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Za nami II Bal Charytatywny.
Licytacje poprowadzili
Krzysztof Szewczyk
i Wojciech Pijanowski

RACIĄŻ

BABOSZEWO

Raciąż Liderem Zmian
Gmina Miasto Raciąż zajęło I miejsce w Plebiscycie „Lider Zmian, Samorząd 2017” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w kategorii Najskuteczniejszy Samorząd. Nagroda stanowi wielkie wyróżnienie dla naszego miasta, szczególnie, że konkurencja była znacząca. Spośród licznych samorządów województwa mazowieckiego, Raciąż
zajął najwyższe miejsce na podium walcząc m. in. z Płońskiem, Sierpcem czy Ciechanowem. To
nagroda o wielkim znaczeniu dla naszego miasta.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 7

W sobotę, 27 stycznia, w Sali weselnej TOAST w Baboszewie odbył się II Bal Charytatywny, organizowany przez Akademię Dobra – gminny wolontariat przy szkole podstawowej w Baboszewie oraz Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne SET. Honorowy patronat nad
imprezą objął po raz drugi Wójt Gminy Baboszewo. Gwiazdą wieczoru był zespół SAMI SWOI.
STR. 14-15

Baboszewo po raz kolejny zagrało z
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Zeszłoroczny rekord
pobity!

W niedzielę 14 stycznia 2018 r. w Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie odbył 26 finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im.
Józefa Wybickiego w Baboszewie. Był to już 17 finał zorganizowany przez baboszewską szkołę. Padł kolejny rekord. Udało się zebrać 10.290 zł i 80 gr.

Raciąż po raz kolejny zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W niedzielę 14 stycznia
kwestowaliśmy i zbieraliśmy pieniądze podczas 26 Finału dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się uzbierać ponad 13 tys. zł! A historia WOŚP w Raciążu zaczęła się od wizyty Jurka Owsiaka w naszym mieście 26 lat temu…

STR. 10-11

WIĘCEJ INFO. STR. 12 - 13
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Baboszewo – urząd

Sesja XXXVI i XXXVII
Rady Gminy Baboszewo
20 grudnia 2017 roku odbyła się XXXVI sesja
Rady Gminy.
Podczas sesji baboszewscy Radni wyrazili zgodę na nabycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości położonej w Baboszewie. Gminny samorząd podejmował starania, aby
odzyskać budynek, w którym mieścił się kiedyś
ośrodek zdrowia od 2015 roku. Rada Powiatu
podczas grudniowych obrad podjęła uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Baboszewie
i aby akt notarialny został sporządzony konieczne
było wyrażenie zgody na nabycie prawa własności
w/w nieruchomości przez baboszewską radę, co
też uczyniono.

wo oraz zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Niewielkie zmiany w budżecie wynikały z
dostosowania planu wydatków w związku z końcem roku budżetowego.
W nieco ponad dwa tygodnie po grudniowej sesji tj. 8 stycznia 2018 r. zwołano pierwszą
w nowym roku sesję, podczas której najważniejszą uchwałą było przyjęcie budżetu na rok 2018.
Tegoroczny plan dochodów i wydatków zyskał
akceptację wszystkich Radnych, uchwałę przegłosowano jednogłośnie. Głosowanie nad budżetem
poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo. Na temat budżetu oraz planowanych inwe-

Renata Jankowska Skarbnikiem
Gminy Baboszewo
Radni Gminy Baboszewo 8 stycznia br. powołali
na stanowisko Skarbnika
Gminy – głównego księgowego budżetu Renatę
Jankowską – wieloletniego
pracownika referatu finansowo – podatkowego baboszewskiego urzędu. Kolejna
zmiana na tym stanowisku
spowodowana była rezygnacją z funkcji dotychczasowej
Skarbnik.
W związku z bardzo ożywioną dyskusją wokół tego tematu, należy
podkreślić, iż w interesie każdego pracodawcy jest przyjąć do pracy
najlepszego kandydata, który nie tylko będzie posiadał odpowiednie
kwalifikacje, ale i wpisze się osobowościowo w strukturę organizacji.
Wójtowi Gminy Baboszewo zależy na jak najlepszym wykonywaniu
obowiązków, które nakładają na niego obowiązujące przepisy. Dlatego też podejmowane decyzje, w tym również kadrowe mają na celu
wyłącznie jak najlepsze zabezpieczenie interesów gminy.
BEATA WIECHOWSKA

Urząd Gminy Baboszewo przystąpi do
Programu upowszechniania płatności
bezgotówkowych

Ponadto Radni podjęli dwie uchwały dotyczące zgody na zawarcie kolejnych umów najmu
lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami
– Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską reprezentowaną przez Panią Annę Łepkowską-Krakowską oraz Palium. W obu przypadkach
lokale będą wykorzystywane na świadczenie usług
zdrowotnych.
Kolejna podjęta przez Radę uchwała dotyczyła ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. Nowe zasady udzielania pomocy w formie schronienia wynikają z nowelizacji ustawy o
pomocy społecznej. W związku z powyższym osoby, którym udzielono całodobowego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia nie ponoszą
opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 uops, natomiast jeżeli dochód
przekracza kwotę kryterium dochodowego wydatki za udzieloną pomoc podlegają zwrotowi i odpłatność została ustalona w sposób procentowy w
zależności od wysokości dochodu.
W kolejnych punktach grudniowej sesji rada uchwaliła Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Babosze-

stycji piszemy w oddzielnym artykule.
Ponadto Radni dokonali zmian personalnych na stanowisku Skarbnika Gminy. Pani Wioletta Kujawa, która pełniła tę funkcję od sierpnia
2017 r., wystąpiła z wnioskiem o odwołanie jej ze
stanowiska skarbnika oraz o rozwiązanie stosunku
pracy za porozumieniem stron. Nowym Skarbnikiem Gminy została Pani Renata Jankowska, która
jest długoletnim pracownikiem baboszewskiego
urzędu.
W związku z wejściem w życie 1 stycznia
2018 r. Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych podjęta została uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo. Dotychczasowe przepisy obligowały radę gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci do lat 5. lat Rada w drodze
uchwały ustaliła, iż rodzice będą ponosić odpłatność w kwocie 1,00 zł za każdą kolejną godzinę
nauczania, jeśli dziecko będzie przebywało w
przedszkolu dłużej niż 5 godzin dziennie. Wysokość odpłatności nie zmieniła się zatem w stosunku do wcześniejszych uregulowań Rady.

Urząd Gminy Baboszewo przystąpi wkrótce do prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju oraz KIR ogólnopolskiego Programu upowszechniania
płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Oznacza to, że chcąc
zapłacić w urzędzie np. za podatek czy opłatę za odpady komunalne, nie
musimy już zabierać ze sobą gotówki – wystarczy, że będziemy posiadać
kartę lub smartfon.
Liczba urzędów akceptujących płatności kartą lub telefonem stale rośnie. Program zakłada wyposażenie urzędów wszystkich szczebli
– wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin, starostw
powiatowych w terminale POS i/lub usługę WebPOS Paybynet.
Wkrótce terminale pojawią się w patrolach drogowych Policji.
Inicjatywa spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno urzędów, jak i mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie, gdyż udział w
Programie jest dla urzędu w pełni dobrowolny. Jest także bezpłatny. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani
za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu
realizowanych płatności nie ponoszą także klienci.
– Program jest ważnym krokiem w procesie budowy nowoczesnej i sprawnej e-administracji, której istotnym elementem jest
zwiększenie obrotu bezgotówkowego. Jego realizacja umożliwia
przyspieszenie procesów administracyjnych, co ma wpływ na wzrost
satysfakcji klienta, ale również na efektywność funkcjonowania gospodarki – mówi wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.
W ciągu blisko 8 miesięcy od wdrożenia, do Programu przystąpiło
już 1000 urzędów. W ramach Programu do końca października klienci
zrealizowali ponad 130 tys. transakcji o wartości około 17 mln zł.
- Jako firma technologiczna i infrastrukturalna, chcemy przyjąć
współodpowiedzialność za zmiany w sferze cyfrowej. Popularyzacja
obrotu bezgotówkowego we wszystkich możliwych obszarach jest
jednym z podstawowych zadań KIR. Stopniowe odchodzenie od gotówki w administracji publicznej jest milowym krokiem na drodze
do cyfrowego państwa, które na bieżąco współtworzy globalne trendy - komentuje Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR.
W ramach działań promujących Program, KIR ogłosił konkurs,
którego celem jest wspieranie wizerunku urzędu jako miejsca udostępniającego nowoczesne formy płatności. Społeczny charakter
konkursu daje możliwość zaangażowania zarówno urzędu jak i jego
mieszkańców w promowanie idei bezgotówkowych płatności. Zwycięskie urzędy wyposażą wybrane przez siebie jednostki edukacyjne
w nowoczesny sprzęt cyfrowy.Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju.
Do konkursu przystąpił również Urząd Gminy Baboszewo. Dlatego zachęcamy wszystkich do dokonywania płatności za pomocą
karty lub smartfona.

ANITA GROSZYK

BEATA WIECHOWSKA
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Słowo Burmistrza Miasta Mariusza Godlewskiego

Czas na realizację inwestycji
Drodzy mieszkańcy,
mamy nowy 2018 rok, z tej
okazji chciałbym Państwu życzyć
wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Oby ten Nowy Rok był lepszy od
poprzedniego.
Rok 2017 był bardzo dobry
dla naszego miasta pod kątem
pozyskiwania środków finansowych na konieczne w Raciążu
inwestycje. Dzięki pozyskanym
funduszom możliwy jest rozwój
infrastruktury miejskiej. O skuteczności pozyskiwania środków
unijnych świadczy fakt, że zajęliśmy I miejsce w subregionie ciechanowskim w konkursie „Lider
Zmian. Samorząd 2017” zorganizowanym przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Zasady konkursu były bardzo obiektywne, gdyż
wynikały z wyliczeń. Pozyskaliśmy w przeliczeniu na jednego
mieszkańca największą kwotę w
regionie, więcej nawet od Płońska czy Ciechanowa. To sukces,
który przekłada się bezpośrednio na możliwość inwestowania
przez samorząd, a potrzeby w
Raciążu są ogromne. To wielkie
wyróżnienie, które pokazuje, że
zmiany jakie zachodzą w naszym
mieście pozwalają konkurować
nam z innymi, a Raciąż jest
miastem, które pozyskuje liczne
środki w projektach (więcej info.
na stronie 7).
Po udanym 2017 roku przyszedł czas na kolejny, który będzie wyjątkowy dla naszego miasta. Czeka nas mnóstwo pracy,
nie tylko z realizacją projektów,
ale także znajdzie się czas uczczenia ważnych rocznic. Wszyscy
będziemy świętować 100-lecie
niepodległości naszej Ojczyzny.
Raciąż także będzie obchodził
ważne lokalne rocznice - Centrum Kultury będzie obchodziło 60 lecie swojego istnienia, a
Ochotnicza Straż Pożarna 115
rocznicę utworzenia. To niezwykłe, że tak istotne dla naszego
miasta instytucje trwają i kształtują Raciąż od tak wielu lat. Mam

nadzieję, że obecny rok będzie
obfitował w wiele pozytywnych
wydarzeń, a Raciąż rozwinie się
jeszcze bardziej.
Rok 2018 - czas realizacji inwestycji
Początek roku jest czasem
wytężonej pracy nad budżetem.
Udało się go dopiąć, choć nie
było łatwo. Tegoroczny budżet
to wielkie wyzwanie dla naszego
miasta. Zaplanowana jest realizacja wielu inwestycji, które w sporej mierze absorbują finanse miasta. W dalszym ciągu będą trwały
prace nad realizacją projektu dotyczącego rozbudowy kanalizacji, modernizacji oczyszczalni czy
stacji uzdatniania wody. Chwilowo, z powodu warunków atmosferycznych, prace postępują w
wolniejszym tempie. Mamy nadzieję, że zima szybko nas opuści i już wkrótce będziemy mogli
przyspieszyć z pracami. Ponadto
w ostatnim czasie ogłosiliśmy,
drugi już, przetarg na realizację
projektu pn. „Platforma E- urząd
w Raciążu”. Mamy nadzieję, że
tym razem spłyną do nas oferty,
które spełnią warunki formalne i
uda nam się przejść do realizacji
projektu. W najbliższym czasie
ogłoszony zostanie przetarg na
realizację projektu dotyczącego
termomodernizacji siedmiu budynków użyteczności publicznej.
Jego realizacja wpłynie pozytywnie na budżet miasta, ponieważ
uda się osiągnąć oszczędności
na rachunkach za ogrzewanie
cieplne i energię elektryczną. W
trakcie uzgadniania z Jednostką
Wdrażająca są także zmiany w
projekcie dotyczącym dziedzictwa kulturowego. Zakres projektu pokrywał się częściowo z
zakresem projektu dotyczącego
termomodernizacji, zatem wprowadzane są do niego poprawki
likwidujące zdublowane prace.
Wiąże się to z ponowną oceną
projektu, więc chwile jeszcze potrwa.
Sprawa dróg jest istotna
Koniec roku był dla nas także czasem bardzo szybkiej pra-

