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Więcej w numerze:

Ponad 200 lat temu Sejm Rzeczypospolitej 
zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej 
– pierwszą w Europie państwową władzę 
oświatową powołaną przez króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego. Był to wiel-
ki krok w tworzeniu polskiego szkolnic-
twa na wszystkich szczeblach. Od tej pory 
dzień 14 października uznawany jest jako 
święto szkoły, powszechnie nazywane 
„Dniem Nauczyciela”. 

Więcej str. 10

Orlęta Baboszewo, 
w tabeli pnie się do góry

Seniorzy uhonorowani 
przez władze miasta

Dwie wizje sportu 
w mieście 

Dziewczęta ciężko pracują na swoje wyniki, 
rozgrywając mecz w każdą sobotę paździer-
nika na Stadionie im. Bronisława Malinow-
skiego w Baboszewie. Jesteśmy dumni z na-
szych reprezentantek, śledząc ich wyniki. 

Więcej str. 20

Obchody Dnia Edukacji 
Narodowej

Festiwal Tańca
W pierwszy weekend października w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie odbył się II Festi-
wal Tańca o Puchar Wójta Gminy Baboszewo. Tegoroczna impreza podzielona została na dwa dni.

Czytaj str. 14

Ponad 11 milionów zł na 
oczyszczalnię w Raciążu

Burmistrz Mariusz Godlewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na dofinansowanie rozbudowy w Raciążu oczyszczalni ścieków, budowę  kanaliza-
cji oraz modernizację stacji uzdatniania wody.

Więcej str. 12-13

Dzień Seniora to uroczystość obchodzona 
nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach.  
W podziękowaniu za to wszystko co robią 
dla naszej społeczności seniorzy – 15 paź-
dziernika w Raciążu – po raz pierwszy 
w historii – zorganizowane zostały obchody  
z okazji Dnia Seniora. 

Czytaj str. 15

Klub LKS „Błękitni” Raciąż funkcjonuje w na-
szym mieście od 1922 roku – to klub z dłu-
goletnią tradycją i historią. Od zawsze ma 
duże znaczenie dla części naszych miesz-
kańców. Stanowi historię Raciąża i jego roz-
poznawalny element.

Czytaj str. 23
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Baboszewo – informacje urzędowe

30 września 2016 roku po raz 
XXI obradowali Radni Gminy Ba-
boszewo. W obradach uczestni-
czyli również zaproszeni goście: 
Pan Eugeniusz Demianiuk – Dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Płońsku oraz Pan Robert Olew-
niczak – Naczelnik Wydziału Pre-
wencji Komendy Powiatowej Policji 
w Płońsku wraz z baboszewskimi 
dzielnicowymi: st.asp. Mariuszem 
Pankowskim i mł.asp. Danielem 
Zielińskim.

Podczas wrześniowej sesji rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie okre-
ślenia wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości 
ciekłych. W w/w uchwale określono 
wyposażenie techniczne pojazdów 
asenizacyjnych przeznaczonych do 
świadczenia usług, bazę transporto-
wą, zabiegi sanitarne i porządkowe 
związane ze świadczonymi usługa-
mi, jak również miejsce przekazy-
wania nieczystości ciekłych.

Ponadto rada zadecydowała 
o udzieleniu w 2017 roku pomocy 
finansowej dla Powiatu Płońskiego. 
Starosta Płoński pismami z wrze-
śnia 2016 roku wystąpił do Wójta 

Gminy Baboszewo o wsparcie fi-
nansowe kwotą 350 tys. zł. z prze-
znaczeniem na wykonanie doku-
mentacji projektowej oraz remont 
drogi Drobin-Gralewo-Mystkowo. 

Podczas posiedzenia Komisji Sta-
łych Rady Gminy wnioski starosty 
zostały przedstawione radnym, któ-
rzy zadecydowali, iż wyrażają wolę 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu, jednak wyłącznie z prze-

znaczeniem na remonty dróg po-
wiatowych przebiegających przez 
teren gminy Baboszewo. Tym sa-
mym pomoc finansowa o łącznej 
wysokości 350 tys. zł. ma być udzie-

lona na remont odcinków dróg 
Cieszkowo Nowe-Kiełki oraz Babo-
szewo-Dłużniewo.

W długoletnich planach gminy 
rada zabezpieczyła środki w kwocie 
200 tys. zł. na nowe przedsięwzię-

cie jakim jest „Dostawa artykułów 
spożywczych, owoców i warzyw dla 
Przedszkola w Baboszewie”, nato-
miast okres realizacji tego przedsię-
wzięcia to lata 2016-2017. Po stronie 

wydatków zabezpieczono w budże-
cie m. in. 20 tys. zł. na zakup ma-
teriałów i urządzeń do konserwa-
cji przydomowych oczyszczalni 
ścieków, 20 tys. zł. na sporządzenie 
studium wykonalności inwestycji 

związanej z budową III etapu bu-
dowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, 3 tys. zł. na zakup ko-
szy ulicznych oraz 31, 5 tys. zł. na 
zakup 20 naziemnych hydrantów. 
O 8,5 tys. zł. zwiększono środki 
przeznaczone na badania okresowe 
i specjalistyczne strażaków ochot-
ników, a także zwiększono o 22 tys. 
zł. środki na zakup wyposażenia dla 
jednostek OSP z terenu Gminy Ba-
boszewo. O 22 tys. zł. zwiększone 
zostały środki z przeznaczeniem na 
radę gminy.

Po stronie dochodów zwiększe-
nie środków w związku z otrzyma-
nymi dotacjami: o 18 430 zł. – dota-
cja z Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej na zakup wyposaże-
nia, o 9880 zł. – dotacja z Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego na re-
alizację programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”.

Na zakończenie obrad przedsta-
wiono informację o przebiegu wyko-
nania budżetu za I półrocze 2016 r. 
oraz zapoznano z treścią uchwały wy-
rażającej opinię o przedłożonej przez 
wójta informacji. Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej po-
zytywnie zaopiniował w/w. uchwałę.

Anita Groszyk
UG Baboszewo

XXI Sesja Rady Gminy Baboszewo

Masz psa? Pamiętaj, w każ-
dej sytuacji odpowiadasz za 
niego i za zagrożenie, jakie 
może stwarzać, zwłaszcza 
w miejscach publicznych.

Regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Ba-
boszewo reguluje kwestie obowiąz-
ków osób utrzymujących zwierzęta 
domowe, mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwo-
ścią dla ludzi oraz przed zanieczysz-
czeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku.

Z w/w. regulaminu wynika, że 
każdy właściciel psa ponosi pełną 
odpowiedzialność za zachowanie 
swojego pupila i zobowiązany jest 
do stosowania kagańca i smyczy 

w miejscach publicznych, co po-
zwoli zachować pełną kontrolę nad 
psem. Unikniemy sytuacji pogry-
zienia innych osób lub pogryzienia 
samego psa przez innego czworo-
noga. Uratujemy go też przed rozje-
chaniem, kiedy wybiegnie na ulicę 
pod nadjeżdżający samochód.

Każdy posiadacz psa powinien 
mieć na uwadze, że nakładanie psu 
kagańca lub smyczy w miejscach 
tego wymagających (także praw-
nie), czyli np. na parkingu, u wete-
rynarza, na placach zabaw i parkach 
daje wszystkim poczucie bezpie-
czeństwa i komfortu. Kaganiec po-
winien być tzw. kagańcem fizjolo-
gicznym, czyli takim, który psu nie 
przeszkadza. Umożliwia on swo-
bodne picie, oddychanie a nawet 
jedzenie. Taki kaganiec nie powo-

duje odmrożeń zimą i jest też lekki, 
a jednocześnie nie pozwala na to, by 
zwierzak kogokolwiek ugryzł.

Posiadacz psa ponosi pełną od-
powiedzialność także w obrębie 
swojej nieruchomości. Dlatego też 
należy umieścić odpowiednie ozna-
kowanie na posesji i odpowiednio 
zabezpieczyć miejsce przebywania 
zwierzęcia. Ogrodzenie musi być na 
tyle wysokie, aby pies go nie prze-
skoczył, kompletne i zabezpieczone 
przed podkopaniem. Tabliczka in-
formacyjna winna być czytelna i wy-
konana z trwałego materiału. Musi 
zostać zamontowana w widocznym 
miejscu oraz zawierać ostrzeżenie 
dla osób postronnych np. „Uwaga, 
pies!”. W ten sposób zapewniamy 
również bezpieczeństwo samemu 
psu, a w obrębie naszej miejscowo-

ści zapewnimy sobie poprawne sto-
sunki sąsiedzkie z otoczeniem.

Warto zapoznać się również 
z postanowieniami „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Babosze-
wo”, którego celem jest zapewnienie 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi, zapobieganie wzrostowi po-
pulacji zwierząt bezdomnych, po-
szukiwanie nowych właścicieli dla 
psów oraz zapewnienie całodobo-
wej opieki weterynaryjnej w przy-
padku zdarzeń drogowych z udzia-
łem zwierząt.

Ustalenie faktu bezdomności 
zwierząt może nastąpić po stwier-
dzeniu przez pracownika Urzędu 
Gminy przy udziale zarządcy, wła-
ściciela nieruchomości, sołtysa wsi 

lub mieszkańców wsi, że zwierzęta 
pozostają bez opieki i swobodnie się 
przemieszczają stwarzając zagroże-
nie dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego.

W przypadku stwierdzenia po-
rzucenia np. psa, który stwarza za-
grożenie, zostanie on odłowiony 
przez uprawnionego lekarza wete-
rynarii.

Wszystkie w/w. przypadki na-
leży zgłaszać pisemnie lub tele-
fonicznie do Referatu PPGNiOŚ 
w Urzędzie Gminy Baboszewo. 
Szczegółowych informacji udziela-
ją pracownicy Urzędu Gminy pod 
nr tel. 23 661 10 91 wew. 37 w godz. 
pracy urzędu.

Wojciech Wolder
UG Baboszewo

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, 
ale także obowiązki
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Dyżury
radnych

Ważne
telefony

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Raciążu przyjmuje interesan-
tów w sprawie skarg i wniosków 
w Urzędzie Miejskim pokój nr 7 
w następujących dniach:

07 listopada 2016r (poniedziałek) 
od godziny 16:30 do 17:30

14 listopada 2016r (poniedziałek) 
od godziny 16:30 do 17:30

21 listopada 2016r (poniedziałek) 
od godziny 16:30 do 17:30

28 listopada 2016r (poniedziałek) 
od godziny 16:30 do 17:30

Radni Rady Miejskiej w Raciążu
pełnią dyżury w siedzibie Miej-
skiego Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w następujących dniach:

Edyta Obrębska, Marek Wiejski –  
03 listopada 2016 roku (czwartek) 
w godz. 17-18

Krzysztof Dądalski – 07 listopada 
2016 roku (poniedziałek) w godz. 
17-18

Krystyna Chrzanowska, Andrzej Ka-
rasiewicz – 10 listopada 2016 roku 
(czwartek) w godz. 17-18

Bogusław Jeżak – 14 listopada 
2016 roku (poniedziałek) w godz. 
17-18

Leszek Kowalski, Dariusz Dobro-
sielski – 17 listopada 2016 roku 
(czwartek) w godz. 17-18

Marzanna Kubińska, Artur Gizler – 
21 listopada 2016 roku (poniedzia-
łek) w godz. 17-18

Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawen-
dowski – 24 listopada 2016 roku 
(czwartek) w godz. 17-18

Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal 
– 28 listopada 2016 roku (ponie-
działek) w godz. 17-18

Komenda Powiatowa Policji
09-100 Płońsk, ul. 1 Maja 3
tel. 997 lub 23 662 15 00 (dyżurka), lub 23 662 20 07

Komisariat Policji w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Błonie 1 
tel. 23 662 15 70

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
09-100 Płońsk, ul. dr. Rutkowskiego 16
tel. 998 lub 23 662 32 44 (centrala)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
09-100 Płońsk, ul. dr. Rutkowskiego 16
tel. 998 lub 23 662 27 16

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 23
tel. 23 679 11 25

Pogotowie Ratunkowe SPZZOZ w Płońsku
09-140 Raciąż, ul. Mławska 15
tel. 999 lub tel. 23 679 29 08

Pogotowie Energetyczne
09-140 Raciąż, ul. Zawoda 41
tel. 911

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
09-140 Raciąż, ul. Wolności 34
tel. 23 679 11 14, 
lub tel. całodobowy 608 501 736

Konkurs na Redaktora Naczelnego

Nowy Redaktor Naczelny „Pulsu Raciąża, 
Baboszewa i okolic” wybrany

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu informuje, że w wyniku przepro-
wadzonego konkursu na Redaktora Naczelnego miesięcznika „PULS 
Raciąża, Baboszewa i okolic” Komisja Konkursowa wybrała na to sta-
nowisko Paulinę Adamiak.

Dyrektor MCKSiR w Raciążu
Artur Adamski

Serdecznie zapraszam do Miej-
skiego Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu na wystawę prac 
malarskich. Od 17 listopada w Sali 
Widowiskowej podziwiać będzie 
można obrazy namalowane w trak-
cie odbywającego się we wrześniu 
w Raciążu pleneru malarskiego. 
Zobaczymy prace przedstawiające 
charakterystyczne miejsca nasze-
go miasteczka m.in. Urząd Miejski, 

budynek Centrum Kultury, kościół, 
plebanię czy park miejski. Ponadto 
będzie, można zobaczyć fotografie 
ziemi raciąskiej autorstwa Pani Ka-
tarzyny Rólki.

Wszystkich zainteresowanych 
końcowym efektem prac wykona-
nych podczas pleneru malarskiego 
serdecznie zapraszamy. Warto zoba-
czyć Raciąż widziany oczami innych. 

Dyrektor MCKSiR
Artur Adamski

Zaproszenie na wystawę

U 8-letniej Zuzi Skowroń-
skiej kilka miesięcy temu zdia-
gnozowano Guza Wilmsa w IV 
stadium zaawansowania (guz 
lewej nerki z przerzutami do 
płuc). Dziewczynkę czeka ope-
racja usunięcia nerki, by mogła 
podjąć dalsze leczenie.

W Raciążu powstał Komi-
tet Społeczny Zbiórki Publicz-
nej „RACIĄŻ DLA ZUZI”. Komi-
tet zawiązał się w celu rejestracji 

i przeprowadzenia zbiórki pu-
blicznej dla chorej dziewczyn-
ki z naszego miasta. Celem jest 
zbiórka pieniędzy na wsparcie ro-
dziny w procesie leczenia tj. pobyt 
rodziny w szpitalu, suplementy 
diety, leki pełnopłatne, specjalną 
dietę po operacji, rehabilitację.

Wkrótce w wielu publicznych 
miejscach w Raciążu (aptekach, 
sklepach, bankach, ośrodkach zdro-
wia, MCKSiR oraz Urzędzie Miej-
skim) znaleźć będzie można puszki 

z wizerunkiem Zuzi i opisem akcji. 
Będzie do nich można wrzucać pie-
niążki na pomoc w walce z „potwo-
rem”. Poza tym komitet społeczny 
planuje organizację kilku miejskich 
wydarzeń, w trakcie których zbie-
rane byłyby datki na dziewczynkę 
(np. hallowenowy seans horrorów, 
mikołajkowe warsztaty z rękodzieła, 
koncerty, przedstawienia dla dzieci, 
bal charytatywny itp). O wszystkich 
planowanych wydarzeniach infor-
mować będziemy na plakatach oraz 

na fanpage’u MCKSiR w Raciążu, 
a o przebiegu zbiórki na bieżąco bę-
dziemy informować w Pulsie. 

Numer naszej zbiórki publicz-
nej to 2016/3588/KS, wszelkie do-
kumenty dotyczące zbiórki do 
wglądu w sekretariacie Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu.

Komitet Społeczny Zbiórki 
Publicznej „RACIĄŻ DLA ZUZI”

Hej, jestem Zuzia

Od kilku lat ciągle bolał mnie brzuch. Wszyscy myśleli, że udaję, 
żeby nie chodzić do szkoły. Ale ja lubię szkołę, bardzo lubię też tań-
czyć. Teraz nie mogę tego wszystkiego robić, bo okazało się, że jestem 
bardzo chora.

Mama mówi, że jeszcze trochę potrwa zanim wyzdrowieję. A ja 
bym chciała już.

Co tydzień jeżdżę do szpitala (przyp. red. Centrum Zdrowia 
Dziecka). Tam podają mi „chemię”. To w ogóle nie jest fajne. Źle się 
wtedy czuję.

Niedługo będę miała operację. Usuną mi nerkę, ponieważ tak będzie 
lepiej. Tak mówią lekarze. Moja choroba ma bardzo trudną nazwę. 
Dla mnie to po prostu potwór, z którym muszę walczyć. 

Wszyscy są dla mnie i dla moich rodziców bardzo mili i pomagają 
nam jak mogą. Ale to wszystko jest dla mnie bardzo trudne. Chciała-
bym jak najszybciej wyzdrowieć i zapomnieć o tym wszystkim. Mam 
tylko 8 lat i nie rozumiem jeszcze wielu rzeczy, ale mama mówi, że to 
mogło spotkać każdego. Spotkało mnie.

List powstał na podstawie rozmowy z Zuzią

Raciąż dla Zuzi
W powrocie do zdrowia możesz pomóc i ty!
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Od ponad roku trwają 
przepychanki pomiędzy 
Wójtem Gminy Raciąż 
i Wójtem Gminy Babosze-
wo, a dotyczą one kwestii, 
kto ma dowozić i zapew-
niać opiekę dzieciom 
mieszkającym w Draminie 
(Gmina Baboszewo) do 
Zespołu Szkół w Krajkowie 
(Gmina Raciąż). 

Otóż chyba od zawsze dzieci 
z Dramina, dla których szkołą ob-
wodową jest odpowiednio szkoła 
Podstawowa lub Gimnazjum w Po-
lesiu uczęszczają do Zespołu Szkół 
w Krajkowie. Z rozmów z rodzicami 
wynika, iż dzieje się to ze względu 
na przyzwyczajenia pokoleniowe, 
odległość do szkoły, a także przyna-
leżność do krajkowskiej parafii.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 usta-
wy o systemie oświaty sieć szkół 
publicznych powinna być zorga-
nizowana w sposób umożliwiają-
cy wszystkim dzieciom spełnianie 
obowiązku szkolnego, a za co zgod-
nie z ust. 4 tego artykułu odpowia-
da rada gminy. Sieć szkół w Gminie 
Baboszewo jest właśnie w ten spo-
sób ustalona, każda miejscowość 
jest włączona do odpowiedniego 
obwodu szkoły. Natomiast kolejne 
przepisy regulują kwestie dotyczą-
ce obowiązku zapewnienia bezpłat-
nego transportu i opieki do szko-
ły. Jeżeli droga dziecka z domu do 
szkoły, w której obwodzie dziecko 
mieszka przekracza odległości (3 
km – w przypadku uczniów klas 
I-IV szkół podstawowych lub 4 km 
– w przypadku uczniów klas V i VI 
szkół podstawowych oraz uczniów 
gimnazjów), obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu 
dziecka albo zwrot kosztów przejaz-
du dziecka środkami komunikacji 
publicznej, jeżeli dowożenie zapew-
niają rodzice, a do ukończenia przez 
dziecko 7 lat – także zwrot kosztów 
przejazdu opiekuna dziecka środ-
kami komunikacji publicznej. Jeże-
li natomiast droga dziecka z domu 
do szkoły, w której obwodzie dziec-
ko mieszka nie przekracza ww. od-
ległości, gmina może zorganizować 
bezpłatny transport, zapewniając 
opiekę w czasie przewozu.

 Brzmienie art. 17 ust. 3a nakła-
da na gminę kolejny obowiązek, ja-
kim jest:

 
1) zapewnienie uczniom niepeł-

nosprawnym, których kształcenie 
i wychowanie odbywa się na pod-
stawie art. 71b, bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu 
do najbliższej szkoły podstawowej 
i gimnazjum, a uczniom z niepełno-
sprawnością ruchową, upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym – także do 
najbliższej szkoły ponadgimnazjal-
nej, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 21. roku życia;

 
2) zapewnienie dzieciom i mło-

dzieży z upośledzeniem umysło-
wym z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu 
do ośrodka umożliwiającego tym 
dzieciom i młodzieży realizację 
obowiązku szkolnego i obowiąz-
ku nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 25 roku życia;

 
3) zwrot kosztów przejazdu 

ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, 
oraz jego opiekuna do szkoły lub 
ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, 
na zasadach określonych w umowie 
zawartej między wójtem (burmi-
strzem, prezydentem miasta) a ro-
dzicami, jeżeli dowożenie i opiekę 
zapewniają rodzice.

 
Kolejny obowiązek w zakresie 

dowozu dzieci do szkoły reguluje 
art. 14a ust.3 ww. ustawy, zgodnie 
z którym gmina ma obowiązek za-
pewnienia dzieciom pięcioletnim, 
a w przypadku odroczonego obo-
wiązku szkolnego również sześcio-
letnim, jeżeli droga z domu do naj-
bliższego publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej lub publicznej innej 
formy wychowania przedszkolne-
go przekracza 3 km, bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewo-
zu dziecka lub zwrot kosztów prze-
jazdu dziecka i opiekuna środkami 
komunikacji publicznej, jeżeli do-
wożenie zapewniają rodzice.

W tym stanie prawnym i faktycz-
nym, Gmina Baboszewo ma obowią-
zek zapewnienia dowozu i opieki:

• dzieciom z Dramina do Ze-
społu Szkół w Polesiu

• dzieciom posiadającym orze-
czenia o niepełnosprawności do 
najbliższej szkoły podstawowej lub 
gimnazjum

• dzieciom pięcioletnim do naj-
bliższego publicznego przedszkola 
czy oddziału przedszkolnego.

Gmina Baboszewo zgodnie 
z ww. przytoczonym przepisem art. 
17 ust. 3 pkt 2) może zorganizować 
bezpłatny transport dla dzieci, któ-
rych droga z domu do szkoły nie 
przekracza wymaganych odległości, 
a dzieci uczęszczają do szkoły ob-
wodowej.

Gmina Baboszewo realizuje 
swoje zadania w zupełności. Od po-
przedniego roku szkolnego, zgodnie 
z decyzją rodzica, gmina zakupywa-
ła bilety miesięczne dla uprawnio-
nych uczniów oraz ich opiekuna na 
komunikację publiczną. Obecnie, 
z uwagi na rezygnację przez rodzi-
ców z dotychczasowej formy dowo-
zu, uprawnione dzieci są dowożone 
samochodem służbowym gminy, 
a opiekę nad nimi sprawuje pra-
cownik Urzędu Gminy.

