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Naród, który traci pamięć,

Raciąż

Baboszewo

Więcej w numerze:

Z zapałem
w Nowy
Rok
Rozmowa z Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu
Andrzejem Rybusem-Tołłoczko na stronie 11.

traci tożsamość

Obchody Dnia Niepodległości w Baboszewie zakończyły się efektownym wystąpieniem młodzieży szkolnej, połączonym z prezentacją multimedialną. Nie raz, jako mieszkańcy gminy, byliśmy świadkami wspaniałego popisu aktorskiego uczniów Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie, jednakże tym razem,
przenosząc widzów w okresy walk naszych przodków o niepodległość Polski sprawili, że odbiorcy po tej
sentymentalnej podróży mieli łzy w oczach.
Czytaj str. 8

Wernisaż poplenerowy
„Raciąż pędzlem malowany”

16 listopada w Miejskim Centrum Kultury Sportu i rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego odbył się
wernisaż, który był pokłosiem zorganizowanego we wrześniu (przyp. red. 19-23) pleneru malarskiego
„Raciąż pędzlem malowany”. Artyści zaprezentowali gotowe już prace przedstawiające najważniejsze
i najbardziej charakterystyczne miejsca w naszym mieście.
Str. 24-25

W gminie Baboszewo
grasuje grupa
okradająca domy!
W dniu 17.11.2016 roku w godzinach wieczorowo-nocnych w miejscowości Raciąż doszło do kradzieży
z włamaniem do budynku mieszkalnego. Z mieszkania sprawcy zabrali pieniądze w walucie polskiej i euro.
Czynności w tej sprawie prowadzi KP w Raciążu.
Więcej na str. 12

Raciąż dla Zuzi
Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 9 grudnia w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego. Dochód ze sprzedaży świątecznych produktów oraz
pieniądze zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane na rzecz Zuzi Skowrońskiej.
Więcej str. 3

Lubię otwierać się
na nowe wyzwania

Wywiad z Anna Olszewską
– Miss Powiatu Płońskiego 2016 – na str. 22
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XXII Sesja Rady Gminy Baboszewo
28 października 2016 roku po raz XXII
obradowali Radni Gminy Baboszewo.
Podczas październikowej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Baboszewo oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. W okresie funkcjonowania przepisów dotyczących zespołu interdyscyplinarnego okazało
się, że zachodzi potrzeba uszczegółowienia zasad jego funkcjonowania oraz dostosowania do zapisów ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Załącznik do
uchwały nr XXXI/160/2010 RADY
GMINY BABOSZEWO z dnia 09

listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
w dotychczasowym brzmieniu nie
przewidywał szeregu sytuacji wskazanych w nowym brzemieniu ni-

niejszego trybu, i z tych względów
należało dostosować go do aktualnych potrzeb.
Ponadto Rada uchwałą określiła
wysokość stawek podatku od nieruchomości. Radni zadecydowali, że
tylko wysokość stawki podatku od
nieruchomości niezabudowanych

objętych obszarem rewitalizacji zostanie dostosowana do górnej stawki ustawowej, która jest niższa niż
w roku ubiegłym. Na temat wysokości stawek podatków Radni dyskutowali podczas posiedzenia Stałych
Komisji Rady Gminy 21 października. Jednogłośnie zadecydowano
wówczas, że wysokość stawek podatku rolnego, leśnego, transportowego, jak również opłata targowa i od
posiadania psa pozostają na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym.
Podczas październikowej sesji
dokonano również zmian w wieloletnich inwestycjach: zwiększono
środki na wydatki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie (30 tys. zł.) oraz
na termomodernizację stacji uzdatniania wody w Cieszkowie Kolonii
(32 tys. zł.). Zmianie uległy również środki na planowane wydatki
inwestycyjne dotyczące następujących odcinków dróg: droga gminna
Śródborze-Kruszenica (zwiększenie o 123 tys. zł.), droga dojazdowa

w Rzewinie (zwiększenie o 90 tys.
zł.) oraz droga dojazdowa w Sarbiewie (zmniejszenie o 48 tys. zł.)
Zmiany w budżecie dotyczyły
m.in. zakupu gruntu w Baboszewie
o pow. 4 arów na potrzeby umieszczenia przepompowni ścieków
(5 tys. zł.) oraz zakupu 11 arowej
działki, na której znajduje się plac
zabaw w Cieszkowie Starym (10 tys.
zł.). Zabezpieczono także środki na
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (38 846 zł. + odsetki
4318 zł) – dotyczy zadania realizowanego w 2013 r. ze środków narodowego programu przebudowy
dróg lokalnych. Po stronie dochodów zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia otrzymanych dotacji:
17422 zł. – dotacja celowa z przeznaczeniem na konserwację ksiąg
urzędu stanu cywilnego; 30 461 zł.
– dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych; 19355 zł. – dotacja celowa
na wypłatę stypendiów socjalnych.
Anita Groszyk
UG Baboszewo

Termomodernizacja budynku
SUW Cieszkowo Kolonia
W listopadzie br. rozpoczęto
termomodernizację budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii. Gmina pozyskała dofinansowanie na zakup materiałów
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki umarzalnej w 30%. Planowany
koszt inwestycji to 80 tys. zł w tym
pożyczka w wysokości 62 tys. zł.
Zakres prac, jaki zostaną wykonane
w ramach w/w zadania:
– wymiana stolarki okiennej na
PCV wraz z stolarką drzwiową zewnętrzną,
– docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych ze styro-

pianu grubości 10 cm, elewacja
z tynku silikatowego,
– docieplenie stropodachu stryopapą o grubości 10 cm
– obróbki blacharskie, wymiana orynnowania budynku, wymiana parapetów zewnętrznych, montaż nawietrzaków podokiennych
oraz opaska wokół budynku z kostki brukowej
Wszystkie prace wykonane zostaną przez pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej pod kierownictwem Pana Radosława Balcerzaka. Jeśli pogoda pozwoli to
większość tych prac zostanie wykonana jeszcze w tym roku, pozostałe
zaś prace zostaną wykonane wczesną wiosną przyszłego roku.
Krzysztof Kruszewski
Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Baboszewie

OSP Dramin ma nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy
W sobotę 29 października w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Draminie odbyło się uroczyste
przekazanie i poświęcenie nowego
lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości brali
udział członkowie wszystkich gminnych jednostek straży pożarnej, Wójt
Gminy Baboszewo, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciel Wykonawcy Zamówienia oraz pozo-

Wydawca: Miejskie Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu, 09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14;
Urząd Gminy Baboszewo
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

stali przedstawiciele Urzędu i Rady
Gminy w Baboszewie. Poświęcenia samochodu dokonał Kapelan
Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej ks. Jan Piotrowski. Samochód
zakupiony został za kwotę 356 700
złotych, z czego 57 072 zł otrzymano w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Pozostała suma pokryta została ze
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środków własnych gminy. Mamy
nadzieję, że samochód długo posłuży strażakom z Dramina, ponieważ
jest to dobrze wyposażony pojazd,
tj. marka – Mercedes-Benz Sprinter
519 CDI 4x4, moc silnika 190 KM,
centralny zbiornik wody ze stali nierdzewnej o pojemności nominalnej
760 l, kabina sześcioosobowa.
Monika Ciska
UG Baboszewo
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Zaproszenie
Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Raciąża i okolic
do aktywnego udziału w Kiermaszu
Bożonarodzeniowym organizowanym 9 grudnia w MCKSiR w Raciążu. Zachęcamy do przygotowywania produktów do sprzedaży na
naszych kramach – z czego dochód
zostanie przekazany na rzecz Zuzi
Skowrońskiej.
Masz zdolności manualne?
Przygotowujesz ozdoby świąteczne?
A może pieczesz pyszne świąteczne słodkości? Przygotuj ich więcej!
Przyjdź i wesprzyj naszą akcję!
Na stoiskach sprzedawane będą
m.in. figurki aniołków, ozdoby
świąteczne, rękodzieło, stroiki świąteczne, ciasta oraz lukrowane pierniczki.
Pierniczki przygotowuję co
roku na święta dla rodziny i przyjaciół. W tym roku postanowiłam
przygotować więcej by przekazać
je na kiermasz. Uważam, że to bardzo fajna akcja. Święta to magiczny czas, który zbliża nas z innymi
ludźmi. Warto okazać trochę serca
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Kibice Błękitnych
dla Zuzi
11 listopada w trakcie meczu
z inicjatywy Stowarzyszenia Kibiców „Błękitnych” Raciąż odbyła
się zbiórka pieniędzy na rzecz Zuzi
Skowrońskiej. Inicjatywa spotkała się z ogromną akceptacją. Kibice z dużym zaangażowaniem zbierali środki dla chorej dziewczynki.
Uzbierano 610 zł. Środki zostały
przekazane Komitetowi Społecznemu Zbiórki Publicznej „RACIĄŻ

DLA ZUZI”, który przekazał pieniążki rodzicom Zuzi.
Komitet Społeczny dziękuje kibicom za zaangażowanie, szczególne podziękowania należą się dla:
Łukasza Tyski, Mariusza Nawrockiego i Mariusza Gadomskiego, którzy koordynowali zbiórkę.
Komitet Społeczny
Zbiórki Publicznej
„RACIĄŻ DLA ZUZI”

Raciąż dla Zuzi

innym i pomóc – autorka pierniczków Beata.
Zapraszamy wszystkich do
czynnego udziału w naszym wydarzeniu zarówno mieszkańców, jak
i wszystkie firmy. Ponadto zapra-

szamy do przybywania i kupowania świątecznych ozdób i słodkości. Poczujmy świąteczną atmosferę
i wspólnie pomóżmy Zuzi.
MCKSiR Raciąż

Komitet Społeczny Zbiórki Publicznej „RACIĄŻ DLA ZUZI”
informuje, że w ostatnim czasie
wybrane zostały pieniądze z 10 puszek. 610 zł przekazali także kibice
„Błękitnych” Raciąż, którzy zebrali
środki w trakcie meczu 11 listopada. Pieniądze w kwocie 7196,67 zł
zostały przelane na konto rodziców
dziewczynki.
Komitet Społeczny założył także
konto bankowe na które można dokonywać wpłat. Nr konta: 68 8233
0004 0022 2369 2000 0001.

Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 9 grudnia w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego. Dochód ze sprzedaży
świątecznych produktów oraz pieniądze zebrane podczas wydarzenia zostaną przekazane na rzecz Zuzi Skowrońskiej. Także na Wigilii Miejskiej zbierać
będziemy fundusze na ten cel.
Wesprzyj naszą akcję. Pomóc
możesz i Ty!
KS Zbiórki Publicznej
„RACIĄŻ DLA ZUZI”
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Uwaga przedsiębiorcy!
W ostatnim czasie do
Referatu Spraw Obywatelskich, Ewidencji Ludności
i Działalności Gospodarczej,
Urzędu Gminy w Baboszewie zgłaszają się miejscowi
przedsiębiorcy z pismami
skierowanymi do nich przez
różne firmy, których nazwa
jest łudząco podobna do rządowego katalogu Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

Pytają oni o zasadność i konsekwencje uiszczenia opłaty
wskazanej w tych pismach.
W związku z powyższym
przypominamy, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna i nie wiąże się
z żadnymi opłatami także
w późniejszym czasie. Jednakże na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające
przedsiębiorcom
oferty dokonania wpisu do

prowadzonych przez siebie
rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do
wykonywania działalności
gospodarczej na terytorium
Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych
takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat,
jest całkowicie dobrowolne.
Tworzone przez tego typu fir-

my ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji
o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach
CEIDG czy też REGON. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem
współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.
Sylwia Adamska
UG Baboszewo

„Akademia Dobra”
i Samorząd Szkolny
zapraszają na
„II Baboszewską
Niedzielę”
Dzień Osób Niepełnosprawnych i Dzień Wolontariatu
przypada w grudniu. My obchody obu wydarzeń połączyliśmy z integracją lokalnej społeczności i zapraszamy 11 grudnia o godz. 14 do Szkoły Podstawowej w Baboszewie.
Przebieg dnia:
– przedstawienie „Betlejem jest w nas” – przygotowane
przez Kółko Teatralne,
– przemówienia dyrektora szkoły i zaproszonych gości,
– część artystyczna – występy dzieci,
– pokaz „Teatru Ognia”,
– animacje dla dzieci – Julka Piechota,
– kiermasz ozdób świątecznych – 50% dochodu z kiermaszu przeznaczone będzie dla Kamili Ajzenberg,
– kawiarenka.
Organizatorzy:
„Akademia Dobra” i Samorząd Szkolny
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Przejście dla pieszych ul. 19 stycznia Dyżury
Od dłuższego już czasu, możemy
w naszym mieście obserwować szereg zmian mających na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców Raciąża. Drobne zmiany mają znaczący
wpływ na życie codzienne Raciążan.
Burmistrz Mariusz Godlewski wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców wprowadził szereg inwestycji drogowo-ruchowych.
W trosce o bezpieczeństwo
mieszkańców
zmodernizowano
trakty dla pieszych. Pozyskano dofinansowanie na likwidację niefunkcjonalnych, wysokich krawężników.
Zmodernizowano chodniki, a po-

ziom krawężników obniżono do poziomu ulicy – w miejscach przejść
dla pieszych. Co więcej, dla wygody Raciążan powstało przejście dla
pieszych na Placu Adama Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą
Parkową. Umożliwia ono właściwe
i zgodne z przepisami ruchu drogowego przemieszczanie się między
„Małym Parkiem” a ulicą Parkową.
Ponadto przebudowano chodnik
naprzeciwko Urzędu Miejskiego –
został dobudowany kawałek traktu dla pieszych, który umożliwia
bezpośrednie przejście przez pasy.
Rozwiązania te poprawiły bezpieczeństwo i mobilność mieszkańców

miasta. A także zmniejszyły liczbę
mandatów, jaką piesi otrzymywali
za przechodzenie przez ulicę w niewłaściwych miejscach.
Burmistrz Raciąża od dłuższego już czasu interweniował w starostwie w ważnej dla mieszkańców
sprawie. Zwrócił się do władz powiatu o rozwiązanie zgłaszanego
przez Raciążan problemu. Przedstawili oni bowiem potrzebę utworzenia przejścia dla pieszych na
ul. 19 Stycznia przy skrzyżowaniu
z ul. Zawoda. Jest to często używany przez pieszych trakt. Przechodnie bardzo często przechodzili
w tym miejscu w drodze do skle-

pu czy pracy (POLMLEK). Raciążanie wybierając najkrótszą drogę
często przechodzili w tym miejscu niezgodnie z przepisami ruchu
drogowego. Jest to jednak droga
powiatowa, zatem zgodę na wykonanie powyższej zmiany w organizacji drogowo-ruchowej musiało
wydać starostwo. Burmistrz, który
osobiście zajął się sprawą, wystosował pismo z prośbą o rozwiązanie
problemu. Zostało one rozpatrzone pozytywnie. Pasy zostały odmalowane, a mieszkańcy mogą korzystać z przejścia dla pieszych.
Paula

radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Raciążu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim pokój nr 7
w następujących dniach:
05 grudnia 2016r (poniedziałek) od
godziny 16:30 do 17:30
12 grudnia 2016r (poniedziałek) od
godziny 16:30 do 17:30
19 grudnia 2016r (poniedziałek) od
godziny 16:30 do 17:30

Lampy Jesionowa/Lipowa
Od kilku lat mieszkańcy naszego miasteczka zgłaszali problem
związany z oświetleniem ulic Jesionowej i Lipowej. W odpowiedzi na
ich prośby władze Raciąża podjęły
decyzję o zakupie lamp na te osiedle. Burmistrz Mariusz Godlewski
wraz Panią Eweliną Szczepańską
spotkali się z mieszkańcami w celu
ustalenia rozmieszczenia lamp. Za-

montowane zostanie 11 lamp hybrydowych solarno-wiatrowych.
Jest to innowacyjne rozwiązanie,
nie spotykane wcześniej w Raciążu. Największą zaletą tych lamp jest
całkowita niezależność od innych
niż słońce i wiatr źródeł energii. Są
to lampy przyjazne środowisku, bowiem korzysta się jedynie z odnawialnych źródeł energii. Ponadto

można je łatwo i szybko zamontować. Kolejną zaletą jest brak opłat
za oświetlenie.
Po rozpatrzeniu złożonych ofert
wybrano najkorzystniejszą. Lampy
zamontuje firma z Bielsko-Białej.
Miejmy nadzieję, że nowa technologia sprawdzi się w naszym
mieście, a mieszkańcy będą zadowoleni ze światła na ulicach. Co

Radni Rady Miejskiej w Raciążu
pełnią dyżury w siedzibie Miej-

więcej, rozwiązanie to poprawi
także ich bezpieczeństwo. Jeśli rozwiązanie z lampami hybrydowymi okaże się korzystne i rentowne, będzie ono wykorzystywane
także w innych obszarach naszego
miasta wymagających oświetlenia
bądź doświetlenia.
Paula

Raciążan. W Urzędzie Miejskim w
Raciążu trwają przygotowania do
realizacji wybudowania dwóch budynków mieszkalnych. Nowe budynki miałyby być usytuowane
przy ul. Akacjowej. W paździer-

niku ogłoszony został konkurs na
przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z koncepcją dla dwóch
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. Wybrano wykonawcę projektu

i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w następujących dniach:
Bogusław Jeżak – 05 grudnia 2016
roku (poniedziałek) w godz. 17-18
Krzysztof Dądalski – 07 grudnia
2016 roku (środa) w godz. 17-18
Krystyna Chrzanowska, Andrzej

Prace nad nową inwestycją
na ul. Akacjowej
Spora część mieszkańców naszego miasta zamieszkuje w lokalach socjalnych bądź komunalnych.
Zapotrzebowanie na takie mieszkania jest spore. Gmina Miasto Raciąż
stara się sprostać oczekiwaniom

skiego Centrum Kultury, Sportu

Karasiewicz – 08 grudnia 2016 roku
(czwartek) w godz. 17-18
Edyta Obrębska, Marek Wiejski
– 12 grudnia 2016 roku (poniedziałek) w godz. 17-18

– jest to firma z Płocka. Koszt wykonania niezbędnej dokumentacji
to 40 tys. zł, a termin realizacji projektu – początek 2017roku.
UM Raciąż

Leszek Kowalski, Dariusz Dobrosielski – 14 grudnia 2016 roku (środa) w godz. 17-18
Marzanna Kubińska, Artur Gizler
– 15 grudnia 2016 roku (czwartek)
w godz. 17-18

Remont ulicy Barańskiego
W najbliższym czasie planowana jest kolejna inwestycja
drogowa. Trwają przygotowania do remontu ul. Barańskiego.

Ważne
telefony

Położona zostanie kostka brukowa. Koszt pierwszego etapu
inwestycji to blisko 62 000 zł.
Przeprowadzony remont popra-

wi znacząco warunki drogowe
mieszkańców ulicy Barańskiego.
W pierwszym etapie wykonany zostanie wjazd od ulicy War-

Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawendowski – 19 grudnia 2016 roku
(poniedziałek) w godz. 17-18

szawskiej do skrzyżowania z ulicą Reymonta.
UM Raciąż

Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal
– 20 grudnia 2016 roku (wtorek)
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

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

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

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

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

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

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

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
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Obchody Dnia Niepodległości
w Baboszewie
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest
w rocznicę odzyskania przez
Polskę wolności. 98 lat temu
nasz kraj odzyskał niepodległość po 123 latach zaborów.
Jest to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Obywatele naszego kraju ukazują patriotyczne postawy poprzez udziału w ulicznych
pochodach i uroczystościach a skończywszy na wywieszaniu flag przy
swoich domach. Również mieszkańcy gminy Baboszewo mieli okazję
do wyrażenia swojego patriotyzmu
i uczczenia niepodległości Polski,
poprzez wzięcie udziału w ceremoniach, odbywających się z tej okazji.

Obchody Dnia Niepodległości
w Baboszewie to kilka połączonych
wydarzeń. Od 10 lat Gimnazjum
w Baboszewie szczególnie celebruje
święto niepodległości naszego kraju, z uwagi na nadanie imienia tej
szkole – im. Armii Krajowej. Z tego
właśnie względu, Dzień Niepodległości jest dla uczniów jak i grona
pedagogicznego okazją do upamiętnienia tych, którzy walczyli o wolną Polskę. W tym roku uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.30
mszą w Kościele św. Urbana w Baboszewie, którą odprawił ks. biskup
Mirosław Milewski. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi, przeszli przed
kościół w celu odsłonięcia tablicy upamiętniającej 1050 Roczni-

cę Chrztu Polski i Pielgrzymkę Papieża Franciszka na Światowe Dni
Młodzieży w Roku Miłosierdzia. Po
drugiej stronie kamienia, do którego przytwierdzona została tablica, umieszczono wizerunek herbu

