczasowe oświetlenie jest zastępowane ledowym. Rozpoczęła się
również przebudowa konstrukcji dachu i wymiana jego pokrycia. Dach
zyska pokrycie z blachodachówki o

grafitowym kolorze. Wykonane będą
także nowe orynnowania, obróbki
blacharskie, a także instalacja odgromowa. Prace związane z dachem sfinansowane są ze środków własnych.
Termomodernizacja pozwoli na
oszczędności z zużyciu energii cieplnej a także elektrycznej, co z kolei
przełoży się na oszczędności finansowe.
UM Raciąż, DZ

Projekt pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Miasto Raciąż”,współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
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Wiadomości lokalne

Pamiętajmy o pomordowanych

Rocznica zbrodni katyńskiej
rwanie z niepodległą Polską i na sowiecką resocjalizację. Ginęli strzałem
w tył głowy, a następnie zakopywano
ich w bezimiennych, masowych mogiłach.
Dzięki uprzejmości Pana Dariusza
Dobrosielskiego, poniżej zamieszczamy fotografie jego autorstwa z
miejsca kaźni naszych rodaków w
Bykowni.
DZ

5 marca 2020 r. minęło 80 lat
od rozpoczęcia masowego mordowania obywateli Polskich
przetrzymywanych na terenie
ZSRR, co było początkiem dla
tzw. zbrodni katyńskiej. Tysiące polskich jeńców pochowano
w zbiorowych mogiłach m.in. w
Katyniu, Charkowie czy Starobielsku.

wyższe władze państwowe i partyjne
ZSRR z Józefem Stalinem na czele,
podjęły decyzję o rozstrzelaniu niemal 22 tysięcy obywateli Polski, w
tym oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej. Żołnierzy polskiej
armii Sowieci określali jako zatwardziałych wrogów władzy radzieckiej, pełnych nienawiści do ustroju
radzieckiego. Miesiąc po podjęciu
decyzji o przeprowadzeniu ludobój5 marca 1940 roku na wniosek stwa, stwierdzono, że polscy jeńcy
szefa NKWD Ławrentija Berii, naj- nie rokujący żadnej nadziei na ze-
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Zatańczyli przeciwko przemocy

„One Billion Rising” ponownie w Raciążu
28 lutego na placu przed
Urzędem Miejskim w Raciążu
odbył się happening „Nazywam
się miliard” (ang. One Bilion Rising) organizowany przez Miejskie Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Raciążu. To akcja
wymierzona przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Wydarzenie jest organizowane cyklicznie od 2013 i dziś bierze w nim
udział ponad 200 krajów, w tym Polska. Co roku uczestnicy poprzez taniec protestują przeciwko przemocy i
solidaryzują się z kobietami na całym
świecie, które są ofiarami przemocy
w różnej postaci. W Raciążu event
odbył się po raz trzeci. Wydarzenie
odbyło się pod hasłem „Tylko TAK
oznacza zgodę” co jest nawiązaniem
do przemocy seksualnej, tak bardzo
obecnej we współczesnym świecie

oraz kwestii zgody na kontakty intymne. Na strojach uczestników
dominowały kolory różowy i fioletowy – rozdawane były także balony
i wstążki w tych odcieniach. W tym
roku oprócz dziewczynek, udziału w
happeningu wzięli również młodzi
Panowie. Młodzież zaprezentowa-

ła specjalnie przygotowany układ
taneczny w rytm stworzonego dla
akcji „One Bilion Rising” utworu
muzycznego. Koordynatorem i pomysłodawcą wydarzenia była Anna
Mika.
MCKSiR, DZ

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Polscy Beatlesi zagrali dla Pań
7 marca w Sali Widowiskowej
budynku Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w
Raciążu odbył się wyjątkowy
koncert – z okazji dnia kobiet
na scenie zagrał zespół The
Postman, określany jako polscy
Beatlesi.

Formacja The Postman to najpopularniejszy coverband słynnych
Beatlesów w kraju. Muzycy pochodzą z Dolnego Śląska, a na scenie są
obecni od 1997 roku. Dzięki swoim
umiejętnościom z łatwością potrafią
przenieść publiczność w klimat muzyki lat 60. XX wieku. Nie inaczej

było podczas koncertu w Raciążu,
a Panowie Mariusz, Piotr, Marcin
i Łukasz dostarczyli publiczności
niezapomnianych wrażeń. Poniżej
zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia.
DZ
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Nagrody wręczone