Mariusz Płuciennik pełniącym obowiązki Prezesa
Zarządu PGKiM

Zmiany w PGKiM
17 stycznia 2018r. uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. ze stanowiska Prezesa
Zarządu spółki odwołany został Andrzej Rybus –
Tołłoczko. Funkcję prezesa pełnił on od czerwca
2016 roku.
Tego samego dnia Rada nadzorcza podjęła

cy nad poprawą stanu naszych
dróg. Udało nam się pozyskać
środki w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.
Jesteśmy niezwykle wdzięczni
pani Prezes Rady Ministrów Beacie Szydło i panu Wojewodzie
Mazowieckiemu Zdzisławowi
Sipiera za udzieloną dotację i
przyjęcie naszego projektu. Projekt nie mógł zostać zrealizowany
w całości. Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły działania,
nie można było np. kłaść asfaltu
w kałuże, a czasu było bardzo
mało. Informację o przyznaniu
pierwszej promesy na remont
dróg i chodników uzyskaliśmy
na koniec listopada. Na kilka dni
przed świętami Bożego Narodzenia podpisaliśmy umowę, środki
na realizację zadania pojawiły
się w ostatnich dniach grudnia,
a już w pierwszych dniach Nowego Roku musieliśmy zwrócić
niewykorzystane środki (więcej
info na str. 5). W międzyczasie
trzeba było uaktualnić wszelkie
pozwolenia i zgłoszenia oraz załatwić inne formalności. Jak na
ten krótki czas i niesprzyjające
warunki udało nam się zrobić
bardzo dużo, jednak nie wszystko. Chciałbym przeprosić mieszkańców za wszelkie utrudnienia
i niedogodności wynikające z
niedokończonych prac. Chciałbym jednak poinformować, że
podjąłem działania by w nowym
roku przywrócono środki na ten
cel. Jeśli nie uda się tego osiągnąć
znajdę środki na poprawę stanu
naszych dróg a przede wszystkim
ukończenie już rozpoczętych
prac.
W tym roku trudna wyjątkowo sytuacja panuje na wszystkich drogach nieutwardzonych
oraz na działkach nisko położonych. Takiego stanu wód gruntowych jak w tym roku nie było od
kilkunastu lat. Nie wiele można
zrobić w tym zakresie przy takim
poziomie wody. Na bieżąco monitorujemy sytuację i tam gdzie
jest to możliwe interweniujemy.

uchwałę o powołaniu na stanowisko pełniącego
obowiązki Prezesa Zarządu Mariusza Płuciennika,
dotychczasowego Kierownika Działu Kanalizacji
i Wodociągów. Pan Mariusz Płuciennik jest wieloletnim pracownikiem spółki, ma zatem solidną
wiedzę w kwestiach jej działania oraz duże doświadczenie. Ponadto pełnił już obowiązki Prezesa
w 2016 r.
Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyniosą oczekiwane efekty, a pełniącemu obowiązki
Mariuszowi Płuciennikowi życzymy sukcesów.
RED.

W styczniu do Raciąża zawitała prawdziwa zima. Spadł
śnieg, pojawił się mróz. W ramach naszych możliwości ulice
i chodniki były udrażniane na
bieżąco zgodnie z ich kategoryzacją. Często jednak nawracające opady śniegu niweczyły pracę
drogowców. Chciałbym przypomnieć, że nie wszystkie drogi i
chodniki miasto może sprzątać,
bo nie są one w naszej jurysdykcji. Za sprzątanie swoich dróg
odpowiada powiat, a mieszkańcy
za stan chodników przed swoimi posesjami. Miasto ze swojej
strony dołożyło wszelkich starań
by ulice były przejezdne, a mieszkańcy mogli się poruszać. Jednak
nie wszystko da się zawsze zrobić
w jednym czasie. Prosimy mieszkańców o zrozumienie w szczególności podczas tych zimowych
i śnieżnych dni.
Z troską o innych
Drodzy mieszkańcy, zapraszam serdecznie na VIII Charytatywny Samorządowy Bal
Karnawałowy. To organizowane
przez radnych wydarzenie ma na
celu wsparcie szczytnego celu, z
którego skorzystać będzie mogła
społeczność naszego miasta. W
tym roku dochód z balu przeznaczony zostanie w całości na
mały plac zabaw dla dzieci w
centrum miasta – w Parku Miejskim (tzw. Małym Parku). Już 10
lutego możemy wspólnie zrobić
coś dobrego dla naszego miasta.
Mam nadzieję, że poza dobrą
zabawą uda się zebrać wystarczającą kwotę by zrobić plac dla najmłodszych mieszkańców Raciąża
(więcej na ten temat – str. 23)

Cieszy mnie, że po raz kolejny w naszym mieście udało się
zorganizować fantastyczny czas
dla najmłodszych jego mieszkańców. Ferie zorganizowane
przez MCKSiR dla dzieciaków
zgromadziły ich sporą liczbę. To
ważne, że miały one gdzie przyjść
w czasie wolnym od szkoły i spędzić zimowe dni. Czekały na nich
liczne atrakcje i zabawy, ale miały
również zapewniony ciepły posiłek i to jest bardzo ważne. To już
kolejny rok, kiedy to czy latem
czy zimą staramy się uatrakcyjnić
wolny czas młodym ludziom. A
spędzać go mogą kreatywnie, na
sportowo, poszerzając zdolności
manualne czy zdobywając wiedzę.
Rok 2018 jest także rokiem
szczególnym z tego powodu,
że jest to rok wyborów samorządowych. W związku z tym
oprócz rzetelnych informacji
dodatkowo w różnych miejscach pojawiają się i zapewne
będą się pojawiać w jeszcze
większym stopniu różnego rodzaju sensacje, plotki i zmanipulowane lub niezweryfikowane wiadomości. Pamiętajmy że
mieszkamy tu wszyscy razem,
znamy się i szanujmy się wzajemnie. To nie są pierwsze wybory i nie ostatnie. Niezależnie
od ich wyników życie będzie
toczyło się dalej. Działajmy w
sposób przyzwoity, tak aby nie
krzywdzić ludzi. Jeśli mają Państwo jakieś sprawy, oczekujecie
wyjaśnienia lub po prostu chcą
Państwo o coś zapytać, to jak
zawsze zapraszamy do kontaktu.
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Na co wydajemy pieniądze,
czyli budżet Gminy
Baboszewo na 2018
8 stycznia podczas XXXVII sesji baboszewscy Radni jednogłośnie przyjęli budżet
na bieżący rok oraz Wieloletnią Prognozę
Finansową, których projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionlaną Izbę Obrachunkową.
Po stronie dochodów zaplanowano ponad 34 mln. zł., zaś po
stronie wydatków ponad 37 mln. zł.
Przyjęto, że deficyt w kwocie blisko
3,1 mln. zł. będzie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek, natomiast faktycznie planuje się pokrycie deficytu nadwyżką budżetową z
2017 r. i z lat ubiegłych, której wysokość będzie znana na początku marca (w tej chwili nie można jej jeszcze
policzyć, podobnie jak we wszystkich
innych samorządach). Blisko 620
tyś. zł. stanowią wydatki na zadania
realizowane w ramach funduszu sołeckiego, o których przeznaczeniu
decydowali mieszkańcy podczas
zebrań sołeckich. Największa część
tej kwoty przeznaczona będzie na
oświetlenie uliczne i drogowe.
Na inwestycje jednoroczne zaplanowano ponad 1,8 mln. zł., które zostaną przeznaczone m.in. na modernizację budynku dawnego ośrodka
zdrowia w Baboszewie (ponad 421
tys. zł.), budowę targowiska w Baboszewie (100 tys. zł.), przebudowę
mostu w Cywinach (ponad 230 tys.
zł) oraz budowę budynku mieszkalnego w Cywinach (ponad 700 tys.
zł.). Ponadto w planach wieloletnich
znalazły się takie inwestycje jak:
na osiedlu Topolowa – Zielona – przebudowa ulicy (?) oraz budowa kanalizacji deszczowej (1 387
296,00), budowa oświetlenia ulicznego (837 700,00),
budowa przydomowych oczyszczali ścieków III etap (2 212 828,00)
termomodernizacja
budynku
Szkoły Podstawowej w Baboszewie
(588 916,00)
budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie (1 057 921,00)
przebudowa drogi gminnej Zbyszyno-Brzeście Nowe (3 595 027,00)
w Galominie (1 100 000,00), w
Cieszkowie Kolonii (525 tys. zł.)
W budżecie zabezpieczono także
prawie 900 tys. zł. na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych,
10 tys. zł. - dotacja na rozbudowę
Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku oraz 5 tys. zł. - dotacja
na zakup samochodu dla Policji(?).
W strukturze planu wydatków
gminy na 2018 r. znaczącą kwotę
stanowią wydatki na oświatę – ponad
13,6 mln. zł. Na pomoc społeczną
zabezpieczono ponad 9,5 mln. zł. z
czego 6 mln. zł. na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu
500+ (dotacje z budżetu państwa).

Na administrację zaplanowano ponad 4,6 mln. zł., natomiast na gospodarkę komunalną zabezpieczono
blisko 2,8 mln. zł. z czego prawie 1
mln. zł. to środki z przeznaczeniem
na gospodarkę odpadami komunalnymi.
Należy podkreślić, że w ciągu

roku w zależności od okoliczności
dokonywane są zmiany w budżecie
– często zwiększające listę zadań do
realizacji. Nie można więc wykluczyć wprowadzenia kolejnych inwestycji do budżetu na przestrzni
2018 roku.
ANITA GROSZYK UG BABOSZEWO

PRZEDSIĘBIORCO,
ZAŁÓŻ PROFIL
ZAUFANY
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy –
płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie
(także prowadzący jednoosobowe działalności
gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r.
po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny
(JPK_VAT).
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne
jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:
•Przez internet za pośrednictwem bankowości
elektronicznej
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu.
Warunek? Posiadanie konta w tych bankach:
PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK,
Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania
konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu
Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.
Krok 1:Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.
•Przez internet potwierdzając go w Punkcie
Potwierdzającym
Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu
Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
Krok 3:Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to
14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.
gov sprawdź,gdzie znajduje się najbliższy Punkt
Potwierdzający.
W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.
Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
•Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
•Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
•Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
•Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego
•Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta
Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
•Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
•Dziesiątki innych spraw.
Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany
już dziś!
Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl
BEATA WIECHOWSKA
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Remonty dróg i chodników w mieście

Drogi – sukcesywnie do celu
W grudniu, w wielu obszarach
naszego miasta, mogliśmy obserwować prace remontowe dróg i
chodników. To wszystko za sprawą
dofinansowania jakie Raciąż pozyskał w ostatnich dniach minionego
roku z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania
związanego z przeciwdziałaniem i
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Pozyskane środki umożliwiły
naprawę chodników oraz nawierzchni, w niektórych rejonach miasta. W
pełnej realizacji projektu zaszkodziła pogoda oraz krótki okres realizacji
zadania.
Już w 2016 roku Gmina
Miasto Raciąż złożyła wniosek
o dofinansowanie poprawy stanu dróg i chodników w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw.
schetynówki oraz w ramach tzw.
kryzysówki na realizację zadania
związanego z przeciwdziałaniem
i usuwaniem klęsk żywiołowych.
Na środki oczekiwaliśmy dość
długo, jednak udało nam się je
uzyskać w ostatnich dniach ubiegłego roku. Pod koniec listopada ubiegłego roku uzyskaliśmy
promesę uzyskania środków.
Pomimo niesparzającej pogody
i bardzo krótkiego czasu na realizację - część robót na łączną
kwotę 1 437 143,69 zł udało
się zrealizować. Dofinansowanie
wyniosło 1 125 116,36 zł, co
stanowiło blisko 80% kosztów
zrealizowanych prac.

na ulicach: Błonie, Ogrodowa,
Hankiewicza, Zielona, Słoneczna, Cicha, Nadrzeczna i Piłsudskiego. Termin na realizację
zadania był bardzo krótki – mieliśmy tylko kilka dni na przeprowadzenie prac. Umowa z Wojewodą Mazowiecki na realizację
powyższego zadania została podpisana na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia. Miasto
dofinansowanie na ten cel otrzymało 28 grudnia 2017 roku, a
wykorzystanie środków ustalona
do końca roku 2017. Mieliśmy
bardzo niewiele czasu, żeby przeprowadzić zaplanowane prace.
Jednak pomimo złych warunków atmosferycznych część prac
udało się wykonać, a części niestety nie. Przeprowadzono prace na ulicy Słonecznej, Cichej,
Piłsudskiego, Zielonej, Hankiewicza i Ogrodowej – gdzie wykonano chodniki, krawężniki i
oznaczenia, wyfrezowano i położono nawierzchnię na ulicy Błonie oraz wyfrezowano część ulicy
Nadrzecznej, co - swoją drogą
- budzi u mieszkańców miasta
i jego władz duże kontrowersje,
ponieważ prac nie dokończono.
Na tyle pozwolił nam czas i pogoda. Cieszymy się z pozyskanego dofinansowania i dziękujemy
Premier Rady Ministrów Beacie
Szydło oraz Wojewodzie Mazowieckiemu Zdzisławowi Sipiera
za przekazane dla naszego miasta
środki.