Gminy Baboszewo. Wykonawcą wizerunku herbu jest pan Wawrzyniec
Zieliński – mieszkaniec Cieszkowa
Starego. Tablicę poświęcił biskup,
a przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Powiatu Płońskiego Andrzej
Stolpa i Wójt Gminy Baboszewo To-

masz Sobecki a także ksiądz biskup
Mirosław Milewski. Około godziny
12 wszyscy zebrani przemaszerowali w kierunku budynku gimnazjum
w Baboszewie, gdzie odsłonięto kolejną tablicę, która powstała z okazji 10 rocznicy nadania gimnazjum
imienia Armii Krajowej. Na tablicy
widnieje napis: "Pamięci tych, co
walczyli o wolną Polskę". Tu również poświęcenia dokonał biskup
Mirosław Milewski, który także
uroczyście przeciął wstęgę, a wraz
z nim: wójt Tomasz Sobecki, Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego Jan Mączewski, Starosta Powiatu Płońskiego Andrzej Stolpa
oraz Dyrektor Gimnazjum w Baboszewie Bogdan Pietruszewski. Po
tej krótkiej ceremonii wszyscy zebra-

ni przeszli do auli gimnazjum, gdzie
odbyła się uroczysta akademia w wykonaniu młodzieży. Poza wymienionymi wcześniej, gośćmi akademii
byli również: ksiądz proboszcz naszej
parafii Stanisław Gutowski z księżmi, Przewodniczący Rady Gminy
Baboszewo Sławomir Goszczycki
z radnymi, Sekretarz Urzędu Gminy w Baboszewie Beata Wiechowska,
były senator i radny województwa
Benedykt Pszczółkowski, były poseł Piotr Barciński, były Prezes Solidarności Rolników Indywidualnych
Jerzy Bańkowski, dyrektorzy szkół
z terenu gminy Baboszewo oraz byli
żołnierze Armii Krajowej obwodu
Płońsk z siedzibą w Baboszewie.
Monika Ciska
UG Baboszewo
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Garaże OSP
Historia Ochotniczej Straży
w Raciążu sięga 1903 roku,
kiedy to grupa najbardziej
światłych i znaczących obywateli miasta przy ogromnym poparciu całego społeczeństwa miasta Raciąża,
uzyskała zgodę gubernatora Guberni Płockiej
na założenie Ochotniczej
Straży Pożarnej.
W ostatnim czasie nadszedł kolejny ważny moment dla raciąskich
strażaków. Miasto Raciąż przekazało środki na remont garaży. Realizacja tego zadania nastąpiła w ramach
projektu pn. „Modernizacja Budynku OSP w Raciążu”. Całkowita kwota
na realizację tego zadania – 55 tys. zł
została przekazana ze środków własnych Gminy Miasto Raciąż.
Zakres prac był dość szeroki.
W ramach przedsięwzięcia wyburzono przejścia pomiędzy pojedynczymi garażami, wykonano posadzkę
żywiczną oraz położono płytki naścienne. A ponadto wyremontowano
dyżurkę strażnicy oraz wymieniono
drzwi pomiędzy dyżurką a garażami.
Urząd miejski w Raciążu zagwaranto-

wał materiały, jednak to strażacy własnoręcznie wykonali większość prac.
Aktywnie działającymi na rzecz remontu strażakami byli: Dawid Smoleński, Mariusz Płuciennik, Grzegorz
Wawrowski, Dariusz Dobrosielski,
Grzegorz Kraszewski, Krystian Kisiel,
Krzysztof Lorenc, Jakub Kornacki, Jakub Cieślak, Jakub Małecki oraz Łukasz Gawroński.
W trakcie realizacji zadania
Ochotnicza Straż Pożarna ściśle
współpracowała z Urzędem Miejskim w Raciążu. 11 listopada po
obchodach związanych ze świętem
odzyskania Niepodległości nastąpiło uroczyste przekazanie wyremontowanych garaży w budynku
OSP w Raciążu. Na uroczystości
zgromadzili się druhowie, przedstawiciele władz, radni. Prezes
OSP – Jarosław Krupiński – zaprezentował odnowione pomieszczenia, przybliżył historię remontu oraz podziękował wszystkim
zaangażowanym w prace strażakom, burmistrzowi Mariuszowi
Godlewskiemu, Pani Justynie Dumińskiej – która koordynowała realizację projektu od strony formalnej oraz sponsorom: Elektroinstal,
POLMLEK,Gminna Spółdzielnia,
Przedsiębiorstwo MIK, Stawbud.

Burmistrz podkreślał zaś znaczenie i wagę współpracy między
miastem a strażą. W ten sposób budowana jest nasza mała ojczyzna
oraz społeczna więź. Wspominał, że
strażacy od zawsze budzili podziw
w oczach mieszkańców. Zawsze są
oni gotowi nieść pomoc innym.
Przypomniał, że miasto od wielu lat
z chęcią angażuje się w pomoc straży, poza remontem, miasto przekazało samochody na rzecz OSP czy
zainwestowało w wymianę drzwi garażowych. Podkreślił, iż ta współpraca jest obopólna. Zapowiedział, że
zarówno burmistrzowi osobiście, ale
także i radnym zależy na stałym rozwoju straży. Obiecał, że zawsze chętnie będzie współpracował ze strażą
i w miarę możliwości służył będzie
pomocą. Podkreślił, że możemy być
dumni, ponieważ mamy najlepszą
straż w powiecie, która choć nie jest
zawodową działa jak zawodowa.
Realizacja remontu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu to pokłosie wprowadzenia w naszym mieście
idei budżetu obywatelskiego. Projekt
ten stanowił bowiem jeden z trzech
pomysłów mieszkańców naszego
miasta wybranych do realizacji.
Paula
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Naród,
który traci
pamięć, traci
tożsamość
Obchody Dnia Niepodległości w Baboszewie zakończyły się
efektownym wystąpieniem młodzieży szkolnej, połączonym
z prezentacją multimedialną. Nie raz, jako mieszkańcy gminy,
byliśmy świadkami wspaniałego popisu aktorskiego uczniów
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie, jednakże tym
razem, przenosząc widzów w okresy walk naszych przodków
o niepodległość Polski sprawili, że odbiorcy po tej sentymentalnej podróży mieli łzy w oczach.
Było to widowisko, które wspaniale połączone zostało tematycznie z postawami patriotycznymi,
jakie towarzyszą wszystkim w Dniu
Odzyskania Niepodległości. Nauczycielka gimnazjum, pani Anna
Przedpełska, która wyreżyserowała i przygotowała przedstawienie,
złożyła w całość losy naszego kraju
i Polaków, walczących o odzyskanie
wolności. W przedstawieniu ujęto
wiele wątków historycznych – począwszy od zaborów a skończywszy
na II wojnie światowej, Powstaniu
Warszawskim, walkach Armii Krajowej i naszego lokalnego wydarzenia tamtych czasów, czyli zrzucie broni w Pieńkach Rzewińskich.
Była to cudowna opowieść o odwadze i patriotyzmie ludzi, zwłaszcza
młodych, o lękach i cierpieniu ro-

dziców, których dzieci, często wychodziły z domu ostatni raz. Treść
przekazywana widzom, w postaci
projekcji zdjęć i krótkich filmów,
recytacji wierszy i śpiewu pieśni,
a wszystko to połączone z dźwiękami bomb i wystrzałów, była na
tyle znakomicie wybrana i dopasowana do każdego wątku, że odbiorcy nie raz odczuwali dreszcze
na ciele. Wykorzystano m.in. fragmenty filmów: „Pan Tadeusz”, „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” i „Miasto 44”, piosenki: „Wróg
napadł na Polskę”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, „Modlitwa
obozowa”, „Chłopaki z AK”, „Dziś
idę walczyć, Mamo”, „Dziewczyna z granatem”, „Gdzie są kwiaty
z tamtych lat”, „Taki kraj” oraz cytaty z książki Jana Pawła II „Pamięć

i tożsamość’’ i litanię autorstwa Mirona Białoszewskiego.
Głównym motywem, towarzyszącym przedstawieniu było pytanie
o to, czym jest pamięć o doświadczeniach naszych walczących o wolność
przodków i czy w dobie najnowszych zdobyczy techniki i podróży w kosmos warto ją pielęgnować?
Reżyserka udowodniła widzom, że
priorytetem obecnego pokolenia powinno być dbanie o pamięć o historycznych dziejach naszego narodu,
polegające na czczeniu tych, którzy
walczyli o nasz wolny kraj. Przekonała by historia była źródłem wiedzy
dla naszych potomków, by z negatywnych doświadczeń czerpali naukę jak temu w przyszłości zapobiec,
a uszlachetniać to, co jest naszym
dobrem narodowym.

Znakomity talent aktorski i wokalny gimnazjalistów, fantastyczna
reżyseria i scenariusz oraz scenografia nagrodzony został długimi owacjami na stojąco. Widzowie, ocierający łzy, wyszli z tego przedstawienia
bogatsi o jeszcze większe postawy patriotyczne. Gratulujemy i dziękujemy.
Monika Ciska
UG Baboszewo
Przygotowanie przedstawienia – p. Anna Przedpełska, oprawa
muzyczna – p. Marcina Błaszczak,
prowadzący: Krzysztof Sobczyński
i Natalia Skolimowska, instrumenty: skrzypce – Jakub Najechalski, flet
– Oliwia Hadryś, gitara – Anna Kwaśniewska, ukulule – Kinga Wrońska,
światło: Weronika Krysiewicz, Oli-

wia Krysiewicz, pokaz multimedialny: Dawid Salak, dekoracje –
p. Joanny Sędzickiej pod kierunkiem
Szymona Woźniaka: uczniowie Mateusz Majewski, Kamil Duszyński,
Aleksandra Skwarska, Anna Dobrzyńska, Maria Mystkowska, Jakub
Pytynowski, Filip Rosiński, Jakub
Błaszczak, Kamiński Mateusz.
Piosenki: Zofia Lutomirska, Oliwia Hadryś, Oliwia Tułodziecka,
Katarzyna Ławnicka, Jakub Najechalski, Jakub Popiołkowski, Maciej
Lewandowski, Julia Mak.
Chórek i wiersze: Aleksandra
Wojciechowska, Małgorzata Barcińska, Karolina Palczewska, Julia
Piotrowska, Ewa Gajewska, Alicja
Wyrwich, Maksymilian Nowakowski, Monika Banaszewska, Kamil
Bartczakowski.

Kopiec Powstańców Styczniowych w Dziektarzewie
J

est w gminie Baboszewo miejscowość niezwykle urokliwie
położona, bowiem nad samą rzeką Wkrą – Dziektarzewo.
W niej na przeciwko cmentarza
parafialnego, znajduje się otoczony starymi lipami okazały kopiec
– usypany na cześć powstańców
styczniowych. Na jego wierzchołku stoi bielutka, murowana kapliczka. Pod wizerunkiem Matki Boskiej
widnieje napis:
„Kiedy zgubą los nas zastrasza
Błagamy Ciebie Królowo nasza
W Twojej opiece pomoc jedyna
Zbawienie nasze wyproś u Syna
Dnia 12 Czerwca 1864r.”
W tym miejscu zostali pochowani powstańcy styczniowi, który
polegli 19 sierpnia 1863 roku w bitwie pod Rybitwami – wsi przynależnej do Parafii Dziektarzewo. Oddziałami powstańczymi dowodzili
pułkownik Zbigniew Chądzyński

i pułkownik Teofil Witkowski. W parafialnej księdze zmarłych, pod datą
22 sierpnia 1863 roku zapisano:
Michał – lat ok. 30,
Sochocki – lat ok. 38,
Janek – lat ok. 20,
zupełnie nieznany – lat ok. 23,
zupełnie nieznany – lat. ok. 36,
zupełnie nieznany – lat ok. 28,
Jan Thokarski (lekarz z Księstwa Poznańskiego) – lat ok. 40,
Franciszek Żochowski – lat ok. 24,
zupełnie nieznany – lat ok. 22,
Józef Szulczewski (leśnik z Ostrowa,
powiat ostrołęcki) – lat 38,
zupełnie nieznany – lat ok. 16,
zupełnie nieznany – lat ok. 24,
Franciszek Kowalski z Kiełk, powiat
płoński
„Buntownicy”, bo tak zostali nazwani przez władze carskie,
nie zasłużyli na godny pochówek.
Ich ciała zostały złożone na niepoświęconej ziemi, naprzeciw bramy

cmentarnej. Po upadku powstania,
niecały rok później, bo 12 czerwca 1864 roku, ekshumowano poległych i uroczyście pogrzebano
w zbiorowej mogile na dziektarzewskim cmentarzu.
Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku z inicjatywy właściciela majątku Dziektarzewo – Kajetana Piechowskiego
– na miejscu pierwotnego pochówku powstańców usypano kopiec,
którego obecnym, społecznym kustoszem są uczniowie Gimnazjum
w Polesiu. Od 2014 roku, w połowie czerwca, na cześć powstańców styczniowych Parafia Dziektarzewo, przy współudziale Zespołu
Szkół w Polesiu organizuje piknik
patriotyczny. Z roku na rok inicjatywa ta cieszy się coraz to większą
popularnością.
Wiesław Kupniewski
Dyrektor ZS Polesie
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Chodnik
ul. Mławska
Odnowionym chodnikiem mogą
cieszyć się mieszkańcy i przechodnie ulicy Mławskiej. W listopadzie przeprowadzona została renowacja fragmentu chodnika na
ulicy Mławskiej. Prace zakończono
9 listopada. Położona została kostka brukowa na odcinku od bloku
mieszkalnego do mostu. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Raciążu.