Problem dotyczy jednak dzie-
ci, których Gmina Baboszewo nie 
może dowozić do zespołu Szkół 
w Krajkowie.

Do końca roku szkolnego 
2014/2015 dowóz i opiekę dzie-
ciom zapewniała im Gmina Ra-
ciąż, w której położony jest ww. ze-
spół szkół. Jednak pod koniec roku 
szkolnego 2014/2015 Wójt Gminy 
Raciąż poinformował Gminę Babo-
szewo, iż od nowego roku szkolne-
go 2015/2016 nie będzie zapewniał 
dowozu dzieciom z Dramina do 
Zespołu Szkół w Krajkowie, z uwagi 
na przeprowadzona kontrolę i sfor-
mułowane zarzuty braku podstaw 
dowożenia ww. dzieci do wspomi-
nanego Zespołu Szkół w Krajkowie, 
proponując jednocześnie by Wójt 
Gminy Baboszewo zdecydował czy 
sam będzie przewoził dzieci, czy ma 
to robić Gmina Raciąż, a on będzie 
za to płacił. Wójt Gminy Babosze-
wo nie wyraził zgody na takie pro-
pozycje, gdyż nie pozwalają mu na 
to przepisy prawa. Jednocześnie 
wyraził chęć dowożenia tych dzie-
ci do szkoły obwodowej w Polesiu. 
W sprawę zaangażowali się również 

rodzice, którzy w połowie sierpnia 
2015 roku złożyli do Wójta Gminy 
Baboszewo podanie o przygotowa-
nie projektu uchwały o zmianie za-
kresu obwodu szkolnego i poddanie 
jej pod głosowanie. W odpowiedzi 
wójt przedstawił rodzicom aspek-
ty prawne dotyczące dowozu dzieci 
do szkół oraz zaproponował szereg 
działań, mogących pomóc rozwią-
zać problem, a mianowicie:

• możliwość wsparcia finanso-
wego w indywidualnych przypad-
kach na zakup biletów miesięcz-
nych na trasie Dramin – Krajkowo, 
z uwagi na sytuację społeczną lub 
materialną rodzin, w formie sty-
pendium socjalnego;

• zapewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki dzieciom nie-
pełnosprawnym;

• zapewnienie zwrotu kosztów 
dowożenia dziecka pięcioletniego 
(lub sześcioletniego z odroczonym 
obowiązkiem szkolnym).

Jednak na takie rozwiązanie nie 
zgodzili się rodzice i z początkiem 
roku szkolnego 2015/2016 problem 
powrócił ze zdwojoną siłą. Pismem 
z początku września 2015r. Dyrek-
tor ww. zespołu szkół w Krajkowie 
poinformował Wójta Gminy Babo-
szewo, iż naukę w tamtejszej szko-
le rozpoczęli uczniowie posiadający 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
uczeń pięcioletni, sześcioletni oraz 
prosił o informację o rozkładzie do-
wozu tych dzieci do szkoły. W od-
powiedzi Wójt Gminy Baboszewo, 
chcąc zapewnić uczniom uprawnio-
nym bezpłatny transport i opiekę, 
ale także przy okazji w jakiś sposób 
pomóc pozostałym zaproponował 
uruchomienie przewozu uczniów 
z Dramina do Zespołu Szkół 
w Krajkowie (odjazd z Dramian 
6:30 lub 8:15; odjazd ze szkoły dwu-
krotny: o 12:50 oraz o 15:30). Dy-
rektor Zespołu Szkół w Krajkowie 
nie wyraził zgody na kolejną pro-
pozycję Wójta Gminy Baboszewo, 
uzasadniając swoją decyzję tym, iż 
kierowana przez niego szkoła pra-
cuje w systemie jednozmianowym 
i nie będzie godzin otwarcia świe-
tlicy dostosowywał do kursu auto-
busu. Nie zwracał przy tym uwagi 
na fakt, iż zgodnie z art. 67 ust. 3 
ustawy o systemie oświaty – szko-
ła podstawowa oraz szkoła prowa-

dząca kształcenie specjalne, o której 
mowa w art. 71b ust. 1, jest obo-
wiązana zapewnić zajęcia świetli-
cowe dla uczniów, którzy pozostają 
w szkole dłużej ze względu albo na 
czas pracy rodziców albo organiza-
cję dojazdu do szkoły lub inne oko-
liczności wymagające zapewnienia 
opieki w szkole.

Wielokrotne spotkania z ro-
dzicami, propozycje przeniesienia 
dzieci do właściwej szkoły obwodo-
wej, a także wspominane wyżej pro-
pozycje Wójta Gminy Baboszewo 
spotkały się z odmową zarówno ro-
dziców, Dyrektora jak i Wójta Gmi-
ny Raciąż. W międzyczasie w spra-
wę został zaangażowany Rzecznik 
Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty, 
a Wójt Gminy Baboszewo "straszo-
ny" był poinformowaniem "odpo-
wiednich organów".

Trzeba mocno zaznaczyć, iż od-
powiedzialnym za taką sytuację 
jest Wójt Gminy Raciąż, który po-
mimo tego, iż może objąć dowoże-
niem dzieci z Dramina, które uczą 
się w szkole w Krajkowie, nie czy-
ni tego. Świadczy o tym orzeczenie 
WSA w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 
2015 r. (Sygn. akt ISA/Rz 699/2015), 
w którym czytamy: "(...) rodzicom 
(...) przysługuje prawo wyboru szko-
ły, do której ma uczęszczać dziecko, 
i jest to konstatacja gwarantująca 
równość podmiotów wobec pra-
wa, to należy odrzucić, aby intencją 
ustawodawcy było uniemożliwie-
nie gminom bezpłatnego dowozu 
dzieci do szkół, w sytuacji gdy za-
mieszkują one poza obwodem danej 
szkoły, albo nawet poza terytorium 
gminy. Prowadziłoby to bowiem 
do nieuprawnionego, nierównego 
traktowania ze względu na miejsce 
zamieszkania, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu możliwości wy-
boru szkoły". Gmina Baboszewo jest 
w podobnej sytuacji, gdyż do szkół 
na jej terenie uczęszczają dzieci za-
mieszkujące w Gminie Płońsk (Arce-
lin, Szymaki, Ćwiklin), jednak Gmi-
na Baboszewo nie wystąpiła do Wójta 
Gminy Płońsk o dowóz tychże dzieci, 
tylko realizuje go we własnym zakre-
sie. Trzeba pamiętać też o tym, że sub-
wencja oświatowa "idzie" za uczniem 
do gminy, w której się uczy, a nie do 
gminy, na terenie której mieszka. 

Beata Wiechowska
UG Baboszewo

 Spór o dowóz dzieci z Dramina 
(gm. Baboszewo) do Zespołu Szkół 

w Krajkowie (gm. Raciąż)
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We wrześniu pojawiła się in-
formacja o zbliżającym się na-
borze na adaptacje terenów 
rekreacyjno-sportowych. Po 
weryfikacji możliwości wyko-
rzystania środków z dotacji, 
burmistrz Mariusz Godlewski, 
zdecydował się zapropono-
wać utworzenie placu rekre-
acyjno-sportowego przy  
ul. Jana Pawła II.

Na ten cel zagospodarowany 
miałby zostać zielony plac, na któ-
rym aktualnie znajduje się prowi-
zorycznie zaadaptowane boisko. 
Współpracę przy realizacji projektu 
zaproponowano zarządcom Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
-Własnościowej w Raciążu. 

Osobą odpowiedzialną za przy-
gotowanie dokumentacji i ewentu-
alną realizację projekt został pan 
Artur Adamski. Po weryfikacji do-
kumentacji konkursowej i możli-
wości związanej z lokalizacją placu 
wypracowano wstępne założenia 
dotyczące koncepcji zagospodaro-
wania terenu. Zostały one zapre-
zentowane podczas spotkania zor-
ganizowanego przez Burmistrza 
w MCKSiR. 

Zgromadzonym na nim człon-
kom spółdzielni przedstawiono 
wstępną koncepcję z prezentacją 
poszczególnych elementów zago-
spodarowania terenu. Plan zakłada 
podzielenie inwestycji na dwa etapy 
m.in. w związku z ograniczeniami 
związanymi z wielkością projektów. 

I etap – Plac rekreacyjno-spor-
towy zakłada utworzenie wielo-
funkcyjnego placu dla wszystkich 
grup wiekowych. Znajdować miały 
by się na nim:

 – siłownia zewnętrzna, 
– zabawki dla dzieci, 
– mini ścianka wspinaczkowa, 
– stoły zewnętrzne do ping-

-ponga oraz piłkarzyków, 
– stół szachy/warcaby/chińczyk. 
Plac zostanie ogrodzony, wy-

tyczone będą alejki oraz położone 
podłoże z kostki pod urządzenia. 
Z piasku zostaną wydzielone strefy 
bezpieczeństwa dla zabawek, pozo-
stała część stanowić zaś będzie trawa. 
Projekt zakłada także odwodnienie 
i podniesienie gruntu oraz utwardze-
nie części powierzchni kostką ażuro-
wą – teren przed placem rekreacyjno-
-sportowym oraz nasadzenia zieleni 
i wyposażenie w ławki, kosze itp.

II etap – odłożony w czasie 
w związku z ograniczeniami budże-
towymi projektu. Przewidziane jest 
utworzenie boiska wielofunkcyjne-
go ze sztuczną trawą, które pełniło-
by funkcję: 

– boiska do piłki nożnej, 
– boiska do siatkówki, 
– boiska do koszykówki, 
– placu do tenisa,
– placu do badmintona.
Nawierzchnię stanowić będzie 

sztuczna trawa. Ta część projektu 
zakłada podniesieni i odwodnienie 
terenu oraz jego utwardzenie przed 
boiskiem (parking).

W ramach wykonywania placu-

-rekreacyjno sportowego na teren 
przyległy zostanie przeniesiona in-
frastruktura obecnie znajdująca się 
na terenie zielonym. Oznacza to, że 
boisko obecnie istniejące pozosta-
nie w formie takiej jak teraz. Wy-
miary praktycznie się nie zmienią, 
jedynym przekształceniem będzie 
przesunięcie go w stronę rzeki. 

Na spotkaniu większość obec-
nych wyraziła wstępną akceptacją co 
do kierunku działań, padał jednost-
kowy głos – w sprawie realizacji bo-
iska w pierwszej kolejności. Opcja 
ta jest jednak o wiele droższa, a po-
nadto daje mniejsze możliwości. Co 
więcej – ważne jest to, że aktualnie 
istniejące boisko zielone może zostać 
przesunięte w lewą stronę. Odbędzie 
się to praktycznie bez uszczerbku 
na powierzchni i będzie mogło da-
lej funkcjonować w obecnej formie. 
Obecni na spotkaniu członkowie 

Spółdzielni zaproponowali posta-
wienie wysokiego ogrodzenia wo-
kół zielonego boiska przy rzece, co 
poprawiłoby komfort korzystania 
z niego. 

W ramach współpracy zapropo-
nowano, aby Spółdzielnia partycy-
powała w kosztach przygotowania 
niezbędnej dokumentacji oraz ewen-
tualnego postawienia ogrodzenia bo-
iska zielonego. Spółdzielnia będzie 
także zarządzała obiektem po realiza-
cji. Planowane jest kolejne spotkanie 
z przedstawicielami spółdzielni w celu 
uzgodnienia koncepcji i dokonania 
wyboru konkretnych rozwiązań.

Jedynym problemem, z jakim 
spotkali się dotychczas pomysło-
dawcy, jest przeniesienie pod zie-
mię linii napięcia – obecnie biegną-
cej napowietrznie wzdłuż parku. 
Rozmowy z odpowiedzialnym za 
linię operatorem zostały już prze-

prowadzone - wstępnie oszacowano 
czas potrzebny na zmianę obecnego 
stanu faktycznego oraz koszt prac.

Burmistrz zapytany o to jak 
zrodził się pomysł wykorzysta-
nia terenu odpowiedział: Zapro-
ponowałem takie rozwiązanie 
w związku z dużym zapotrzebo-
waniem mieszkańców w różnym 
wieku na różne formy aktywno-
ści sportowo-rekreacyjnej. Miej-
sce zaś jest wyjątkowo dogodne, 
bo położone w centrum miasta 
i jest do niego łatwy dostęp. Po-
nadto samo osiedle skupia wie-
lu mieszkańców Raciąża. Pomysł 
utworzenia placu jest więc od-
powiedzią na prośby i wyrażane 
chęci posiadania takiego miejsca, 
gdzie można w fajny sposób spę-
dzić przyjemnie czas.

Główną zaletą planowanego 
placu jest to, że służył on będzie 
wszystkim Raciążanom. Plac re-
kreacyjno-sportowy może być wy-
korzystywany niezależenie od wie-
ku. Każdy znajdzie coś dla siebie, 
zarówno dzieci, młodzież jak i do-
rośli a także seniorzy będą mogli 
spędzić tam ciekawie czas. Umiesz-
czenie w jednym miejscu siłowni, 
placu zabaw i stolików do gier to 
coś, czego w naszym mieście bra-
kowało do tej pory. Umożliwi to 
nie tylko dobrą zabawę, ale tak-
że pozwoli na spędzanie wspólnie 
czasu całym rodzinom oraz inte-
grację międzypokoleniową.

Red.

Nowy pomysł na spędzanie wolnego czasu 
– Plac rekreacyjno-sportowy w Raciążu

Radni miejscy obradowali
21 października 
w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej odbyła 
się XXI Zwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej w Racią-
żu. W swoim wystąpie-
niu na początku sesji 
burmistrz przekazał 
informację o sprzedaży 
części działki na ulicy 
19 stycznia za kwotę 
blisko 600 000 zł. 

Przypomniał, że działka 
po przeciwnej stronie uli-
cy (pod zabudowę wieloro-
dzinną) została sprzedana 
kilka lat temu przez byłego 
burmistrza J. S. za niewiel-
ką kwotę 40 000 zł.  Dodat-
kowo wspomniał o prze-
prowadzonych rozmowach 
z PGNiG ws. infrastruktu-
ry sieci gazowej oraz przy-

łączaniach mieszkańców do 
sieci. Kolejnym poruszo-
nym tematem była praca 
w urzędzie nad centraliza-
cją podatku VAT – regula-
cją, która nakłada na Urząd 
Miejski wymóg prowadze-
nia zbiorczych rozliczeń po-
datkowych dla wszystkich 
instytucji miejskich.  Ponad-
to burmistrz złożył na ręce 
dyrektora MZS – Dariusza 
Mosakowskiego oraz dy-
rektor MP – Iwony Karpiń-
skiej życzenia dla wszystkich 
nauczycieli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej oraz 
podziękował za trud wło-
żony w pracę. Wspomniał 
o przeprowadzonym we-
wnętrznym remoncie. Po-
informował, że w budżecie 
dwukrotnie zwiększył wraz 
z Radą Miejską kwoty na 
przeprowadzenie remon-

tów w mieszkaniach komu-
nalnych - do końca roku  30 
tys. Podkreślił, że niezwykle 
istotne jest bowiem zapew-
nienie podstaw egzystencjal-
nych naszym mieszkańcom,  
w szczególności tym, którzy 
tego najbardziej potrzebują. 
W pierwszej kolejności za-
kupione zostaną okna i pie-
ce. Wspomniał o planach 
przeniesienia kasy PGKiM 
do Urzędu Miejskiego by 
mieszkańcy mogli wszyst-
kie opłaty robić w urzędzie 
– łącznie z opłatami za wodę 
i ścieki. Ponadto burmistrz 
przekazał informację, że 
wszystkie jednostki złożyły 
informację o swoim zapo-
trzebowaniu finansowym na 
przyszły rok. Obecnie cze-
kamy na informacje o przy-
znaniu nam zewnętrznych 
subwencji by dalej prowa-

dzić proces budżetowania. 
W ostatnim czasie zostały 
stworzone i zatwierdzone: 
zimowy plan odśnieżania 
miasta oraz plan utrzyma-
nia porządku. Plan odśnie-
żania został przygotowany  
z dużym wyprzedzeniem, by 
pierwsze śniegi nie zasko-
czyły i nie utrudniły funk-
cjonowania mieszkańcom 
Raciąża. Burmistrz złożył 
także wniosek na remont  
ulicy  Błonie.  Mariusz Go-
dlewski poinformował o pi-
smach, które wystosowane 
zostały do zarządów dużych 
sklepów  by rozważyły dofi-
nansowanie remontów dróg, 
ponieważ to właśnie one ge-
nerują duży ruch oraz nisz-
czenie ulic przez samocho-
dy dostawcze. Zapowiedział 
także, iż w niedługim cza-
sie zapoczątkowane zostaną 

prace nad ul. Barańskiego. 
Przeprowadzony zostanie 
przetarg na lampy na ulice: 
Jesionową i Lipową. Ponad-
to burmistrz poinformował 
o przełomowym momen-
cie dla Raciąża. Złożony 
przez nasze miasto projekt 
na oczyszczalnię i kanaliza-
cję wygrał konkurs i został 
zaakceptowany. Dostaniemy 
ogromne dofinansowanie na 
ponad 11 milionową inwe-
stycję. Podpisana została już 
także umowa na dofinanso-
wanie tego projektu.

Na sesji poruszony został 
także temat rezygnacji przez 
Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszka-
niowej z zarządzania wspól-
notami. Prezes decyzję swą 
uzasadniał brakiem odpo-
wiedniej kadry pracowniczej 
i błędami, jakie dotychczas 

popełniono w spółce, a które 
skończyły się tłumaczeniem 
przed Urzędem Skarbowym. 
Zapowiedział, że do końca 
roku wyprowadzona zosta-
nie i przekazana  dokumen-
tacja 10 wspólnot - pozosta-
ną dwie „problematyczne”.  
W odpowiedzi na zapytanie 
– burmistrz poinformował, 
że decyzja o wpisaniu ukła-
du urbanistycznego miasta 
do rejestru zabytków praw-
dopodobnie zostanie pod-
jęta. Zapowiedział, że jeśli 
taka sytuacja będzie miała 
miejsce miasto odwoła się 
do ministerstwa. Decyzja ta 
utrudniłaby funkcjonowanie 
mieszkańcom, ale również 
stanowiłaby sporą przeszko-
dę dla planowanej budowy 
kanalizacji. 

Paula
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Urząd Stanu Cywilnego 
w Baboszewie zaprasza ju-
bilatów i/lub członków ich 
rodzin do składania wnio-
sków o przyznanie medali 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Medal przyzna-
wany jest przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej dla 
osób, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeń-
skim. Procedura od przy-
jęcia wniosku do przyzna-

nia i wręczenia medalu jest 
dość długa (od 2 do 3 mie-
sięcy), ponieważ zgodnie 
z obowiązującymi przepisa-
mi Urząd Stanu Cywilnego 
w Baboszewie przedkłada 
wnioski złożone przez zain-
teresowanych do Kancelarii 
Prezydenta za pośrednic-
twem Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego. Wnioski 
można składać w pokoju nr 
18 Urzędu Gminy w Babo-

szewie do 31 grudnia 2016r. 
Adresatami są pary małżeń-
skie, które obchodziły jubi-
leusz 50 lat pożycia w latach 
ubiegłych i roku bieżącym, 
a nie otrzymały dotychczas 
medalu.

Urząd Stanu Cywilnego 
w Baboszewie wyróżni także 
pary małżeńskie, które ob-
chodzą gody diamentowe, 
kamienne i dębowe (60, 70 
i 80 lat).

Jubilatom, podczas de-
dykowanej im uroczystości, 
Wójt wręczy medale. 

Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 23 661 10 71  
(wew. 28) i 23 661 10 91  
(wew. 28) lub osobiście w po-
koju nr 18 Urzędu Gminy Ba-
boszewo.

Katarzyna Gierkowska
UG Baboszewo

Medal Prezydenta za długoletnie 
pożycie małżeńskie

W naszej gminie bar-
dzo często można spotkać 
przypadki domów, na któ-
rych nie widnieje ich nu-
mer. Tymczasem dobrze 
oznakowana nieruchomość 
to przede wszystkim szyb-
sze dotarcie służb ratunko-
wych, ale też prawidłowe 
dostarczenie koresponden-

cji jak i możliwość ode-
brania odpadów komunal-
nych przez przedsiębiorcę. 
Właściciele nieruchomo-
ści zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i bu-
dynków, które takimi nieru-
chomościami władają, mają 
obowiązek oznaczenia nie-

ruchomości. Polega to na 
umieszczeniu w widocznym 
miejscu na ścianie fronto-
wej budynku tabliczki z nu-
merem porządkowym.

Na tabliczce, oprócz nu-
meru porządkowego, za-
mieszcza się również nazwę 
ulicy lub placu, a w miej-
scowościach bez ulic lub 

placów albo posiadających 
ulice lub place bez nazw 
— nazwę miejscowości. 
Obecnie kwestie numera-
cji nieruchomości regulują 
przepisy ustawy Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (tj. 
Dz. U. z 2016 poz. 1629). 
W przypadku gdy budy-
nek położony jest w głębi 

ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem po-
rządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie opi-
sanych wyżej wymagań gro-
żą kary określone w art. 64 
ustawy z dnia 20 maja 1971 
r. Kodeks wykroczeń (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1094, z późn. zm.). 
Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Urzę-
du Gminy w Baboszewie  
– Referat PPGNiOŚ, nr tel. 
23 661 10 91 wew. 39 w godz. 
pracy urzędu.

Wojciech Wolder
UG Baboszewo

Obowiązek oznaczenia nieruchomości

Zbliża się 1 listopada, 
czyli Dzień Wszystkich Świę-
tych. W kościołach łaciń-
skich jest to uroczystość ku 
czci wszystkich chrześcijan, 
którzy osiągnęli stan zbawie-
nia i przebywają w niebie. 
Z tym dniem jest treściowo 
połączona uroczystość Dnia 
Zadusznych, która jest wy-
razem wiary w obcowanie 
świętych, powszechne po-
wołanie do świętości. 1 Li-
stopada - jest to dla każdego 
z nas dzień szczególny, pod-
czas którego wspominamy 
osoby, które odeszły. Wspo-
minamy najbliższych z ro-
dziny, jak również dalszych 
znajomych. To dzień refleksji 
nad naszym życiem bez tych, 
których już nie ma. Jest to też 
czas, kiedy zastanawiamy się 
nad celem i sensem własne-
go życia, nad tym, jakie jest 

ono kruche. Przychodzimy 
na cmentarze, zapalamy zni-
cze, wspominamy i tęsknimy. 
Jedni, dla których żal po stra-
cie zmarłego jest nadal głę-
boki, ronią łzy nad grobem, 
inni, których smutek uleczył 
upływający czas, po prostu 
w zadumie i smutku wspo-
minają. Najważniejsze jest 
to, że pamiętamy, ponieważ 
„człowiek żyje dopóty, dopó-
ki trwa o nim pamięć”.