Pogoda nie sprzyjała
Zakres prac był duży, biorąc
pod uwagę porę roku oraz czas
w jakim trzeba było zrealizować
zadanie z góry wiadomo było,
że nie uda się zrealizować pełnego zakresu prac. Pomimo tego
przystąpiono do realizacji i przy
dużym zaangażowaniu sił i środków wiele z nich udało się wykonać. Prace miały być realizowane

Walka o dalszą realizację
Założonych prac nie udało
się w pełni zrealizować. Jednak
władze miasta zamierzają działać
dalej. Wraz z wnioskiem rozliczeniowym za wykonane prace, wysłany został ponownie wniosek o
przyznanie dotacji na dokończenie pozostałych prac z zgodnie z
pierwotnym wnioskiem dotacyjnym. Burmistrz zapowiada tak-

że, że jeśli nie uda się ponownie
pozyskać pozostałych środków
na dokończenie rozpoczętych
prac, dołoży wszelkich starań by
środki na dokończenie, np. wyfrezowanej ulicy Nadrzecznej,
znaleźć w budżecie miasta. Nie
będzie to łatwe zadanie. Budżet
miasta jest w dużej mierze zarezerwowany na realizację zadań
objętych projektami, na które w
ubiegłym roku uzyskaliśmy dofinansowanie, m.in. termomodernizację, kanalizację.
Prosimy mieszkańców o zro-

zumienie i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę ze stanu dróg
w naszym mieście. Jednak bez
dofinansowania z zewnątrz trudno będzie - przy wykorzystaniu
środków jedynie z budżetu miasta - przeprowadzić remonty
dróg w tak licznych obszarach
naszego miasta w jednym czasie. Zapewnić możemy jednak,
że prace będą prowadzone w ramach możliwości budżetowych.
UM RACIĄŻ
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Inwestycyjne podsumowanie 2017 roku
w gminie Baboszewo

Podsumowując 2017 rok pod względem wydatków na inwestycje wzięto pod uwagę: wydatki majątkowe
(a więc te wydatki sklasyfikowane
pod paragrafami typowo inwestycyjnymi), dotacje przekazane przez
gminę na drogi powiatowe oraz
fundusz sołecki. W takim ujęciu na
inwestycje w 2017r. przeznaczono
nieco ponad 5 mln zł. Poniżej przedstawiamy poszczególne zadania:
Przebudowa drogi gminnej
Nr 300182W w Polesiu – 32
924 zł,
Przebudowa drogi gminnej
Nr 300164W w Galominie (dokumentacja projektowa) – 49
815 zł ,
Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w
Cieszkowie Kolonii – zabezpieczono 25 000 zł ,
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie – zabezpieczono 25 000
zł,
Modernizacja Stadionu Sportowego w Baboszewie – 749 600
zł,
Modernizacja Stacji Uzdat-

niania Wody w Baboszewie –
855 835,78 zł,
Przebudowa drogi dojazdowej w Rzewinie – 170 384 zł,
Przebudowa drogi gminnej
Nr 300189W Śródborze – Kruszenica – 247 576 zł ,
Przebudowa drogi gminnej
Nr 300131W w Lutomierzynie
– 759 741 zł,
Modernizacja
budynku
Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie –

zabezpieczono 50 000 zł,
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (realizacja zadania inwestycyjnego
realizowanego na terenie gminy
Baboszewo pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 3030W
Wierzbica Szlachecka – Starcze-

wo – Arcelin”) - 428 897 zł,
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (realizacja zadania inwestycyjnego
realizowanego na terenie gminy
Baboszewo pn. „Przebudowa
drogi powiatowej Nr 3061W
Baboszewo – Dzierzążnia – Ku-

cice”) - 295 802 zł,
Dofinansowanie
wykonania remontu drogi powiatowej
Nr 3025W Cieszkowo Nowe –
Kiełki w miejscowości Cieszkowo Nowe – niecałe 35 100 zł,
Dofinansowanie
realizacji
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr
2998W Drobin – Gralewo –
Mystkowo” (dokumentacja projektowa) – 26 000 zł,
Fundusz sołecki (w tym
głównie podniesienie standardu
oświetlenia w gminie i montaż
prawie 200 nowych lamp) – 518
494,90 zł,
Przebudowa drogi gminnej
Nr 300184W w Goszczycach
Poświętnych – 484 989 zł,
Przebudowa drogi gminnej
Nr 300113W Sokolniki Stare –
Arcelin (dokumentacja projektowa) – 30 750 zł,
Zakup pomp do przepompowni ścieków - 17 398 zł,
Zakup programu rejestr VAT
dla Urzędu Gminy – 6 765 zł,
Zakup pieca c.o. do budynku
mieszkalnego w Śródborzu – ok.
4 000 zł
Zakup kosiarki samojezdnej
– ok. 12 000 zł
Zakup działki pod targowisko – nieco powyżej 130 000 zł,
Usuwanie azbestu (226 ton
z terenu gminy) – 92 671,50 zł.
TOMASZ SOBECKI
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I miejsce dla Raciąża w Plebiscycie „Lider Zmian, Samorząd 2017”

Raciąż Liderem Zmian
Gmina Miasto Raciąż zajęło I miejsce
w Plebiscycie „Lider Zmian, Samorząd
2017” w kategorii Najskuteczniejszy
Samorząd, biorąc pod uwagę pozostałe subregiony jest na drugim miejscu w województwie mazowieckim.
Nagroda stanowi duże wyróżnienie
dla naszego miasta, szczególnie, że
konkurencja była liczna. Raciąż zajął
najwyższe miejsce na podium walcząc
m. in. z Płońskiem, Sierpcem czy Ciechanowem.
Plebiscyt Lider RPO WM
„Lider Zmian, Samorząd 2017zakończył się dla naszego miasta
ogromnym sukcesem. Wśród mazowieckich samorządów wskazano
w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych
urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. I udało
się.. zwyciężyliśmy w kategorii najskuteczniejsi.
Raciąż wśród najlepszych
20 grudnia 2017 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych wskazała
liderów w naszym województwie.
Wyboru dokonywano dokonano spośród najaktywniejszych i
najskuteczniejszych samorządach
w poszczególnych subregionach:
ciechanowskim,
ostrołęckim,
płockim, radomskim, siedleckim,
warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim. Na uroczystej gali wręczenia nagród wśród
zebranych gości pojawili się przedstawiciele ponad 50 samorządów,
w tym także naszego – Miasto Raciąż reprezentował Artur Adamski
oraz władze województwa: Wiesław Raboszuk, – Wicemarszałek
Województwa
Mazowieckiego,
Emilia Jędrej, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Funduszy Europejskich oraz Dyrekcja
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: Mariusz
Frankowski, Elżbieta Szymanik,
Grzegorz Świętorecki.
Raciąż najskuteczniejszy
W kategorii Najskuteczniejsi dokonano zsumowania całego
pozyskanego dofinansowania w
roku 2017 , zagwarantowanego w
ramach podpisanych już umów o
dofinansowanie. Wartość umów
dla każdego samorządu podzielono przez liczbę mieszkańców,
czyli w kategorii Najskuteczniejszy
Samorząd poznaliśmy tych, którzy z programu RPO (Regionalny Program Operacyjny – przyp.
red.) pozyskali największe kwoty w
przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nasze miasta pozyskało blisko
2000,00zł dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Najskuteczniejsze samorządy
RPO WM – pozyskane wsparcie
w ramach zawartych już umów o

dofinansowanie w przeliczeniu na
mieszkańca:

chanowskiego do programu RPO
WM złożono 265 projektów o

Z subregionu ciechanowskiego
do programu RPO WM (Regionalny Program Operacyjny Województw Mazowieckiego – przyp.
red.) złożono 265 projektów o
łączne dofinansowanie 415,7 mln
zł. Zawarto 128 umów z lokalnymi beneficjentami na łączne dofinansowanie 260,8 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na
poziomie 51,7% (% zatwierdzonych projektów do złożonych).:
Z subregionu ciechanowskiego
do programu RPO WM złożono
265 projektów o łączne dofinansowanie 415,7 mln zł. Zawarto 128
umów z lokalnymi beneficjentami
na łączne dofinansowanie 260,8
ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 51,7%
(% zatwierdzonych projektów do
złożonych). Z subregionu cie-

łączne dofinansowanie 415,7 mln
zł. Zawarto 128 umów z lokalnymi beneficjentami na łączne dofinansowanie 260,8 ml zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na
poziomie 51,7% (% zatwierdzonych projektów do złożonych). W
kategorii Najskuteczniejsi wśród
Liderów Zmian znaleźli się: Raciąż
(I miejsce), Załuski (II miejsce),
Miasto Ciechanów (III miejsce).
Duże wyróżnienie dla Raciąża
Na galę wręczenia nagród
w Plebiscycie „Lider zmian, Samorząd 2017” zaproszeni zostali
przedstawiciele blisko 50 samorządów. Wyniki plebiscytu były
utrzymywane w ścisłej tajemnicy,
a oczekiwanie na werdykt było
niezwykle emocjonujące. Niezwykłym zaskoczeniem i ogromnym
zaszczytem było
wyróżnienie dla
Raciąża. Udało się
zdobyć I miejsce w
kategorii Najskuteczniejsi, spośród
grona znaczących
konkurentów. Nagrodę w imieniu
Miasta Raciąża z
rąk Elżbiety Szymanik odebrał Artur Adamski.
To niezwykłe
wyróżnienie ukazuje jak zaszły zmiany
w naszym mieście
oraz
potwierdza
wysiłek i zaangażowanie władz miasta
oraz urzędników
miejskich w pozyskiwanie środków
dla rozwoju na-

szego miasta. To dowód na to, że
ciężka praca popłaca. A małe miasta,
jak Raciąż, mogą być liderami, także
przy tak licznej konkurencji.
Jak to mawiają osoby pracujące
przy projektach „…. z dotacji cieszymy się kilka razy.. w momencie,
gdy pozyskamy dofinasowanie,
następnie gry zrealizujemy i rozliczymy projekt oraz gdy użytkujemy na co dzień jego efekty.” Miło,
że ich praca została doceniona i
nagrodzona. Miejmy nadzieję, że
równie dobrze jak pozyskiwanie
dofinansowania przejdziemy etap
realizacji.
O kilka słów poprosiliśmy Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza
Godlewskiego:
- Nagroda jaką zdobyliśmy w
konkursie „Lider zmian. Samorząd 2017” jest dla naszego miasta
bardzo cenna. I miejsce w kategorii Najskuteczniejsi w subregionie
ciechanowskim. Podkreśla pracę
jaką wykonaliśmy razem z urzędnikami. Cieszy mnie, że udało mi

się zgromadzić zespół, który – poprzez współpracę – przygotowuje projekty na tak wysoką skalę.
Dziękuję wszystkim za trud, pracę
i zaangażowanie jakie włożyli w
przygotowanie projektów. To właśnie dzięki wspólnym działaniom
udało się pozyskać tak wysokie
dofinansowanie w ubiegłym roku
- ponad 20 mln złotych. Jak pokazują wyniki konkursu, osiągnęliśmy wiele, więcej niż inne duże
miasta w naszym subregionie.
Jednak pozyskanie dofinansowania to tylko część zadań jaka nas
czeka. Teraz przed nami realizacja projektów, a w przyszłości ich
rozliczenie. Mam nadzieję, że to
także uda się zrealizować z tak dobrym rezultatem.
W imieniu Redakcji i zapewne
wszystkich mieszkańców gratulujemy sukcesu oraz życzymy naszym
władzom samorządowym sprawnej
realizacji wszystkich projektów.
(RED. PAULINA ADAMIAK ZA INFO WWW.
FUNDUSZEDLAMAZOWSZA.EU)
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Gdy zastanawiamy się, czy wprowadzenie w 2009 roku funduszu
sołeckiego, gwarantującego mieszkańcom sołectw wiążący wpływ na
budżet gmin, zmieniło coś w funkcjonowaniu gmin i sołectw, myślimy
o tym, jak było wcześniej.
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Sami swoje, czyli
Fundusz Sołecki

Przez lata sołectwa funkcjonowały, otrzymując środki z budżetu gminy na swoje działania,
ale w wielu miejscach ciężar i
koszty organizacji życia w sołectwie opierały się na samych
mieszkańcach, a ich potrzeby
często pozostawały niezauważone. Czy wprowadzenie funduszu
sołeckiego spowodowało, że jest
lepiej? Czy już po kilku latach
doświadczeń z funduszem można powiedzieć, że fundusz się
sprawdził? Każde sołectwo i gmina są inne, jednak sam fakt, że
potrzeby sołectw są lepiej słyszal-

nie w Polsce, w ramach którego
o części budżetu gminy decydują
bezpośrednio mieszkańcy, a ich
wola zobowiązuje wójta, burmistrza czy prezydenta do wpisania
efektów owych decyzji do projektu budżetu. Korzystajmy z tej
szansy!
•Rozliczalność. Jawność i
rozliczalność funkcjonowania
władzy publicznej stanowi fundament funkcjonowania całego
państwa. W przypadku funduszu
sołeckiego jak i wszystkich innych publicznych budżetowych

łectw, dobrym punktem wyjścia
do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych dla nas
spraw. Fundusz sołecki to nie
tylko pieniądze, które pozwalają zabrać się wreszcie za mniejsze lub większe sprawy. Przede
wszystkim to demokratyczny
proces podejmowania decyzji,
w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na
równych prawach!
Powyższe zasady przyświecały
Wójtowi Gminy Baboszewo- Tomaszowi Sobeckiemu, który jak