Pomysł wymiany części nawierzchni chodnika na ulicy Mławskiej został zgłoszony po przeprowadzonych konsultacjach społecznych,
w ramach budżetu obywatelskiego.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany i poddany pod głosowanie.
Znalazł się w trójce najwyżej notowanych. Decyzją burmistrza Mariusza
Godlewskiego sfinansowano realizację wszystkich trzech projektów.
Red.

Parking ul. Kilińskiego
Kolejnym - trzecim już projektem, po renowacji garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu oraz
częściowej wymianie nawierzchni
chodnika na ulicy Mławskiej, zre-

alizowanym w ramach inicjatywy samorządowej (jaką jest budżet
obywatelski) są zmiany przy bloku
położonym przy ul. Kilińskiego 58.
Od 27 września do 20 października

trwały prace remontowe parkingu.
Zmieniony został układ parkingu
oraz położono nową nawierzchnię
z kostki brukowej. Zadnie wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu.
Do realizacji tego projektu wykorzystano środki przeznaczone na
budżet obywatelski.
Red.

Budżet

obywatelski 2017
W przyszłym roku kalendarzowym, Gmina Miasto Raciąż
planuje przeprowadzić kolejną
edycję projektu dotyczącego Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel
zabezpieczono w budżecie kwotę
50 tys. złotych. Procedura będzie
taka sama jak w tegorocznej edycji. Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne polegające na
zebraniu od mieszkańców Gminy Miasto Raciąż projektów, czyli propozycji zadań do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Następnie mieszkańcy w drodze głosowania wybiorą z projektów pozytywnie zaopiniowanych
(zgodnie z wytycznymi określony-

mi w regulaminie Budżetu Obywatelskiego) ten, który według nich
jest wart realizacji.
Zachęcamy mieszkańców miasta do wzięcia udziału w inicjatywie samorządowej jaką jest budżet
obywatelski i zgłaszania swoich
projektów. Dzięki temu projektowi
możemy sami zadecydować na co
przekazać środki budżetowe, a także jakie zadania zostaną w ramach
tego projektu zrealizowane.
O terminie przeprowadzania
konsultacji społecznych i regulaminie Budżetu Obywatelskiego będziemy informować w kolejnych
numerach Pulsu.
UM Raciąż
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Wycieczki uczniów
do Urzędu Gminy Baboszewo
Listopad
był
miesiącem,
w którym Urząd Gminy w Baboszewie odwiedzany był często przez
uczniów szkół z terenu Gminy Baboszewo. Jako pierwsze, wizytę
złożyły dzieci z klas I-III Zespołu
Szkół w Polesiu. Goście zostali powitani przez Wójta Gminy Baboszewo Tomasza Sobeckiego oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Baboszewo Sławomira Goszczyckiego. Wójt zapoznał uczniów z pracą
urzędu i zadaniami poszczególnych
referatów. Z kolei przewodniczący rady gminy przybliżył im zadania rady oraz przebieg sesji. Dzieci
wcieliły się w radnych i obradowały
nad projektem uchwały w sprawie
wprowadzenia zasad w szkołach na
terenie gminy Baboszewo oraz zasad obowiązujących mieszkańców
gminy. Uchwały Dziecięcej Rady
Gminy Baboszewo zostały podjęte
bezwzględną większością głosów.
Dzieci otrzymały również kamizelki odblaskowe z logo Gminy Baboszewo i pamiątkowe pocztówki. Dzień później – 8 listopada do
Urzędu Gminy w Baboszewie zawitały dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej w Baboszewie. Tym razem,
prócz zwiedzania z przewodnikiem,
w rolę którego ponownie wcielił
się wójt i zapoznawania się z pracą
urzędników, dzieci z zaprezentowały swoje talenty wokalne. Pochwaliły się również najnowszym dziełem
w postaci gazetki szkolnej pt. „Echo
II b”. Pod koniec wizyty obiecały napisać wspólnie artykuł o swojej gazecie. Umieszczamy go poniżej:
Od redakcji ECHO II B
słów kilka...
Jesteśmy uczniami klasy II B
Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie. 25 października 2016r. obchodziliśmy urodziny
naszej klasowej gazetki, której nada-

liśmy tytuł „Echo II B”. Naszą wychowawczynią i opiekunem naszej
redakcji jest Pani Ania Ładna. Dlaczego wybraliśmy właśnie taki tytuł?
Ponieważ chcemy rozwijać pozytywne hasła wśród dzieci naszej szkoły.
Chcielibyśmy również, aby sygnał
naszego „Echa II B” dotarł również
do mieszkańców naszej gminy i nie
tylko... Nasz pierwszy numer poświę-

Karolina Brzezińska, Alicja Chwastowska, Julia Dynarzewska, Wiktoria Fonderska, Arkadiusz Jagodziński, Oliwia Kacprzycka, Łukasz
Kamiński, Zuzanna Klan, Iga Kretkiewicz, Marcin Najechalski, Magdalena Nowakowska, Damian Orlikowski, Kamil Orlikowski, Kinga
Sokołowska, Karolina Sokołowska,
Arkadiusz Wardziński.

ciliśmy zdrowemu odżywianiu. Odpowiedzieliśmy na apel „Akademii
Dobra” w związku z przypadającym w dniu 16.10.16r. „Dniem walki
z głodem”. Kolejny numer będzie poświęcony naszej przepięknej malowniczej Gminie Baboszewo a mianowicie jej historii, tradycji i kulturze.
W tym celu spotkaliśmy się z panem
wójtem Tomaszem Sobeckim, który
udzielił nam wywiadu. Zwracamy
się do wszystkich mieszkańców Baboszewa i okolic, którzy chcą kultywować tradycję i kulturę naszej gminy, aby odpowiedzieli na nasz głos
w poszukiwaniu ludzi i miejsc głęboko związanych i zakorzenionych
w historii naszej gminy...
Redakcja SP Baboszewo wychowawca Anna Ładna, klasa II B:
Patryk Bartczakowski, Maja Bluszcz,

Następnego dnia 9 listopada,
Urząd Gminy odwiedziły dzieci
z Przedszkola, które zaprosiły wójta
na bal andrzejkowy, organizowany
w tamtejszej placówce 19 listopada
2016 roku.
Kolejnymi gośćmi Urzędu
Gminy były dziewczęta z klas V
podstawówki w Baboszewie, które
wręczyły wójtowi zaproszenie do
kawiarenki artystycznej WENA na
jesienne spotkanie z poezją i piosenką. Ostatnimi odwiedzającymi Urząd Gminy Baboszewo byli
uczniowie baboszewskiego Gimnazjum, którzy w ramach Dnia
Rzucania Palenia, rozdawali własnoręcznie przygotowane na tę
okazję ulotki.
Monika Ciska
UG Baboszewo
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Z zapałem w Nowy Rok
Z Andrzejem Rybusem-Tołłoczko prezesem PGKiM rozmawia Paulina Adamiak.
Panie Prezesie, wkrótce minie
pół roku odkąd przejął Pan stery
w PGKiM w Raciążu. Jak wygląda
codzienna praca prezesa spółki?

Ciężko. Przede wszystkim, kiedy
zacząłem pracować w Spółce musiałem przyjrzeć się wszystkim sprawom,
które się w niej dzieją. Oczywiście
wszyscy wiedzą, że zajmujemy się
wodą i ściekami, jednak poziom zaangażowania w te kwestie był nie najlepszy. Trzeba było się zastanowić,
w jaki sposób rozwijać tę działalność.
A przede wszystkim, co zrobić, by
mieszkańcy byli zadowoleni z tego
jaką wodę im dostarczamy i w jaki
sposób odbieramy nieczystości. Poza
tym Spółka zajmuje się wieloma innymi sprawami, tj. sprzątanie miasta,
usługi remontowe czy obsługa wspólnot mieszkaniowych. Przy tych działach również trzeba było się zastanowić nad tym, w jaki sposób dalej
PGKiM ma te zadania wykonywać.
Podjąłem decyzję, że będziemy coraz
bardziej inwestować w dział zajmujący
się remontami. Chcielibyśmy, aby prace były wykonywane na jak najwyższym poziomie. Udało nam się to osiągnąć to m.in. w budynku Miejskiego
Zespołu Szkół w Raciążu, gdzie wykonywaliśmy prace remontowe podczas wakacji. Obecnie remontujemy
Urząd Miejski, mam nadzieję, że poziom remontu również będzie zadowalający. Jeżeli zaś chodzi o sprzątanie
miasta, to w tym przypadku wszystko
zależy od środków. Posiadamy odpowiedni sprzęt, jednak najważniejsze
są środki jakimi dysponuje miasto na
ten cel – od tego zależy częstotliwość
wykonywania prac. Kwestia zarządzania wspólnotami jest bardziej złożona.
Spółka nie posiada specjalistów, którzy
mogliby się zająć prawidłowo tym zadaniem. Podjąłem zatem decyzję o rezygnacji przez Spółkę z realizacji tego
zadania. Od 1 stycznia 2017 r. wspólnoty będą miały nowych zarządców.
Specjalistów w tym zakresie, których
mieszkańcy wybiorą sobie sami.

Poproszę zatem o szersze wyjaśnienie naszym czytelnikom, dlaczego
podjął Pan decyzję o rezygnacji
z zarządzania wspólnotami?

W momencie, w którym rozpocząłem pracę w spółce zleciłem audyt tego zadania. Chciałem
sprawdzić przede wszystkim jak
funkcjonuje ten dział. Wyniki wskazywały jednoznacznie, że Spółka stale dokładała środki do zarządzania
wspólnotami z pieniędzy przeznaczonych na inne cele. Oznaczało to
że jest to bardzo nie rentowne działanie dla PGKiM. Zatem nie było
możliwości, by w dalszy sposób tak
to funkcjonowało. Co więcej okazało
się, że tylko trzy z dwunastu wspólnot, którymi zarządzała Spółka, były
zgłoszone do Urzędu Skarbowego.
To spowodowało, powoduje i przez
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kilka najbliższych miesięcy będzie
powodowało sporo problemów dla
tych nie zarejestrowanych wspólnot. Osoba, która się tym zajmowała,
moim zdaniem, nie dopełniła swoich obowiązków. Podjąłem zatem
decyzję o zwolnieniu tego pracownika z zajmowanego stanowiska. Zaś
zarządzanie wspólnotami przekazane zostało osobom, które zajmują
się tym profesjonalnie od wielu już
lat. Prostują one wszystkie nieprawidłowości. Rzeczy, których nie udało
się zrobić przez kilka lat dzięki pracy nowych osób udało się wykonać
w kilka miesięcy. Postanowiłem, że
w momencie, w którym uda się wyprowadzić wspólnoty na prostą, tj.
zostaną zarejestrowane, nadane zostaną numery NIP, będą posiadały
wszystkie sprawozdania finansowe
to zaczniemy z tymi wspólnotami
rozwiązywać umowy o zarządzanie.
Będą one miały możliwość wyboru
nowego zarządcy na wolnym rynku.