Od listopada zeszłego 
roku odeszło 102 mieszkań-
ców gminy Baboszewo. To 
bardzo trudne żegnać na za-
wsze kogoś, kto jeszcze mógł 
być z nami. Pragniemy złożyć 
wyrazy szczerego współczu-
cia i żalu rodzinom, którzy 
stracili swoich bliskich.

Urząd Gminy 
Baboszewo

Dzień 
Wszystkich 
Świętych
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Goście 
z zagranicy

W dniach od 19 do 23 wrze-
śnia 2016 r. w Zespole Szkół 
w Raciążu gościli wolontariusze 
z międzynarodowego programu 
AIESEC, którego głównym koor-
dynatorem na terenie Polski jest 
Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie. Istotą programu jest roz-
powszechnianie wiedzy z dziedzi-
ny kultury, tradycji, języka oraz 
historii rodzimych krajów jego 
uczestników. Zespół Szkół w Ra-
ciążu swoją „przygodę” z projek-
tem rozpoczął w roku ubiegłym. 
Wówczas do naszego zacne-
go miasteczka przyjechali go-
ście z Turcji, Grecji oraz Indone-
zji. W bieżącym roku natomiast 
przyjęliśmy w nasze skromne 
progi trójkę przedstawicieli: stu-
dentów ekonomii Hayk’a Amir-
khanyan z Armenii oraz Miko 
Hoffman’a z Niemiec, jak również 
studentkę prawa Jecintę Kamau 
z Kenii. Koordynatorem projektu 
w Zespole Szkół w Raciążu była 
pani Anna Wichowska-Szcze-
śniewska, osobami wspierającymi 
realizację panie: Anna Leszczyń-
ska oraz Agnieszka Pelkowska.

Podczas swojego pobytu 
w Raciążu wolontariusze prowa-
dzili zajęcia z uczniami Zespołu 
Szkół w Raciążu, podczas których 
zapoznawali oni młodzież z kultu-
rą, językiem, obyczajami i historią 
swoich państw. Odbyły się liczne 
spotkania, w których uczestniczy-
li zarówno uczniowie wszystkich 
typów szkół, tj.: liceum ogólno-
kształcącego, technikum oraz za-
sadniczej szkoły zawodowej, jak 
i nauczyciele. Językiem wszystkich 
zajęć był język angielski, dzięki 
czemu przede wszystkim ucznio-
wie mieli zapewnioną możliwość 
obcowania z tym językiem w wa-
runkach codziennych.

W kwestii poznawaniu kultu-
ry i historii regionu nie byliśmy 
dłużni. W związku z tym wolon-
tariusze zwiedzili Cmentarz Pa-
rafialny w Raciążu, nasz zabytko-
wy Kościół pod wezwaniem Św. 
Wojciecha, synagogę przy ulicy 
Kilińskiego oraz Zamek Książąt 
Mazowieckich w Ciechanowie.

Tak niebanalne wydarzenie 
było niezmiernie ciekawym do-
świadczeniem. Zetknięcie się róż-
nych kultur i języków, zawiązanie 
się nowych znajomości... Do dziś 
bardzo miło wspominamy tam-
ten czas. Mamy również nadzie-
ję, iż w nadchodzących latach bę-
dziemy mieli przyjemność gościć 
kolejnych przybyszy zza granic 
naszego kraju nad Wisłą.

Jeśli chcieliby Państwo obej-
rzeć szczegółową relację z pobytu 
wolontariuszy w naszej szkole, za-
praszamy na naszą szkolną stronę 
internetową www.zsraciaz.pl.

ZS Raciąż

Wybory do samorządu 
uczniowskiego

Dnia 23 września 2016 roku 
w Miejskim Zespole Szkół w Racią-
żu odbyły się wybory na przewod-
niczącego oraz opiekunów Samo-
rządu Uczniowskiego. Już od 8 przy 
sali reprezentacyjnej gromadzili się 
uczniowie Publicznego Gimnazjum 
oraz klas 4-6 Szkoły Podstawowej, 
aby oddać swój głos. W wyborach 
wzięło udział ponad 300 uczniów. 
Po przeliczeniu wszystkich gło-
sów Komisja Wyborcza ogłosiła 
zwycięzców. Przewodniczącą Sa-
morządu Uczniowskiego została 
Aleksandra Szałkowska. Natomiast 
opiekunami p. Iwona Dąbrow-
ska i p. Edyta Obrębska. Kilka dni 
po wyborach, przedstawiciele klas 
wraz z przewodniczącą i opiekuna-
mi wybrali pozostałych członków 
samorządu. Ostatecznie w skład 
Prezydium Samorządu Uczniow-
skiego 2016/2017 wchodzą: Alek-
sandra Szałkowska – przewodniczą-
ca; Natalia Dębkowska – zastępca 
przewodniczącej; Tymon Obrębski 
– zastępca przwodniczącej ze Szko-
ły Podstawowej; Wiktoria Wasiak 
– skarbnik; Maja Witkowska – se-
kretarz; Ewa Sadowska – sekretarz 
II; Natalia Radecka – rzecznik praw 
ucznia; Dominika Skierkowska  
– asystent do spraw informacji 
i promocji; Krystian Fijałkowski 
i Damian Pawlak – koordynatorzy 
do spraw kultury i rozrywki oraz 
Opiekunowie S.U. – p. Iwona Dą-
browska i p. Edyta Obrębska.

Dzień języków obcych
26 września w sali reprezenta-

cyjnej Miejskiego Zespołu Szkół 
miały miejsce obchody Europej-
skiego Dnia Języków Obcych. 
Uczniowie klas IV i VI szkoły pod-
stawowej oraz I i III gimnazjum 
prezentowali w czasie przerw mię-
dzylekcyjnych talenty językowe, 
plastyczne i wokalne. Pod opieką 
nauczycieli języków angielskiego 
i niemieckiego młodzież śpiewała, 
prezentowała nakręcone wcześniej 
teledyski, przygotowane pieczoło-
wicie prezentacje multimedialne 
i gazetki ścienne – a wszystko w ję-
zykach angielskim i niemieckim.

Biegi przełajowe 
– Szkoła Podstawowa

10.10.2016 r. w Płońsku odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu w Indy-
widualnych Biegach Przełajowych. 
Awans do Mistrzostw Rejonu wy-
walczyli następujący uczniowie: 
Patrycja Ossowska, Mateusz Piłat, 
Laura Gburczyk, Aleksandra Chło-
pik, Oliwa Niksa, Małgorzata Be-
rent, Wiktoria Tylczyńska, Dawid 
Mazuchowski, Gawroń Kamil, Kac-
per Sobiecki. Uczniów do zawodów 
przygotowywali: Agnieszka Kop-
cińska ,Aleksandra Wiśniewska, 
Wojciech Stanowski

Biegi przełajowe – Gimnazjum
Dnia 10.10.2016 r. w Płońsku 

odbyły się Płońskie Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej w Indywidualnych 
Biegach Przełajowych.  W rywali-
zacji Szkół Gimnazjalnych nasze 
Gimnazjum reprezentowała g upa 
16 osób / 9 dziewcząt i 7 chłopców 
/  Dziewczęta rywalizowały w swo-
jej grupie wiekowej na dystansie – 
1000 m, a chłopcy – 1500 m. Każ-
dy bieg był obsadzony dużą ilością 
startujących. Najlepsze wyniki osią-
gnęli następujący uczniowie:

W rywalizacji klas III – Domi-
nika Cybulska – II m 

W rywalizacji klas I – Krystian 
Schodowski – II m

Pozostali uczniowie również 
dobrze wypadli: Dziewczęta W ry-
walizacji klas II – Mazuchowska Pa-
trycja – V m  Kruszewska Alek-
sandra – VI m  Bielska Julia  
– X m Chłopcy W rywalizacji klas 
I – Kopciński Jacek – V m  W ry-
walizacji klas II – Ambrochowicz 
Piotr – 10 m W rywalizacji klas III 
– Szelągiewicz Jakub – IX m Wszy-
scy wymienieni uczniowie / 8 osób 
/ będą reprezentować naszą Szkołę / 
Gimnazjum / na zawodach Rejono-
wych, które odbędą się w Ciechano-
wie dnia 11.04.2017 r.

Opiekunowie grupy: p. Olgerd 
Wszałkowski i p. Sławomir Jóźwiak 
bardzo dziękują uczniom którzy 
uczestniczyli w zawodach i życzą 
dalszych sukcesów.

Pasowanie pierwszoklasistów
We wtorek o godzinie 16.00 od-

było się uroczyste pasowanie klas 
I SP. Wychowawcy klas pierwszych 
p. B. Wychódzka, p. A. Rogowska 
oraz p. A. Zawadzka przygotowa-
ły wraz z uczniami program ar-
tystyczny. Jako pierwsi, uroczyste 
ślubowanie, złożyli uczniowie, na-
stępnie ślubowali rodzice, którzy 
przyrzekli, iż będą pomagać dzie-
ciom w osiągnięciu jak najlepszych 
wyników. Zapowiedzieli, że będą 
wspierać nauczycieli.  Następnie 
odbyło się uroczyste ślubowanie, 
którego dokonał Dyrektor szkoły. 
Uczniowie otrzymali dyplomy od 
Dyrekcji oraz upominki (koloro-
wanki) od Rady rodziców. 

W środę  12.10.2012 o godzinie 
16 odbyło się pasowanie pierwszych 
klas gimnazjum. Na wtępie odbyło 
się uroczyste pasowanie – podczas 
którego uczniowie złożyli przysięgi, 
a dyrektor wręczył dyplomy. Następ-
nie uczniowie klas I przedstawili cie-
kawą część artystyczną, którą przy-
gotowali wraz z wychowawcami p. 
M. Bielską, p. K. Langiewiczem, p. R. 
Bieńkowskim. Zwieńczeniem uro-
czystości był poczęstunek przygoto-
wany przez Radę rodziców. 

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 13 października na hali 

Miejskiego Zespołu Szkół w Racią-
żu odbyły się uroczystości z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. O godzi-
nie 10 miała miejsce akademia przy-
gotowana przez wychowawców ( p. J. 
Karwowską, p. M. Bednarską – Lin-
kiewicz, p. E. Kisielewską i p. M. Sro-
ślak) i uczniów klas III Szkoły Podsta-
wowej. Dzieci przygotowały ciekawy 
program artystyczny – wiersze, pio-
senki oraz układ gimnastyczny.

 O godzinie 12.45 swój program 
zaprezentowali starsi uczniowie. 
Tym razem nieprzeciętny talent 
aktorski ujawnili uczniowie Samo-
rządu Uczniowskiego. Przedstawie-
nie – nawiązujące do codziennego 
życia społeczności szkolnej roz-
bawiło publiczność do łez. Opra-
wę muzyczną zapewnił chór szkol-
ny pod opieką p. K. Skierkowskiej. 
Nie obyło się bez życzeń i ciepłych 
słów skierowanych do pracowni-
ków szkoły. Tradycyjnie przyzna-
ne zostały nagrody przez dyrektora 

szkoły p. Dariusza Mosakowskie-
go oraz burmistrza miasta p. Ma-
riusza Godlewskiego. Akademię 
szkolną uświetnili swoją obecno-
ścią zaproszeni goście.

„Zdrowo jem, więcej wiem”
Uczniowie klas: I, II i III SP 

z MZS w Raciążu biorą udział 
w ogólnopolskim projekcie eduka-
cyjnym ,,Zdrowo jem , więcej wiem”. 
Realizowany jest on przez Fundację 
Banku Ochrony Środowiska. Pro-
jekt powstał w odpowiedzi na coraz 
większe problemy, jakimi  są nad-
waga i otyłość pojawiające się już 
w wieku szkolnym, a nawet przed-
szkolnym. W ciągu ostatnich kil-
kunastu lat drastycznie zmienił się 
tryb życia dzieci. Spożywają one zbyt 
dużo wysokoenergetycznych pokar-
mów, a wolny czas spędzają przed 
telewizorem lub komputerem. Wia-
domo jednak, że zgubne w skutkach 
tendencje można zmienić.

Uczniowie klasy II c SP w Ra-
ciążu chętnie biorą udział w zaję-
ciach, których głównym celem jest 
wykształcenie postaw prozdrowot-
nych poprzez uczenie się zdrowego 
odżywiania.

Zamysłem tego projektu jest 
także przekazanie wiedzy i współ-
praca z rodzicami, od których za-
leży całokształt stylu życia rodziny 
i przekonanie ich, że warto zadbać 
o zdrowe odżywianie . Ważnym ce-
lem prowadzonych zajęć w szkole 
jest również uświadomienie związ-
ku pomiędzy żywieniem, a występo-
waniem wielu chorób oraz podkre-
ślenie roli codziennej aktywności 
fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

MZS Raciąż

Wieści z MZS w Raciążu
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 W sobotę 15 października br. 
odbyła się akcja sprzątania rzeki 
Wkry, której organizatorem i głów-
nym inicjatorem było Stowarzy-
szenia Sympatyków Doliny Rzeki 
Wkry „Nasza Wkra”. Była to dru-
ga akcja organizowana w tym roku 
i kolejna w historii Stowarzyszenia. 
W sobotnim sprzątaniu rzeki Wkry 
wzięli udział wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia wraz z zaproszony-
mi gośćmi. Rzeka sprzątana była na 
odcinku ponad 150 km od Zielunia 
przez Lubowidz do Brudnic i od Si-
ciarza przez Strzegowo, Glinojeck, 
Sochocin, Joniec, Pomiechówek, aż 
do Plaży w Modlinie Twierdzy.

W akcję sprzątania rzeki Wkry 
na odcinku z Glinojecka do Dziek-
tarzewa osobiście zaangażował 
się Wójt Gminy Baboszewo pan 
Tomasz Sobecki. Na profilu fa-
cebookowym Gminy Baboszewo 

został zamieszczony plakat infor-
mujący o sprzątaniu rzeki, a w sa-
mej gminie zostały wydrukowane 
i powieszone plakaty. W sobotę 
15.10.2016 roku o godz. 9:30 pan 
Tomasz Sobecki osobiście przywi-
tał nas w Dziektarzewie przywożąc 
dla nas worki na śmieci oraz pro-
wiant w postaci pieczywa, owo-
ców i kiełbasek na ognisko kończą-
ce spływ. W dzień poprzedzający 
spływ otrzymaliśmy też wsparcie 
od współwłaściciela firmy Algo 
Dwa Sp. z o.o. pana Adriana Kor-
dy, który osobiście chciał uczestni-
czyć z nami w sobotniej akcji, jed-
nak z przyczyn zdrowotnych tego 
nie mógł zrobić. Od Firmy Aglo 
Dwa Sp. z o.o. otrzymaliśmy wor-
ki na śmieci oraz kilkanaście par 
rękawiczek, które przy panujących 
warunkach pogodowych w sobotę 
bardzo się przydały.

Za każdy odcinek rzeki o długo-
ści od 10 do 15, a czasem i 20 km 
odpowiadała wcześniej wyznaczo-
na określona grupa osób. Nasza wy-
pożyczalnia wraz z wypożyczalnią 
kajaków Agro Studzianki odpowia-
dała za sprzątanie rzeki na odcinku 
blisko 15 km z Glinojecka do Dziek-
tarzewa. Mimo zimna i ogólnie nie-
sprzyjających warunków do pły-
wania kajakiem, sprzątanie Wkry 
rozpoczęliśmy o godzinie 10:00 od 
plaży w Glinojecku, gdzie na począ-
tek zapełniliśmy różnego rodzaju 
śmieciami trzy 120 litrowe worki. 
Dalsze sprzątanie odbywało się już 
z wody. Zbieraliśmy pływające bu-
telki, puszki, worki i różnego rodza-
ju opakowania. Najbardziej zaśmie-
conym miejscem była mała łąka 
tuż przed Rezerwatem Dziektarze-
wo, gdzie zebraliśmy ponad cztery 
worki śmieci pozostawionych przez 

pseudo kajakarzy. Do Dziektarzewa 
przypłynęliśmy przed godziną 17 
zmarznięci i mokrzy mając w czte-
rech kajakach 22 worki śmieci.

Po skończonej akcji sklarowali-
śmy sprzęt i rozpaliliśmy ognisko, 
które tego popołudnia było wyba-
wieniem dla zmarzniętych i wy-
głodniałych kajakarzy „Śmieciarzy” 
– tych, którzy bez względu na wa-
runki pogodowe i porę roku zbiera-
ją śmieci płynąc kajakiem. Wszyst-
kie worki zostały zabezpieczone, 
przewiezione i złożone przy remi-
zie w Dziektarzewie. Z tego miejsca 
śmieci mają zostać odebrane przez 
pracowników Gminy Baboszewo.

W sprzątaniu rzeki Wkry na od-
cinku od Glinojecka do Dziektarze-
wa uczestniczyli Radosław Ciosek, 
Jan Ludwicki, Jacek Sural i Andrzej 
Świątkowski. Panowie! Ogromne 
podziękowania. Bardzo dziękujemy 

również Wójtowi Gminy Babosze-
wo panu Tomaszowi Sobeckiemu 
oraz współwłaścicielowi firmy Aglo 
Dwa Sp. z o.o. panu Adrianowi Kor-
dzie za pomoc i wsparcie.

Warto nadmienić jeszcze, że od-
cinek rzeki Wkry od Glinojecka do 
Dziektarzewa sprzątany był po raz 
pierwszy. Ze względów pogodo-
wych, czasowych oraz ograniczo-
nej możliwości ładunkowej naszych 
kajaków nie udało nam się zebrać 
śmieci na ostatnich dwóch kilome-
trach rzeki, która płynie przez jeden 
najładniejszy odcinków na całej 
Wkrze, a mianowicie przez malow-
niczy i urokliwy Rezerwat Dziek-
tarzewo. Zapewniamy jednak, że 
wkrótce wrócimy tam i dokończy-
my swoje dzieło.

Andrzej Świątkowski
www.kajaki-wkra.com

Akcja sprzątania rzeki Wkry na odcinku 
z Glinojecka do Dziektarzewa
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Wieści z Przedszkola
W ubiegłym miesiącu w Miejskim Przedszkolu w Raciążu 
wiele się działo, więc dzieciaki nie mogły narzekać na nudę.

Dnia 14.10.2016 r. w Miejskim 
Przedszkolu w Raciążu obchodzo-
no Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji dzieci przygo-
towały okolicznościowe kartki 
z życzeniami dla wszystkich pra-

cowników przedszkola. Życzenia 
otrzymały również Panie, które 
kiedyś pracowały w przedszkolach 
na terenie miasta Raciąża. Laurki 
dzieci dostarczyły osobiście.

MP Raciąż

Dnia 6.10.16 r. wszyscy chęt-
ni Rodzice mogli obserwować swo-
je pociechy podczas zajęć otwartych 
w grupie 4-latków. Tematem prze-
wodnim były ,,Dary Jesieni – warzy-
wa i owoce”. Zajęcia przeplatane były 

piosenkami o tematyce jesiennej, 
wierszami, zagadkami oraz wspólny-
mi tańcami z Panią Jesień. Na koniec 
dzieci zaprosiły swoich Rodziców do 
wspólnego przyrządzania szaszły-
ków oraz ich degustacji.

Dnia 21.09.2016 r. nasze przed-
szkole odwiedziły aktorki z teatru 
,,Art-Re” z Krakowa z adaptacją 
sceniczną jednej z najbardziej zna-
nych i lubianych bajek dla dzieci. Jak 
zwykle mali widzowie mogli wziąć 

udział w przedstawieniu, a prze-
piękne stroje i bogata, ręcznie malo-
wana scenografia dopełniły całość. 
Nasi podopieczni przekonali się, że 
przez dobroć, uczciwość i pracowi-
tość można odmienić swój los.

Dnia 20.09.2016 r. obchodzi-
liśmy Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Z tej okazji dzieci prze-
maszerowały ulicami miasta 

śpiewając znane im z przedszkola 
piosenki. Święto to z pewnością 
na stałe zagości w harmonogramie 
imprez przedszkolnych.

Dnia 19.09.2016 r. nasze przed-
szkole odwiedził mł. asp. Robert 
Kędzierski z Komisariatu Policji 
w Raciążu. Przedszkolaki czynnie 
uczestniczyły w spotkaniu, zadawały 

pytania oraz dzieliły się swoimi spo-
strzeżeniami i doświadczeniami. Ser-
decznie dziękujemy Panu Policjanto-
wi, za to że zalazł on czas na spotkanie 
z naszymi przedszkolakami.

Spotkanie z policjantem

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka

Kopciuszek

Dzień Otwarty 
w grupie 4-latków

Dzień Edukacji Narodowej 

W raciąskim Miejskim Cen-
trum Kultury Sportu i Rekre-
acji prowadzone są zajęcia  
z myślą o naszych seniorach. 
W odpowiedzi na Państwa 
prośby i zgłaszane zapo-
trzebowanie do oferty zajęć 
wprowadzono:

– cykl zajęć z obsługi kompu-
tera, podczas których uczą się oni 
podstawowych zasad posługiwania 
się sprzętem oraz korzystania z pro-
gramów komputerowych – zajęcia 
prowadzi Adam Szerszeniewski

– chór seniorów – regularnie  
(w każdy wtorek) odbywają się za-
jęcia śpiewu dla chóru – grupę pro-
wadzi Robert Szymborski. 

– planowane jest wprowadzenie 
zajęć z rękodzieła, zapisy prowadzo-

ne są w MCKSiR – sztuki rękodzieła 
uczyła będzie Monika Wasiak

Miejskie Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu za-
prasza wszystkich chętnych se-
niorów do zapisów i uczestnictwa  

w zajęciach. Jest to nie tylko cieka-
wa forma spędzenia wolnego czasu, 
ale także sposób na rozwój i inte-
grację z innymi uczestnikami. Ser-
decznie zapraszamy.

MCKSiR  

Oferta dla seniorów

Poniedziałek: 
 „Play with me” 16:15-17:15

Zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym utrwa-
lające wiedzę z zakresu języka angielskiego, prowadzo-
ne metodą bezpośrednią : poprzez zabawy muzyczne, 
teatralne i plastyczne.