12 025,60 zł. i 10 921,01 zł.
O modernizacji oświetlenia
zadecydowali także mieszkańcy niżej wymienionych sołectw,
wydatkując na ten cel wskazane
kwoty:
Budy Radzymińskie - 8 714,20
zł
Cieszkowo Kolonia (część środków) - 7 351,86 zł. Mieszkańcy
Cieszkowa Kolonii oprócz modernizacji oświetlenia drogowego, środki z funduszu sołeckiego
wydatkowali również na zakup i
montaż piłkochwytów – wydat-

ne, a mieszkańcy pewniejsi siebie
i bardziej świadomi swoich praw
jest dużym sukcesem. Rozważając, czy fundusz jest rozwiązaniem dobrym dla mieszkańców
wydaje się, że warto podjąć wysiłek związany z całym procesem
wprowadzania funduszu sołeckiego przynajmniej w czterech
powodów:
•Pewność. Ustawa o funduszu sołeckim gwarantuje, że
corocznie radni będą rozważać
kwestię funduszu. Jeśli się zgodzą, a poparcie dla idei fundusz
to nic innego jak barometr zaangażowania przedstawicieli władzy w sprawy naszych lokalnych
społeczności, to każdy mieszkaniec sołectwa ma gwarancję
szansy, z której może – choć nie
musi – skorzystać. Pieniądze zapewnione ustawą to tylko i aż
przyczynek do suwerennej dyskusji w sołectwie.
•Podmiotowość. Fundusz sołecki to nasze pieniądze! Decyzja
o tym, na co wydać pieniądze,
należy tylko do mieszkańców,
ich zdanie jest wiążące i nikt ich
w podjęciu decyzji na zebraniu
wiejskim zastąpić nie może. Fundusz sołecki to jedyne rozwiąza-

wydatków, każdy posiada konstytucyjne prawo (ujęte w art. 61
Konstytucji RP) do sprawdzenia,
jak urząd realizuje i wydatkuje
fundusz. Każdy może zapytać o
faktury, zamówienia usług, umowy podpisywane na wykonanie
przedsięwzięć. Również każdy
z nas może dowiedzieć się, jak i
przez kogo podejmowane były
decyzje o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.
• Aktywność. Fundusz sołecki wiąże się z ożywionymi dyskusjami, ba! nawet ze sporami! Ale
to właśnie dzięki takim rozmowom powstają pomysły rozwiązania problemów w sołectwie.
Wreszcie jest się o co pospierać!
I to nie tylko o to, na co wydać
pieniądze, ale też o to, co jest
w sołectwie ważne, jak chcemy
rozwijać nasze sołectwo, kto odpowiada za drogi, mosty, tereny
zielone, kto musi utrzymać świetlicę itd. Nie ma nic ważniejszego jak poszukiwanie odpowiedzi
na pytania rodzące się w związku
z funkcjonowaniem w publicznej przestrzeni. Z pewnością
fundusz sołecki nie rozwiąże
wszystkich problemów sołectwa,
ale jest szansą dla każdego z so-

tylko objął ten urząd, przedstawił Radzie Gminy Baboszewo
projekt stosownej uchwały. Dziś
przedstawimy Państwu jak fundusz sołecki w Gminie Baboszewo został zrealizowany w 2017
roku.
W sumie na realizację zadań
w ramach funduszu sołeckiego
wydatkowano prawie pół miliona złotych (476 955,13 zł).
Mieszkańcy Baboszewa na
zebraniu wiejskim zdecydowali,
że przyznane ich sołectwu środki przeznaczą na modernizację
oświetlenia na ul. Glinojeckiej,
Polnej, Lipowej, Przemysłowej i
Mazowieckiej (28000 zł) oraz na
ogrodzenie i utwardzenie terenu
siłowni zewnętrznej (6856,80
zł).
Kwotę 12 915,00 zł mieszkańcy Bożewa wydatkowali na
modernizację dróg gminnych.
Z kolei zebranie wiejskie w
Brześciu Małym zadecydowało
o modernizacji oświetlenia drogowego i wydatkowało na ten cel
kwotę 10 805,61 zł. Podobnie
zadecydowali mieszkańcy Brześcia Nowego i Brześcia wydatkując na modernizację oświetlenia
drogowego odpowiednio kwoty

kowana kwota 2 671,56 zł.
Cieszkowo Nowe - 10 910,18 zł
Cieszkowo Stare (część środków)
- 4 152,63 zł. Z kolei pozostałą
część środków przeznaczyli na
zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw – wydatkowana
kwota 7 406,71 zł.
Cywiny Dynguny - 13 141,01 zł
Cywiny Wojskie (część środków)- 4 000,00 zł. Pozostałą
część środków mieszkańcy zdecydowali wydatkować na utwardzenie placu wokół świetlicy
wiejskiej w tej miejscowości. Na
ten cel wydatkowano 7 230,83
zł.
Dłużniewo - 17 184,40 zł
Dramin - 12 588,89 zł
Galomin - 12 583,30 zł
Galominek - 7 001,78 zł
Goszczyce Poświętne - 9 132,48
zł
Goszczyce średnie (część środków) - 5 445,82 zł. Reszta została przeznaczona na doposażenie
świetlicy wiejskiej – wydatkowano na ten cel 2 575,85 zł.
Jarocin (część środków) 5 894,70 zł. Pozostałą kwotę
przeznaczono na zakup i montaż
lampy solarnej na skrzyżowaniu
- 7 855,00 zł.

Jesionka - 8 400,49 zł
Kiełki - 14 605,00 zł
Korzybie (część środków) 9 219,02 zł. Pozostała kwota
została przeznaczona na zakup
i montaż lustra drogowego 435,24 zł oraz zakup namiotu do
organizacji dożynek – 1000,00
zł.
Kowale - 10 910,18 zł
Lutomierzyn - 11 955,88 zł
Mystkowo (część środków)
- 583,48 zł. Pozostałą kwotę
mieszkańcy sołectwa przeznaczyli na zakup wiaty przystankowej
- 3 440,00 zł oraz zagospodarowanie terenu przy miejscowej
szkole (nasadzenie krzewów) 9 404,00 zł.
Pawłowo - 4 201,07 zł
Pieńki Rzewińskie (część środków) - 4 862,34 zł. Pozostałą
kwotę przeznaczono na dożwirowanie dróg – na ten cel wydatkowano 5 626,75 zł.
Polesie - 9 481,05 zł
Rybitwy - 12 653,02 zł
Rzewin (część środków)- 10 000
zł. Kwota 7 323,00 zł została wydatkowana na zakup urządzeń
na plac zabaw.
Sarbiewo - 13 106,16 zł
Sokolniki Nowe - 12 130,17 zł
Sokolniki Stare - 12 468,91 zł
Śródborze - 13 768,44 zł
Wola Dłużniewska (część środków) - 1 750,45 zł. Pozostałe
7 038,76 zł wydatkowano na
modernizację sieci wodociągowej poprzez montaż hydrantów
ppoż.
Wola Folwark (część środków) 2 333,92 zł, zaś pozostała część
środków została przeznaczona
na projekt oświetlenia drogowego – na ten cel wydatkowano
7 380,00 zł.
Zbyszyno - 12 234,74 zł
Mieszkańcy
Dziektarzewa
środki z funduszu sołeckiego przeznaczyli w kwocie
1400,00 zł na zakup kosiarki
na potrzeby świetlicy wiejskiej, a 11 168,09 zł zostało
wydatkowane na budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie.
Mieszkańcy Galominka Nowego środki z funduszu sołeckiego
przeznaczyli na nawożenie dróg
gruntowych – wydatkowano na
ten cel 7 192,92 zł. Podobnie
zdecydowali mieszkańcy Lachówca, przeznaczając na ten cel
8 853,63 zł.
Środki z funduszu sołeckiego
mieszkańcy Kruszewia przeznaczyli na lampy solarne w celu
oświetlenia przystanków autobusowych i skrzyżowań - 7 855,00
zł.
Mieszkańcy Niedarzyna środki
z funduszu sołeckiego przeznaczyli na remont części budynku położonego na działce nr
32 – na ten cel wydatkowano
14 289,56 zł.
BEATA WIECHOWSKA
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III Orszak Trzech Króli w Raciążu

Królowie przywędrowali
Już po raz trzeci Parafia pod wezwaniem św. Wojciecha we współpracy
z MCKSiR w Raciążu oraz Urzędem
Miasta zorganizowała pochód Trzech
Króli. 6 stycznia jego uczestnicy
przeszli ulicami miasta, by na koniec
złożyć symboliczne dary nowonarodzonemu Jezusowi.
Tradycja Święta Trzech Króli jest wśród chrześcijan bardzo

Wieści z biblioteki publicznej.

Nowości
w bibliotece
Lekcje biblioteczne.
W styczniu w Bibliotece Publicznej w Raciążu odbywały się
lekcje biblioteczne. Naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z klas
I i II ze Szkoły Podstawowej w
Raciążu, wraz z nauczycielkami
panią Anitą Rogowską i Ewą
Kisielewską. Dzieci dowiedziały
się na czym polega praca bibliotekarza, jak wypożyczyć książkę,
zapoznały się z księgozbiorem
dla dzieci oraz obejrzały wystawę
„Raciąż pędzlem malowany”.
Kącik recenzji.
Od grudnia w bibliotece
ruszył kącik recenzji. Czytelnicy wymieniają się opiniami na
temat przeczytanych książek.
Zainteresowanie kącikiem jest
bardzo duże i wciąż przybywa
nowych recenzji. Oto kilka z
nich:
„Pax” Sary Pennypacker:
„Piękna książka, o prawdziwej
przyjaźni, miłości i poświeceniu”.
„Zbrodnia nad Urwiskiem”
Marty Matyszczak: „Świetny

ważna i szeroko rozwinięta

Historia Trzech Króli
Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą o godzinie 11:30 w
kościele parafialnym, podczas
której ministranci zaprezentowali
licznie zgromadzonym wiernym
spektakl pod tytułem „Historyja
o zbóju Madeju i jego Bandzie, co
kryminał z humorem i psem rozwiązującym zagadki – Guciem.
Polecam”
„Chata” William P. Younga:
„Daje do myślenia, polecam”.
„Pakistańska córka” Marii
Toorpakai: „Interesujący temat,
ale sposób opisania niezbyt wciągający”.
„Bardzo podobają mi się
książki Katarzyny Michalak, dobra, lekka, lektura do poduszki,
polecam”.
A Ty przeczytałeś coś ciekawego? Tak? Podziel się opinią!
Zapraszamy do naszego kącika
recenzji.
A już wkrótce rusza kącik recenzji dla dzieci – Mali Recenzenci.
Kącik szachowy.
Nie od dziś wiadomo, że szachy uczą, kształtują i rozwijają
logiczne myślenie oraz wyobraźnię. Jest to miła forma relaksu
dla każdego. Biblioteka Publiczna w Raciążu zaprasza dzieci,
młodzież i dorosłych do zapisywania się do kącika szachowego.
Wszystkich chętnych prosimy o
zgłaszanie się do biblioteki przy
ul. Kilińskiego 21.
MARIANNA GÓRALSKA

Trzech Królów spotkali” napisany
na podstawie wciąż mało znanej
legendy świętokrzyskiej. Opowieść uświadamia, że na nawrócenie i naprawienie wyrządzonych
krzywd nigdy nie jest za późno.
Ulicami miasta do zbawiciela
Po zakończeniu mszy świętej
parafianie tradycyjnie podążyli
za Trzema Królami (w ich role
wcielili się Damian Pawlak, Eryk
Pawlak oraz Kacper Morawski)
do Zbawiciela. Orszak przeszedł
ulicami miasta oraz rynkiem, a
uczestnicy wędrowali w miłej i
rodzinnej atmosferze. Przybyli
do, stojącego przy ratuszu miejskim, stajenki gdzie znajdowały
się figurki świętej rodziny. Przy
szopce uczestnicy orszaku wspólnie kolędowali wraz z chórem
parafialnym, na czele z organistą
Robertem Szymborskim.
DAWID ZIÓŁKOWSKI

Zajęcia
gitarowe w
MCKSiR
Od początku stycznia Miejskie Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Raciążu wprowadziło do swojego planu zajęć nową
pozycję – cykliczne warsztaty gitarowe pod nazwą „I gra gitara”.
Chętni będą mogli rozpocząć
naukę gry na tym instrumencie.
Aby rozpocząć naukę, uczestnicy będą musieli poznać podstawy teorii oraz anatomię instrumentu. Zajęcia będę jednak
skierowane nie tylko dla początkujących, ale również dla tych
którzy już grają ale chcieliby
doskonalić swój warsztat. Każdy
może wziąć udział w warsztatach
– nie ma żadnych ograniczeń
wiekowych. W przypadku pojawienia się dużej liczby chętnych
zostaną oni podzieleni na grupy
w zależności od wieku i stopnia
zaawansowania. Przewidziane są
także konsultacje indywidualne.