Uznać zatem możemy, że sytuacja
z zarządzaniem wspólnotami
była nie najlepsza. A jak było z innymi działami? W jakiej kondycji
zastał Pan Spółkę w chwili obejmowania stanowiska?

Oczywiście dość słaba sytuacja
dotyczy oczyszczalni ścieków. Jednak
na szczęście, początek mojej pracy
zbiegł się z pozyskaniem przez Burmistrza Miasta Mariusza Godlewskiego środków na realizację ogromnego projektu na kwotę blisko 12
mln złotych. Dzięki temu możliwe
będzie wyremontowanie oczyszczalni oraz poprowadzenie kanalizacji
w rejonach miasta, w których do tej
pory kanalizacji nie ma. Możliwe będzie poczynienie szeregu inwestycji
na stacji uzdatniania wody. Było źle,
ale dzięki projektowi miejmy nadzieję
będzie już tylko lepiej. Mieliśmy także problemy ze sporą ilością awarii
– mieszkańcom Raciąża często zalewało piwnice nieczystościami. Podjąłem decyzję, że co trzy tygodnie specjalistyczny samochód będzie czyścił
i konserwował kanalizację w miejscach, w których występuje taka konieczność. Skutki są już widoczne,
mieszkańcy miasta znacznie rzadziej
zgłaszają awarie. Nie dziwię się, że

wcześniej mieszkańcy mieli wiele
pretensji do PGKiM, jest to bowiem
dość uciążliwy i nieprzyjemny problem. Jeżeli chodzi o inne obszary to
zakład budowlany funkcjonował dobrze. Pracownicy zaczynali coraz lepiej wykonywać swoje obowiązki. Był
jednak mocno niedofinansowany, jeśli chodzi o różnego rodzaju sprzęt.
Obecnie pracujemy nad tym, by zarówno zakład budowlany, jak i zakład
remontowy (który często widzimy na
ulicach miasta – łatający dziury czy
kładący nową kostkę) miał coraz lepszy sprzęt. Pozwoli to na szybsze i zdecydowanie bardziej sprawne wykonywanie obowiązków. Niestety, zastałem
w spółce takie sytuacje, jak zły stan pojazdów – daleko odbiegający od takiego jak być powinien. Musieliśmy zainwestować w sprzęt, by mógł sprawnie
działać czy by się nie psuł co chwilę. Są to rzeczy, które były dość trudne w momencie, gdy przejmowałem
obowiązki w Spółce. Staram się jednak
wspólnie z pracownikami jak najlepiej
z nimi poradzić. Do końca tego roku
uda nam się te wszystkie sprawy wyprowadzić na prostą. Mam nadzieję,
że w nowy rok wejdziemy z nowym
zapałem. A pracownikom będzie się
lepiej pracowało. Także to były najważniejsze sprawy, które trzeba było
w spółce poprawić i mam nadzieję –
ten etap zbliża się już ku końcowi.

Jakie zadania w najbliższym czasie
realizować będzie przedsiębiorstwo? Jakie są plany jego rozwoju?
Czy mógłby Pan je przybliżyć?

Oczywiście, że mam plany rozwojowe dotyczące Spółki. Przede
wszystkim chciałbym, żeby współpraca z urzędem miasta układała się
tak dobrze jak teraz. Między innymi
dlatego odbywają nasze co poniedziałkowe spotkania, których nie było
do tej pory. Pracownicy Urzędu Miejskiego spotykają się z pracownikami
PGKiM. W trakcie spotkań omawiane są najważniejsze rzeczy, które
mają być zrealizowane w danym tygodniu. Ale nie tylko, bo także takie
z perspektywą kilku miesięcy. Jeśli
chodzi o działanie to – przy współpracy z miastem – mamy wiele planów remontowych na przyszły rok.
Są one związane zarówno z mieszkaniami komunalnymi, jak i naprawami ulic, a także ewentualną budową
ulic. Wszystko zależeć będzie jednak
od tego jak środki finansowe miasta
pozwolą na realizację tych zadań. Ponadto w obszarze remontowym będziemy współpracować ze szkołą i innymi jednostkami miasta. Głównie
po to by te sprawy, które mogą zostać
w mieście i być finansowane w ramach środków miejskich pozostały
w mieście. Ważne jest by wykonywała
je spółka z miasta, a nie zewnętrzna
firma – tak by pracownicy, którzy na
co dzień mieszkają w Raciążu mieli

prace i by mogli zarabiać tu, na miejscu. Planujemy przede wszystkim
duży rozwój w obszarze wody i ścieków, co związane jest oczywiście ze
wspominanym już projektem. Jako
Spółka będziemy wspierali samorząd
w realizacji tego zadania. Będzie to
spora rewolucja dla Raciąża, której
efekty będą widoczne w 2018 roku,
kiedy projekt dobiegnie ku końcowi.

Nawiązując do projektu przebudowy oczyszczalni i rozbudowy kanalizacji, czy mógłby Pan
przybliżyć nam jego założenia?
Jakie korzyści dla mieszkańców
przyniesie jego realizacja?

Jeżeli chodzi o kanalizację to projekt zakłada przede wszystkim skanalizowanie całego miasta, by każdy
jego zakątek był wpięty do sieci kanalizacyjnej. Warto przypomnieć, że
wszyscy mieszkańcy, których domy
znajdują się przy ulicach, w których
jest kanalizacja mają obowiązek podłączenia się do niej. Wynika to bowiem z przepisów prawa, jeśli jednak
tego nie zrobią mogą być nałożone na
nich sankcje karne. W Raciążu dzieje się tak na ulicy Kilińskiego, kanalizacja jest tam wybudowana od 2 lat,
a wielu mieszkańców jeszcze się do
niej nie przyłączyło. Zatem rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie pierwszą rzeczą, która sprawi, że w mieście
się zmieni. Naturalne jest zatem, że im
więcej osób będzie podłączonych tym
mniejsze szanse na prawidłową pracę
oczyszczalni. Czeka nas więc jej rozbudowa, polegała będzie ona przede
wszystkim na tym, że będziemy ją powiększać. Sprawimy, że wszystkie ścieki, jakie znajdą się w mieście będziemy w stanie – zgodnie z przepisami
prawa – oczyścić. Następnie przekazać oczyszczoną wodę do rzeki, tak by
spełniała ona wszystkie – wymagane
prawnie – parametry. Planujemy również na oczyszczalni różnego rodzaju
działania technologiczne, które sprawią, że będzie ona nowocześniejsza.

Wszystkie zmiany mają na celu
poprawę warunków życia naszych mieszkańców. Czy mógłby
Pan powiedzieć, z jakimi problemami przychodzą do Pana mieszkańcy Raciąża?

Obecnie, kiedy nie zajmujemy się już sprawami komunalnymi
(przyp. red. zadanie zostało przekazane do Urzędu Miejskiego),
a za chwilę przekażemy zarządzanie
wspólnotami – bo właśnie z tymi
sprawami najczęściej zgłaszali się
do nas mieszkańcy, najczęściej
przychodzą z problemami związanymi z wodą i ściekami. Część
mieszkańców nie płaci za wodę i za
ścieki. Rozpoczęliśmy właśnie falę
wezwań do zapłaty. Niestety trzeba przypomnieć, że te osoby, które
nie uiszczają należności i nie chcą

zawrzeć z nami ugody czy podjąć
rozmów o rozłożeniu zaległości
na raty będą podlegały przepisom
prawa. A one jednoznacznie mówią o tym, że możemy odciąć dopływ wody osobom, które nie płacą. W razie konieczności będziemy
podejmować takie rozwiązanie sytuacji. Będziemy również przekazywać długi firmom windykacyjnym,
które będą ściągały należności od
naszych dłużników. Zastrzegam, że
chodzi mi o tych, którzy nie chcą się
z nami porozumieć. Osobiście, odkąd jestem Prezesem nigdy nie odmówiłem nikomu rozłożenia płatności na raty. Wszystko zależy tak
naprawdę od mieszkańców i okazania przez nich chęci do ugodowego
rozwiązania sprawy.

Od początku listopada w Urzędzie Miejskim można dokonywać opłat za wodę i ścieki.
W niedługim okresie spółka
przeniesie swoje biura do Urzędu Miejskiego. Jakie korzyści
przyniosą te zmiany?

Przede wszystkim mieszkańcy
będą mogli załatwić wszystkie ważne sprawy w budynku ratusza. Zarówno wszelkie sprawy komunalne,
jak i inne związane z działalnością
związaną z wodą i ściekami będą
w jednym miejscu. Takie rozdrobnienie, w którym w mieście działały dwie kasy – generowały zbędne
koszty. Odbijało się to w rezultacie
na cenach usług, jakie spółka oferowała. Ponadto sprawiało pewną
niedogodność, przede wszystkim
dla osób starszych, które musiały się
przemieszczać, by dokonać wszelkich opłat. Poza tym, docelowo planujemy przenieść bazę PGKiM z ul.
Wolności na oczyszczalnię ścieków.
Całkowity koszt utrzymania to około 300 tys. złotych rocznie. Są to pieniądze, których nie musimy wydawać na takie rzeczy, a można by było
zainwestować w lepsze zaopatrzenie
mieszkańców w wodę czy odbiór
ścieków. Bądź wykorzystać je w jeszcze inny sposób, tak by miasto piękniało i aby lepiej się w nim żyło.

Co stanie się zatem z bazą, która
pozostanie przy ul. Wolności?
Czy są jakieś plany jej zagospodarowania?

Są prowadzone rozmowy na
ten temat. Wspólnie z burmistrzem
miasta Mariuszem Godlewskim zastanawiamy się co zrobić, by ta baza
dalej służyła mieszkańcom Raciąża.
Jednak już nie w tej formie, która teraz jest. Decyzje jeszcze nie zapadły.

Proszę dokończyć zdanie. Nowoczesne i dobrze prosperujące
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o.o. w Raciążu to według Pana
podmiot, który….

... sprawia, że usługi, które wykonujemy są na najwyższym poziomie, a nasi odbiorcy mogą nam wystawić 6+.

Dziękuję za rozmowę.
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KRONIKA POLICYJNA

W gminie Baboszewo
grasuje grupa okradająca domy!
W dniu 17.11.2016 roku
w godzinach wieczorowo – nocnych w miejscowości Raciąż doszło
do kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego. Sprawcy dostali się na balkon usytuowany na
pierwszym piętrze z tyłu tego budynku, a następnie po podważeniu okna weszli do jego wnętrza.
Z mieszkania sprawcy zabrali pieniądze w walucie polskiej i euro.
Czynności w tej sprawie prowadzi
KP w Raciążu.
W dniu 17.11.2016 roku w godzinach wieczorowo – nocnych n/n
sprawcy usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego w miejscowości Baboszewo.
Sprawcy po uprzednim podważeniu okna balkonowego dostali się do

jego wnętrza. Po przeszukaniu pomieszczeń nic nie zabrali, a następnie oddalili się w nieznanym kierunku. Czynności w tej sprawie
prowadzi KP w Raciążu. W obydwu
przypadkach domy nie posiadały
stosownego ubezpieczenia.
OSTRZEGAMY
Każdego roku w okresie jesienno – zimowym na terenie działania Komendy Powiatowej Policji
w Płońsku odnotowujemy wzrost
przestępstw kradzieży z włamaniem do domów, mieszkań, piwnic, domków letniskowych oraz
obiektów handlowych. Wielu zdarzeniom można byłoby zapobiec,
gdyby obiekty te były właściwie zabezpieczone.