Instruktor : Monika Czyżyk

Taniec Nowoczesny
 „Skorp Dance Studio” 17:30-19:30

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami 
akrobatyki – hip-hop, dancehall, disco dance, jazz,  
break dance

Instruktor : Hanna Mosakowska 

Wtorek:
Warsztaty z rękodzieła 15:00-17:00

Nadawanie nowego wyglądu i nowego życia starym 
rzeczom uznanym za niepotrzebne, tworzenie dzieł 
sztuki z domowych śmieci – sztuka recyklingu.

Instruktor : Monika Wasiak  

Czwartek :
Zajęcia Teatralne 16:00-17:30

Zajęcia dla dzieci i młodzieży pozwalające w trakcie 
budowania spektakli, poznać tajniki pracy na scenie.

Instruktor : Anna Mika 
 

Warsztaty z rękodzieła 15:00-17:00

Instruktor : Monika Wasiak
 

Piątek:
„Play with me” 16:15-17:15

Instruktor: Monika Czyżyk 
 

Taniec Nowoczesny  
„Skorp Dance Studio” 17:30-19:30

Instruktor : Hanna Mosakowska 
 

Sobota: 
„Krav Maga” 16:00 – 19.00

Uczestnicy zajęć poznają tajniki systemu samo-
obrony jakim jest Krav Maga. Adepci uczą się nie tylko 
jak szybko reagować, ale także jak prawidłowo oceniać 
zagrożenie, bronić się adekwatnie do ataku, kontrolo-
wać emocje oraz jak unikać konfliktów. 

Instruktor: Krzysztof Kupiński

Oprócz powyższych 
zajęć w planie są również:

 Gra na instrumentach
Indywidualne zajęcia gry na pianinie, keyboardzie, 

gitarze rytmicznej oraz instrumentach dętych.
Instruktor: Robert Szymborski
Godziny i terminy ustalane indywidualnie
 

Zajęcia wokalne
Indywidualne oraz grupowe zajęcia wokalne dla 

tych, którzy chcą doskonalić technikę oraz dla tych 
którzy dopiero rozpoczynają przygodę z piosenką 
(emisja głosu, artykulacja, dykcja, harmonia).

Instruktor: Iwona Wronkowska 
Godziny i terminy ustalane indywidualnie

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda kaczorowskiego w Raciążu

Jesień 2016 – Zajęcia

Zapisy na zajęcia cały czas trwają! Zapraszamy!
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W RACIĄŻU

http://www.mckraciaz.pl/,  e-mail : sekretariat@mckraciaz.pl, ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU: www.facebook.com/mcksir.raciaz/

W Urzędzie Miejskim w Raciążu, od poniedziałku do piątku (godz.9.30 - 13.00), prowadzone są darmowe porady prawne.
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Ponad 200 lat temu Sejm Rze-
czypospolitej zatwierdził Komi-
sję Edukacji Narodowej – pierw-
szą w Europie państwową władzę 
oświatową powołaną przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskie-
go. Był to wielki krok w tworzeniu 
polskiego szkolnictwa na wszyst-
kich szczeblach. Od tej pory dzień 
14 października uznawany jest jako 
święto szkoły, powszechnie nazy-
wane „Dniem Nauczyciela”. 

W naszej gminie swoje święto na-
uczyciele i pracownicy oświaty ob-
chodzili w kilku wyznaczonych przez 
Dyrekcję dniach, tj. Przedszkole w Ba-
boszewie i Szkoła Podstawowa im ks. 
M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie ob-
chodzili uroczystości w czwartek 
13 października. Szkoła Podstawo-
wa im. J. Wybickiego w Baboszewie, 
Gimnazjum im. Armii Krajowej 

w Baboszewie oraz Szkoła Podstawo-
wa w Mystkowie świętowali w pią-
tek 14 października, zaś Zespół Szkół 
w Polesiu 19 października. W każdej 
placówce odbywały się w tych dniach 
uroczyste akademie, połączone z cie-
kawymi występami uczniów. 

W czterech szkołach podstawo-
wych, dwóch gimnazjach i jednym 
przedszkolu naszej gminy pracuje 
ponad 130 nauczycieli (74 nauczy-
cieli dyplomowanych, 38 nauczy-
cieli mianowanych, 17 nauczycieli 
kontraktowych i 5 stażystów).

To wyjątkowe święto przypo-
mina o szczególnym posłannictwie 
nauczycieli , których działania po-
magają naszym dzieciom odkrywać 
i rozwijać swoje zdolności, pasje 
i zainteresowania. Przypomina też, 
że aby realizacja tego była możliwa 
potrzebne są bezpieczne i godziwe 

warunki, które placówkom oświa-
towym zapewniają władze samo-
rządowe: Rada Gminy i Wójt. 

W dowód uznania, do wszystkich 
nauczycieli zostały skierowane przez 
Wójta Gminy życzenia. Jeszcze raz 
życzymy Państwu, aby podejmowane 
każdego dnia wyzwania przynosiły za-
wodowe spełnienie, aby przekazywane 
przez Was wartości przyczyniały się do 
rozwoju Naszych Dzieci a Wam dawa-
ły wiele satysfakcji. W życiu osobistym 
życzymy przede wszystkim dużo mi-
łości, radości i uśmiechu, zdrowia, za-
dowolenia i optymizmu.

Nie zapominamy też o emery-
tach, którzy swoje życie i siły po-
święcili pracy w naszych szkołach. 
Pochylamy przed nimi z szacun-
kiem głowy i życzymy dużo zdrowia 
i uśmiechu na każdy dzień.

Urząd Gminy Baboszewo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
SP Sarbiewo

Gimnazjum w Baboszewie

Przedszkole w Baboszewie SP Mystkowo

ZS w Polesiu

SP Baboszewo
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W niedzielę 16 października br. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Baboszewie odbył się spektakl 
„WIECZNIE MŁODZI”. W rolach 
głównych wystąpili Marzanna Graff 
i Aleksander Mikołajczak – reżyse-
ria Karola Stępkowskiego. Spektakl 
wystawiono z okazji Dnia Seniora 
i dedykowany był seniorom, którym 
wójt Tomasz Sobecki życzył radości 
i zdrowia oraz podkreślił jak ważna 
jest ich rola w społeczeństwie. Orga-
nizatorami tego miłego widowiska 
były panie z Gminnego Wolontaria-
tu przy Szkole Podstawowej w Babo-
szewie „AKADEMIA DOBRA”. Po 
raz kolejny członkinie Wolontariatu 
udowodniły, że nie próżnują i ciągle 
mają dość energii na inicjowanie no-
wych akcji kulturalnych. Po przepro-
wadzonych kilka miesięcy wcześniej 
rozmowach, para aktorska zgodziła 
się wystąpić u nas charytatywnie. 

Humorystycznie przedstawiony 
spektakl przybliżał codzienne tro-
ski i zmagania małżeństwa z wie-

loletnim stażem, którego małżon-
kowie pomimo swoich wad nadal 
żywią do siebie głębokie uczucia 
i wzajemnie starają się wspierać 
i pozostawać dla siebie atrakcyjny-
mi partnerami. Była to opowieść 
o tym jak wyglądają relacje małżon-

ków w średnim wieku, którzy poza 
pracą zawodową starają się wypeł-
nić swój wolny czas, a jednocześnie 
dostosować się do obowiązujących 
trendów. Małżonka, która postana-
wia wprowadzić w życie nowe zasa-
dy z zakresu „zdrowego stylu życia”, 

czyli odpowiednia dieta i dostoso-
wany zestaw ćwiczeń. Mąż, który, 
jako typowy mężczyzna, jest dale-
ki od dostosowywania się do na-
rzuconych zasad, postanawia „iść 
na skróty” i poddaje się zabiego-
wi chirurgicznemu – z opłakanym 

jak się okazuje skutkiem. W spek-
taklu umieszczono również wątki 
codziennego życia z typowymi za-
jęciami, dopasowanymi oczywiście 
do utartych standardów, tj. kobieta, 
jako zabiegana gospodyni domowa 
i mężczyzna jako „chcący” nieść po-
moc, jednakże pozostający w cieniu 
swej małżonki.

Widzowie, po zakończonym wi-
dowisku, zgodnie powtarzali jedno 
zdanie – „jakie to życiowe”. Była to 
dla wszystkich dobra zabawa, po-
nieważ w aktorach zobaczyli od-
zwierciedlenie samych siebie.

Dziękujemy pani Marzannie 
Graff i panu Aleksandrowi Miko-
łajczakowi za bezpłatny występ dla 
mieszkańców naszej gminy i tym 
samym za niesienie pozytywnych 
emocji. Dziękujemy także nasze-
mu Gminnemu Wolontariatowi za 
dbanie o upowszechnianie kultury 
w naszym społeczeństwie.

Monika Ciska
UG Baboszewo

Do największej liczby wypadków 
z udziałem pieszych dochodzi zazwy-
czaj w miesiącach jesiennych. Nie-
oświetlone drogi, brak wyznaczonych 
miejsc do bezpiecznego porusza-
nia się pieszych po drodze (zwłasz-
cza poza obszarami zabudowanymi) 
oraz niewłaściwy sposób korzystania 
z dróg przez samych pieszych spra-
wia, że dochodzi do wielu zdarzeń 
drogowych. Zdarza się, że piesi wy-
muszają pierwszeństwo na przejeż-
dżających samochodach zapomi-
nając, że auta nie da się zatrzymać 
w miejscu. Często też piesi nie zda-
ją sobie sprawy, że są mało widoczni 
na drodze. Warto przypomnieć, że 
po zmroku pieszy ubrany w ciemny 

strój jest widziany przez kierującego 
pojazdem z odległości około 40 me-
trów. Natomiast osoba piesza, mająca 
na sobie elementy odblaskowe, staje 
się widoczna nawet z odległości 150 
metrów. Te dodatkowe metry pozwa-
lają kierowcy wyhamować i bezpiecz-
nie ominąć pieszego.

Od 31 sierpnia 2014 r. każdy 
pieszy, który porusza się po zmierz-
chu po drodze poza obszarem za-
budowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widoczny 
dla kierujących.

W przepisach przewidziano wy-
jątek: pieszy może poruszać się po 
zmierzchu poza obszarem zabudo-
wanym bez elementów odblasko-

wych, jeżeli znajduje się na drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pie-
szych lub na chodniku. Nowy prze-
pis nie ma zastosowania w strefie 
zamieszkania – tam pieszy korzysta 
z całej szerokości drogi i ma pierw-
szeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi 
mogą być przedmioty doczepiane 
do ubrania, opaski, kamizelki oraz 
smycze. Ważne jest ich umieszcze-
nie: odblaski zaleca się umieszczać 
na wysokości kolan, dłoni, w okoli-
cy środka klatki piersiowej i pleców 
– wówczas będziemy mieli pewność, 
że są dobrze widoczne dla innych 
uczestników ruchu drogowego.

Źródło: www.policja.pl

Spektakl "Wiecznie młodzi"

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej 
gminy, zapraszamy do Urzędu Gminy w Baboszewie po bez-
płatny odbiór kamizelek i opasek odblaskowych. Każdy, kto po 
zmroku porusza się pieszo lub na rowerze i chce pozostać wi-
doczny i tym samym bezpieczniejszy, może się do nas zgłosić.

Zapraszamy serdecznie – Urząd Gminy w Baboszewie,  
ul. Warszawska 9A, pok. 30.

Pamiętajmy o odblaskach UWAGA
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Umowa opiewa na kwotę  11 
247 235,46 zł. Dofinansowanie zo-
stało przyznane w wyniku ogólno-
polskiego konkursu na poziomie 
85% kosztów kwalifikowanych. 
To przełomowa umowa dla nasze-
go miasta. Bez dofinansowania nie 
byłoby stać Raciąża na tę inwesty-
cję. Budżet inwestycyjny  to rocz-
nie około 2 miliony złotych. Kwo-
ta  11 milionów złotych potrzebna 
na tę inwestycję to ponad połowa 
realnego całkowitego budżetu mia-
sta. Dlatego tak ważne jest zdoby-
cie przez burmistrza oraz pracow-
ników urzędu tych pieniędzy. Jest 
to niewątpliwie duży sukces. Re-
alizacja projektu pozwoli zaspoko-
ić potrzeby  oraz zapewnić bezpie-
czeństwo mieszkańców w zakresie 
gospodarki wodnościekowej oraz 
uchronić się od wysokich kar, jakie 
groziły miastu w 2019 roku.

Modernizacja oczyszczal-
ni miejskiej i budowa kanalizacji 
to jedne z najważniejszych zadań,  
z jakimi mierzy się już od dawna 
samorząd miasta. Raciąż jako jed-
no z nielicznych miast nie posiada  
kanalizacji sanitarnej na głównych 
ulicach miasta, nawet centrum mia-
sta nie jest skanalizowane. Brakuje 
kanalizacji między innymi na uli-
cy Płockiej, Warszawskiej, Wolno-
ści, części Placu Mickiewicza. Na 
ulicach oddalonych od centrum 
też nie jest lepiej. Nie ma kanali-
zacji na ulicy Dworcowej, Zakole-
jowej, 11 listopada i wielu innych. 
Był to problem latami nie załatwio-
ny przez poprzednie władze miasta 
i spółkę PGKiM.  Mieszkańcy wie-
lokrotnie zwracali się do burmistrza 
o zrobienie na tych ulicach kanali-
zacji.  Także mieszkańcy z innych 
ulic  zgłaszali wynikające z braku 

kanalizacji problemy. Wspomina-
li o stałym smrodzie oraz o tym, 
iż ścieki wylewają się do burzówki. 
Prosili o znalezienie jakiegoś roz-
wiązania dla problemów związa-
nych z kanalizacją. Brak właściwie 
działającej oczyszczalni oraz braki 
w kanalizacji są do tej  pory dużym 
utrudnieniem dla mieszkańców na-
szego miasta. Ponadto nasze miasto 
funkcjonując w taki sposób działa 
niezgodnie z przepisami dotyczą-
cymi ochrony środowiska. Zgodnie 
z „Krajowym Programem Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych”, Co 
więcej miasto ponosi koszty opłat 
za korzystanie ze środowiska nakła-
dane na Raciąż przez Urząd Mar-
szałkowski. Jest to konsekwencja 
niewłaściwego sposobu oczyszcza-
nia i odprowadzania ścieków. Jeśli 
nie wykonamy przyjętych założeń, 
to na Raciąż zostaną nałożone wy-
sokie kary za ich niezrealizowanie. 

Inwestycja na którą burmistrz wy-
walczył dofinansowanie zakłada re-
alizację zadań zgodnych z dyrekty-
wą unijną w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych. Musi być 
osiągnięty efekt  poprawy obecne-

go stanu kanalizacji w 
naszym mieście.  To jest 
jednak niemożliwe bez 
modernizacji oczyszczal-
ni ścieków, bo do niej 
nie można nikogo już 
przyłączyć.

Początki miejskiej 
oczyszczalni ścieków 
sięgają 1997 roku. Do-
kładnie 30 grudnia te-
goż roku  została ona 
otwarta. Inwestycja była 
odpowiednia na owe 
czasy, jednak obecnie 
oczyszczalnia ledwie 
daje radę z ściekami do 
niej dostarczanymi a 
dodatkowo spora część 
miasta nie ma kanaliza-
cji. Sama oczyszczalnia 
zestarzała się technolo-

gicznie i nie odpowiada obecnym 
wymaganiom mieszkańców. Już w 
roku 2008 na miasto zostały nało-
żone kary i  nakaz modernizacji 
oczyszczalni. Nakaz zawieszono do 
2013 roku. Przez wyznaczone 5 lat 

jednak także nie przeprowadzono 
modernizacji. Mariusz Godlewski 
po objęciu stanowiska burmistrza 
zajął się sprawą i uzyskał  zawie-
szenie płatności kar do końca 2015 
roku Dla nowych władz inwestycje 
w gospodarkę wodnościekową sta-
ły się priorytetem. Do końca 2015 
roku burmistrz wraz ze spółką miej-
ską przeprowadzili w mieście szereg 
inwestycji pro-ekologicznych, w 
tym remonty stacji uzdatnia wody, 
przebudowa przepompowni ście-
ków  oraz budowę kanalizacji na ul. 
Kilińskiego oraz Mławskiej. Dzięki 
tym inwestycjom udało się uniknąć 
płacenia kar. Jednocześnie zaś pra-
cownicy urzędu otrzymali od bur-
mistrza polecenie zajęcia się sprawą 
uzyskania dofinansowania do inwe-
stycji, bo spółce PGKIM się to nie 
udało.

W końcu jak już pisaliśmy, na-
deszła historyczna chwila dla Racią-
ża. Nasze miasto pozyska ogromną, 
wielomilionową dotację na realiza-
cję inwestycji za ponad 11 milionów 
złotych na bardzo dobrych warun-
kach – 85% kosztów kwalifikowa-
nych zostanie sfinansowanych z do-
tacji. Poprzednim władzom się to 
nie udawało a podejmowane przez 
nie próby złożenia wniosków nie 
przynosiły praktycznych skutków. 
To tym większy sukces, iż  burmistrz 
złożył wniosek do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, czyli instytucji 
ogólnopolskiej. Konkurencja była 
więc zdecydowanie większa. Jednak 
wytężona praca przyniosła pozytyw-
ny skutek. Raciąski projekt wygrał z 
ogromną ilością konkurencyjnych 
projektów. Przeszedł wszelkie pro-
cedury i zyskał akceptację. To wiel-
ki sukces, ponieważ złożonych zo-

Będzie rozbudowa oczyszczalni 
i kanalizacji w Raciążu 

– 11 milionowa inwestycja zostanie zrealizowana 
– burmistrz pozyskał dofinansowanie 

do ogromnego projektu
W dniu 14 października 2016 roku burmistrz Mariusz Godlewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie rozbudowy w Raciążu oczyszczalni ścieków, budowę  kanalizacji oraz modernizację stacji uzdatniania wody. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu”
POIiŚ 2014 – 2020; Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, typ: projekty dotyczące gospodarki wod-

no-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM
Wartość projektu: 11 247 235,46 zł
Beneficjent: Gmina Miasto Raciąż
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Burmistrz miasta przepro-
wadził w ostatnim czasie 
owocne rozmowy z dwoma 
firmami w sprawie podłącze-
nia raciąskich domostw 
i firm do sieci gazowej. 

Wysoce prawdopodobne jest, że 
dojdzie do porozumienia między 
inwestorami. Podłączeń dokona fir-
ma PGNiG. Głównym jej założe-
niem jest znalezienie i pozyskanie 
dużych odbiorców w naszym mie-
ście. Korzyścią płynącą z tego pla-
nu jest utworzenie możliwości pod-
łączenia się domostwom miejskim. 
Przyłączenie do sieci gazowej to 
dobre rozwiązanie dla wielu miesz-
kańców naszego miasta. Wykonane 
miałoby zostać ok. 190 przyłączy  
– prace prawdopodobnie zaczęłyby 
się za rok, a w najgorszym przypad-
ku – braku porozumienia między 
firmami za 3 lata.  PGNiG zapowia-
da, że podejmie się  doprowadzenia 
sieci gazowej do granicy działek za-
interesowanych osób i firm. 

Przyłączenie do sieci gazowej 
to sprawa strategiczna dla Raciąża. 
To kolejna inwestycja – po kanali-
zacji – która podniesie jakość życia 
mieszkańców. Ponadto może ona 
znacząco wpłynąć na atrakcyjność 
naszego miasta dla inwestorów. 

Zapytaliśmy burmistrza Mariu-
sza Godlewskiego, co sądzi o pro-
jekcie podłączenia do sieci gazowej. 
– Warto podkreślić, że powyższe za-
biegi pomogą nam stać się miastem 
na miarę współczesnych czasów. 
Trzeba zauważyć, że moje działa-
nia, które ukierunkowane są przede 
wszystkim na szybkie nadrobienie 
zaległości – przynoszą już wymier-
ne korzyści. Niestety Raciąż ponosi 
obecnie konsekwencje podejmowa-
nia złych decyzji kilka lat temu. Za-
równo przyłączenie do sieci gazowej 
jak i kanalizacja to sprawy, które po-
winny zostać zrealizowane nawet już 
10 lat temu. Wówczas było bowiem 
możliwe pozyskanie największego 
strumienia pieniędzy, jaki płynął z 
unijnego budżetu.  Gdyby podsta-
wowe inwestycje infrastrukturalne 
zostały zrealizowane w latach pierw-
szej perspektywy unijnych dotacji – 
obecnie nasze miasto znajdowałoby 
się zapewne w zupełnie innej sytu-
acji. A co za tym idzie – nowe środki 
unijne mogłyby być pozyskiwane na 
inne cele, które pozwoliłyby na dal-
szy rozwój Raciąża. – mówił bur-
mistrz, podkreślając, że to dobry  
i rozwojowy projekt.  

Paula

Urząd Miejski przy współ-
pracy z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w dniach 
29-30 września 2016 r. wziął 
udział w Targach Polish 
Brand EXPO. 

To Pierwsze Międzynarodo-
we Targi Promujące Polskie Marki 
i Regiony. Były one organizowane 
pod hasłem Made in Poland to wy-
jątkowe wydarzenie promujące pol-
skie marki, regiony i instytucje. To 
platforma kontaktów dla polskich 
przedsiębiorców - przedstawicieli 
różnych branż i firm, którzy mają 
możliwość zaprezentowania się 
bardzo szerokiemu gronu odbior-
ców. Urząd Miejski wraz z PGKiM 
prezentowali mocne strony miasta  
i spółki, działania te mają spowodo-
wać wzrost zainteresowania przed-
siębiorców potencjalnym inwe-
stowaniem w Raciążu. Nawiązano 
również wiele kontaktów z firmami 
z naszego województwa. Działania 
Burmistrza nakierowane są na to by 
nasze miasto stawało się miejscem 
coraz bardziej atrakcyjnym dla in-
westorów. Temu również ma służyć 
wprowadzona ostatnio regulacja 

w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości przedsiębior-
ców tworzących nowe inwestycje  
i nowe miejsca pracy na terenie 
Gminy Miasto Raciąż. Udział w tar-
gach, jak i wszelkie inne podejmo-
wane zadania mają na celu stworzyć 
wizerunek miasta przyjaznego in-
westorom oraz systemowe ułatwie-
nia dla przedsiębiorców mających 
siedzibę na terenie Miasta Raciąż .