Zajęcia będą prowadzone
przez nauczyciela Zespołu Szkół
w Raciążu Andrzeja Kowalskiego, który gra na instrumencie
od 26 lat. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest posiadanie gitary akustycznej (bądź
elektrycznej). Warsztaty będą
odbywać się w środy, w godzinach 17.00-18.00 w sali prób
MCKSiR w Raciążu.
Osoby zainteresowane grą na
innych instrumentach również
znajdą coś dla siebie – MCKSiR
w Raciążu we współpracy z

Sierpeckim Towarzystwem Muzycznym prowadzi ognisko muzyczne „AMABILE”. W ofercie
nauki gry znalazły się takie instrumenty jak: trąbka, flet, klarnet czy saksofon. Oferowana jest
także nauka śpiewu. Zajęcia są
prowadzone zarówno grupowo
jak i indywidualnie, a naukę
mogą rozpocząć dzieci już od 6
roku życia. Więcej informacji w
sekretariacie MCKSiR bądź pod
numerem telefonu (23) 679 10
78
MCKSIR W RACIĄŻU

10

Baboszewo – aktualności

Baboszewo po raz kolejny zagrało
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
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Podziękowanie za
wsparcie WOŚP 2018
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
Dziękujemy:
Piotrowi Jezierskiemu, Właścicielom Sali bankietowo-weselnej Wiktoria,Wójtowi Gminy Baboszewo, Joannie i Radosławowi Charzyńskim, Ewie Wachowicz,
Torty Baboszewo, Elżbiecie Długoszewskiej, Waldemarowi Melzackiemu, Gokarty Płock, Kamann, Seven
Senses, Firmie Skokland Piotr Zielonkowski, Szybki
Konik, Fotobudka Pan Cyk, Stajnia Przyborowice, Bon
W niedzielę 14 stycznia 2018 r. w
Hali Sportowo – Widowiskowej w
Baboszewie odbył 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
którego organizatorem była Szkoła
Podstawowa im. Józefa Wybickiego
w Baboszewie. Był to już 17 finał
zorganizowany przez baboszewską
szkołę. Padł kolejny rekord. Udało się
zebrać 10.290 zł i 80 gr.
Graliśmy wraz z Orkiestrą
Jurka Owsiaka od godz. 14
do 19. Na wszystkich gości
czekały liczne atrakcje. Można było posłuchać utworów
muzycznych w wykonaniu:
Zespołu „Sami Swoi”, Zespołu „Sektor B”, Julii Szelugi
(uczennicy klasy IV b), Doroty Lewandowskiej (uczennicy
klasy VII b), uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie,
Scholii Parafialnej „Perełki”.
Przed publicznością wystąpili
także: Kinga i Agata Ławnickie (z układem mażoretek),
Piotr Jezierski (prowadzenie
i pokaz żonglerki), uczniowie
klas I a i I b (układy taneczne),
uczniowie klas III, zespół muzyczny i chór szkolny (Jasełka

Ton, Barbarze Chwastowskiej, Annie Kruszewskiej, Coyote, Chacie za wsią, Malinowy Bzyk, Gród Mazowiecki, Słoneczna Miska, Pałac Zdunowo, Gruby Burger,
Unami Wok, Pizzeria Baboszewo, Wykadrowani, Malina Photography, Piotrowi Prusińskiemu, FiS, Kaufland
Ciechanów, Ewie i Tomaszowi Dobrzyńskim, Bułka z
Masłem, Ka Maj, Myjnia Barton, Siłownia Baboszewo,
Kwiaciarnia Ismena, Kwiaciarnia Meta Flora, Kwiaciarnia Róża, Maciejowi Zwierzchowskiemu – Ekte. HopaHop Aneta Betlewicz, Andrzejowi Guzanowskiemu,
Firmie Kasta, Renacie Burkackiej, Katarzynie Martynowskiej, Edycie Piotrowicz, Edycie Karwowskiej, Perełka, Annie Matera, Izie Kęsickiej, Alinie Kęsickiej,
Jadwidze Kamińskiej, Beacie Wiśniewskiej, Myjni Ba-

Bożonarodzeniowe), Szymon
Najechalski.
Nauczyciele szkoły podstawowej w Baboszewie zorganizowali kawiarenkę z ciastami i
ciepłymi napojami. Można było
także skosztować chleba ze smalcem, czy pysznej zupy gulaszowej
(przygotowanej przez rodziców).
Na dzieci czekała wata cukrowa.
Podczas trwania imprezy licytowane były atrakcyjne fanty (karnety na usługi, zaproszenia …).
Odbyła się także loteria fantowa.
Dużą popularnością cieszyły się
zdjęcia w fotobudce oraz przejażdżki limuzyną. Jak zwykle organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych. To specjalnie dla nich
ustawiono dwie duże zjeżdżalnie.
Zorganizowano także kącik malowania twarzy. Na wszystkich
czekał słodki upominek – pyszny
tort.
Dziękujemy za wielkie serca.
To dzięki Wam udało się pobić
kolejny rekord. Szczególne podziękowania należą się: wolontariuszom, nauczycielom, rodzicom, artystom, sponsorom.
IWONA WITULSKA
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boszewo, Rolnik, Da Grasso, Firmie Pawrol, Firmie
Ferm-Pasz, Firmie Inter Cars, Annie Olechowicz, Anecie Jagodzińskiej, Beacie Kurnickiej, Beacie Staniszewskiej, Annie Kwiatkowskiej, Natalii Gierczyk, Militaria
Monkeys, Płońsk w sieci, @loandpol, Katarzynie Konarzewskiej-Kowalczyk, Annie Malanowskiej, Pottinger,
Jan-Vet, Rolmech, Jaropol, Jolancie Michalskiej, Horyzonty, Firmie Bognar, Biesiadowo, Pawłowi Doleckiemu, Martynie Długoszewskiej, Sektorowi B, Zespołowi
Sami Swoi, elanders, Bar Mleczny Retro, całemu gronu
pedagogicznemu oraz dzieciom występującym podczas
26 Finału WOŚP.
SZKOŁA PODSTAWOWA W BABOSZEWIE
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26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Raciążu!

Zeszłoroczny rekord pobity!
Raciąż po raz kolejny zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
W niedzielę 14 stycznia kwestowaliśmy i zbieraliśmy pieniądze dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków. Dzięki zaangażowaniu
mieszkańców udało się uzbierać
ponad 13 tys. zł!

W trosce o nasze zwierzęta
wykorzystaliśmy w tym celu
zimne ognie. Zespół Szkół
w Raciążu przygotował własne wypieki: ciasta, ciasteczka
i babeczki oraz lemoniadę ze
sprzedaży których pieniądze także trafiały do puszki
WOŚP.

14 stycznia mimo siarczystego mrozu na zewnątrz serca Raciążan pozostały gorące. Chętnie
wrzucali oni pieniądze do puszek

wolontariuszy, którzy już od samego rana kwestowali na ulicach
naszego miasta. Jak zwykle za
każdy wrzucony pieniążek obdarowywali darczyńcę charakterystycznymi dla akcji, czerwonymi
serduszkami
WOŚP. Następnie środki
zbierano dalej w centrum kultury. Dzięki hojnym datkom
mieszkańców udało nam się
pobić zeszłoroczny rekord. Zebraliśmy w sumie niebagatelną
kwotę 13 550,46 zł i dołożyliśmy naszą cegiełkę wspierając
Fundację. A Raciąż gra już od 26
lat. W 1992 roku zorganizowa-

Zacięta licytacja
Nie małą kwotę udało się
zebrać podczas licytacji, która odbywała się w MCKSiR.
Do wylicytowania było wiele naprawdę cennych przedmiotów. Można było nabyć,
m.in. gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – koszulki, kalendarze
ścienne i podręczne, książki, kubek termiczny oraz

Zdjęcia z Kroniki MCKSIR 1992 r.

no w Hali Sportowej w Raciążu
zorganizowano rockowy koncert
dla WOŚP, w którym uczestniczył sam Jurek Owsiak. Zdjęcia z
tego wydarzenia zachowały się w
kronice Centrum Kultury.
Działo się tego dnia, oj działo!
Raciążanie mogli wspólnie
grać z orkiestrą w Miejskim
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego już od 16.00. Zapewniono tego dnia moc atrakcji
wszystkim przybyłym. 26 Finał
rozpoczął, jak co roku, koncert
orkiestry Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu. W programie były także występy wokalne
uczennic ze Szkoły Podstawowej
w Koziebrodach oraz uczestniczek zajęć wokalnych prowadzonych w MCKSiR w Raciążu.
Podziwiać mogliśmy także gru-

powe i solowe pokazy taneczne
Skorp Dance Studio. Wieczór
uświetnił swym występem na
saksofonie Adam Markowski.W
taneczny nastrój uczestników
finału wprowadził DJ Piotrek a
następnie koncert zespołu The
Brothers. Wieczór zakończyło
symboliczne światełko do nieba.

płyta i koszulki z z Przystanku
Woodstock, dodatkowo były
jeszcze bilety na koncerty Pectusa i Walentynkowy Koncert
Jazzowy Edyty Szewczyk, Także wielu mieszkańców naszego
miasta przekazało przedmioty
na licytację, za co serdecznie
dziękujemy:

Raciąż – aktualności

- p. Ryszardowi Wiśniewskiemu za piłkę z autografem
Roberta Lewandowskiego,
- p. Arturowi Gizlerowi za
plecak kibica z gadżetami
- p. Andrzejowi Pokorskiemu
i klubowi motocyklowemu Cavalcade za gadżety i przejażdżki
motocyklem
- p. Grzegorzowi Domańskiemu i Plutonowi Strzeleckiemu w Raciążu za historyczno –
rekreacyjny wyjazd z Plutonem
do Strożęcina
- p. Danucie Pełce i firmie
Zoowet za bony na strzyżenie
psów
- zespołom Tuhaj – Bej i
Hunter za płyty.
Kwota pieniędzy zebranych z
licytacji to 2580,00zł, a najbardziej dochodowe fanty na licy-
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tacji to: kalendarz A. Mleczko
(350zł), piłka z autografem Roberta Lewandowskiego (200zł),
koszulka klubu motocyklowego Cavalcade + przejażdżka
(110zł).
Dziękujemy
wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację 26 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
wolontariuszom oraz mieszkańcom za okazane serce.
PAULINA ADAMIAK

WOŚP w liczbach
30 wolontariuszy: Kamila Przeździęk,
Natalia Chądzyńska, Kacper Drzewiecki,
Karolina Stefańska, Aleksandra Podgórska,
Krystian Lewandowski, Laura Gburczyk,
Zuzanna Tumowska, Ewa Wielgolaska, Karolina Traczyk, Mariusz Mysiakowski, Jakub
Małecki, Jakub Głoszewski, Julia Koszela,
Dominika Karwowska, Krystian Fijałkowski, Natalia Radecka, Dominika Skierkowska, Maja Kamińska, Weronika Kujawa,
Ewa Sadowska, Alicja Liberadzka, Natalia
Dębkowska, Roksana Lewandowska, Marta
Białecka, Wiktoria Wasiak, Wiktoria Dądalska, Alicja Błaszczak, Mateusz Markiewicz, Aleksandra Cieślak
13 550,46 zł – udało się zebrać podczas
26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, dodatkowo w puszkach znalazło
się: 75 euro, 1,5 dolara, kanadyjska srebrna moneta pamiątkowa oraz drobna waluta
zagraniczna.

7387,71zł – taką kwotę udało się zebrać
wolontariuszom do puszek, rekordową kwotę
669,52zł uzbierał Jakub Małecki.
2580,00zł – to kwota z przeprowadzonych licytacji, a najbardziej dochodowymi
fantami okazały się: kalendarz A. Mleczko
(350zł), piłka z autografem Roberta Lewandowskiego (200zł), koszulka klubu motocyklowego Cavalcade + przejażdżka (110zł)
Pieniądze były zbierane także do skarbon
stacjonarnych w naszych podsztabach:
319,14zł – Szkoła Podstawowa w Raciążu
258,01zł – Zespół Szkół w Raciążu
359,94zł – ZS STO w Raciążu
571,05zł - Szkoła Podstawowa w Uniecku
333,65zł – Szkoła Podstawowa w Koziebrodach
249,74zł – Szkoła Podstawowa w Krajkowie
290,02zł – Salon Fryzjerski Montownia
Fryzur
1201,20zł – kwota zgromadzona do
dwóch puszek podczas 26 Finału w MCKSiR
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Za nami II Bal Charytatywny.
Licytacje poprowadzili Krzysztof
Szewczyk i Wojciech Pijanowski

Rady Gminy Baboszewo oraz
Artur Piotrowski – Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Józefa
Wybickiego w Baboszewie.

W sobotę, 27 stycznia, w Sali weselnej TOAST w Baboszewie odbył się
II Bal Charytatywny, organizowany
przez Akademię Dobra – gminny
wolontariat przy szkole podstawowej w Baboszewie oraz Stowarzy-

szenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne SET. Honorowy patronat
nad imprezą objął po raz drugi Wójt
Gminy Baboszewo. Gwiazdą wieczoru był zespół SAMI SWOI.

Na początku balu zaproszonych gości witali Katarzyna Gierkowska – Sekretarz
SET , Tomasz Sobecki – Wójt
Gminy Baboszewo, Sławomir
Goszczycki – Przewodniczący

Bal Charytatywny to jedno
z ważniejszych wydarzeń towarzyskich w naszej gmnie, na
który co roku przybywa wielu
znakomitych gości. W tym roku
do Baboszewa przyjechali m.in.
Krzysztof Szewczyk – dziennikarz telewizyjny i radiowy, którego pamiętamy przede wszystkim
z prowadzonego wraz z Marią
Szabłowską programu „Wideoteka dorosłego człowieka” oraz
Wojciech Pijanowski, który sławę zdobył w teleturnieju „Koło
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fortuny”.