Uczestnicy konkursu nagrodzeni
25 lutego w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Raciążu zwycięzcy konkursu „Migawka z
przeszłości” odebrali z rąk Burmistrza Mariusza Godlewskiego
nagrody rzeczowe.
Konkurs ogłoszony z inicjatywy
Burmistrza trwał przez okres trwania
ferii zimowych i każdy, oprócz pracowników Urzędu Miejskiego, mógł

wziąć w nim udział. Zasady były
bardzo proste – na facebookowym
profilu Urzędu Miejskiego umieszczane były stare fotografie różnych
miejsc i budynków znajdujących się
na terenie miasta, wraz z pytaniem
– „Co to za budynek?” czy „Jaka to
ulica?”. W komentarzu należało napisać prawidłową odpowiedź. Spośród trafnych komentarzy losowany
był jeden zwycięzca. W czterech czę-

ściach konkursu zwycięzcami zostali
Angelika Kwasiborska, Dawid Żmijewski, Iwona Karwowska oraz Beata
Sarwińska. Serdecznie gratulujemy.
Jeśli sytuacja na to pozwoli, konkurs
„Migawka z przeszłości” powróci w
trakcie wakacji.
DZ

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nowy tryb realizacji programu nauczania w Szkole Podstawowej
Zgodnie z rozporządzeniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze względu na pandemię
koronawirusa, nauczanie w
szkołach będzie odbywać się w
trybie zdalnym do 11 kwietnia
2020 roku.
Będą do tego wykorzystywane
metody i techniki kształcenia na
odległość. W Szkole Podstawowej w
Raciążu nauczanie będzie odbywać
się zgodnie z nowym planem zajęć,
zamieszczonym w Dzienniku Librus.
Przy ustalaniu tygodniowego zakresu
treści nauczania brano pod uwagę

Informacje z przedszkola

Zdalny tryb pracy w Przedszkolu Miejskim
W związku z sytuacją dotyczącą pandemii koronawirusa,
Przedszkole Miejskie w Raciążu
nie pracuje w tradycyjny sposób. Od 20 marca 2020 r. nauczyciele utrzymują z rodzicami wychowanków stały kontakt
mailowy, SMS-owy, telefoniczny.
Aby reagować na potrzeby wychowanków i ich rodziców, na stronie
internetowej placówki mpraciaz.
przedszkolowo.pl zamieszczane są
propozycje zajęć i zabaw z dziećmi
oraz przydatne materiały i informa-

cje. Na stronie Buliba.pl znajdują się
gry, piosenki, kolorowanki, zabawy
online dla dzieci. Witryna DomowyPrzedszkolak.pl zawiera ciekawe,
darmowe zabawy do pobrania i druku dla dzieci: kolorowanki, zagadki, rymowanki, piosenki, labirynty,
laurki, szlaczki, ćwiczenia, a także

bezpieczne video, teledyski, filmy
edukacyjne i darmowe gry online.
Na stronie Yummy.pl zamieszczone
są gry matematyczne, poznawcze,
muzyczne, twórcze dla dzieci, łączenie w pary, kuchnia, puzzle, ubieranki oraz kolorowanki, każdy z poziomów dostępny jest w języku polskim
i języku angielskim. Zachęcamy do
korzystania z powyższych adresów, a
także odwiedzania strony internetowej Przedszkola Miejskiego.
UM Raciąż, DZ

równomierne obciążenie uczniów
w poszczególnych dniach tygodnia,
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu
czy łączenie kształcenia z użyciem
monitorów ekranowych i narzędzi
„tradycyjnych”, takich jak zeszyt i
podręcznik. Przekazywanie wiedzy
będzie odbywać się poprzez Dziennik Librus, gdzie przy temacie lekcji
w zasobach lekcji będą umieszczane materiały dla ucznia. Uczniowie
muszą kontrolować także moduł
zadania domowe oraz wiadomości.
Monitorowanie postępów w nauce,
a także weryfikacja wiedzy również
będą odbywać się za pośrednictwem

Dziennika Librus. Sprawdziany i
kartkówki będą przeprowadzane
przez nauczycieli prowadzących w
formie online, poprzez pocztę Office.
Aktywność ucznia nauczyciel będzie
określał poprzez potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem
dającym podstawę do oceny pracy
ucznia. Uczniowie oraz rodzice będą
mieli możliwość mailowej konsultacji z nauczycielem prowadzącym w
każdy poniedziałek, środę i piątek w
godzinach od 12:00 do 14:00.
UM Raciąż, DZ
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Raciąża i Powiatu
Płońskiego najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, radości, spokoju i
wiele optymizmu w tym trudnym czasie
Życzy

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne
zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt,
smacznego jajka, a także wiele nadziei
w tym niełatwym czasie
Życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski
Radni Rady Miejskiej