Jednym z przykładów działań 
mających zachęcić do inwestowa-
nia w Raciążu przyjęta na ostatniej 
sesji uchwała – powstała z inicjaty-
wy burmistrza – dotycząca zwolnie-
nia od podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców tworzących nowe 
inwestycje i nowe miejsca pracy na 
terenie Gminy Miasta Raciąż. Po-
legać ona będzie na zwolnieniu od 
podatku przedsiębiorców, którzy 
rozpoczęli działalność na terenie 
Gminy Miasto Raciąż w ciągu roku 
od dnia złożenia zamiaru skorzysta-
nia ze zwolnienia, na okres

a) 2 lat, pod warunkiem utwo-
rzenia co najmniej 3 miejsc pracy

b) 3 lat, pod warunkiem utwo-
rzenia co najmniej 20 miejsc pracy

c) 5 lat, pod warunkiem utwo-

rzenia co najmniej 50 miejsc pracy
Ponadto zwolnienia od podat-

ku od nieruchomości uzyskać mogą 
pozostali przedsiębiorcy działający 
na terenie Gminy Miasto Raciąż, na 
okres:

a) 1 roku, jeżeli w wyniku  in-
westycji utworzono co najmniej  
3 nowe miejsca pracy

b) 2 lat, jeżeli w wyniku inwe-
stycji utworzono co najmniej 10 no-
wych miejsc pracy

c) 3 lat, jeżeli w wyniku inwe-
stycji utworzono co najmniej 20 no-
wych miejsc pracy

d) 5 lat, jeżeli w wyniku inwe-
stycji utworzono co najmniej 50 no-
wych miejsc pracy

Aby uzyskać zwolnienie trzeba 
łącznie spełniać następujące wa-
runki: nowa inwestycja stanowić 
będzie własność  przedsiębiorcy co 
najmniej przez okres objęty zwol-
nieniem, działalność gospodarcza 
w nowej inwestycji prowadzona bę-
dzie co najmniej przez okres obję-
ty zwolnieniem oraz nowe miejsca 
pracy utrzymane będą co najmniej 
przez okres objęty zwolnieniem.  

UM Raciąż

Miasto szuka 
nowych inwestorów

Przyłączenie 
do sieci gazowej

stało 480 wniosków dla aglomeracji 
od 2000 RLM do 10 000 RLM. Po-
zytywnie ocenionych zostało jedy-
nie 8, a raciąski projekt znalazł się 
na 3 miejscu. Gratulacje należą się 
osobom pracującym nad projektem 
– burmistrzowi Mariuszowi Go-
dlewskiemu, Zastępcy Burmistrza 
Pawłowi Rybce oraz pani Justynie  
Dumińskiej.

Pomimo tego, że miasto osią-
gnie dofinansowanie na poziomie 
85% kosztów kwalifikowanych, to 
budowa oczyszczalni, kanalizacji 
oraz modernizacja SUW  w znaczą-
cy sposób będzie angażowała środ-
ki budżetowe przez najbliższe lata. 
Musimy zagwarantować wkład wła-
sny oraz środki na zapłacenie VAT. 
Pochłonie to przez dwa najbliższe 
lata co najmniej 4 miliony złotych. 
Większość tych środków trafi w in-
frastrukturę mało spektakularną, 
ale konieczną do funkcjonowania 
miasta. Obecnie wydajemy pienią-
dze  na to, co inne miasta wybu-
dowały z dotacji już wiele lat temu 
- my musimy nadrabiać zaległości  
teraz. Nie możemy w dalszym ciągu 
utrzymywać aktualnego stanu. In-
westycja jest niezbędna. Stan tech-
niczny istniejącej infrastruktury jest 
w bardzo zły, co m.in. prowadzi do 
częstych awarii wymagających an-
gażowania środków na naprawy.

Realizacja projektu pn. „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Raciążu” zakłada po-
prawę warunków społecznych, 
gospodarczych oraz przyrodniczych 
Raciąża. Celem projektu jest popra-
wa systemu zaopatrzenia w wodę, 
zwiększenie stopnia skanalizowania 
terenu, zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni ścieków zapewniają-
ce możliwość oczyszczania ścieków  
z całego miasta oraz dostosowanie 
do obowiązujących wymagań w za-
kresie ochrony środowiska.  Projekt 
zakłada przede wszystkim rozbudo-
wę i modernizację oczyszczalni. Po-

wstanie drugi bioblok wraz z nową 
bazą. Planowane jest osiągniecie 
mocy przerobowych do 6000 użyt-
kowników oraz przepustowości 608 
m? na dobę  W zakres inwestycji 
wchodzi budowa kanalizacji sani-
tarnej dla części Miasta Raciąż oraz 
utworzenie nowych włączeń do sie-
ci kanalizacyjnej. Przeprowadzony 
zostanie audyt, który wskaże, jakie 
ulice nie są jeszcze w pełni skanali-
zowane. Prace są planowane  na uli-
cach: Zawoda, Rzeźniana, Wolno-
ści, Płocka, 11 Listopada, Łąkowa, 
Dworcowa, Zakolejowa, Sportowa 
oraz Warszawska. Burmistrz Ma-

riusz Godlewski zaznaczył, że w wy-
niku audytu może wyniknąć potrze-
ba podłączenia do kanalizacji innych 
ulic, na których takiej infrastruktury 
obecnie brakuje, a nie ma ich w pro-
jekcie. Kolejnym założeniem pro-
jektu jest remont stacji uzdatnia-
nia wody w Witkowie: renowacja 2 
zbiorników naziemnych wody pitnej 
oraz renowacja studni głębinowych..

Sięganie po środki zewnętrz-
ne jest priorytetem w działalności 
burmistrza Mariusza Godlewskie-
go. Dzięki temu nasze miasto regu-
larnie pracuje nad różnego rodzaju 
wnioskami o dofinansowanie . Pra-

ca ta przynosi wymierne efekty 
w postaci dodatkowych pienię-
dzy do budżetu miasta. W ostat-
nim czasie Raciąż pozyskiwał 
spore kwoty z dofinansowań.  
W grudniu było to ok. 1,5 mln 
z rezerwy celowej Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, 
które umożliwiły realizację 
wielu miejskich projektów 
(remonty budynków komu-
nalnych, doposażenie placu  
zabaw przy przedszkolu, mo-
dernizacja szatni w MZS itp.). 
W marcu udało się pozyskać 
kolejne 1,3 miliona złotych. 
Teraz Raciąż otrzyma kolej-
ne ogromne dofinansowanie. 
Korzyści dla mieszkańców 
związane z realizacją moder-

nizacji są znaczące. W krótkim 
okresie czasu będzie to możliwość 
dokonania nowych przyłączeń do 
sieci kanalizacyjnej oraz popra-
wa i podniesienie jakości obsługi 
wodnokanalizacyjnej. W dłuższej 
zaś perspektywie czasu to przede 
wszystkim stabilizacja cen wody  
i ścieków co będzie efektem mo-
dernizacji technologicznej oraz po-
prawy funkcjonowania całości sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej.

Red.
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W sobotę 1 październi-
ka, odbył się – pierwszy raz 
w naszej miejscowości, Fe-
stiwal Tańca Artystycznego. 
Organizowany był przez Pol-
skie Towarzystwo Tanecz-
ne, przy współpracy World 
Artistic Dance Federation 
Polska. Do udziału w rywa-
lizacjach tanecznych zgło-
siło się ponad 120 uczestni-
ków, którzy prezentowali się 
w formach tanecznych takich 
jak: Urban Street, Jazz Dan-
ce, Contemporary balet oraz 
Artistic Dance Show. Były to 
występy osób pojedynczych, 
jak również duetów oraz for-
macji, w skład których wcho-
dziło czasami nawet do 30 
osób. Rywalizacja kierowa-
na była do różnych katego-
rii wiekowych. Począwszy 
od dzieci do 11 lat, poprzez 
kategorie wiekowe 14-15 lat, 
a skończywszy na grupach 
młodzieżowych – powyżej 
15 lat. Jury, w składzie: Da-
nuta Markiewicz-Trylska – 
Członek Honorowy Polskie-
go Towarzystwa Tanecznego, 
licencjonowany sędzia Fre-
estyle i Tańca Towarzyskie-
go; Michał Milewski sędzia 
WADFG, oficjalny przedsta-
wiciel World Artistic Dan-

ce Federation w Polsce oraz 
Anna Głogowska – Mistrzyni 
Świata w Dance Show, trener, 
choreograf a przede wszyst-
kim znana wszystkim, jako 
współprowadząca program 
telewizyjny „Dancing with 
the Stars. Taniec z gwiazda-
mi”. O godzinie 18.00 rozpo-
częła się gala finałowa, gdzie 
byliśmy świadkami zmagań 
uczestników, którzy zosta-
li wyłonieni w części elimi-
nacyjnej, trwającej tego dnia 
od godziny 14.00. Tancerze 
prezentowali efekt swoich 
wielomiesięcznych przygo-
towań. Największe wrażenie, 
zarówno na członkach jury, 
ale także na publiczności, 
zrobiła formacja artystycz-
na Freakshow z Ciechanowa 
ze swoim układem Freedom. 
Zespół ten w fenomenal-
ny sposób przedstawił zna-
czenie wolności. Otrzyma-
li Grand Prix Festiwalu oraz 
nominacje na Mistrzostwa 
Świata World Dadce Artistic 
Dance Federation, które od-
będą się w dniach 22-27 listo-
pada 2016 w Libercu. Radość 
dzieci i młodzieży z tej gru-
py przyprawiała o dreszcze 
– były łzy szczęścia i okrzy-
ki radości. Nominacje taką 

zdobyła również Akademia 
PASO z Warszawy. Nagrodę 
Publiczności otrzymała gru-
pa najmłodszych dzieci, któ-
re przyjechały z Domu Kul-
tury w Trzemesznie (woj. 
wielkopolskie). Był to układ 
"Królewna i żabki". 

Niedziela, 2 paździer-
nika była swoistym świę-
tem dla miłośników tańca 
towarzyskiego. Tego dnia 
przeprowadzono, bowiem 

Mistrzostwa Okręgów Ma-
zowieckiego, Kujawsko-Po-
morskiego, Pomorskiego 
i Świętokrzyskiego Polskie-
go Towarzystwa Tanecz-

nego oraz Otwarty Puchar 
Okręgu Mazowieckiego 
Polskiego Towarzystwa Ta-
necznego. Mieliśmy okazję 
podziwiać zawodowe pary 
taneczne, które w większo-
ści mają już na swoich kon-
tach tytuły mistrzowskie. 
Publiczność mogła również 
podziwiać taniec pary Mi-
chał Le – Sandra Jabłoń-
ska, która w tym roku zdo-
była tytuł Mistrzów Świata 
w tańcach standardowych 
w kategorii par dorosłych 
(Rising Stars). Uczestni-
cy festiwalu rywalizowali 
w tańcach latynoamerykań-
skich i standardowych. Jury 
oceniało pary w składzie: 
Paweł de Pourbaix (sędzia 
główny), Tomasz Reindl, 
Grzegorz Rybicki, Dagma-
ra Korcz, Paulina Glazik, 
Joanna Ziomek, Wojciech 
Przemieniecki, Michał Ska-
wiński i Jacek Fidurski. 
Wszyscy sędziowie to uty-

tułowani tancerze: Mistrzo-
wie Polski, Świata, trenerzy 
i choreografowie. 

Spośród ponad 100 par 
uczestniczących w Festiwalu, 
wyłoniono następujące pary 
Mistrzowskie: 

Kategoria: 8-9 lat – Hass 
Bartosz, Bilińska Nikola – 
START Płońsk

Kategoria: 10-11 lat – 
Ziółek Wiktor, Szustek Alicja 
BLUE CLASSIC Warszawa

Kategoria: 12-13 lat 
Standard – Rencławowicz 
Szymon, Hekselman Laura – 
BLUE CLASSIC Warszawa  
Kategoria: 12-13 lat Latin – 
Rencławowicz Szymon, Hek-
selman Laura – BLUE CLAS-
SIC Warszawa 

Kategoria: 14-15 lat 
Standard – Jaśkowiak Er-
nest, Tydda Martyna – Klub 
Sportowy Polski Taniec

Kategoria: 14-15 lat La-
tin – Brodacki Bartek, Kru-
pa Julia – STUDIO TAŃCA 
WOLF WARSZAWA

Kategoria: 16-20 lat 
Standard – Kucharczyk Ka-
mil, Semenova Polina – Klub 
Sportowy Polski Taniec 

Kategoria: 16-20 lat La-
tin – Figurski Przemysław, 
Prylowski Natalia – CEN-
TRUM TAŃCA Radom

Kategoria: 16-18 lat 
Standard – Kucharczyk Ka-
mil, Semenova Polina – Klub 
Sportowy Polski Taniec 

Kategoria: 16-18 lat La-
tin – Kucharczyk Kamil, Se-
menova Polina – Klub Spor-
towy Polski Taniec

Kategoria: Powyżej 18 
lat Standard – Le Michał, 
Jabłońska Sandra – DUET 
Warszawa

Kategoria: Powyżej 18 
lat Latin – Milcarz Paweł, 
Staniek Dominika – AKA-
DEMIA TAŃCA Warszawa

Kategoria: 40+ Standard 
– Szlendak Robert, Szlendak 

Katarzyna – AKADEMIA 
TAŃCA Warszawa

Kategoria: 40+ Latin – 
Jancik Paweł, Świerczyńska-
-Jancik Joanna – ST. Krystian 
Krzemiński BŁONIE

Kategoria: 50+ Standard 
– Janusz Andrzej, Banaszek 
Agnieszka – AKADEMIA 
TAŃCA Warszawa

Kategoria: 50+ Latin – 
Janusz Andrzej, Banaszek 
Agnieszka – AKADEMIA 
TAŃCA Warszawa

Festiwal Tańca o Puchar 
Wójta Gminy Baboszewo, za-
kończył się późnym wieczo-
rem. Dla tych, którzy wybrali 
się, by być świadkami pięk-
nego, dwudniowego widowi-
ska, był to weekend na wy-
sokim poziomie z dziedziny 
kultury. Miejsca na widow-
ni były wypełnione po brze-
gi. Niestety – mieszkańców 
naszej gminy było bardzo 
mało, co smuci Organizato-
rów. Odwiedzili nas płońsz-
czanie i mieszkańcy okolic, 
a baboszewian była „garstka”. 
Dziwne jest to o tyle, że przy 
tak dużej inicjatywie, impre-
zie na wysokim poziomie, 
z uczestnikami, którzy bio-
rą udział w Ogólnopolskich 
i Światowych konkursach, 
zainteresowanie „naszych” 
było tak znikome. Nie wiemy, 
czy mała frekwencja wynika-
ła z niewiedzy mieszkańców, 
(chociaż informacje o Festi-
walu pojawiały się od dwóch 
miesięcy w Internecie i pra-
sie), czy jest to wynik bra-
ku zainteresowania tańcem, 
czy po prostu bierze się to ze 
zwykłej niechęci i bierności. 
Szkoda, że przeciętny miesz-
kaniec naszej gminy wybie-
ra wieczór przed telewizo-
rem (oglądając np. „Taniec 
z gwiazdami”), a nie woli do-
świadczyć tego „na żywo”. 

Monika Ciska
UG Baboszewo

Festiwal 
Tańca

W pierwszy weekend października w Hali Sportowo-Widowiskowej  
w Baboszewie odbył się II Festiwal Tańca o Puchar Wójta Gminy Babo-
szewo. Tegoroczna impreza podzielona została na dwa dni. 
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PODZIĘKOWANIE
Zarząd Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu w imieniu wszystkich seniorów zrzeszonych w stowarzyszeniu – członków Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klubu 

Seniora i Nauczycielskiego Klubu Seniora serdecznie dziękuje Panu Mariuszowi Godlewskiemu  Burmistrzowi Miasta Raciąż oraz Panu Arturowi Adamskiemu  Dyrektorowi Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego  za zorganizowanie wspaniałych obchodów Dnia Seniora - 2016, których inicjatorem był burmistrz miasta.

Wyróżnieni seniorzy bardzo dziękują Panu Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu oraz Panu Andrzejowi Staniszewskiemu  Przewodniczącemu Rady Miejskiej za docenienie ich pracy na 
rzecz społeczności lokalnej.

Wszyscy seniorzy są wdzięczni Pracownikom MCKSiR za życzliwość i pełne zaangażowanie w przygotowanie programu Dnia Seniora.
Piękna  uroczystość, która dostarczyła wiele radości i wzruszeń, na długo pozostanie w naszej pamięci.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu 
Stefan Modrzejewski

Obchody zapoczątko-
wały uroczystości z wręcze-
niem nagród i wyróżnień. 
W sobotnie popołudnie  
w Miejskim Centrum Kul-
tury Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego  
w Raciążu zgromadzili się se-
niorzy zarówno przedstawi-
ciele wszelkich działających 
lokalnie klubów, jak i Ci nie-
zrzeszeni. Prowadząca Anna 
Mika serdecznie przywitała 
wszystkich przybyłych senio-
rów, kombatantów, członków 
Miejskiej Rady Seniorów, za-
proszonych gości, przedsta-
wicieli władzy miejskiej oraz 
ks. proboszcza Wiesława Ko-
sińskiego. Jako pierwszy głos 
zabrał pomysłodawca uro-
czystości – burmistrz Ma-
riusz Godlewski. Powiedział, 
że to pierwsza tego typu 
uroczystość w naszym mie-
ście. Jednak niezwykle waż-
na. Każdy z nas widzi wokół 
siebie ludzi, którzy budowa-
li i rozwijali swoją pracą na-
sze miasto. To właśnie ich 
wkład i ich pomysły  miały  
i mają znaczący wpływ na 
życie naszego miasta. Wła-
śnie za to chciał im podzię-
kować w tym szczególnym 
dniu. Podkreślał znaczą-
cą rolę i zasługi seniorów  
w wychowaniu i kształtowa-
niu postaw. Ponadto zaakcen-
tował ich znaczący wkład w 
budowę tożsamości społecz-
nej. Zachęcał by młodzi lu-
dzie naśladowali to co robi-
ły starsze pokolenia. Każdy  
z nas naturalnie dąży do bycia 
seniorem – taka kolej życia. Na 
koniec życzył wszystkim do-
brej zabawy. 

Następnie przemówił 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej – Andrzej Staniszewski. 
Twierdził, że choć pierwszy 
raz obchodzimy święto se-
niorów tak uroczyście to jest 
ono niezwykle ważne. Senio-
rzy są źródłem wiedzy, któ-
rą przekazujemy młodym,  
a zdobywa się ją z biegiem 
lat. Zauważył, że w Raciążu 

organizowane są specjalne 
formy współpracy z ludźmi 
starszego pokolenia. Przed-
stawiciele władzy miejskiej 
chętnie współpracują z Radą 
Seniorów, która prężnie działa  
w naszym mieście. Podzięko-
wał za przekazane mądrości, 
zapał, pomysły i pracę. Ży-
czył zdrowia i wszelkiej po-
myślności. Wystąpienie swe 
zakończył cytatem autorstwa 
Benjamina Franklina – „Ten 
się nie starzeje, kto nie ma na 
to czasu”.

Po przemowach przy-
szedł czas na wręczenie 
przez Burmistrza miasta przy 
udziale Przewodniczące-
go Rady Miejskiej statuetek 
za działalność seniorów na 
rzecz społeczności lokalnej. 
Nagrodzeni zostali:

– ksiądz kanonik Stani-
sław Jan Czyż

– pan Zbigniew Adamski 
– długoletni radny 

– pan Jan Chądzyński – 
wiceprezes Nauczycielskiego 
Klubu Seniora, członek Za-
rządu Stowarzyszenia Senio-
rów, Emerytów i Rencistów

– pan Roman Chrzanow-
ski – prezes Miejskiego Koła 
Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej i Byłych Więź-
niów Politycznych

– pani Maria Chyczewska 
– długoletnia Dyrektor Miej-
skiego Zespołu Szkół, czło-
nek Miejskiej Rady Seniorów

– pani Eugenia Giżyńska 
– prezes Klubu Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

– pani Alicja Jeżak – była 

prezes Klubu Seniora
– pan Henryk Kozakie-

wicz – radny powiatowy, były 
burmistrz Raciąża

– pani Maria Kwiatkowska 
– prezes Klubu Seniora, skarb-
nik Stowarzyszenia Seniorów, 
Emerytów i Rencistów

– pan Stefan Modrzejew-
ski – prezes Nauczycielskiego 
Klubu Seniora, prezes Stowa-
rzyszenia Seniorów Emery-
tów i Rencistów, współprze-
wodniczący Raciąskiej Rady 
Działalności Pożytku Pu-
blicznego

– pan Edward Pniewski 
– były prezes Klubu Seniora, 
były naczelnik Gminy i Mia-
sta Raciąż

– pan Jan Staniszewski 
były dyrektor PGKiM

– pan Norbert Szelągow-
ski – długoletni dyrektor Ze-
społu Szkół w Raciążu 

– pani Jadwiga Wyrwał  
– była dyrektor Gimnazjum 
w Raciążu

– pan Józef Wyrwał – 
były dyrektor Zespołu Szkół 
w Raciążu, Przewodniczący 
Miejskiej Rady Seniorów

Pan Stefan Modrzejew-
ski jako Prezes Stowarzysze-
nia podziękował burmistrzo-
wi i dyrektorowi MCKSiR 
za piękną uroczystość, którą 
stworzyli dla seniorów. Dzię-
kował również za docenienie 
pracy społecznej i polityki se-
nioralnej oraz za wszelką po-
moc i zainteresowanie dzia-
łalnością seniorów. Mówił, 
że drzwi do gabinetu bur-
mistrza są dla nich zawsze 

otwarte, a sam burmistrz  
– jak na włodarza miasta 
przystało zawsze stara się roz-
wiązać problemy seniorów. 
Pan Stefan życzył organizato-
rom zdrowia, radości i by „ra-
ciąskie słońce” przyświecało 
w ich codziennej pracy. 