Wszystkim zgromadzonym
przyświecał wspólny cel – pomoc Adasiowi Staniszewskiemu
z Sarbiewa. W oczkach niespełna dwuletniego chłopca zagościł
nieproszony gość - SIATKÓWCZAK. Dochód z calu w całości
zostanie przeznaczony na lecze-

nie Adasia.
Tradycją balu jest licytacja
specjalnych darów przekazanych
przez różne osoby.
W tym roku na licytacji znalazły się m.in: voucher na bal sylwestrowy 2018 roku w „Hotelu
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Przy Rondzie” w Glinojecku,
voucher na bal Walentynowy
w dworku Amore w Jeżewie,
voucher na lot helikopterem,
bony na zabiegi pielęgnacyjne,
bony na kolacje, sesje zdjęciowe, obrazy, pierścionek Apart,
bukiety kwiatów, vouchery na
torty, prawo do strzału rozpoczynającego Międzynarodowy
Wyścig Kolarski im. Andrzeja
Trochanowskiego, buty, narty,
piłka z autografem reprezentacji siatki i wiele innych. W sumie licytowanych było ponad
40 darów. Znakomici goście
mogli także wesprzeć cel zakupując los. Każdy los wygrywał.
W sumie zakupiono 183 losy.
Wstępnie obliczono dochód z
balu w kwocie około 27 510 zł.
Brawo WY!!! .
O oprawę muzyczną balu zadbał zespół SAMI SWOI, który
swoją muzyką porywał gości do
zabawy do samego rana. Właściciel Sali weselnej TOAST Pan
Krzysztof Kowalski wraz z całym
personelem zadbał o pyszne dania oraz ponadprzeciętną obsługę.
W sumie na balu bawiło się
ponad 250 osób.
W kolejnym numerze poinformujemy o szczegółach zbiórki
oraz postaramy się podziękować
każdemu z osobna.
BEATA WIECHOWSKA
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Ferie zimowe z MCKSiR

Zimowe zabawy
Zima niezmiennie kojarzy się
uczniom z upragnionymi feriami. W
tym roku aura sprzyjała i dzieciaki
mogły korzystać ze śnieżnych zabaw
na zewnątrz. Ale nie tylko – MCKSiR
zorganizowało wiele atrakcji by
uczniowie nie mieli czasu na nudę.
Miejskie Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu tradycyjnie podczas rozpoczętych niedawno ferii zimowych zorganizowało zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Tegoroczny projekt wystartował
22 stycznia. W programie znalazły się m.in. zajęcia sportowe,
zajęcia rękodzielnicze, gry interaktywne czy zajęcia muzyczne.
Zajęcia odbywały się w dniach
22-26 stycznia 2018 od godziny
10:00 do 15:00, a w sumie wzięła
w nich udział blisko 30 osobowa
grupa dzieci i młodzieży.
Ferie na sportowo, aktywnie i
zdrowo
Pierwszy dzień zaczął się od
zajęć organizacyjnych, podziału
uczestników na grupy i ustalenia zasad. Następnie uczestnicy
wzięli udział w spotkaniach z

funkcjonariuszami raciąskiej policji oraz członkami OSP Raciąż,
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Kolejny dzień
upłynął pod znakiem gotowania
- odbyły się zajęcia kulinarne, a
na koniec uczestników czekał seans filmu „Ratatuj”. 24 stycznie
dzieci i młodzież wzięli udział
w zajęciach sportowych (do
wyboru były boks lub zumba).
Kolejnego dnia uczestnicy zajęć
tworzyli podczas zajęć rękodzielniczych swoje maski karnawałowe oraz zajęli się karnawałowymi dekoracjami na bal, który
zwieńczył tydzień zajęć.
Uśmiech na twarzy gwarantowany
Przygotowane atrakcje sprawiły uczestnikom wiele radości, wszyscy zgodnie powtarzali
że bawili się świetnie. Program
był zróżnicowany, a zapewnione atrakcje miały zadowolić
dzieci o różnych zainteresowa-

niach. Uczestnicy organizowanych w MCKSiR nie tylko
dobrze się bawili, ale także
rozwijali zdolności manualne
i aktywność, dowiedziały się
istotnych informacji o zdrowiu
i bezpieczeństwie. Dodatkowo,
każdego dnia, na dzieci czekał
ciepły posiłek.
Wiemy, że chętnych na nasze
ferie i wakacje co roku jest wiele

dzieci, jednak nasze możliwości
są ograniczone. Nie możemy
przyjąć uczestników ponad ustaloną liczbę. Prosimy więc, drodzy rodzice, zapisujcie swe dzieci
odpowiednio wcześnie. Mamy
nadzieję, że na wakacje uda
Wam się przyprowadzać swoje
pociechy do nas.
DAWID ZIÓŁKOWSKI
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Drużyny harcerzy i druhów znowu działają w Raciążu

Nieustraszeni w Raciążu
pozwoliła uczniom otworzyć się
na środowisko lokalne i tematy
dotyczące okolicy, ojczyzny i wyzwań globalnych współczesnego
świata . Zuchy i harcerze przygotowali wystawę fotograficzną o
treściach ekologicznych.

Od pewnego czasu w naszym mieście wznowiła swą działalność drużyna harcerzy. Działają oni przy
Szkole Podstawowej w Raciążu. Na
swoim koncie mają niezliczoną już
ilość działań, spotkania z seniorami,
klubem motocyklowym czy biwak, a
w ostatnim czasie wzbogacili się o
nowe mundurki.
Korzyści z bycia w drużynie
harcerskiej jest wiele. To nie tylko zabawa czy hobby, ale także
zdobywanie umiejętności i wiedzy w różnych dziedzinach życia.

Uczą się oni odpowiedzialności,
pracy w grupach, kształtują więzi
interpersonalne.
Zbiórki, spotkania, nauka…
Harcerze z Raciąża spotkali
się z innymi działającym na terenie naszego województwa zastępem Czerwińska nad Wisłą.
Razem przygotowano kronikę
drużyny oraz dyskutowano na
temat harcerstwa, jego tradycji,
zasadach oraz tolerancji, demokracji i działalności charytatywnej. Dyskusje połączone były ze
wspólnym śpiewaniem. Zostały

także zorganizowane dwa spotkania propagujące treści patriotyczne, prospołeczne, prozdrowotne,
proekologiczne z przedstawicielami Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów w Raciążu, którzy opowiadali m.in.
o dawnych czasach wojennych i
historii naszego miasta ale także
o swojej, jakże istotnej obecnie,
działalności w harcerstwie. Ich
pasja i zaangażowanie okazały
się niezwykle budujące dla młodzieży, która dopiero rozpoczyna
swoją przygodę w tej dziedzinie.

Miały też miejsce dwa spotkania
z członkami Klubu Motocyklowego Cavalcade, którzy chętnie
opowiadali młodemu pokoleniu
o tradycji, demokracji i o organizowanych przez siebie akcjach
związanych z rejestracją potencjalnych dawców szpiku i akcjach
charytatywnych. W ramach akcji
jesienne porządki w naszej okolicy zorganizowano sprzątanie
Świata wspólnie z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Raciążu. Akcja
ta miała za zadanie promować
treści ekologiczne. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną

Czuj, czuj, czuwaj
Na terenie szkoły został także zorganizowany biwak, podczas którego młodzi uczestnicy
projektu mogli poznać zwyczaje
obowiązujące w drużynie oraz
poznać na czym polega praca
zucha i harcerza. W przyjętym
do realizacji terminie odbyło się
dwanaście zbiórek, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą różnych dziedzin
życia, nabyli nowe umiejętności

i wiedzę. Nauczyli się odpowiedzialności i zdobyli umiejętność
pracy w grupie oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Praca w drużynie przybierała
różne formy np. podczas sprzątania grobów przed 1 listopada
czy pełnienia honorowej warty
przy Pomniku Pamięci Narodowej w Raciążu w dniu 11 listopada. Wszystkie prace związane
z działalnością zuchów i harcerzy
odbywały się przy wsparciu nauczycieli – drużynowych, dzięki
czemu poprawiły się więzi interpersonalne między uczniami
i nauczycielami, co wpłynęło
korzystnie na codzienne funkcjonowanie uczniów w szkole.
Zorganizowano też śpiewowisko
i wystawę fotograficzną związaną
z harcerstwem pt.,,Drużynowy
jest wśród nas". Pamiątkami ze
spotkań, akcji są zdjęcia, które
stanowiły treść zorgnizowanej
wystawy fotograficznej.
Projekt Bezpieczna +
Drużyny harcerzy i druhów
działają w ramach Rządowego
programu wspomagania w latach
2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach –
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„Bezpieczna +”. Drużyny działają
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.
Celem tego projektu było poprawienie bezpieczeństwa uczniów
poprzez działania sprzyjające

W ramach projektu Bezpieczna+
zostało zakupione niezbędne wyposażenie do utworzenia harcówki (laptop wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne,
tablica flipchart z papierowymi

kształtowaniu postaw i nawyków
bezpiecznego zachowania oraz wypracowania pewnych zasad zachowania w społeczności uczniowskiej poprzez właściwe wzorce
oparte na wieloletnich tradycjach
harcerstwa. Inicjatywa ta spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem

blokami, tablica magnetyczna z
magnesami, art.biurowe), umundurowanie zuchów i harcerzy oraz
wyposażenie na biwaki (namioty,
śpiwory, karimaty, latarki, mobilny system nagłośniający.
Mamy nadzieję, że drużyny
zuchów i harcerzy będą w dal-

uczniów oraz ich rodziców, którzy
czynnie brali udział w przysposobieniu swoich dzieci w prace
związane z powstaniem drużyny.

szym ciągu prężnie działać. Oby
jak najwięcej uczniów zaangażowało się i przystąpiło w ich szeregi. 
SP RACIĄŻ
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Baboszewo – sport

Ferie na
sportowo

Nowoczesna edukacja
w Gminie Baboszewo

W trakcie ferii Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie nie miała ani chwili przerwy od zajęć
sportowych. Dzieci przez całe ferie miały zapewnione godziny na obiektach sportowych. Dodatkowo
zarówno w pierwszym jak i w drugim tygodniu ferii gościliśmy u nas dzieci w ramach zgrupowań
sportowych z Warszawy i Piaseczna. Już 13 stycznia pierwsze treningi odbyła 35-osobowa
grupa chłopców z Football Talents z Warszawy. Aby sprawdzić swój poziom gry w piłkę nożną,
zorganizowane zostały sparingi z miejscowymi dziećmi a nawet z sekcją kobiecą „Orląt” Baboszewo. W
drugim tygodniu królowała koszykówka i 14 dziewcząt z MUKS Piaseczno.
PAULINA LEWANDOWSKA

Jak wcześniej informowaliśmy, Gmina Baboszewo otrzymała
dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie przekraczającej
1865 017,20 gr i stanowiącej nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Projekt polega na realizacji wsparcia w okresie
od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku dla 491 uczniów i 108
nauczycieli z 3 szkół podstawowych i 1 gimnazjum.
Od grudnia 2017 roku, po uprzednio przeprowadzonej rekrutacji, ruszyły zajęcia dla uczniów.
W Szkole Podstawowej w Baboszewie prowadzone są zajęcia z
języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych, zajęcia rozwijające
umiejętność pracy zespołowej, zajęcia z języka angielskiego – z Europą na Ty, zajęcia rozwijające umiejętność kreatywności, zajęcia „Poznając kraje anglojęzyczne uczymy się języka angielskiego”, zajęcia
kształtujące kreatywność niezbędną na rynku pracy, zajęcia rozwijające postawy przedsiębiorczości i innowacyjności, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie,
zajęcia „As piątych klas – zajęcia z matematyki metodą eksperymentu”, zajęcia z przyrody z wykorzystaniem eksperymentu dla klas VI
„Młody biolog, chemik, geograf, fizyk”, Koło ekologiczne, zajęcia
rozwijające kompetencje cyfrowe, koło informatyczne – budowa i
opracowanie strony internetowej, zajęcia metod projektu z wykorzystaniem narzędzi TIK, warsztaty terapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia indywidualne w zakresie integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne.
W Szkole Podstawowej w Polesiu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i z języka rosyjskiego „Mały Europejczyk”, zajęcia
wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia z matematyki, zajęcia
rozwijające postawy przedsiębiorczości i innowacyjności, zajęcia
rozwijające kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej, kółko
przyrodnicze – zajęcia z zastosowaniem metody eksperymentu, kółko matematyczne, kółko ekologiczne, kółko informatyczne, zajęcia
warsztatowe rozwijające umiejętności cyfrowe z wykorzystaniem
sprzętu TIC, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne.
W Szkole Podstawowej w Sarbiewie prowadzone są zajęcia
kształtujące innowacyjność i kreatywność na rynku pracy, zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki, „Młody odkrywca” – zajęcia z przyrody z zastosowaniem eksperymentu, „Matematyczne eksperymenty” – zajęcia z matematyki, koła informatyczne
– budowanie – budowanie strony internetowej, zajęcia oparte na
metodzie „ortografitti” dla dzieci z trudnościami czytania i pisania,
indywidualne zajęcia terapii sensorycznej, Słyszę i rozumiem – zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki.
W Gimnazjum w Baboszewie prowadzone są koła z języka rosyjskiego, języka angielskiego, zajęcia rozwijające umiejętności niezbędne na rynku pracy – rozwijanie kreatywności, innowacyjności
i przedsiębiorczości, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności
niezbędne na rynku pracy – umiejętności pracy zespołowej, koło
matematyczne dla uczniów zdolnych, zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło chemiczno – biologiczne – zajęcia z wykorzystaniem
eksperymentu, koło fizyczno – astronomiczne, koło geograficzne,
Pozalekcyjne Centrum Technologii Informacyjnej i Multimedialnej
– zajęcia informatyczne, Szkolne Koło Rozwoju Cyfrowego – zajęcia dla uczniów zdolnych rozwijających zainteresowania cyfrowe,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia arteterapii – zajęcia dla
uczniów niepełnosprawnościami.
W ramach projektu przewidziane są również kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia z języka francuskiego i z języka
niemieckiego dla uczniów, hipoterapia, dogoterapia, rehabilitacja indywidualna. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawców.
Ponadto ze środków pochodzących z Projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny (szacunkowa wartość zamówienia 246810,00 zł), pomoce dydaktyczne (szacunkowa wartość
zamówienia 118281,00 zł), meble (szacunkowa wartość zamówienia
1000,00 zł), wyposażenie specjalistyczne (szacunkowa wartość zamówienia 33600,00 zł).
Realizacja projektu, wbrew pojawiającym się nieprawdziwym informacjom, nie jest zagrożona. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i wyznaczone osoby z
Urzędu Gminy mają stały kontakt z koordynatorami Projektu oraz
opiekunem Projektu. Nieprawdą jest także, że wniosek w konkursie napisany był bez konsultacji zakresu rzeczowego z nauczycielami,
gdyż dane wyjściowe przekazane były przez dyrektorów szkół.
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – rozmaitości
Dzierganie - sposób na relaks i wyciszenie się