Dlatego też apelujemy o:
• Wyposażenie drzwi do mieszkania w odpowiednie zamki patentowe posiadające atesty;
• Zadbanie o to, aby zawsze
działało oświetlenie przed drzwiami wejściowymi – (włamywacz unika miejsc oświetlonych);
• Zamykanie wszystkich drzwi
i okien, gdy wychodzimy z domu;
• Nie zostawianie kluczy w „dobrych schowkach” (pod wycieraczką, za doniczką na oknie, za framugą drzwi);
• Zamykanie okienek piwnicznych i innych pomieszczeń gospodarczych, przez które można przedostać się do domu;
• Zamykanie drzwi na klucz nawet wtedy, gdy wychodzimy z domu

nawet na krótko, po listy do skrzynki czy wyrzucić śmieci;
• Unikanie przechowywania
w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. (Takie
„dobre schowki” jak szafa, doniczka
z kwiatami, książka czy cukiernica są
dobrze znane włamywaczom i penetrowane w pierwszej kolejności);
• Zapisywanie numerów fabrycznych wartościowych przedmiotów
(magnetowid,
DVD,
komputer, telewizor, kamera itp.) –
w przypadku kradzieży zwiększy to
szansę na ich odzyskanie;
• Dzwonienie na Policję (tel.
997, 112), kiedy zauważymy niepokojące sytuacje, w miejscu zamieszkania, na klatce schodowej, na ulicy
bądź na parkingu.

• Nawiązanie bliższych kontaktów z sąsiadami. Dobrze znający
się sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom, kradzieżom, rozbojom i wybrykom chuligańskim. Dlatego też porozmawiaj
z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu zamieszkania, ustalcie jak zachować „Sąsiedzką czujność”.
PAMIĘTAJMY!
Nie dajmy żadnych szans włamywaczom, właściwie zabezpieczmy swoje mieszkanie, dom. Aż 70%
sprawców włamań daje się odstraszyć dzięki całkiem prostym działaniom.
KPP Płońsk
Podinsp. G. Osiński

Uważajmy na kieszonkowców
Tłok na przystanku czy w kolejce w sklepie, pośpiech, chwila nieuwagi, rozkojarzenie to doskonałe
warunki do działania dla kieszonkowców. Spośród otaczających go
osób wybierają swoją ofiarę, którą
przez jakiś czas obserwują, patrząc
gdzie chowa pieniądze. Najczęstszą
ich ofiarą są mężczyźni trzymający
portfele w tylnej kieszeni spodni
oraz kobiety z torebkami przewieszonymi przez ramię. Policjanci
przypominają jak zabezpieczyć noszone przy sobie, na co dzień rzeczy tj. portfele, pieniądze, telefony
komórkowe.
W ostatnim czasie na terenie
Płońska odnotowaliśmy kilka zgłoszeń tzw. kradzieży kieszonkowych.

Do trzech doszło na targowisku miejskim, jedno miało miejsce w jednej
z drogerii. We wszystkich przypadkach ofiarą kieszonkowców padły kobiety. Sprawcy wykorzystując chwilową ich nieuwagę ukradli portfele
z dokumentami i pieniędzmi.
Pamiętajmy, że kieszonkowcy
doskonale potrafią wtopić się w tłum
i nie zwracać na siebie nikogo uwagi.
Zazwyczaj działają w grupie. Nie ma
określonego wieku czy płci kieszonkowców. Może nim być każdy: młody, stary, elegancki, zaniedbany, bezradna staruszka, urocze dziecko czy
brzemienna kobieta.
Najczęściej kieszonkowcy działają w dużych skupiskach ludzi, na
targowiskach, przystankach czy

sklepach. Często wykorzystują tłok
i nieuwagę swojej ofiary, zajętej np.
robieniem zakupów. Wykorzystują
też fakt niedbałego przechowywania cennych rzeczy w niezapiętych
damskich torebkach zawieszonych na ramieniu lub trzymanie
przez mężczyzn telefonów i portfeli w tylnej kieszeni spodni. Aby nie
paść ofiarą kieszonkowca należy
pamiętać, by:
– dobrze zabezpieczać noszone
przy sobie dokumenty, pieniądze
oraz inne cenne rzeczy;
– zwracać uwagę na nieznajome
osoby znajdujące się bardzo blisko;
– nie nosić przy sobie większych niż tego wymaga potrzeba,
sum pieniędzy;

– pieniądze trzymać przy sobie
w dwóch miejscach – minimalizujesz w ten sposób utratę całej kwoty;
– telefonów i portfela nie nosić
w zewnętrznej kieszeni kurtki;
– nie pokazywać zawartości
portfela, gdy patrzą inne osoby;
– torby i pakunki trzymać przed
sobą. Uważać na sztuczny tłok;
– nie nosić torebki w sposób
taki, aby swobodnie zwisała na pasku z tyłu;
– torebkę odwracać zamkiem
"do siebie" i przytrzymywać dłonią;
– nie wkładać portmonetki do
reklamówki, którą łatwo przeciąć;
– w torebce nie kłaść portfela na
wierzchu;
– podczas mierzenia garderoby,

pakowania zakupów, płacenia nigdy
nie odstawiać torebki;
– klucze do mieszkania nosić
w innym miejscu niż dokumenty
z adresem;
– nie nosić portfela lub innych cennych rzeczy w tylnej kieszeni spodni;
– unikać wątpliwych usług wróżenia z kart czy gier hazardowych.
W sytuacji zagrożenia – usiłowania kradzieży kieszonkowej –
wszczynaj alarm!
Bez względu na fakt, czy jesteś
ofiarą czy świadkiem przestępstwa,
jak najszybciej staraj się zawiadomić Policję – dzwoń 997 lub 112.
mł. asp.
Kinga Drężek–Zmysłowska

Mieszkaniec gminy Baboszewo sprawcą napadu
na ekspedientkę sklepu monopolowego w Płońsku
Pod koniec października
w jednym ze sklepów monopolowych w Płońsku doszło do napadu
na ekspedientkę. Sprawca przewrócił kobietę i siłą doprowadził

do stanu bezbronności. Ukradł
jej torebkę z dokumentami i pieniędzmi oraz pieniądze z utargu
sklepowego. Płońscy kryminalni
ustalili, że napadu prawdopodob-

nie dokonał 27-letni mieszkaniec
gm. Baboszewo. Na początku listopada mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
Wcześniej przez około 2 tygodnie

ukrywał się przed organami ścigania poza terenem pow. płońskiego. Napastnik usłyszał zarzut
dokonania rozboju. Za ten czyn
grozi mu do 12 lat pozbawienia

wolności. Prokurator zastosował
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
RA Prasowy KPP Płońsk
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Nowy alkometr
dla policjantów
Płońscy policjanci zyskali nowe
urządzenie do badania stanu trzeźwości, które zdecydowanie ułatwi
pracę funcjonariuszy z Komisariatu Policji w Raciążu. Uroczystego przekazania urządzenia na ręce
Komendanta Powiatowego Policji
w Płońsku dokonali Burmistrz Miasta Raciąż i Wójt Gminy Raciąż.

to, zakupione zostało dzięki przekazaniu środków pieniężnych
z budżetu miasta i gminy. Pozwoli ono usprawnić pracę policjantów z miejscowego Komisariatu
Policji, szczególnie w czasie wykonywania przez funkcjonariuszy
czynności służbowych z nietrzeźwymi kierującymi.

W czwartek 10 listopada w czasie uroczystości w UM w Raciażu
burmistrz Miasta Raciąż Mariusz
Godlewski wraz z wójtem gminy
Raciąż Ryszardem Giszczak przekazali na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku mł. insp.
Jarosława Brzozowskiego nowy
ALKOMETR A2.0. Urządzenie

Alkometr A2.0/04 przeznaczony jest do automatycznego pomiaru
stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyrząd jest urządzeniem stacjonarno-przenośnym.
Może być używany w pomieszczeniach zamkniętych, jak również
w samochodach.
Red.

Remonty w budynkach
komunalnych
W listopadzie przeprowadzone
zostały remonty w kilku mieszkaniach w budynkach komunalnych.
Mieszkańcy miasta narzekali na
rozpadające się okna – przez które wieje czy niedziałające piece
powodujące chłód w mieszkaniu.
Burmistrz Mariusz Godlewski zauważył problemy mieszkańców,
postanowił poprawić złe warunki
mieszkaniowe naszych lokatorów.
Zaproponował Radzie Miejskiej
zwiększenie funduszy na remonty.
Po zwiększeniu środków na ten cel

w budżecie priorytetem burmistrza
stało się zapewnienie w lokalach
odpowiednich warunków przed
zbliżającą się zimą. W pierwszej kolejności wymieniona została stolarka okienna. W pięciu mieszkaniach
zamontowane zostało w sumie 10
nowych okien. Kolejną bardzo ważną sprawą było zapewnienie właściwego ogrzewania. Nowe piece
zamieszczone zostały w 3 lokalach
mieszkalnych.
Wykonawcy remontów zostali wyłonieni w drodze konkursu

na najkorzystniejszą ofertę – zapytania ofertowego. Demontaż
oraz założenie nowych okien wykonała prywatna firma „Optimal”
z Raciąża. Zaś piece zainstalowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raciążu.
Kolejne remonty w lokalach
mieszkalnych w budynkach komunalnych będą wykonywane w ramach budżetowych możliwości.
UM Raciąż

Informacja PGKiM
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że kontynuowane są prace polegające na cyklicznym oczyszczaniu
studzienek przy użyciu samochodu

specjalistycznego WUKO – ostatnie
prace odbyły się 27.10.2016 r. Ponadto trwa remont w Urzędzie Miejskim
w Raciążu. Na przełomie listopada
i grudnia biuro PGKiM przeniesio-

ne zostanie do budynku UM przy
pl. A. Mickiewicza 17 w Raciążu. Zapraszamy na stronę internetową PGKiM
pod adresem bip-pgkimraciaz.lo.pl
PGKiM

Współpraca
z oczyszczalnią „Czajka”

Zdarzenie nr 139/2016
25.10.2016 r. – Usunięcie plamy
oleju z jezdni w miejscowości
Unieck (gm. Raciąż).
Zdarzenie nr 140/2016
29.10.2016 r. – Zabezpieczenie
meczu Błękitni Raciąż – MKS
Przasnysz (3:0).

w mieszkaniu przy ulicy Kilińskiego w Raciążu.
Zdarzenie nr 143/2016
15.11.2016 r. – Otwieranie drzwi
w domu jednorodzinnym – Zdunówek (gm. Raciąż)

Zdarzenie nr 141/2016
03.11.2016 r. – Kolizja drogowa
w miejscowości Unieck
(gm. Raciąż)

Zdarzenie nr 144/2016
17.11.2016 r. – Pożar domu weselnego – Karczma „Oleńka” w miejscowości Drobin (powiat Płocki)
w akcji gaśniczej brało udział 17
zastępów straży pożarnej.