Kolejnym punktem pro-
gramu było wręczenie me-
dali i podziękowań oso-
bom wyznaczonym przez 
Przewodniczących Klubów 
za działalność i zaangażo-
wanie na rzecz własnego 
Klubu. Burmistrz Raciąża  
w asyście Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Raciążu 
oraz Prezesami Klubów wrę-
czyli nagrody następującym 
członkom działających w Ra-
ciążu Klubów: 

Z Klubu Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów:

– pani Jadwiga Buczkow-
ska – były członek Komisji 
Rewizyjnej i zasłużony czło-
nek Klubu

– pani Teresa Ciołkowska 
– były skarbnik i zasłużony 
członek Klubu

– pani Zofia Dziewierzyń-
ska – wiceprezes Klubu, se-
kretarz Stowarzyszenia Senio-
rów, Emerytów i Rencistów

– pani Stanisława Goca-
lińska – członek Komisji Re-
wizyjnej Klubu

– pani Ewa Kaźmierkie-
wicz – były Skarbnik i zasłu-
żony członek Klubu

– pan Edward Świątek  
– zasłużony członek Klubu

Z Klubu Seniora:
– pani Henryka Karwow-

ska – wiceprezes Klubu, wice-
prezes Stowarzyszenia Senio-
rów, Emerytów i Rencistów

– pani Teresa Karwowska 
– skarbnik Klubu

– pani Maria Wszałkow-
ska – sekretarz Klubu

Z Nauczycielskiego Klu-
bu Seniora:

– pani Krystyna Chy-
czewska – skarbnik Klubu

– pani Władysława Ci-
chocka – wiceprezes Klubu

– pani Teresa Koszela  

– sekretarz Klubu
– pan Stefan Kucharczyk 

– przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Klubu

– pani Teresa Kwasiborska 
– sekretarz/kronikarz Klubu

Następnie nadano od-
znaczenia z okazji 70 roczni-
cy historycznego zwycięstwa 
narodów sprzymierzonych 
nad hitlerowskim agresorem 
– przyznano Kombatanckie 
Krzyże Zwycięstwa. Stanowią 
one wyraz szacunku za zasłu-
gi w dziele wyzwolenia kraju,  
a także upowszechniania 
szczytnych tradycji komba-
tanckich. Odznaczenia te 
nadano na wniosek Preze-
sa Miejskiego Koła Związku 
Kombatantów Rzeczypospo-
litej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych pana Romana Chrza-
nowskiego. Odznaczenia 
wręczył Prezes Zarządu Okrę-
gowego – pułkownik w stanie 
spoczynku Wacław Szewczyk. 
Uhonorowani zostali:

– Podporucznik Kazi-
mierz Adamski

– pan Roman Chrzanowski
– Szeregowy Tadeusz Dal-

kiewicz
– pani Marianna Kopcińska 
– pani Marianna Król
– pani Krystyna Lewan-

dowska
– pani Irena Nowakowska
– Szeregowy Stanisław 

Piórkowski
– pani Teresa Piwowarska
– pani Teresa Pniewska
Kombatancki Krzyż Zwy-

cięstwa przyznawany jest 
również za wspieranie dzia-
łań Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej i Byłych 
Więźniów Politycznych oraz 
za upowszechnianie szczyt-
nych tradycji kombatanc-
kich w środowisku lokalnym. 
W uznaniu tych szczegól-
nych zasług odznaczenia  
otrzymali:

– Burmistrz Miasta Ra-
ciąża – Mariusz Godlewski

– Wójt Gminy Raciąż  
– Ryszard Giszczak

– Skarbnik Miasta Ra-

ciąża – Maria Małgorzata  
Karwowska

Zgromadzeni na sali od-
śpiewali hymn Państwowy 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Była to bardzo uroczysta,  
a zarazem przejmująca  
i wzruszająca chwili. Głos  
w tym podniosłym momen-
cie zabrał dyrektor MCKSiR 
w Raciążu Artur Adamski. 
Złożył życzenia wszystkim 
seniorom.  Według niego je-
dynym słowem  jakie chciał-
by i może powiedzieć w tym 
momencie to słowo „dzię-
kuję”. Podkreślił, że bez do-
konań i zasług m.in. zgro-
madzonych na uroczystości 
seniorów, nie było by go tutaj. 
Poprzez swoją walkę, edu-
kację czy zdobyte doświad-
czenie wnieśli oni bezcenny 
wkład w budowanie lepszego 
jutra dla przyszłych pokoleń. 

Po oficjalnej części ob-
chodów Dnia Seniora przy-
szedł czas na poczęstunek. 
Raciąskie obchody Dnia 
Seniora uznane zostały za 
udane. Uczestnicy byli za-
dowoleni i dumni z organi-
zacji uroczystości z okazji 
ich święta. Miejmy nadzieję, 
że za rok ponownie uda nam 
się spotkać, w równie dużym 
gronie

Obchody Dnia Seniora 
miały na celu okazanie sza-
cunku dla każdego senio-
ra każdy wniósł swój wkład  
w rozwój naszego miasta. Za 
dołożoną „cegiełkę” w wy-
chowanie i kształtowanie ko-
lejnych pokoleń. Warto ko-
rzystać z ich doświadczenia. 
Dbajmy by byli z nami jak 
najdłużej.

Za pomoc w organizacji 
poczęstunku na obchodach 
Dnia Seniora dziękujemy 
Pani Iwonie Trzcińskiej i Panu  
Andrzejowi Marszałowi oraz 
pracownikom MCKiR.

Paula

Seniorzy uhonorowani przez władze miasta
Dzień Seniora to uroczystość obchodzona nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach. W podziękowaniu w zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnej społeczno-
ści – 15 października w Raciążu – po raz pierwszy w historii – zorganizowane zostały przez burmistrza Mariusza Godlewskiego przy współpracy z dyrektorem 
MCKSiR Arturem Adamskim w porozumieniu z miejskimi seniorami zrzeszonymi w Klubach – obchody z okazji Dnia Seniora.
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Kronika OSP

Zdarzenie nr 124/2016
16.09.2016 r. – Pożar drzewa 
w miejscowości Zdunówek 
(gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 125/2016
17.09.2016 r. – Pożar budynku 
– Pl. A. Mickiewicza w Raciążu. 

Zdarzenie nr 126/2016
17.09.2016 r. – Zabezpieczenie 
meczu Błękitni Raciąż – Mazo-
via Mińsk Mazowiecki (4:2).

Zdarzenie nr 127/2016
20.09.2016 r. – Pożar mieszka-
nia w miejscowości Witkowo 
(gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 128/2016
01.10.2016 r. – Zabezpieczenie 
meczu Błękitni Raciąż – Czarni 
Węgrów (2:0).

Zdarzenie nr 129/2016
03.10.2016 r. – Usunięcie drze-
wa powalonego na jezdnię 
w miejscowości Pólka-Raciąż 
(gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 130/2016
04.10.2016 r. – Usuniecie zwisa-
jącego konaru drzewa w miej-
scowości Kraszewo-Czubaki. 
(gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 131/2016
04.10.2016 r. – Pożar instalacji 
elektrycznej w domu jednoro-
dzinnym – Kraszewo-Czubaki 
(gm. Raciąż). 

Zdarzenie nr 132/2016
04.10.2016 r. – Usunięcie po-
walonego na jezdnię konaru 
drzewa w miejscowości Młody 
Niedróż (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 133/2016
04.10.2016 r. – Usunięcie 
z jezdni powalonego drzewa 
w miejscowości Kraszewo-Pod-
borne (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 134/2016 
09.10.2016 r. – Otwieranie 
drzwi w mieszkaniu – Raciąż 
ul. Piłsudskiego.

Zdarzenie nr 135/2016 
15.10.2016 r. – Zabezpieczenie 
meczu w Raciążu Błękitni Ra-
ciąż – Dolcan Ząbki (2-3).

Zdarzenie nr 136/2016
15.10.2016 r. – Kolizja drogowa 
w miejscowości Pólka-Raciąż. 
(gm. Raciąż).

Więcej informacji na stronie 
www.ospraciaz.pl i www.face-
book.com/ospraciaz/

Wprowadzone zmiany mają na 
celu nadanie właściwej rangi sta-
nowisku dzielnicowego i zadaniom 
przez niego realizowanym, ukie-
runkowując je na działania prospo-
łeczne oraz aktywizację podmiotów 
funkcjonujących w obszarze bez-
pieczeństwa. Zarządzenie wprowa-
dza szereg nowych rozwiązań, ale 
modyfikuje i doprecyzowuje do-
tychczas stosowane. Konstytuuje 
wykorzystywanie nowych kanałów 
komunikacji w postaci Interne-
tu oraz poczty elektronicznej. In-
stytucja dzielnicowego, obok two-
rzenia map zagrożeń, odtwarzania 
wybranych posterunków Policji, 
jest jednym z trzech głównych ele-
mentów służących uspołecznianiu 
działań Policji. Zarządzenie w spo-
sób jednoznaczny reguluje sposób 
przydzielania zadań dzielnicowym 
(który ma swoją wyraźną specyfi-
kę) oraz zapewnienie nadzoru nad 
przebiegiem służby obchodowej, co 
jest szczególnie istotne nie tylko dla 
zapewnienia optymalnego obiegu 
informacji, ale przede wszystkim ze 
względu na bezpieczeństwo fizycz-
ne i prawne dzielnicowego, który 
przecież, co do zasady, pełni służbę 
samodzielnie.

O najważniejsze kwestie posta-
nowiliśmy zapytać u źródła – czyli 
przedstawicieli policji. Odpowiedzi 
na pytania udzielił Naczelnik Wy-
działu Prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Płońsku podinsp. 
Robert Olejniczak.

Na czym polega rola dzielnico-
wego w dzisiejszych czasach?

Każdy dzielnicowy to poli-
cjant „pierwszego kontaktu” i ogni-
wo łączące Policję ze społeczeń-
stwem. Funkcjonariusz pełniący 
rolę dzielnicowego ma przypisa-
ny rejon służbowy, który powinien 
znać jak własną kieszeń, zarówno 
pod względem topograficznym jak 

i społecznym. To do dzielnicowe-
go każdy mieszkaniec danego rewi-
ru może się zwrócić o pomoc, po-
radę prawną czy też poinformować  
o zagrożeniach i problemach nęka-
jących obywateli. Z funkcją dzielni-
cowego ściśle wiąże się też współ-
praca z instytucjami pomocowymi 
i działającymi na rzecz lokalnego 
bezpieczeństwa, a także z placówka-
mi oświatowymi. Dodatkowo dziel-
nicowi prowadzą spotkania środo-
wiskowe i indywidualne rozmowy  
z obywatelami, w czasie których 
mówią między innymi o tym jak za-
pobiegać zagrożeniom.

Jakie zmiany wprowadza Za-
rządzenie Komendanta Głównego 
Policji w sprawie metod i form wy-
konywania zadań przez dzielnico-
wego i kierownika dzielnicowych?

Zarządzenie to umożliwi-
ło przede wszystkim odciążenie 
dzielnicowych od zadań admini-
stracyjnych i czynności biurowych. 
Dzielnicowi nie będą kierowani do 
innych zadań służbowych takich 
jak:   służba patrolowa, realizacja 
doprowadzeń na podstawie wpły-
wających do KPP nakazów, pro-
wadzenie czynności w sprawach  
o wykroczenia, prowadzenie postę-
powań sprawdzających i przygoto-
wawczych czy zadania realizowa-
ne w ramach struktur NPP, tylko 
skupią się na wykonywaniu zadań 
ściśle związanych z funkcją dziel-
nicowego. Zarządzenie dodatkowo 
ogranicza zakres prowadzonej do-
kumentacji i konstytuuje wykorzy-
stanie nowych kanałów komunika-
cji w postaci Internetu oraz poczty 
elektronicznej. Nowością jest opra-
cowywanie przez dzielnicowych w 
cyklach półrocznych  Planu działań 
priorytetowych dla rejonu służbo-
wego, co ma uspołecznić zadania 
realizowane przez tych funkcjo-
nariuszy i wpłynąć na   tworzenie 

się lokalnych koalicji na rzecz bez-
pieczeństwa. Poza zarządzeniem  
w ostatnim czasie wprowadzone zo-
stały tez nowe narzędzia w postaci 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa i aplikacji Moja Komenda, 
które mają ułatwić i wzmocnić ko-
munikację ze społeczeństwem.

Jakie znaczenie mają one  
dla społeczności raciąskiej?

Dzielnicowi z Komisariatu Po-
licji w Raciążu nawet przed wej-
ściem w życie nowego zarządzenia 
większość czasu spędzali w   rejo-
nie służbowym, a realizowane przez 
nich czynności były na poziomie do-
brym. Odciążeni od zajęć niezwiąza-
nych ściśle z funkcją dzielnicowych, 
będą mogli jeszcze zwiększyć swoją 
aktywność w kontaktach ze społecz-
nością lokalną w zakresie rozwiązy-
wania problemów dotyczących bez-
pieczeństwa i porządku prawnego. 
Wzrośnie też wiedza dzielnicowych 
na temat problemów w przydzielo-
nych rejonach służbowych oraz spo-
sobów ich rozwiązania. 

Jak należy oceniać wprowa-
dzone zmiany? Jako pozytywne 
czy negatywne?

Wprowadzone zmiany wpłyną 
pozytywnie na sposób postrzega-
nia dzielnicowych przez społeczeń-
stwo. Uspołeczni się rola dzielni-
cowego w budowaniu właściwego 
poziomu ładu i porządku publicz-
nego. Dzielnicowi będą mogli sku-
pić się na swojej pracy i zaplanować 
ją tak, by pozyskać większą wiedzę 
na temat obsługiwanych przez sie-
bie rejonów i na działaniach profi-
laktycznych. Faktycznie będą mogli 
stać się w oczach obywateli „poli-
cjantami pierwszego kontaktu”.

Jakie rejony   - dla działań 
dzielnicowych – zostały wydzielo-
ne w Raciążu?

Rejony działań dzielnicowych 
z Komisariatu Policji w Raciążu 
nie zmienią się. Teren miasta Ra-
ciąż nadal obsługiwał będzie mł. 
asp. Robert Kędzierski, a na terenie 
gminy pozostanie dwóch dzielnico-
wych: mł. asp. Witold Domarecki  
i st. asp. Marcin Leśniak. Szczegó-
łowy podział rejonów dostępny jest 
na naszej stronie internetowej oraz 
w aplikacji Moja Komenda.

Program zmian został określo-
ny „Dzielnicowy bliżej nas” czy to 
oznacza, że dzielnicowi będą mieli 
mniej pracy biurowej, a skupią się 
na działaniu na rzecz społeczności 
miejskiej i ich problemów?

Dokładnie takie jest założenie 
tego programu. „Dzielnicowy bliżej 
nas” to program MSWiA, w którym 
odchodzi się od koncepcji „policji 
na telefon”. Dzielnicowi będą mieli 
lepszy kontakt z osobami zamiesz-
kującymi na terenie obsługiwanych 
przez nich rejonów służbowych, 
tym samym będą bliżej obywateli. 
Dzięki zmianom maja lepiej orien-
tować się w lokalnych zagrożeniach. 
Wcześniejsze rozwiązania negatyw-
nie wpływały na realizację jednego 
z kluczowych zadań dzielnicowych, 
dotyczącego profilaktyki społecz-
nej, współpracy ze społecznościami 
lokalnymi oraz inicjowania dzia-
łań na rzecz podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa. Teraz   dzielnicowi 
będą mogli w pełni skupić się na 
swojej pracy i działaniu na rzecz lo-
kalnych społeczności.

Czy w raciąskiej policji zo-
stały już wdrożone plany zawarte  
w Zarządzeniu?

Zarządzenie weszło w życie  
w dniu 1 lipca 2016r. i jest realizowa-
ne. Dzielnicowi już więcej czasu spę-
dzają w swoich rejonach służbowych 
i na realizacji przypisanych zadań.

Paula

Dzielnicowy bliżej nas
W ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące dzielnicowych – wprowadzone zostały zarządzeniem nr 5 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 czerwca 2016r w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Nowy radiowóz dla 
raciąskiej policji

29 września na placu apelo-
wym Komendy Powiatowej Policji  
w Płońsku odbyło się uroczyste 
przekazanie trzech nowym radio-
wozów dla płońskiej policji. Za-
kup nowych aut możliwy był dzię-
ki wsparciu finansowemu ze strony 
lokalnych samorządów: Starostwa, 
Miasta Płońsk, Miasta i Gminy Ra-
ciąż oraz gmin Płońsk, Baboszewo, 
Sochocin i Dzierzążnia.

Kapelan płońskiej policji ks. Ed-
mund Makowski poświęcił pojazdy 
i modlił się o bezpieczeństwo ich 
użytkowników.   Starosta Płoński, 
Burmistrz Miasta Płońsk, Skarbnik 
Miasta Raciąż  oraz wójtowie gmin 

Płońsk, Baboszewo, Raciąż, Socho-
cin i Dzierzążnia uroczyście wrę-
czyli policjantom kluczyki i doku-
menty do nowych radiowozów.

Wszystkie nowe pojazdy to 
oznakowane Kie Ceed Kombi. Jed-
nym z nich jeździć będą policjan-
ci z Komisariatu Policji w Raciążu. 
Pozostałe dwa trafiły do: Wydziału 
Ruchu Drogowego oraz  dzielnico-
wych w Płońsku.

Red.

Opłaty za wodę 
i ścieki w kasie UM

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej infor-
muje że, od dnia 01.11.2016 r. opła-

ty należy uiszczać w kasie Urzędu 
Miasta przy Pl. A. Mickiewicza 17 
w Raciążu . Jednocześnie zachę-
camy do dokonywania płatności 
za wodę, ścieki i usługi PGKiM na 
konto bankowe o numerze 55 8233 
0004 0000 0198 2001 0001 

Co nowego w PGKiM?

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej infor-
muje, że w miesiącu wrzesień zosta-
ły rozpoczęte prace na ulicy Płockiej 
polegające na gracowaniu i oczysz-
czeniu chodników, dodatkowych 
pasów włączania się do ruchu. Od-
mulone i udrożnione zostały także 
cieki wodne odprowadzające wody 
deszczowe do rowów melioracyj-

nych. Prace będą kontynuowane  
w miesiącu październik do mo-
mentu przywrócenia dróg, chod-
ników oraz urządzeń meliora-
cyjnych do stanu pierwotnego. 
Wykonane prace ułatwią komuni-
kację oraz poprawią bezpieczeństwo 
dla użytkowników drogi. Ponadto zakoń-
czono układanie nowej nawierzchni  
i zmieniono układ parkingu przy 
ul. Kilińskiego 58. Kontynuujemy 
również cykliczne oczyszczanie stu-
dzienek przy użyciu samochodu 
specjalistycznego WUKO ostatnie 
prace odbyły się 22.09.2016 r. oraz 
12.10.2016 r. 

PGKiM



17,,Puls Raciąża” nr 10 (57) 2016 Baboszewo – rozmaitości

Wychowanie dzieci  
w wieku przed-
szkolnym w zakre-
sie dbałości o własne 
bezpieczeństwo kon-
centruje się zwykle 
wokół kształtowania 
u dzieci umiejętności 
bezpiecznego porusza-
nia się po drogach. 

Dziecko od najmłod-
szych lat jest uczestnikiem 
ruchu drogowego. Jednym 
z wielu zadań określonych 
w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego 
jest, poznanie i przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa na 
terenie przedszkola i poza 
nim. Zgodnie z ustawą 
o ruchu drogowym dziecko 
siedmioletnie jest już peł-
noprawnym uczestnikiem 
ruchu drogowego. Dlatego 
do tego uczestnictwa należy 
je przygotować.

Działania nauczycieli 
obejmują:

– rozwijanie zdolności 
poznawczych, takich jak: 
uwaga, myślenie przyczy-
nowo skutkowe, spostrze-
gawczość

– kształcenie umiejętno-
ści bezpiecznego poruszania 
się w ruchu w charakterze 
pieszego, pasażera

– rozwijanie: umiejętno-
ści przewidywania, podej-
mowania właściwych decyzji, 
wyobraźni

– wyrobienie umiejęt-
ności radzenia sobie w sytu-
acjach trudnych, jak również 
niesienia pomocy osobom 
poszkodowanym

– przygotowanie do roli 
opiekuna młodszego ro-
dzeństwa

– kształtowanie zrozu-
mienia i szacunku dla innych

– rozwijanie odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo 
swoje i innych

– rozbudzanie zaintereso-
wań rozwojem motoryzacji

Dzięki nauczycielowi 
dzieci poznają: reguły zacho-
wania się pieszych zarów-
no podczas poruszania się 
po chodniku, jak i w czasie 
przechodzenia przez jezdnię, 
zapoznają się z sygnalizacją 

świetlną. Dzieci poznają sy-
gnały nadawane przez poli-
cjanta kierującego ruchem, 
zasady poruszania się pieszo 
poza miastem, zasady korzy-
stania ze środków komuni-
kacji publicznej. Nauczyciel 
uczy je jak należy się bez-
piecznie bawić, dzieci pozna-
ją wybrane znaki drogowe.

Bardzo ważnym elemen-
tem wychowania komuni-
kacyjnego jest: współpra-
ca przedszkola z rodzicami, 
a także spotkania z przedsta-
wicielami policji. 

W piątek 30 września 
2016r zaprosiliśmy, do na-
szego przedszkola pana 
Policjanta Radosława Sob-
czyńskiego, będącego za-

razem rodzicem naszych 
wychowanków – Michała 
i Dominiki. Przedszkola-
ki dowiedziały się jak waż-
na i odpowiedzialna jest 
jego praca, jakie są zasady 
uczestnictwa w ruchu dro-
gowym oraz o różnych nie-
bezpiecznych sytuacjach, 
które mogą zagrażać małe-
mu dziecku. Podczas spo-
tkania dzieci dowiedziały 
się o tym, jak bezpiecznie 
poruszać się po drogach, 
podróżować samochodem, 
bawić w domu i w przed-
szkolu, oraz jak reagować 
w sytuacji innych zagrożeń, 
m.in., kiedy zauważy się po-
żar, itp. Gość ostrzegał też 
przed osobami nieznajo-
mymi, z którymi nie wolno 
rozmawiać oraz wpuszczać 
ich do domu. Przedszkolaki 
mogły też zobaczyć, jak wy-
gląda strój policjanta, w tym 
policyjną czapkę i kajdanki.

W podziękowaniu za cie-
kawe spotkanie, przybliżenie 
i usystematyzowanie zasad 
bezpieczeństwa dotyczącego 
ruchu drogowego i bezpiecz-
nej zabawy przedszkolaki 
wręczyły policjantowi laurki.

Była to bardzo pouczają-
ca lekcja o przestrzeganiu za-
sad bezpieczeństwa, która na 
pewno pozostanie dzieciom 
na długo w pamięci!

Janina Bogdana 
Macikowska

Dyrektor Przedszkola 
w Baboszewie

Policjant w przedszkolu

Dzień Seniora
W środę 19 października 

obchodzony był Dzień Senio-
ra. Wójt Gminy Baboszewo 
wraz z pracownikami Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Baboszewie spotkał się 
z seniorami w Gminnej Świe-
tlicy Środowiskowej w Babo- 

szewie. Uroczystość zaini-
cjowana została przez człon-
ków Koła Związku Emerytów 
i Rencistów w Baboszewie, 
którzy od wielu lat obchodzą 
to święto. W spotkaniu, brało 
udział około 30 osób. Uświet-
nione ono było poczęstun-

kiem, przygotowanym przez 
samych seniorów. Obchody 
ubarwiła muzyka przygoto-
wana przez pana Marka Gier-
kowskiego, która była do-
stosowana do uczestników, 
i która wprawiła wszystkich 
w taneczny nastrój.
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Na świecie bieganie staje się coraz modniej-
sze, i tym samym coraz więcej osób uprawia 
ten sport. Nie inaczej jest i w gminie Babosze-
wo, gdzie, co chwilę można spotkać biegające 
osoby. Bieganie nie dość, że poprawia sylwet-
kę, ale także rozjaśnia umysł.