Druty to całe moje życie

Raciążanka, Marzena Rybiałek, rękodzielniczka z klubu „BabyRobią,”
w każdej wolnej chwili sięga po druty i dzierga. Jest to dla niej nie tylko
hobby, ale też „nałóg” bez którego
nie potrafi żyć. Pasję do rękodzieła
odkryła w sobie już w dzieciństwie i
rozwija ją do dzisiaj.
- W latach 80-tych, kiedy w
sklepach były puste półki mama
i babcia robiły na drutach,
zwłaszcza w zimowe wieczory.
Ja nudząc się, dawniej nie było
takich rozrywek dla dzieci, co
dzisiaj – telewizja, komputer,
podpatrywałam je i też chciałam
robić to co one – wspomina rękodzielniczka. – Zaczęłam od ro-

bienia ubranek dla swoich lalek.
Potem były szaliki. Po ukończeniu ósmej klasy odważyłam się
zrobić pierwszy sweter dla siebie. Pamiętam dokładnie, że był
to długi, luźny sweter z owczej
wełny w naturalnym kolorze, z
żakardową gwiazdą na przodzie.
Będąc już w technikum robiłam
swetry koleżankom z klasy – dodaje.
Sposób na relaks i inspiracje
Pani Marzena bardzo lubi
robić na drutach. Jest to dla niej
najlepszy sposób na wyciszenie
się i odstresowanie. W każdej
wolnej chwili sięga po druty i
dzierga. W swoim dorobku ma

niezliczoną ilość prac, m.in. serwety, obrusy, bieżniki, dzianinową odzież – czapki, szaliki, rękawiczki, kominy, swetry, sukienki
i wiele, wiele innych.
– Cieszy mnie ogromnie,
kiedy inni chwalą moje prace i
proszą, żeby dla nich zrobić jakąś rzecz – mówi. – To dodaje
mi skrzydeł. Ostatnio robiłam
chusty ozdobne i poncza dla
pań, czapki, szaliki, swetry, oraz
poduszki. Do dziergania wykorzystuję głównie wełnę, rzadziej
akryl i anilanę. Osobiście lubię
nosić sukienki wykonane własnoręcznie na drutach. Są nie
tylko ciepłe, ale też oryginalne i

Oficjalne stanowisko Zarządu LKS
„Błękitni” Raciąż

sorów. Dotychczasowi sponsorzy
postanowili odejść, zabierając ze
sobą swe wkłady finansowe. Przy
takim obrocie spraw Klubu nie
stać na finansowanie gry zawodników spoza naszego miasta. To
właśnie spowodowało jedyny
problem, czyli problem z drużyną seniorów. Zarząd stanął przed
trudną decyzją, z jakich zawodników powinna się składać drużyna seniorów. I taką decyzję
Zarząd już podjął, postanowił
postawić na mieszkańców naszego miasta i okolic. Zamiarem naszym było utrzymanie drużyny
seniorów. Chcieliśmy budować
jej sukces grając mieszkańcami
Raciąża. Niestety, jak to pokazują treningi dużego zainteresowania niestety nie ma.
Jedyną decyzją jaka stoi
przed nami jako Zarządem, jest
kwestia, co dalej z drużyną seniorów? Pozostałe drużyny, czyli
trzy drużyny młodzieżowe mają
stabilną pozycję i wkrótce rozpoczynają rozgrywki. Chcielibyśmy
uspokoić zainteresowanych, że
ich działania – nie są i nie będą
zagrożone. Mamy nadzieję, że w
dalszym ciągu będą osiągać do-

bre wyniki i awansują w swoich
grupach. Zarząd ze swojej strony
dokłada wszelkich starań by im
to umożliwić.
Od rundy jesiennej w działaniach i organizacji pomaga
Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
Na nasz wniosek, czyli Zarządu
Klubu, Zarząd LKS „Błękitni
Raciąż” zawarł z Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w
Raciążu Partnerskie Porozumienie Współpracy w celu wspólnej
realizacji zadań w zakresie sportu
i rekreacji w Gminie Miasto Raciąż. W porozumieniu, zapisane
zostały obowiązki przypadające
na każdą ze stron. Przygotowania do rundy wiosennej idą pełną parą. Trwają przygotowania
do wyboru m.in. trenerów, najkorzystniejszej opieki medycznej
czy usług transportowych.
W budżecie miejskim na
2018 rok zabespieczono środki
na działalność sportową, możliwe do pozyskania przez LKS
Błękitni w odpowiednich działach w kwotach:

Co dalej z
„Błękitnymi”?
Szanowni Państwo,
Sprawa klubu „Błękitni” Raciąż stała się w ostatnim czasie
tematem wielu rozmów i dyskusji. Jako Zarząd LKS „Błękitni”
Raciąż chcielibyśmy poinformować, że dalej zamierzamy działać
na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w naszym mieście. Obecnie
trwają przygotowania do kolejnego etapu rozgrywek – rundy
wiosennej.
Większość spraw idzie w dobrym kierunku. Sytuacja jest stabilna. Jedyne problemy jakie się
pojawiają to problemy związane
z drużyną seniorów. Dotychczas
trzon drużyny stanowili zawodnicy z zewnątrz – spoza naszego
miasta. Ich gaże opłacane były
z pieniędzy prywatnych sponsorów. Takie są standardy funkcjonowania klubów - zawodnicy
są utrzymywani z dodatkowych
środków pozyskanych od spon-
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niepowtarzalne.
Marzena Rybiałek dzierga w
każdej wolnej chwili, np. czytając książkę, oglądając telewizję,
siedząc w poczekalni u lekarza,
czy będąc u fryzjera. Jednym słowem wszędzie, gdziekolwiek się
znajduje.
Szukając inspiracji rękodzielniczka podpatruje prace innych
pań w Internecie, ale sama również ma wiele własnych pomysłów. Kiedyś, w latach 90-tych,
prenumerowała „Małą Dianę”
czasopismo dla dziergających na
drutach. Lubi gromadzić zapasy
włóczek z nadzieją, że znajdzie
czas na przekształcenie ich w jakiś fajny wyrób, sweter czy poduszkę.
Hobby dla każdego
Rodzina i znajomi motywują rękodzielniczkę do robieni na drutach, często prosząc
ją o wykonanie dla nich jakiejś
rzeczy, a ona nigdy nie odmawia. Prace Marzeny Rybiałek są
piękne, oryginalne, zarówno o
prostych jak i skomplikowanych
splotach. I przede wszystkim
ręcznie wykonane. Nie ma co
marzyć, że znajdziemy w sklepie takie czapki, szaliki,
czy kominy… Robótki
pani Marzeny cieszą się
również dużym zainteresowaniem podczas
jarmarków,
wystaw,
kiermaszów a także na
portalach społecznościach (Facebook).
Rękodzielniczka poleca dzierganie na drutach każdemu.
– Zwłaszcza dla cho-

leryków – radzi. - Robienie na
drutach to idealny sposób na relaks, wypoczęcie, odstresowanie
się. Nie trzeba posiadać żadnych
szczególnych cech, wystarczy
odrobina kreatywności, dobry
pomysł, wełna, druty i już można dziergać. Na początku będzie
nam ciężko, ale gdy już złapiemy
wprawę dzierganie jest naprawdę
przyjemne.
W planach pani Marzena ma
zrobienie na drutach obrusu, kolejnego swetra dla siostry, a także
wydzierganie czegoś dla siebie.
Chciałaby również nauczyć się
robić skarpety na drutach. W
dalszym ciągu chce też aktywnie
uczestniczyć w klubie „BabyRobią” i razem z innymi paniami
wymieniać się pomysłami, radami, oraz uczestniczyć w wystawach i jarmarkach.
*
Był to trzeci artykuł z cyklu
poświęconego rękodzielniczkom
z klubu robótek ręcznych „BabyRobią”. Kolejne w przyszłych
numerach Pulsu. Serdecznie zachęcamy do lektury.

•50 tys. zł na utrzymanie
obiektów sportowych, tj. hali i
stadionu miejskiego (dział 926)
•30 tys. zł na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej. Środki te można będzie pozyskać w ramach
otwartego konkursu ofert.
•70 tys. zł w budżecie na
działania sportowe (dział 921)

skie. Złożyliśmy także wnioski
o dofinansowanie na kwotę ponad 30 tys. zł do Ministerstwa
Sportu i Turystyki. A w planach
mamy złożenie kolejnych. Ponadto poszukujemy kolejnych
sponsorów prywatnych, których
wsparcie mogłoby pomóc w rozwoju drużyn.
Nie zamierzamy poprzestać
w działaniach. Przygotowania
rundy idą pełną parą. Praca czeka nas wszystkich. Oczekiwania
są spore. Jednak pamiętać trzeba
o mierzeniu sił na zamiary. Zależy nam przede wszystkim na
zabezpieczeniu treningów dla
drużyn i umożliwieniu startów w
rozgrywkach i to jak do tej pory
się udaje.
Mamy nadzieję, że sytuacja
drużyny seniorów wkrótce się
wyjaśni i znajdą się zawodnicy chętni do reprezentowania
błękitnych barw w drużynie
seniorów, bez wygórowanych
aspiracji finansowych, których
bez środków od sponsorów
prywatnych Zarząd nie jest w
stanie opłacać.

Finansowanie działalności
klubu będzie odbywało tak
jak w rundzie jesiennej. Prowadzenie działalności sportowej w porozumieniudobrze się
sprawdziło, odciążyło to nas z
wielu czynności, co jest bardzo istotne przy ograniczonym
czasie jaki członkowie zarządu
mogą poświęcić na działalność
klubu oraz braku zaangażowania pozostałych członków klubu w pracę związaną z prowadzeniem klubu.
Zarząd wraz z publicznymi
partnerami poczynił starania w
pozyskaniu środków z innych
źródeł. Już udało nam się pozyskać 6 tys. zł z konkursu prowadzonego przez Starostwo Płoń-

MARIANNA GÓRALSKA

ZARZĄD KLUBU
LKS „BŁĘKITNI” RACIĄŻ
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Baboszewo – sport

Zajęcia fitness w Sarbiewie
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz propagować rozwój aktywności fizycznej, Szkoła Podstawowa
w Sarbiewie wystąpiła z nową inicjatywą skierowaną do uczniów oraz ich rodziców. Bycie fit to bycie aktywnym i zaangażowanym w pielęgnowanie własnego potencjału, zarówno fizycznego, jak i intelektualnego, emocjonalnego oraz
społecznego.
Dlatego też, uczniowie szkoły, nauczyciele i rodzice spotykają się raz w tygodniu, aby pod czujnym okiem instruktorki dbać o swoje ciało i kondycję, integrować się i spędzić czas aktywnie i w miłej atmosferze.

Finał powiatowy
dla siatkarek z
Sarbiewa
We wtorek (9 stycznia) uczennice klas V-VII Szkoły Podstawowej w Sarbiewie wzięły
udział w półfinałowym meczu mini piłki siatkowej dziewcząt. Mecz odbył się w Siedlinie,
a wygrana 2:0 z drużyną gospodarzy pozwoliła zawodniczkom awansować do finału powiatowego, który odbędzie się pod koniec stycznia w Naruszewie. GRATULACJE.