Zdarzenie nr 142/2016
01.11.2016 r. – Otwieranie drzwi

Więcej informacji na stronie: www.ospraciaz.pl i www.facebook.com/ospraciaz/

technologicznie zaawansowanych
oczyszczalni w Polsce. Pracownicy
PGKiM w pierwszych tygodniach
listopada odbyli krótkoterminowe
staże w Warszawie celem rozwoju zawodowego oraz poznania nowych technologii wykorzystywa-

nych w ww. oczyszczalni. Jesteśmy
przekonani, że takie doświadczenie wpłynie pozytywnie na naszych
pracowników i da im motywacje do
dalszej wytężonej pracy.

Szanowni Państwo,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Raciążu zaprasza na spotkanie mieszkańców
Wspólnot Mieszkaniowych Mickiewicza 18/22, Kilińskiego 48,
Kilińskiego 56B, Kilińskiego 58 oraz 19 Stycznia 7A, 7B i 7C
z Burmistrzem Miasta Raciąża Panem Mariuszem Godlewskim,
Zastępcą Burmistrza Panem Pawłem Rybką oraz Prezesem PGKiM
w Raciążu Panem Andrzejem Rybusem-Tołłoczko. Spotkanie
odbędzie się 5 grudnia 2016 r. o godz. 18:00 w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.
PGKiM

PGKiM

Zaproszenie

Kronika OSP

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej informuje o nawiązaniu współpracy z oczyszczalnią ścieków „Czajka” w Warszawie. Zajmuje ona
powierzchnię 52,7 ha, jest to jedna z największych i najbardziej
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Raciąskie obchody Święta Niepodległości
11 listopada to święto
ważne dla każdego obywatela. To właśnie w tym
dniu Polska odzyskała niepodległość po blisko 123
latach niewoli. W tym roku
obchodziliśmy 98 rocznicę
tego wydarzenia.
W Raciążu jak co roku przedstawiciele władz miejskich wraz z kierownikami jednostek, uczestnikami
pochodu oraz pocztami sztandarowymi przy akompaniamencie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej
w Raciążu udali się spod Urzędu
Miejskiego na Mszę Świętą w intencji ojczyzny. Msza Święta miała bardzo uroczysty charakter. Podczas
nabożeństwa uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół i Zespołu Szkół
w Raciążu zaprezentowali okolicznościową akademię.
Po uroczystościach kościelnych, dalsze obchody święta miały miejsce przy Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego. Uroczyste
obchody prowadził dyrektor raciąskiego MCKSiR Artur Adamski. Uroczystość swym występem

uświetnił chór miejski – pod przewodnictwem Roberta Szymborskiego – który wykonał kilka pieśni
patriotycznych. Ponadto uczestnicy
obchodów mogli wysłuchać przemówienia burmistrza Mariusza Godlewskiego
11 listopada to święto radości
– Polska po 123 latach zniewolenia
odzyskała niepodległość. To święto, którym jak jednym z nielicznych
w naszej historii możemy się cieszyć. Możemy być dumni z tego, że
udało nam się – mimo całej zawieruchy wojennej – skorzystać na wyniku I wojny światowej. Jako naród
odrodziliśmy w niepodległym państwie. Przez 800 lat do czasów zaborów byliśmy narodem, który decydował o historii Europy. Narodem,
który najpierw rodził się trochę na
uboczu, za Piastów okrzepł by za Jagiellonów toczyć bitwy – które decydowały o historii Europy, takie
jak bitwa pod Grunwaldem czy potem pod Wiedniem – kiedy to król
Sobieski i Polacy ratowali całą Europę przed tym, co czekało ją z rąk
tureckich najeźdźców.
Mimo iż byliśmy ogromnym
krajem w Europie, to z różnych powodów – wewnętrznych i zewnętrz-

nych tą niepodległość w Europie
straciliśmy. Zostaliśmy pokonani
przez naszych sąsiadów, przez narody rządzone w inny sposób niż
Rzeczypospolita. W Polsce trwała
wówczas demokracja, zwana szlachecką a wokół nas wszędzie były
imperialistyczne monarchie. Pomimo prób obrony państwa polskiego
staliśmy się łatwym łupem dla naszych sąsiadów. Mimo wprowadzenia konstytucji 3 maja i wszelkich
prób poprawy sytuacji – nie udało
się. Na 123 lata straciliśmy niepodległość. Te lata to czas powstań: kościuszkowskiego,
listopadowego
i styczniowego. Czas ogromnej tragedii ludzi wywożonych wagonami
na Syberię, przemieszczanych i zabijanych – tłamszonych przez zaborców. To historia Drzymały, który
na za to że był Polakiem, nie mógł
pobudować domu na własnej ziemi.
To historia dzieci z Wrześni, które
były na siłę niemczone. To historia
wielu pojedynczych ludzi, którzy
w walce o Polskę oddali życie. Patriotyzm i wiara katolicka nadawała
ludziom sens życia. Zaborcy wyznawali inną wiarę, więc tym bardziej
kościół katolicki tej polskości bronił. Czas zaborów to czas romantycznych zrywów, to także czas Słowackiego, Mickiewicza, Norwida.

To czas kiedy wiele dobrego działo
się w sercach ludzi.
Praca i to wytęsknienie za ojczyzną w końcu dały nam Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego
– przyniosły nam tych ludzi, którzy
niepodległość dla Polski wywalczyli.
Bez wspólnej pracy pokoleń dla Polski nie byłoby możliwe jej odrodzenie. W dniu 11 listopada 1918 roku
Polska odrodziła się jako kraj, który
wymagał posklejania. Naród i rząd
przystąpił do odnowy do budowania nowej Polski – na to niestety
czasu zabrakło ponieważ wybuchła
II wojna światowa. Ale to wszystko
co zrobiono w tym krótkim czasie
– okresie wolnej Polski było bardzo
ważne. W sercach ludzi wytworzyło siłę do walki o polskość w kolejnej wojnie. Dzięki temu co zaczęło
się w II Rzeczypospolitej, możliwe
było to wszystko, co działo się w kolejnych latach. Mimo, iż po II wojnie
światowej Polska długi czas musiała
czekać na pełną wolność, to nie zaginęła tożsamość narodowa. Młodzież
niosła w sercach polskość i wolność.
Obecnie żyjemy w wolnym kraju.
Możemy być dumni z tego, że jesteśmy samorządni i że jesteśmy w Unii
Europejskiej. Możemy wspólnie bu-

dować Polskę, ale możemy także
wspólnie budować Europę. Istnieje wiele poglądów i wiele zagrożeń,
ale najważniejsze jest to, by w naszych sercach – tak jak przez te wiele pokoleń, które czekały na wolną
Polskę – także było umiłowanie ojczyzny. Umiłowanie tego co jest najwyższym dobrem – dobra wspólnego
i dobra kraju. Dzięki temu my Polacy będziemy w stanie się porozumieć.
Mimo wielu sporów – Polska jest jedna i wszyscy powinniśmy naszą ojczyznę budować. Bardzo się cieszę,
że w Raciążu odkąd pamiętam były
obchody 1 września, 3 maja czy 11 listopada. Zawsze byli tu ludzie, którzy
potrafili nieść wiarę w Polskę. Mam
nadzieję, że tak jak zawsze spotykamy
się w jedności na tych obchodach i że
z roku na rok będzie nas coraz więcej.
Powinniśmy się cieszyć i powinniśmy
świętować. Nasze serca są radosne,
bo odzyskaliśmy niepodległość. Teraz w naszych rękach jest sztafeta pokoleń. Naszą rolą tu i teraz żyjących,
jest by utrzymać tą wolność i Ojczyznę dla wszystkich tych, którzy będą
żyć po nas.
Kolejnym punktem programu
obchodów święta niepodległości było
złożenie wieńców pod Pomnikiem
Pamięci Narodowej przez delegacje.
Paula
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Chrzest Polski,
czyli jak to być mogło
21 listopada w Sali Widowiskowej
w Miejskim Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Raciążu odbył się spektakl pt. „Chrzest Polski, czyli jak to być
mogło”. Widowisko oglądali uczniowie Szkoły Podstawowej z Miejskiego
Zespołu Szkół w Raciążu. Przedstawienie to poetycka, wypełniona pieśniami wizja przełomowych wydarzeń
sprzed 1050 laty. Teksty Galla Anonima, Jana Długosza oraz biskupa Thietmara posłużyły do stworzenia subiek-

tywnej wersji opowieści o władcy Polan
– Mieszku, który poślubiając czeską
księżniczkę Dobrawę, przyjął chrzest,
aby wzmocnić pozycję swojego narodu
na mapie ówczesnej Europy. To także
barwna i refleksyjna historia o wątpliwościach towarzyszących porzucaniu
wierzeń swoich przodków widziana
oczami podwładnych Mieszka, którego
decyzja odmieniła na zawsze losy zwykłych ludzi i państwa nad Wisłą. Dla
uczniów zagrali: Anna Mika, Katarzy-

na Salamończyk, Katarzyna Michalska,
Katarzyna Misiak, Marek Michalski,
Piotr Gutowski, Henryk Michalak, Adrian Domanowski.
To niesamowite widowisko na dłuższy czas pozostanie w pamięci widzów.
Historia ważnych dziejów Polski została przekazana w niezwykle ciekawy i inspirujący sposób. Uczniowie pozyskali
sporą wiedzę w niecodzienny sposób.
Spektakl bardzo im się podobał.
Red.

Płońskie zaduszki
22 listopada w Miejskim
Centrum Kultury w Płońsku
odbyły się XI Płońskie Zaduszki Muzyczne „Pamięć
za serce”. Organizatorem była
Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku, a honorowym
patronatem wydarzenie objął
burmistrz Płońska Andrzej
Pietrasik. Było to multimedialne widowisko oparte na
wybranych wątkach historii
regionu z udziałem miłośników gmin Powiatu Płońskiego oraz znakomitej aktorki
Grażyny Zielińskiej. Oprawę

artystyczną zapewniła Szkoła
Muzyki i Tańca „NUTKA”.
W ramach gawędy o wybranych wątkach historii regionu zaprezentowany został
Raciąż. Biblioteka Miejska
w Raciążu przy współpracy
z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu zorganizowały prezentację historii naszego miasteczka. Dwójka
uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu – Natalia
Radecka oraz Piotr Wiejski

– wzięło udział w uroczystości i zaprezentowało fragment historii Raciąża.
Tekst
zaprezentowany podczas XI Płońskich
Zaduszek oraz film przedstawiający zdjęcia Raciąża
i jego mieszkańców z okresu
przedwojennego i wojennego, zwłaszcza Żydów, którzy
stanowili ówcześnie blisko
połowę jego ludności przygotował nauczyciel historii
z MZS w Raciążu – Krzysztof
Langiewicz.
Red.
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Uroczyste zakończenie sezonu