Na świecie, jak i w Polsce organizowanych jest bardzo 
dużo zawodów biegowych (najczęściej w weekendy), w któ-
rych biorą udział również mieszkańcy Gminy Baboszewo. 
Są to: Marek i Małgorzata Dziegielewscy, Dariusz Muraw-
ski, Marcin Kłoszewski, Marta Gulaszewska oraz Grzegorz 
Witulski. Wszyscy, na co dzień reprezentują Klub Biegacza  
Im. P. Sękowskiego w Płońsku.

Jesienne starty naszych biegaczy

Na Festiwal Biegowy do Krynicy Morskiej, który odbywał 
się w dniach 9-11.09.2016 roku, udali się Państwo Dzięgielew-
scy z Dłużniewa. Pan Marek pokazał klasę, w każdym z trzech 
biegów wygrywając swoją kategorię wiekową. Bardzo dobrze 
w biegu na 10 km zaprezentowała się również żona Pana Mar-
ka Małgorzata.

09.09.2016 PKO Festiwal Biegowy dystans: 15km
Miejsce 10 – Marek Dzięgielewski czas: 01:00:30 (Pierwszy 
w swojej kategorii wiekowej)
Bieg ukończyło osób: 139

10.09.2016 PKO Festiwal Biegowy „Życiowa Dziesiątka 
o Puchar Radia RMF FM” dystans: 10 km
Miejsce: 22 – Marek Dzięgielewski czas: 00:34:57 (Pierwszy 
w swojej kategorii wiekowej)
Miejsce: 682 – Małgorzata Dzięgielewska czas: 00:53:08
Bieg ukończyło osób: 1487

11.09.2016 PKO Festiwal Biegowy „Konspol Półmaraton” 
dystans: 21,0975 km
Miejsce: 10 – Marek Dzięgielewski czas: 01:19:55 (Pierwszy 
w swojej kategorii wiekowej)
Bieg ukończyło osób: 540

16.09.2016 Pułtuski Festiwal Biegów „Bieg Wokół Najdłuż-
szego Rynku w Europie” dystans: 1600 m
Miejsce: 10 – Marek Dzięgielewski, czas: 00:05:05

Miejsce: 16 – Dariusz Murawski czas: 00:05:26
Miejsce: 81 – Małgorzata Dzięgielewska czas: 00:07:38
Bieg ukończyło osób: 106

16.09.2016 Pułtuski Festiwal Biegów „Nocny Bieg Śladami 
Historii Pułtuska” dystans: 3400 m
Miejsc: 9 – Marek Dzięgielewski czas: 00:11:11
Miejsce: 12 – Dariusz Murawski czas: 00:12:00
Miejsce: 60 – Małgorzata Dzięgielewska czas: 00:16:46
Bieg ukończyło osób: 106

17.09.2016 Pułtuski Festiwal Biegów „Bieg Mateuszowy” 
dystans: 5 km
Miejsce: 7 – Marek Dzięgielewski czas: 00:17:08
Miejsce: 10 – Dariusz Murawski czas: 00:18:17
Miejsce: 22 – Marcin Kłoszewski czas: 00:20:33 – rekord ży-
ciowy
Miejsce: 66 – Małgorzata Dzięgielewska czas: 00:25:13
Bieg ukończyło osób: 106

18.09.2016 Pułtuski Festiwal Biegów „Bursztynowy Bieg po 
Puszczy Białej” dystans: 10 km
Miejsce: 7 – Marek Dzięgielewski czas: 00:35:24
Miejsce: 11 – Dariusz Murawski czas: 00:37:59
Miejsce: 67 – Małgorzata Dzięgielewska czas: 00:52:21
Bieg ukończyło osób: 107

18.09.2016 Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin „III Bieg 
Czterech Generałów” dystans: 10 km
Do Nowego Dworu Mazowieckiego na Bieg Czterech Gene-
rałów (10 km), wokół Twierdzy Modlin, udał się Pan Marcin 
Kłoszewski, który ustanowił swój rekord życiowy, jednocze-
śnie poprawiając swój wynik na tej trasie o 15 minut.
Miejsce: 50 – Marcin Kłoszewski czas: 00:41:54 – rekord życiowy 
Bieg ukończyło osób: 724

25.09.2016 XXXVIII PZU Maraton Warszawski Pan Mar-
cin Kłoszewski zadebiutował na dystansie 42 km i 195 metrów 
– jak na debiut poszło mu bardzo dobrze, tym samym został 
maratończykiem.
Miejsce: 2633 – Marcin Kłoszewski czas: 03:58:35 Debiut!
Bieg ukończyło osób: 5924

02.10.2016 Wieliszewski Crossing Jesień: dystans: 8,2 km
Na Wieliszewski Crossing do Wieliszewa zawitał komplet na-
szych biegaczy, Państwo Marek i Małgorzata Dzięgielewscy, 
Pan Dariusz Murawski i Pan Marcin Kłoszewski. Pan Marek 
zajął 2 miejsce, cały cykl crossingu kończąc na 1 miejscu. Pan 
Dariusz zakończył cały cykl na 3 miejscu w swojej kategorii 
wiekowej. Pani Małgorzata podczas Wieliszewskiego Crossin-
gu uplasowała się na 1 miejscu w swojej kategorii wiekowej.
Miejsce: 2 – Marek Dzięgielewski czas: 00:29:52 (Pierwszy 
w swojej kategorii wiekowej)
Miejsce: 11 – Dariusz Murawski czas: 00:32:44
Miejsce: 61 – Marcin Kłoszewski czas: 00:38:48
Miejsce: 164 – Małgorzata Dzięgielewska czas: 00:45:28 
(Pierwszy w swojej kategorii wiekowej)
Bieg ukończyło osób: 308

09.10.2016 Płock – „V Tumska Dycha”dystans: 10 km
Miejsce: 10 – Marek Dzięgielewski czas: 00:33:42 (Pierwszy 
w swojej kategorii wiekowej)
Miejsce: 54 – Marcin Kłoszewski czas: 00:42:08
Miejsce: 183 – Małgorzata Dzięgielewska czas: 00:50:06 (Dru-
ga w swojej kategorii wiekowej)
Bieg ukończyło osób: 358

15.10.2016 XXI Bieg Niepodległości – Skrwilno – dystans: 10 km
Miejsce: 3 – Marek Dzięgielewski czas: 00:34:08 (Pierwszy 
w swojej kategorii wiekowej)
Miejsce: 7 – Dariusz Murawski czas: 00:37:12 (Drugi w swojej 
kategorii wiekowej)
Miejsce: 30 – Marcin Kłoszewski czas: 00:42:25
Miejsce: 64 – Małgorzata Dzięgielewska czas: 00:51:26 (Trze-
cia w swojej kategorii wiekowej)
W dodatkowej klasyfikacji małżeństw państwo Dzięgielewscy 
zajęli 2 miejsce.
Bieg ukończyło osób: 91

Gratulujemy
Redakcja Baboszewo

Rozbiegana Gmina Baboszewo
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Wieści z parafii
Spotkanie rad 
parafialnych w Popowie

Dnia 08-10-2016 w Ośrod-
ku Charytatywno-Szkoleniowym 
w Popowie odbyło się spotkanie 
poświęcone roli Parafialnych Rad 
Duszpasterskich w życiu para-
fii. Spotkanie składało się z trzech 
konferencji z przerwami na kawę  
i obiad, a rozpoczęło się od modli-
twy do Ducha Świętego.  

Konferencję pierwszą na temat: 
„Świeccy – jak obudzić olbrzyma?” 
wygłosił ks. prałat Wiesław Gutowski.  

Konferencja druga „Rady Pa-
rafialne czy i po co ?” wygłosił ks. 
inf. Marek Smogorzewski, któ-
ry zapoznał zebranych z obowią-
zującymi dokumentami Kościoła  
o Parafialnych Radach Duszpaster-
skich. Dokumenty II Soboru Wa-
tykańskiego: Dekret o pasterskich 
zadaniach biskupów w Kościele, 
Dekret o apostolstwie świeckich. 
Dokumenty partykularne o Para-
fialnych Radach Duszpasterskich: 
II Synod Plenarny, Synod Diecezji . 

Trzecia Konferencja: „Nowa 
ewangelizacja parafii”  - prelegent 
prof. Iwona Zielonka, Dyrektor 
Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. 
Łukasza w Płocku. Pani dyrektor 
przedstawiła swoje przemyślenia 
na temat nowej ewangelizacji. 

Spotkanie zakończyła Eucharystia.
Andrzej Sendal
Grażyna Rybka 

Terminy uroczystości 
parafialnych

Młodzież przyjęła sakrament  
bierzmowania z rąk J. E. ks. Bisku-
pa Romana Marcinkowskiego 23 
października 2016 roku w czasie 
Mszy Św. o godz.14:30.

Dzieci z klas czwartych przy-
stąpią do Odnowienia Przyrzeczeń 
Chrztu świętego  14 maja 2017 roku 
w czasie Mszy świętej o godz. 9.30.

Dzieci z klas piątych przystą-
pią do Odnowienia Przyrzeczeń 
Chrztu świętego 14 maja 2017 roku 
w czasie Mszy św. o godz. 11:30.

Dzieci z klas trzecich przystą-
pią do Pierwszej Komunii świętej 
28 maja 2017 roku w czasie Mszy 
świętej o godz. 11.30.

Prosimy Wszystkich o modli-
twę w intencji dzieci i młodzieży, 
by dobrze przygotowali się do tych 
uroczystości. 

Duszpasterze i Katecheci

Pielgrzymka do Smardzewa

Członkowie Kół Żywego Ró-
żańca oraz wszyscy czciciele ró-
żańca wraz ze swoimi Księżami 
opiekunami uczestniczyli w IV 
Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Ży-
wego Różańca w sobotę 8 paździer-
nika 2016 r. w sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Smardzewie. 
Wśród pielgrzymów znaleźli się 
również wierni z naszej parafii. 
W programie spotkania, które-
go główną intencją była modlitwa  
o powołania kapłańskie, zakonne  
i misyjne, znalazła się Msza św. kon-
celebrowana pod przewodnictwem  

J. E. Biskupa Płockiego Piotra Li-
bery, świadectwo Jana Budziasz-
ka, perkusisty zespołu ,,Skaldowie”, 
wspólna modlitwa różańcowa (ta-
jemnice radosne, przewodniczył 
ks. Grzegorz Mierzejewski i dzieci 
z Papieskich Dzieł Misyjnych Die-
cezji Płockiej), śpiew i braterskie 
spotkanie. Łącznie, w tegorocznym 
zjeździe kół żywego różańca wzię-
ło udział ponad 3 tysiące pielgrzy-
mów z całej diecezji. 

Święty Jan Paweł II
 – Nasz Patron

W niedzielę, 9 października, pod-
czas Mszy św. o godz. 10.00 z okazji 
XVI Dnia Papieskiego uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum   
w Raciążu wystawili przedstawienie 
pt. ,,Święty Jan Paweł II – Nasz Patron”.  
W krótkim przedstawieniu, trwają-
cym 15-20 minut dzieci opowiedzia-
ły historię człowieka, który na wzór 
świętego Pawła pielgrzymował po ca-
łym świecie, głosząc naukę Chrystusa  

o miłości Boga i bliźniego. Wcie-
lając się z pełnym zaangażowa-
niem w role małego Lolka, dorosłe-
go Karola i Wielkiego Jana Pawła II  
– Świętego Papieża uczniowie poka-
zali w kilku odsłonach życie swojego 
patrona.  Przedstawienie było bardzo 
udane i zostało nagrodzone gromki-
mi brawami. Podziękowanie za po-
moc w przygotowaniu przedstawie-
nia ks. Sebastian Krupiński  skierował 
do Dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Raciążu i ich Rodzicom, katechetkom  
– pani Elżbiecie Romanewicz i pani 
Annie Wiśniewskiej, organiście  
– panu Robertowi Szymborskie-
mu, kościelnemu – panu Januszo-
wi Mięszanek, pracownikom DPS 
w Kraszewie Czubakach, ks. Jarosła-
wowi Szumańskiemu, panu Wojcie-
chowi Biesiekierskiemu, pracowni-
kom MCKSiR - panom Adamowi, 
Krzysztofowi i Marcinowi oraz dy-
rektorowi MCKSiR panu Arturowi 
Adamskiemu

 Marianna Góralska

Grupa Wyrwani z Niewoli od 
6 lat zajmuje się działalnością pro-
filaktyczną i ewangelizacyjną na 
rzecz dzieci i młodzieży. Tworzą 
ją Jacek Zajkowski i Piotr Zalew-
ski. Pokazują oni świat, w którym 
można być szczęśliwym, żyć z pasją, 
rozwijać swój potencjał i dzielić się 
nim z innymi, całkowicie bez wszel-
kich używek, takich jak alkohol,  
narkotyki.

Kilka słów o twórcach projektu, 
którzy realizują swój program pro-
filaktyczny, jednocześnie dają świa-
dectwo wiary, używają popularnego 
nośnika - muzyki hip-hop . 

Jacek Zajkowski jest artystą 
hiphopowym i profilaktykiem, 
współtwórca grupy Wyrwani z Nie-
woli. Wydał dwie płyty. Za ostat-
nią otrzymał nagrodę główną Fe-
niks 2015 w kategorii ,,muzyka  
chrześcijańska”.

Piotr Zalewski jest profilakty-
kiem, współzałożycielem grupy 
Wyrwani z Niewoli, studentem psy-
chologii, autorem książki ewangeli-
zującej pt. ,,Wyrwani z Niewoli”. 

Nawiązują bezpośredni kontakt 
z młodzieżą na swoich spotkaniach, 
ponieważ są autentyczni w swoim 
przekazie. Znają problemy i potrze-
by młodzieży, bo sami przeżywali to 
jeszcze kilka lat temu. Ich program 

profilaktyczny pozwala na zdobycie 
zaufania młodzieży i zmianę jej po-
glądów. Młodzież otwiera się na ich 
przekaz. Obdarza zaufaniem. 

Są autorami programu profilak-
tycznego ,,Ku wolności”. Struktura 
programu profilaktycznego obej-
muje trzy elementy: koncert mu-
zyki rap w nurcie chrześcijańskim, 
świadectwa życia osoby, która wy-
szła z uzależnienia oraz dynamicz-
nej i ciekawej profilaktyki opartej o 
ewangeliczny przekaz. To wszystko 
znalazło się również podczas kon-
certu profilaktycznego, który od-
był się w Zespole Szkół w Racią-
żu. Rozpoczął go Jacek Zajkowski, 

który opowiedział zgromadzonej 
w auli młodzieży o doświadczeniu 
miłości, o potrzebie miłości i szczę-
ścia oraz, że poszukując jej łatwo się 
pogubić. Opowiedział też w prosty 
sposób o tym, jak strach przed od-
rzuceniem prowadzi w świat uży-
wek, gdzie picie alkoholu i zaży-
wanie narkotyków daje akceptację 
w grupie. Na poparcie swoich słów 
profilaktycy wykonali utwór ,,Ku 
wolności, który porwał publicz-
ność. W trakcie koncertu profilak-
tycznego swoje świadectwo dał też 
Piotr Zalewski, który opowiedział 
o swojej trudnej drodze ,,ku wol-
ności”. O tym jak dzięki spowiedzi, 

modlitwie, komunii świętej, reko-
lekcjach, dobrych radach i wspar-
ciu można wyjść z uzależnienia. 
Rozpocząć terapię, zmienić swoje 
życie. Dając swoje świadectwo pro-
filaktycy z grupy Wyrwani z Nie-
woli dają nadzieję. Pokazują, że to 
co najważniejsze kryje się we wnę-
trzu, w sercu każdego z nas. Pre-
sja współczesnego świata, nacisk 
na bycie najlepszym prowadzą do 
tego, że w pewnym momencie mło-
dzi ludzie gubią się, nie dając sobie 
rady z emocjami, uciekają w używ-
ki, wszystko po to by nie czuć bólu, 
odrzucenia, samotności. 

Jacek i Piotr podczas swoje-
go występu wspólnie zaprezen-
towali szeroki wybór utworów 
odnoszących się do profilaktyki ry-
zykownych zachowań i pozytyw-
nej alternatywy, jaką jest muzyka 
chrześcijańska. Spotkanie oparte 
było o ich własne, niepowtarzalne 
utwory hiphopowe. W trakcie kon-
certu młodzież zaangażowana była 
czynnie w programie, dzięki róż-
nym metodom aktywizującym  
i interesującym dynamikom. Dzię-
ki temu łatwej im było zapamię-
tać przekaz. Dzięki takiemu zaan-
gażowaniu młodzież mogła nabyć 
wiedzę w sposób efektywny, na-
turalnie i spontanicznie. Po kon-

cercie młodzież miała możliwość 
porozmawiać z profilaktykami, 
zrobić pamiątkowe zdjęcia. Racią-
ska młodzież gimnazjalna i po-
nadgimnazjalna, która brała udział  
w koncercie profilaktycznym gru-
py ,,Wyrwani z Niewoli” wyrażała 
się pozytywnie o takiej formie re-
kolekcji. Swoim przekazem Jacek  
i Piotr trafili do ich serc, porusza-
jąc, skłaniając do refleksji i do za-
stanowienia się nad swoim życiem. 
Jak być lepszym człowiekiem, jak 
unikać zagrożeń jakie niosą ze sobą 
narkotyki, alkohol, pornografia  
i inne używki. Koncert bardzo się 
podobał. Wychodzili uśmiechnię-
ci, pełni nadziei, z zadowoleniem 
na twarzach. Wiele osób rozmawia-
ło z profilaktykami, dziękowało za 
ciekawe spotkanie, dzieliło się opi-
niami. Z pewnością było to dla nich 
ciekawe doświadczenie, które za-
padnie im w pamięć i będzie wska-
zówką czym należy kierować się  
w życiu. Szczególne podziękowania 
należą się pani katechetce Agniesz-
ce Bojanowskiej, która była po-
mysłodawczynią i koordynowała 
całe przedsięwzięcie. Koncert od-
był się w ramach rekolekcji przed  
bierzmowaniem. 

Marianna Góralska

Wyrwani z Niewoli 
– koncert ewangelizacyjno-profilaktyczny
W piątek, 21 października, o godz. 9:00 i 11:00 w Zespole Szkół w Raciążu odbyły się koncerty profilaktyczne zorganizowane w ramach rekolekcji przed Sa-
kramentem Bierzmowania. Wzięła w nim udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z raciąskich szkół, nauczyciele, wychowawcy oraz Ksiądz Seba-
stian – wikariusz z naszej parafii. 
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W niedzielę 23 października w Halo Sportowo-Widowiskowej w Ba-
boszewie, rozpoczęła się XV edycja Halowej Ligii Piłki Nożnej sezonu 
2016/2017.

W I kolejce strzelono łącznie 33 bramki. Najlepszym strzelec w I ko-
lejce został Paweł Lewandowski (5 bramek).

Klasyfikacja po I kolejce
I miejsce: Myken & Champion
II miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
III miejsce: ADL Lewandowscy
IV miejsce: Oldboy Baboszewo
V miejsce: MKS Mazovia Błomino
VI miejsce: Nextnet
VII miejsce: Art-Dan
VIII miejsce: Liberpol
IX miejsce: Huragan

Paulina Lewandowska
Hala Sportowo-Widowiskowa 

w Baboszewie

Dziewczęta ciężko pracują na 
swoje wyniki, rozgrywając mecz 
w każdą sobotę października na 
Stadionie im. Bronisława Mali-
nowskiego w Baboszewie. Jesteśmy 
dumni z naszych reprezentantek, 
śledząc ich wyniki. 

1 października br. rozegrały 
mecz z ŁKS Łochów, wygrywa-

jąc z przeciwniczkami 3:0. W tej 
rundzie w lidze seniorek zade-
biutowały Oliwia Ciska i Ewa Pa-
szyńska. To jedne z kilku zawod-
niczek, które w tym roku 2016 
(czerwiec) zdobyły w 6-stkach 
piłkarskich kobiet w Głuchoła-
zach Wicemistrzostwo Polski 
Szkół Podstawowych i jako jedy-

ne wygrały w grupie z przyszłymi 
Mistrzyniami Polski.

8 października mecz z KS Msz-
czonowianka. Wygrana Orląt 5:1

Zdobywczyniami bramek były: 
Daria Piskorska 14 minuta i 45 mi-
nuta; Izabela Kuligowska – 24 mi-
nuta; Dominika Skolimowska – 58 
minuta; Agnieszka Rosińska – 66 

minuta. Było to 5 zwycięstwo w tym 
sezonie po 6 kolejkach!

15 października mecz z AKS 
ZŁY WARSZAWA. Nasze dziew-
częta ponownie zwyciężyły wyni-
kiem 2:1 

Bramki zdobyły: w 10 minucie 
Karolina Ciska i w 71 minucie Zo-
sia Sulkowska.

Poniżej artykuł trenera pana 
Sławomira Adamskiego, w pełni 
oddającego emocje panujące pod-
czas ostatniego meczu żeńskiej dru-
żyny, tj. z 22 października. 

Gratulujemy!
Redakcja Baboszewo

Orlęta Baboszewo, 
w tabeli pnie się 

do góry

IV liga piłki nożnej kobiet

Wiele osób śledzących po-
czynania piłkarskie dziew-
cząt z Baboszewa, zastana-
wia się czy mogą One jeszcze 
kogoś czymś zaskoczyć?

Odpowiedź na to pytanie padła 
w 67 minucie sobotniego meczu i to 
dwa razy... ale po kolei.

Poranna zbiórka na "orange fo-
otball bus" o 8 rano gdy całe Ba-
boszewo smacznie śpi, pierwsze 
zawodniczki pojawiają się w wy-
znaczonym miejscu. Natalia "Ma-
czek" Mak wybudzona emocjami, 
które miały nadejść, czeka na swoje 
koleżanki jako pierwsza. Z minuty 
na minutę zbiera się cała ferajna 
Orląt Baboszewo. Czerwone orta-
liony są już w komplecie – jest też 
coach na czarno jak zawsze – może 

ma ciemne moce piekielne – nikt 
tego nie wie.