Raciąż – aktualności
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Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej znajduje się

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do

w Urzędzie Miejskim w Raciążu. Radca prawny

rozpoczęcia tej działalności.

udziela pomocy prawnej w pokoju nr , według

•Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje

następującego harmonogramu:

osobie:

•w poniedziałki i środy w godzinach 9.00 –

•) której w okresie 12 miesięcy

13.00

poprzedzających zwrócenie się o udzielenie

•we wtorki i piątki w godzinach 8.30 – 12.30

nieodpłatnej pomocy prawnej zostało

•w czwartki w godzinach 12.00 – 16.00
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030)
•Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

przyznane świadczenie z pomocy społecznej
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769) i wobec której w tym okresie
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia lub

•poinformowanie osoby uprawnionej

•która

posiada

waż.ną

Kartę

o obowiązującym stanie prawnym, o

Dużej

Rodziny,

o

której

przysługuj ących jej uprawnieniach lub o

mowa

w

ustawie

z

spoczywających na niej obowiązkach lub

dnia

•wskazanie osobie uprawnionej sposobu

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.

rozwiązania jej problemu prawnego, lub

z 2017 r. poz. 1832), lub

•udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu

•która uzyskała zaświadczenie, o którym

pisma w sprawach, o kt órych mowa w pkt 1 i 2,

mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym, lub
•sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu

r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz
z 2017 r. poz. 456 i 1386 ), lub
•która posiada ważną legit ymację weterana
albo legitymację weterana poszkodowanego,

sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy

o których mowa w ustawie z dnia 19

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika

sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza

patentowego

granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z

w postępowaniu sądowo-administracyjnym ;

2017 r. poz. 60), lub

•Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje

•która nie ukończyła 26 lat, lub

spraw:

•która ukończyła 65 lat, lub

•podatkowych związanych z prowadzeniem

•która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej,

działalności gospodarczej,

katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

•z zakresu prawa celnego, dewizowego i
handlowego,
•związanych z prowadzeniem działalności

znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła
straty, lub
•która jest w ciąży;

Baboszewo – sport
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Co nowego
u dziewcząt
z Orląt?

Seniorki „Orlęta Baboszewo”
rozpoczynając swoje zimowe
przygotowania do rundy wiosennej, wybrały się 12.01.2018
r do Ostrołęki, gdzie odbył się
III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet „Jantar
Cup 2018” pod patronatem
Prezydenta Miasta Pana Janusza
Kotowskiego. Organizatorem
turnieju był klub sportowy „Jantar” Ostrołęka grający w II lidze
kobiet. Orlęta Baboszewo przyjęły zaproszenie do rywalizacji,
rozpoczynając tym samym swój
okres przygotowawczy. Sztab
trenerski uznał, że szybkie zrzucenie z siebie piłkarskiej „rdzy”
po świątecznych i sylwestrowych
uroczystościach będzie bardzo
dobrym posunięciem.
Organizatorzy w tym roku
wysoko postawili poprzeczkę zapraszając 10 drużyn. W
pierwszym koszyku znalazły
się gospodynie turnieju Jantar
Ostrołęka, Orlęta Baboszewo,
Forty Piątnica, Ostrovia Ostrów
Mazowiecka, Stomil Olsztyn II.
Drugi koszyk to KS Raszyn, Stomil Olsztyn I, Kurpik Kadzidło,
RESO Suwałki, Jantar Ostrołęka Juniorki.
Dziewczyny z Baboszewa
rozpędzając się z meczu na mecz
zostały liderem swojej grupy A,
zostawiając z tyłu Jantar Ostrołękę grającą na co dzień w drugiej
lidze i lidera drugiej ligi Stomil

Olsztyn II.
W grupie B pierwsze miejsce
zajął Stomil Olsztyn I, a z drugiego miejsca wyszedł KS Raszyn drużyna pierwszoligowa.

Dwa półfinały dostarczyły
widzom wspaniałych emocji i
meczów na najwyższym poziomie. Pierwszy półfinał pomiędzy
Orlęta Baboszewo - KS Raszyn
zakończył się wynikiem dla
dziewczyn z Raszyna 2-1. Na
otarcie łez został Baboszewiankom mały finał czyli walka o
trzecie miejsce. W drugim półfinale Jantar Ostrołęka wygrał z
bardzo mocną ekipą ze Stomilu
Olsztyn 2:0.
Mecz o trzecie miejsce miał

Super Liga piłki ręcznej w
Baboszewie !
Mecz z czołowymi szczypiornistkami z Polski wpisze
się do historii jako jedno z ważniejszych wydarzeń sportowych w Baboszewie. 29 grudnia 2017 roku mogliśmy oglądać takie gwiazdy piłki ręcznej jak: Joanna Drabik, Kinga
Achruk i Weronika Gawlik. W dwumeczu zorganizowanym w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie zmierzyły się MKS Perła Lublin i Kram Start Elbląg. Zarówno pierwszy jak i drugi mecz wygrała drużyna z Lublina.
Były bezkonkurencyjne, pierwsze spotkanie wygrały 28:22
a drugie 32:19. Dzięki organizatorom, mieszkańcy Baboszewa i okolicznych miejscowości mogli oglądać mecz z
najwyższego poziomu polskiego handballu.
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z całego turnieju największą
dramaturgię, gdyż obie drużyny Orlęta Baboszewo i Stomil
Olsztyn I chciały tego dnia wrócić z pucharem do domu. Pressing obroną na całym boisku
zastosowany przez szkoleniowców z obydwu drużyn zmusił do
walki na wykończenie. Siła i wyszkolenie techniczne odgrywało
największą rolę. Długo wynik
utrzymywał się bez bramek.
Huraganowe ataki Stomilu oraz
uskrzydlone Orlęta pokazały
widowisko najwyższych piłkarskich lotów. Mecz pełen emocji, jakby to powiedział Tomasz
Hajto „truskawka na torcie”
całego turnieju. Upragniona
bramka dla Baboszewa została
strzelona po kilku dobitkach
zawodniczki Orląt. Bramkarka z Olsztyna leżąc z piłką w
rękach była za linią bramkową. Sędzia uznając bramkę na
pewno chętnie by skorzystał z
nowoczesnego systemu VAR
- Video Assistant Referee,
czyli systemu video powtórki
stwierdzający czy piłka strzelona była prawidłowo. Wynik
ostateczny 2:1 dla Baboszewianek się nie zmienił i radość
z trzeciego miejsca w turnieju
stała się faktem. W finale KS
Raszyn nie dał żadnych szans
Jantarowi Ostrołęka - przypomnijmy że Jantar przegrał w
grupie z Baboszewem. Finał
zakończył się wynikiem 3:0
dla KS Raszyna, który cieszył
się z pierwszego miejsca. Drugie miejsce zajął Jantar Ostrołęka.
Organizatorzy turnieju wręczyli nagrody indywidualne III
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki
Nożnej Halowej Kobiet „Jantar
Cup 2018”
MVP turnieju - Ostrowska
Dominika- Jantar Ostrołęka
Król strzelców - Weronika
Bekker - KS Raszyn
Najlepsza bramkarka turnieju - Wiktoria Ciska Orlęta Baboszewo .
SŁAWOMIR ADAMSKI

IV kolejka
Halowej Ligi
Piłki Nożnej
28 stycznia 2018 roku odbyła się już
IV kolejka XVI Edycji Halowej Ligi
Piłki Nożnej w Baboszewie. Kolejne
spotkanie w lutym rozpocznie już
mecze rewanżowe. IV kolejka różni się od pozostałych tym, że jest
możliwość wprowadzenia zmian w
składach drużyn. Zespół, który nie
ma kompletu zawodników może
dopisać nowych a te drużyny które
mają komplet, mogą dwóch zawodników wymienić. Szczegóły zmian
są zapisane w regulaminie Halowej
Ligi Piłki Nożnej.
Podczas IV kolejki strzelono
41 goli, najlepszym strzelcem
niezmiennie jest Patryk Zajączkowski (Art-Dan), który dodatkowo został też najlepszym
strzelcem wszystkich dotychczasowych kolejek z ilością 15
bramek na swoim koncie. Styczniowe spotkanie okazało się pechowe dla ubiegłorocznych mistrzów. B&I Hydraulika Siłowa
zdobyła tylko 1 punkt, przez co
spadła w klasyfikacji ogólnej na
V miejsce.
Klasyfikacja IV kolejki:
I miejsce: Myken & Champion

IV miejsce: Nextnet
V miejsce: Oldboy Baboszewo
VI miejsce: Huragan-Meble
Skociński
VII miejsce: ADL Lewandowscy
VIII miejsce: MKS Mazovia
Błomino
IX miejsce: B&i Hydraulika Siłowa
X miejsce: Irma Sobanice
Klasyfikacja po IV kolejce:
I miejsce: Art-Dan
II miejsce: Myken & Champion
III miejsce:Tynk Pol
IV miejsce: Nextnet
V miejsce: B&i Hydraulika Siłowa
VI miejsce: ADL Lewandowscy
VII miejsce: Oldboy Baboszewo
VIII miejsce: Huragan-Meble
Skociński
IX miejsce: MKS Mazovia Błomino
X miejsce: Irma Sobanice

II miejsce: Art-Dan		

Szczegółowy protokół na
stronie internetowej www.gminababoszewo.pl oraz na Facebooku. V kolejka odbędzie się 25
lutego 2018 roku od godziny
9:00. Serdecznie zapraszamy.

III miejsce: Tynk Pol 		
		

PAULINA LEWANDOWSAKA

Raciąż – aktualności
Studniówki ZS Raciąż i ZS STO Raciąż

Już.. za 100 dni matura

Egzamin dojrzałości – matura to jeden z najważniejszych egzaminów
w życiu człowieka i to nie dlatego,
że weryfikuje naszą wiedzę, ale dlatego, że często determinuje nasze
przyszłe zawodowe życie. Jednak
matura dopiero w maju, styczeń zaś
był czasem studniówek.

maturzystów to ostatnia okazja
na wspólne świętowanie z całą
społecznością szkolną – uczniami i nauczycielami. W styczniu
uroczyście świętowali ten dzień
uczniowie z dwóch Raciąskich
szkół: ZS w Raciążu i ZS STO
w Raciążu.

Studniówka to pierwszy
uroczysty bal w życiu każdego
młodego człowieka. Dziewczęta długo wybierają wieczorowe
sukienki, dbają o perfekcyjne
fryzury i nienaganny makijaż.
Chłopcy stawiają na elegancki garnitur. Ten wieczór jest
wyjątkowy w życiu przyszłych

Poloneza czas zacząć..
13 stycznia w Karczmie
„Retro” Kraszewie Gaczułtach
studniówkowy nastrój udzielał
się licealistom z klasy trzeciej
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w

VIII Charytatywny Samorządowy Bal Karnawałowy

Cel - plac zabaw
Tradycji stanie się zadość. W Raciążu po raz kolejny odbędzie się Karnawałowy Bal Charytatywny. Cały
dochód z tegorocznego balu przekazanie zostanie na plac zabaw.
10 lutego o godz. 19. 30 w
Gościńcu Marszałkówka rozpocznie się VIII Charytatywny

Samorządowy Bal Karnawałowy. Dochód z balu, jak co roku,
zostanie przekazany na szczytny
cel. Tym razem zdecydowaliśmy
przekazać go na plac zabaw dla
dzieci w Parku Miejskim (tzw.
Małym parku). W programie
balu jest pokaz tańca towarzy-

skiego oraz loteria fantowa. Do
wylosowania będą, m.in. książki
o Raciążu, vochery na zabiegi
kosmetyczne i fryzjerskie, na
pizzę, bukiety kwiatów, bilety
na koncerty w MCKSiR oraz na
zajęcia sportowe, gadżety i małe
sprzęty AGD i RTV. Dobrą zabawę taneczną zapewni zespół
Corab.
Nie zwlekaj – zapisz się
Zapisy i wpłaty przyjmowa-
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Raciążu. Poloneza poprowadził
Dyrektor Andrzej Nizielski wraz
ze stypendystką Prezesa Rady
Ministrów – Alicją Jackiewicz,
w drugiej parze zaś zatańczyła
wychowawczyni klasy III Jolanta
Wiśniewska z uczniem Jakubem
Gąsiorowskim. Zaś 20 stycznia
w Karczmie „Oleńka” w Drobinie bawili się maturzyści z ZS w
Raciążu. Także oni w pięknych
i eleganckich strojach zatańczyli poloneza podziwiani przez
Dyrektor Alicję Mazurowską
i wychowawczynie Magdalenę
Bylińską, Beatę Kasicką oraz Justynę Ratkowską. W obu studniówkach swe latorośle mogli
podziwiać rodzice. Życzeń powodzenia na maturze nie zabrakło także od zaproszonych gości,

ne są do 5 lutego w Urzędzie
Miejskim w Raciążu w pok. 21
lub w sekretariacie Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Cena balu to
145 zł od osoby.
Zbiórkę publiczną „Razem
dla Raciąża”, której dochód będzie przeznaczony na plac zabaw
(nr zbiórki: 2018/362/KS) można wesprzeć także poprzez wpła-

m.in. Przewodniczącego Rady
Powiatu Jana Mączewskiego,
Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego. Uczniowie
zaś dziękowali swym nauczycielom za trud włożony w ich edukację, a także rodzicom, którzy
mają ogromny wkład w życiowej
edukacji.
Studniówka była wspaniałą
chwilą dla młodych ludzi, ostatnim wytchnieniem przed okresem wzmożonej pracy, jaki ich
czeka. Za 100 dni matura, egzamin dojrzałości, który decyduje o przyszłości młodych ludzi.
Redakcja życzy powodzenia i
dobrych wyników na majowych
egzaminach wszystkim maturzystom.
REDAKCJA

ty na konto, nr 30 8233 0004
0022 4087 3000 0010
Serdecznie zapraszamy na
VIII Charytatywny Samorządowy Bal Karnawałowy. Czasu już
niewiele – nie czekaj, nie zwlekaj – zapisz się i przyjdź. Gwarantowana jest dobra zabawa a
przy okazji wsparcie ważnego
społecznie celu.
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ogłoszenia