Rozmowa przed odjazdem 
o walce, pasji, pocie i łzach – dziś 
to wszystko będzie na boisku. Nikt 
nie zdaje sobie do końca sprawy, że 
w południe to wszystko się stanie. 
Jedziemy, humory każdemu dopi-
sują... W Nasielsku pierwsza prze-
szkoda – objazd, dodatkowe 30 km! 
No nic, myślą zawodnicy będzie 
więcej czasu na gadaninę. Dojeż-
dżamy – stadion w Pułtusku jak za-
czarowany prawie wyrasta nam zza 
budynków a widok zielonej mura-
wy wprawia w pozytywny nastrój.

Mija kilkadziesiąt sekund, a tu 
już pierwszy gwizdek. Rozpoczy-
na się spotkanie z "Fuks" Pułtusk, 
ataki z obu stron nastrajają druży-
ny do śmielszej walki. Mijają minu-
ty zawodniczki już dobrze rozgrza-

ne walczą na całym boisku, a mnie 
nachodzi myśl – myśl i powiedzenie 
Mariusza Pudzianowskiego przed 
walką: "Łatwo skóry nie sprzedam'' 
ładnie pasujące do tego spotkania".

"Fuksiary" pierwsze zadają cios 
– kontra i rzut karny dla dziewczyn 
z Pułtuska. Nasza bramkarka bro-
ni, ale dobitka okazuje się skutecz-
na. Gwizdek sędziego oznajmiający 
koniec pierwszej połowy rozbraja 
świetnie walczące drużyny.

Obie strony ustalają taktykę 
na następna połowę. Rozpoczyna 
się druga połowa spotkania... wal-
ka z kontry skrzydłami, środkiem 
z obu stron jest miłym dla oka wi-
dowiskiem. Kibice z zaciekawie-
niem oglądają spotkanie, mamy 
wierną "Żyletę z Baboszewa", któ-
ra przyjechała i kibicowała naszym 
dziewczynom.

Wyraźnie pobudzone zawodnicz-
ki Orlęta zaczynają śmielej atakować 
bramkę przeciwniczek - wygląda to 
jak walenie głową w mur. Minuty 
mijają wynik cały czas jak uśpiony 
"drzemie" sobie 1:0 dla Gospodarzy.

„Fuks” szczęśliwy – Baboszewo 
wrzuca na boisko zmiany... 1... 2... 3... 
4... cała artyleria 60 minuta na zega-
rze... mamy jeszcze 20, jest myśl w gło-
wach Baboszewianek i sztabu trener-
skiego – to dużo i mało – jest nadzieja. 
Trzeba strzelić dwie bramki...

Impuls do działania jest. Babo-
szewianki grają składnie i walczą 
o każdą piłkę, ale nic nie wpada do 
bramki. Nadchodzi tak jak został 
nazwany ten opis meczu "Piłkarska 
Minuta" – 67 minuta... akcja sam na 
sam i jest gwizdek. Rzut karny dla 
Baboszewa i mamy remis 1:1. Jakby 
można było zmienić w tej minucie 

nazwę drużyny z Orlęta na Rekiny to 
pewnie by tak się stało. Ponieważ po 
karnym dzieję się rzecz niebywała...

Pułtusk od środka po karnym 
wznawia grę, a tu Rekiny już ataku-
ją, poczuły swoja szansę, przejmu-
ją piłkę... nacierają... kontrą i mamy 
2:1 dla Orląt!

W minutę zmienia się wszyst-
ko, 67 minut czekała drużyna Orląt 
na impuls aby nadszedł. Ostanie 10 
minut nic nie zmienia. Zwycięstwo 
odjeżdża do Baboszewa wymęczo-
ne, wyszarpane, zawodniczki pada-
ją na murawę, skurcze, łzy i radość, 
w sercu, że można wiele zrobić trze-
ba tylko wierzyć w siebie i drużynę, 
w której walczy każda zawodniczka.

Dziękuję za mile spędzony czas.

Sławomir Adamski
Głos sportowy Baboszewo

Piłkarska minuta

Halówka rozpoczęta
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Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński.

reklama

Kronika Historyczna
W zeszłym numerze Pulsu uka-
zał się pierwszy z serii „Listów 
z podróży” doktora Romana 
Wnorowskiego. Jednak w wy-
niku usterek technicznych był 
on mało czytelny. Redakcja 
przeprasza za zaistniałą sytu-
ację i w związku z powyższym 
w październikowym numerze 
raz jeszcze publikujemy pierw-
szy list. Przy okazji przypomi-
nając sylwetkę doktora.

Roman Wnorowski urodził się 
w 1847 roku we wsi Nieciece – w powie-
cie mazowieckim, guberni łomżyńskiej. 
Nauki gimnazjalne ukończył w Łom-
ży. Medycynę studiował w Warszawie 
od roku 1867. Z zawodu był zatem le-
karzem, ponadto społecznikiem, a tak-
że pierwszym prezesem straży pożarnej 
w Raciążu. W roku 1903 z jego inicja-
tywy powołana została w Raciążu Straż 
Ogniowa Ochotnicza, którą w lutym 
wpisano do rejestru organizacji poży-
teczności publicznej. W gazecie „Echa 
Płockie i Łomżyńskie” z 15.10.1902 jest 
wzmianka o powołaniu pierwszego za-
rządu Straży Ogniowej z Romanem 
Wnorowskim jako prezesem. Wzmian-
ki o Wnorowskim znajdują się w kalen-
darzu Płockim z roku 1891 i 1899 oraz 
„Słowniku lekarzów Polskich”, gdzie wy-
mieniany jest jako raciąski lekarz. Zmarł 
1 grudnia 1914 roku. 

Listy publikowane w Pulsie pochodzą 
z „Korespondenta Płockiego”. Począw-
szy od 25.04.1878 nr 36 do 7.11.1878 nr 
86 ukazało się 18 odcinków „Listów z po-
dróży”. Romana Wnorowskiego przydzie-
lono do 76 Kubańskiego Pułku Piechoty 
w charakterze starszego lekarza. Sztab puł-
ku znajdował się blisko granicy tureckiej. 
Wnorowski został zmobilizowany w okre-
sie dziesiątej wojny rosyjsko-tureckiej.

Wszystkich posiadających informacje 
i materiały dot. doktora prosimy o przeka-
zywanie ich do MCKSiR w Raciążu, bądź 
bezpośrednio do pana Jana Chądzyńskiego.
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Potrzeba jakości i zaangażowania
Za nami pierwsza run-

da B klasy okręgu Ciecha-
nów sezonu 2016/2017. Dla 
Orląt Baboszewo to czas na-
uki. Widać, że odmłodzonej 
drużynie brakuje jeszcze do-
świadczenia w grze na du-
żych boiskach. Zawodnicy 
pokazali jednak w paru me-
czach charakter i drzemiący 

w nich potencjał. Zdobyta 
przez nich wiedza może tyl-
ko pomóc w lepszej grze na 
wiosnę. Do tego na pewno 
jest jednak potrzebne jesz-
cze większe zaangażowanie 
w treningi oraz wola wal-
ki, w każdej minucie meczu. 
Wiele pracy czeka również 
trenera w kontekście uroz-

maicenia zajęć treningo-
wych, wyjaśnienia zawod-
nikom taktyki drużyny oraz 
zadań jakie powinni wypeł-
niać na swoich pozycjach. 

Przegląd rundy
Zaczyna się obiecująco 

od remisu 1:1 ze Żbikiem 
II Nasielsk na własnym bo-

isku. Niestety potem jest już 
trudniej. W drugiej kolejce 
pechowo przegrywamy 3:1 
w Ciechanowie. Mecz z dłu-
gim okresem dobrej gry Or-
ląt i prowadzeniem 1:0, koń-
czy się stratą trzech bramek 
w końcowych minutach. 
Trzecia kolejka to poraż-
ka 1:2 na własnym boisku 
z Gladiatorem Słoszewo. To 
był naprawdę dobry mecz, 
w którym nie brakło emo-
cji i walki do końca. Trzeba 
jednak przyznać, że goście 
byli o tę jedną bramkę lepsi. 
W Pokrzywnicy (lider) gra-
my najsłabszy mecz rundy 
i przegrywamy zasłużenie 
4:0. Kolejną lekcję daje Orlę-

tom Opia Opinogóra. Słaba 
pierwsza połowa w naszym 
wykonaniu oraz kilka świet-
nie wykonanych wolnych ze 
strony Opinogóry i na wła-
snym boisku przegrywamy 
1:5. Równie surową lekcję 
otrzymujemy w Żurominie 
na boisku Wkry (4:0). O wy-
niku decyduje znów słaba 
pierwsza połowa w naszym 
wykonaniu i kilka „frajersko” 
straconych bramek. W me-
czu z Wkrą Radzanów (wi-
celider) pokazujemy jednak 
charakter i mamy remis 2:2. 
To był najlepszy mecz Or-
ląt w tej rundzie. Remis cie-
szy jednak gości, którzy byli 
o krok od porażki. W Dzierz-

gowie notujemy wysoką po-
rażkę (5:0) z Tamką. To trud-
ny mecz przy bardzo silnym 
wietrze. O stracie bramek 
znów często decyduje brak 
ogrania na dużych boiskach, 
na których gra się w słońcu 
i niepogodzie. W ostatniej 
kolejce na własnym boisku 
podejmujemy GKS Gumi-
no. To mecz o „sześć punk-
tów” z sąsiadem z dołu ta-
beli. Drużyna wytrzymuje to 
ciśnienie i wyrywa zwycię-
stwo 3:2. Trzy bramki zdoby-
wa Rafał Wiśniewski, który 
pokazuje ile na boisku waży 
doświadczenie i wola walki 
do końca.

ORŁY WALKA!!!
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reklama

Prosimy o zgłaszanie się chętnych 
instruktorów do prowadzenia zajęć 

z ZUMBY / FITNESSU.
Certyfikaty oraz potrzebne dokumenty prosimy 

o składanie w Miejskim 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu. 

Mile widziane doświadczenie.
Wszelkie dodatkowe informacje 

można uzyskać pod numerem telefonu: 23 679 10 78.
MCKSiR Raciąż

Szukamy instruktora

Miasto Raciąż, od dłuż-
szego już czasu, przekazuje 
dotacje celowe na sport klu-
bowi piłki nożnej LKS „Błę-
kitni” Raciąż.  To właśnie 
piłkarska drużyna otrzymu-
je całą pulę środków jakie 
miasto zabezpiecza w budże-
cie na działalność sportową. 
„Błękitni”, którzy w zeszłym 
sezonie potrzebowali sporej 
puli pieniędzy by spełnić wy-
mogi III ligi zawsze mogli li-
czyć na wsparcie władz mia-
sta. Jednak obecnie drużyna 
spadła do IV ligi, wydaje się 
więc że wymagania finanso-
we powinny być niższe. 

Na ostatnich Komisjach 
Rady Miejskiej słychać było 
głosy o napiętym budżecie 
w związku z koniecznością 
zapewnienia finansowania 
projektów infrastruktural-
nych, w szczególności bu-
dowy oczyszczalni ścieków, 
kanalizacji oraz moder-
nizacji stacji uzdatniania 
wody. Radni zaproponowa-
li zatem optymalizację do-
tacji dla różnych jednostek 
miejskich. Wstępnie usta-
lono zmniejszone budżetów 
na wiele zadań, w tym dla 
MCKSiR oraz na działal-
ność sportową.  Wysokość 
dotacji powinna być uza-
leżniana od skali i zakresu 
działalności oraz możliwo-
ści budżetowych na dany 
rok. Klub złożył wniosek na 
kwotę o ponad 100 tyś wyż-
szą niż w roku poprzednim, 
a do rozstrzygnięcia pozo-
stały jeszcze kwestie remon-
tów mieszkań komunalnych 
oraz wykonania nawierzchni 
na drogach m.in. Jesionowej, 
Lipowej, Rzeźnianej, Barań-
skiego i Reymonta. 

Dodatkowo do przedsta-
wicieli władz naszego mia-
sta docierały liczne głosy 
od chętnych i zainteresowa-
nych rozwojem innych dys-
cyplin mieszkańców. Młodzi 
ludzie chętnie uczęszczaliby 
także na inne zajęcia spor-
towo-rekreacyjne. Ponad-
to pojawiały się także gło-
sy niezadowolenia części 
mieszkańców z faktu braku 
zawodników- mieszkańców 
Raciąża w głównej druży-
nie piłkarskiej. Bardzo cen-
ne jest prowadzenie trzech 
drużyn, które dają dzieciom 
i młodzieży z miasta szansę 
na rozwój sportowy, ale po-
zostaje pytanie co do IV – 
ligowej drużyny seniorów. 
Czy należy za wszelką cenę 

utrzymywać główną druży-
nę na najwyższym pozio-
mie, aspirować do wyższych 
lig, grając zawodnikami spo-
za Raciąża i okolic? Przy 
obecnych koniecznych wy-
datkach na inwestycje miej-
skie, bez pozyskania przez 
klub dodatkowych sponso-
rów oraz uregulowania sta-
nu prawnego wydaje się to 
być bardzo trudne. Ważne 
jest też, aby rozwój piłki pro-
fesjonalnej (a do takiej kate-
gorii trzeba zaliczyć druży-
nę seniorów Błękitnych) nie 
odbywał się  z pomniejsze-
niem nakładów na rozwój 
dziecięcej i młodzieżowej 
działalności sportowej oraz 
innych dyscyplin sportu. 
Władze miasta muszą wska-
zać, jakie środki są w stanie 
przeznaczyć na działalność 
klubu, a władze klubu muszą 
ocenić co są w stanie za takie 
środki zrobić. Trzeba wtedy 
albo przebudować misję klu-
bu, albo klub musi szukać 
dodatkowych sponsorów, 
aby utrzymać obecny po-
ziom rozgrywek. Takie głosy 
pojawiały się wśród radnych 
na posiedzeniu komisji. 

W ostatnim czasie, w od-
powiedzi na  coraz częstsze 
prośby mieszkańców,  po-
jawiło się kilka innowacyj-
nych pomysłów na realizację 
zadań z zakresu sportu i re-
kreacji. Nowe potrzeby spra-
wiają, że  na kwestię spor-
tu w Raciążu należ spojrzeć  
z innej perspektywy. Przede 
wszystkim powinno opie-
rać się na: Kompleksowej 
realizacji zadań z zakresu 
sportu i rekreacji, urucho-
mieniu zajęć i sekcji, także z 
innych dziedzin sportowych 
– siatkówki, koszyków-
ki, lekkoatletyki czy inny 
form aktywności sportowej. 
Wprowadzenie nowych grup 
sportowych może być szan-
są dla dzieci i młodzieży na 
pierwsze kroki w konkret-
nych dyscyplinach sportu 
oraz szkolenie ich umiejęt-
ności do poziomu, w któ-
rym będą oni mogli konty-
nuować swoją przygodę ze 
sportem w innych klubach 
z większym potencjałem  
i odpowiednimi fundusza-
mi. Być może to  szansa by 
odnieść sukces i zrobić ka-
rierę. Talenty są wszędzie  
– należy je tylko umiejętnie 
wydobyć i wesprzeć ich roz-
wój. Ważne jest by wspie-
rać utalentowane dzieci  

i młodzież w naszym mieście  
– uchylić im drzwi do karie-
ry. Należy zdać sobie sprawę, 
że nie osiągną one szczytu 
kariery trenując w Raciążu. 
Jednak możemy stworzyć 
im szansę rozwoju i położyć 
podwaliny pod dalszą pracę 
i rozwój w profesjonalnych 
klubach, w których będą 
miały szansę osiągnąć suk-
ces na wyższym poziomie. 

Korzyści ze zmian orga-
nizacyjnych w działaniach 
sportowych w naszym mie-
ście może być wiele. Jedną 
z nich mogłaby być współ-
praca z gminą Raciąż w tym 
zakresie. Ponadto –  w tym 
wypadku – szkoły stają się 
naturalnym partnerem do 
współpracy. Także kierow-
nik MOPSu, wyraziła chęć 
dofinansowania aktywności 
sportowej w ramach działal-
ności profilaktycznej, także 
dyrektor MCKSiR zadeklaro-
wał gotowość do współpracy 
przy tworzeniu komplekso-
wej oferty sportowej. Dodat-
kowo Raciąska Rada Działal-
ności Pożytku Publicznego 
podjęła uchwałę dotyczącą 
kompleksowego podejścia do 
oferty sportowo – rekreacyj-
nej w naszym mieście. Jak 
widać pomysłów i chętnych 
do wsparcia idei jest wielu. 

Nikt nie neguje zalet 
istnienia Klubu w naszym 
mieście, jednak trzeba roz-
sądnie i racjonalnie dzielić 
środki budżetowe mając w 
perspektywie realizację kil-
ku dużych inwestycji. Klub 
LKS „Błękitni” Raciąż w dal-
szym ciągu będzie mógł li-
czyć na wsparcie finansowe 
miasta. Nie wiadomo jakiego 
rzędu kwoty miasto będzie  
w stanie przeznaczyć na sport  
w kolejnych latach. W związ-
ku z koniecznością realizacji 
dużych projektów infrastruk-
turalnych konieczne będą 
cięcia budżetowe. Kluczowy 
dla naszego miasta projekt 
związany z miejską oczysz-
czalnią i budową sieci kana-
lizacji pochłonie sporą część 
środków miejskich. Propo-
nowane zmiany zapewne 
przyniosłyby efekty, jednak 
czy jest nas na nie stać ? 

Burmistrz zapytany  
o komentarz do sytuacji po-
wiedział3 – Jako mieszkaniec 
Raciąża jestem dumny z doko-
nań LKS Błękitni Raciąż. Nie 
raz dziękowałem za to piłka-
rzom i działaczom. Wszyscy 
oni wkładają ogromną pra-

cę w reprezentowanie Racią-
ża i praca ta przynosi sukce-
sy. Dla mnie jako burmistrza 
bardzo ważna  jest też kwe-
stia sportu nakierunkowane-
go na rozwój dzieci i młodzie-
ży,  dlatego z mojej inicjatywy  
dodany zostanie wymóg pro-
wadzenia sekcji dla dzieci do 
warunków konkursu na re-
alizację zadania publicznego  
z zakresu sportu. Rozumiem 
i dostrzegam korzyści płyną-
ce z prowadzenia profesjo-
nalnej drużyny piłkarskiej, 
nastawionej na osiąganie 
jak najlepszych wyników, jak 
również z kompleksowego po-
dejścia do kwestii sportu. Bez-
dyskusyjny moim zdaniem 
jest aspekt szkolenia dzieci  
i młodzieży. Posiadam jed-
noczesnie wiedzę nt. kosztów 
inwestycji niezbędnych dla 
miasta. Modernizacja oczysz-
czalni i kanalizacji, projekty 
dotyczące termomoderniza-
cji czekające na rozpatrzenie, 
remonty mieszkań komunal-
nych, zrobienie ulic na Rzeź-
nianej, Jesionowej, Lipowej, 
Barańskiego, Reymonta i in-
nych oraz remonty i odwod-
nienia istniejących. Wszyst-
kiego niestety pogodzić się nie 
da. Miasto nie może się też 
zadłużać na realizację zadań 
bieżących. Oczekuję wypraco-
wania przez wszystkie zain-
teresowane strony wspólnego 
projektu budżetu i na pewno 
będę wykonywał te zadania 
na jakie Radni Miejscy prze-
znaczą środki w uchwale bu-
dżetowej na 2017 rok.

Red.

Dwie wizje sportu w mieście 
Klub LKS „Błękitni” Raciąż funkcjonuje w naszym mieście od 1922 roku – to klub z długoletnią tradycją  
i historią. Od zawsze ma duże znaczenie dla części naszych mieszkańców. Stanowi historię Raciąża i jego 
rozpoznawalny element.  

„Błękitni” Raciąż 
– wyniki ostatnich kolejek:
Drużyna Młodzików – trener Wojciech Stanowski
24.09.2016r Błękitni Raciąż – PAF Płońsk 2:1
1.10.2016r. MKS Ciechanów – Błękitni Raciąż 5:5
8.10.2016r. As Glinojeck – Błękitni Raciąż 2:1
15.10.2016r. Błękitni Raciąż – Żbik Nasielsk 3:2
Na koniec rozgrywek drużyna zajęła 3 miejsce.

Trampkarze – trener Paweł Szpojankowski
8.10.2016r. Błękitni Raciąż – Ostrovia Ostrów Mazowiecki 7:0
15.10.2016r. Korona Ostrołęka – Błękitni Raciąż 1:1
22.10.2016r. Błękitni Raciąż – MKS Ciechanów 1:4
Drużynie pozostał jeszcze jeden mecz do rozegrania, obecnie 
zajmuje drugie miejsce w tabeli.

Junior – trener Olgerd Wszałkowski
24.09.2016r. Błękitni Raciąż – Orzyc Chorzele 5:1
1.10.2016r. MKS Przasnysz – Błękitni Raciąż 0:4
15.10.2016r. Błękitni Raciąż – Sokół Grudusk 1:1
22.10.2016r. Tęcza Ojrzeń – Błękitni Raciąż 0:4
Drużyna zajęła I miejsce w swojej grupie. Awansowała do Ligi 
Wojewódzkiej. Drużyna w całym sezonie zdobyła 19 pkt. Naj-
większą liczbę strzelonych bramek zanotowali na swoim kon-
cie – Piasecki Patryk i Zawistowski Kamil (po 6 goli)
Trener – Olgerd Wszałkowski - zaprasza wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby spróbować swoich sił w piłce nożnej KS Błę-
kitni Raciąż Junior (rocznik 1998 i młodsi). Treningi odbywa-
ją się we wtorki i czwartki o 16.00 na Stadionie Miejskim 
Gratulujemy osiągniętego awansu zawodnikom i trenerowi 
oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych!

IV liga – trener Paweł Mazurkiewicz
25.09.2016r. Tęcza Łyse – Błękitni Raciąż 1:3
1.10.2016r. Błękitni Raciąż – Czarni Węgrów 2:0
8.10.2016r. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 
– Błękitni Raciąż 1:1
15.10.2016r. Błękitni Raciąż – Dolcan Ząbki 2:3
22.10.2016r. Unia Warszawa – Błękitni Raciąż 1:5
Aktualnie drużyna, po rozegraniu 15 meczów, zajmuje 4 miej-
sce. Zdobyła 30 punktów i traci do lidera 5 punktów 

Red.



24 ,,Puls Raciąża” nr 10 (57) 2016ZAPROSZENIA