Błękitni zakończyli rundę jesienną
W sobotę 26 listopada w Hali
na Stadionie Miejskim odbyło się uroczyste zakończenie
bardzo udanej rundy jesiennej piłkarzy „Błękitnych”.
W spotkaniu wzięli udział
wszyscy piłkarze (młodzicy,
trampkarze, juniorzy oraz
seniorzy).
Uroczystość otworzył Prezes
Błękitnych – Robert Dobies. Powitał wszystkich przybyłych: piłkarzy,
burmistrza Mariusza Godlewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Staniszewskiego,
komendanta policji Andrzeja Mikołajewskiego, wiceprezesa COOZPN
Janusza Chłopika, zarząd, działaczy,
strażaków oraz przedstawicieli kibiców. W swoim krótkim przemówieniu podziękował za przybycie oraz
za włożony trud w codzienną pracę
na rzecz Błękitnych. W szczególny
sposób prezes Dobies podziękował
burmistrzowi miasta oraz radzie
miejskiej za przekazane środki finansowe, które pozwalają na funkcjonowanie klubu. Wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę
klubu i miasta.
Następnie głos zabrał burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski. Podziękował za zaproszenie,
pogratulował wszystkim drużynom bardzo dobrych wyników
oraz zapewnił, że miasto nadal bę-

dzie przeznaczało środki finansowe na funkcjonowanie klubu. Podkreślił, iż jest to znaczna kwota, jak
na możliwości naszego miasta. Zaznaczył, że na grę Raciążan zawsze
znajdą się pieniądze.
Jako kolejny wystąpił wiceprezes COOZPN Janusz Chłopik,
który także podziękował za zaproszenie i pogratulował osiągniętych

trzon drużyny – podstawowych
zawodników. Drużyny po spadku
przeżywają kryzys, a u Błękitnych
jest inaczej – mają tylko 3 pkt straty do lidera.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie pucharów
podopiecznym trenera Olgerda
Wszałkowskiego za awans do Wojewódzkiej Ligi Juniorów. Puchary

cy drużyn młodzieżowych
naszego klubu otrzymali
słodycze oraz drobne upominki.
W trakcie spotkania
rozmawiano o sytuacji
bieżącej klubu, dalszym
jego funkcjonowaniu oraz
o planach na przyszłość.
Obecnie dla zawodników nadszedł czas zasłużonego odpoczynku. Treningi zostaną wznowione
w połowie stycznia.

Czas na statystki

Drużyna młodzików –
trener Wojciech Stanowski
Drużyna w 5 meczach
zdobyła 10 punktów. Strzeliła 15 bramek, a straciła 11. Zajęła
trzecie miejsce w grupie. Lider PAF
Płońsk wyprzedził naszych najmłodszych adeptów o 2 pkt. Najlepszym strzelcem jest Dominik Nawrocki (9 bramek).

wyników. Podziękował zawodnikom za zaangażowanie i ciężką
pracę oraz za to, że utożsamiają
się z Raciążem i z dumą reprezentują błękitne barwy klubu. Podziękował prezesowi za to, że pomimo
spadku do IV ligi potrafi utrzymać

trenerowi i zawodnikom wręczyli
burmistrz, prezes klubu, przewodniczący Rady Miejskiej oraz kapitan
drużyny seniorów Kamil Majkowski. Puchary zostały zakupione ze
środków Fundacji LOTTO Milion
Marzeń. Ponadto wszyscy zawodni-

Drużyna trampkarzy – trener
Paweł Szpojankowski
Drużyna w 10 meczach zdobyła 18 punktów. Strzeliła 23 bramki,
a straciła tylko 9. Zajęła 2 miejsce
w grupie. Lider MKS Ciechanów
wyprzedził naszych zawodników
o 5 pkt. Najwięcej bramek strzelili:
Jacek Kopciński i Krystian Schodowski (po 6 bramek)
Drużyna Juniorów – trener Olgerd Wszałkowski

Drużyna w 8 meczach zdobyła 19 punktów. Strzeliła 24 bramki
a straciła 11. Zajęła pierwsze miejsce i uzyskała awans do Wojewódzkiej Ligi Juniorów. Najlepsi strzelcy
to: Kamil Zawistowski i Patryk Piasecki (po 6 bramek).
Drużyna seniorów – trener Paweł Mazurkiewicz
Drużyna w 19 meczach zdobyła 37 punktów. Strzeliła 46 bramek,
a straciła 24. Zajęła piąte miejsce
w grupie i do lidera MKS Ciechanów traci zaledwie 3 punkty. Najlepszym strzelcem drużyny, a jednocześnie najlepszym strzelcem IV
ligi grupy północnej jest Kamil Majkowski, który strzelił 20 bramek.
Paula

Raciąż – rozmaitości

,,Puls Raciąża” nr 11 (58) 2016

Kampania „Biała
Wstążka” w Raciążu
Komisariat Policji w Raciążu
przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zaangażowali się
w organizację kampanii „Biała
Wstążka”. W Raciążu akcja przeprowadzana jest po raz pierwszy.
W organizację i przeprowadzenie
akcji chętnie włączyła się młodzież z raciąskich szkół (szkoły
ponadgimnazjalne i gimnazja),
nauczyciele, samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Do tej pory
rozdano już kilkadziesiąt białych
wstążeczek – symboli kampanii,
ulotek i plakatów informujących
zarówno o ideach kampanii, jak
i o tym gdzie osoby doznające
przemocy mogą znaleźć pomoc.
Czym jest kampania
„Biała Wstążka”?
Kampania „Biała Wstążka”
to największa na świecie kampa-

nia mająca na celu zatrzymanie
przemocy wobec kobiet. Jest ona
prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede
wszystkim do nich skierowana.
Ma na celu rozpoczęcie dyskusji
na temat przemocy wobec kobiet
oraz wspieranie działań na rzecz
jej przeciwdziałania.
Jak to się zaczęło?
Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy
w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet
a 13 ranił, twierdząc, że sam nie
skończył studiów technicznych,
ponieważ to dziewczyny zabrały
mu miejsce na uczelni. Dwa lata
później, w 1991 roku, kanadyjscy
mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej
akcji wybrali białą wstążkę, znak

niewinności, mówiący o tym, że
„my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej,
psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu
zaledwie sześciu tygodni 100 000
mężczyzn w Kanadzie założyło
białą wstążkę, podczas gdy wielu
innych podjęło debatę na temat
przemocy wobec kobiet.
Po co nosić białą wstążkę?
Noszenie białej wstążki ma
być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez
mężczyzn wobec kobiet, a także
osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy
nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.
Komisariat Policji
w Raciążu

Wieści z Parafii św. Wojciecha w Raciążu
Sakrament Bierzmowania

Spotkanie Kół Żywego Różańca

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Adamowi Marcinkowskiemu dziękujemy
za udzielenie sakramentu bierzmowania młodzież z naszej parafii. Młodzież przyjęła sakrament bierzmowania 23 października 2016 roku
w czasie Mszy św. o godz. 14.30. Dziękujemy
Rodzicom, księżom, katechetom i animatorom
grup, panu Robertowi – organiście i chórowi
parafialnemu, panu Januszowi – kościelnemu,
ministrantom, panu Wojciechowi Biesiekierskiemu za zrobienie zdjęć z tej uroczystości.

5 listopada 2016 roku rozpoczęło się Mszą
św. o godz. 9:00 spotkanie Kół Żywego Różańca. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Wiesław Kosiński, który wygłosił podczas nabożeństwa kazanie „Maryja uczy nas patrzeć oczyma
wiary”. Po Mszy św. i modlitwie członkowie Kół
Żywego Różańca mieli wspólne spotkanie z ks.
Proboszczem w salce parafialnej.

Kolejna rocznica poświęcenia
kościoła parafialnego

W tej intencji odbyła się Msza św. o godz.
11.30 w niedzielę, 13 listopada, uczestniczyli w niej mieszkańcy Pólki Raciąż, jak również mieszkańcy Bud Kraszewskich, którzy
rozpoczynają czas nawiedzenia w swoich rodzinach. Peregrynację kończą również rodziny zamieszkałe przy ulicy Rzeźnianej. Obraz
w Matki Boskiej Częstochowskiej w swoich
rodzinach witają mieszkańcy ulicy Ziemowita.

30 października przeżywaliśmy kolejną
rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Tego dnia dzieci z Koła Misyjnego przedstawiły nam krótką historię Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Serdecznie dziękujemy Uczniom
i Uczennicom ze Szkoły Podstawowej, ich Rodzicom, Katechetom – pani Elżbiecie – opiekunce
Koła Misyjnego i pani Annie za przygotowanie
liturgii i przedstawienia misyjnego. Tego uroczystego dnia ks. Proboszcz włączył do wspólnoty
ministranckiej 14 kandydatów.

Uroczystość Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny
W uroczystości Wszystkich Świętych, 1 listopada 2016 roku, odbyły się Msze św. w tym
Msza św. na cmentarzu parafialnym o 11.30.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi,
Panu Dyrektorowi i Pracownikom MCK w Raciążu za nagłośnienie cmentarza w czasie mszy.

Zakończyła się peregrynacja
w Pólce Raciąż

Narodowe Święto
Niepodległości
11 listopada 2016 roku o godz. 11.30 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji naszej
Ojczyzny. Wdzięczni za poświęcenie dzieci,
młodzieży i dorosłych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny My – dzieci,
młodzież i dorośli, żyjący w wolnej Polsce,
uczciliśmy Ich pamięć modlitwą i okolicznościowym przedstawieniem patriotyczno-religijnym upamiętniającym Odzyskanie
Niepodległości 11 listopada 1918 roku.
Ks. Sebastian/Parafia Raciąż
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Każde dziecko
zasługuje
na miłość i ciepło
– uczennice Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu
wolontariuszami w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach
W ramach wolontariatu,
uczennice Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO
w Raciążu: Justyna Jaraczewska, Natalia Gawrońska, Julia
Radomska, Alicja Brudzińska,
Sandra Krynicka, Karolina Wolska, Anastasiya Bakhmatovich,
Marta Tyska, Agata Zglinicka, Martyna Sadecka, Angelika Sikorska, Elżbieta Panak,
Sandra Krynicka oraz Dominika Maron wraz z opiekunem,
panem Łukaszem Palmowskim
systematycznie odwiedzają
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
dla dzieci i młodzieży, funkcjonujący w ramach Centrum
Medycznego Grupa Zdrowie
w Kraszewie-Czubakach.

Odwiedzając Zakład Opiekuńczo-Leczniczy uczennice STO
w Raciążu mogły poznać specyfikę pracy w tego rodzaju placówce,
dowiedzieć się jakie wyzwania ona
ze sobą niesie, a także ile może dać
satysfakcji wynikającej z niesienia
bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Pierwsze w tym
roku szkolnym wizyty zakończyły
się sukcesem, sprawiając licealistkom wiele radości. Widać, że wolontariuszki bardzo zaangażowały
się w pracę na rzecz niepełnosprawnych dzieci, jest to dla nich nowe,
a zarazem bardzo cenne doświadczenie. Dzięki pracy z chorymi maluchami dziewczyny zrozumiały, że
mogą być komuś potrzebne, a bezinteresowne pomaganie dostarczyło im wiele radości. Świadczą o tym
poniższe wypowiedzi:

Spotykają się z ciężko chorymi
dziećmi, które ze względu na swoją
niepełnosprawność, wymagają specjalistycznej opieki i nie mogą przebywać we własnych domach. Dzięki
oddaniu, sercu i pomocy dobrych ludzi – pracowników zakładu: lekarzy,
pielęgniarek, psychologów, logopedów, rehabilitantów oraz opiekunek,
dzielnie walczą z problemami dnia
codziennego. Pokrzywdzone przez
los, często porzucone przez najbliższych, pozbawione miłości, żywo
reagują na każdy kontakt z drugim
człowiekiem, szukając bliskości i ciepła rodzinnego, którego często nie
było dane im zaznać.
Wolontariuszki z naszej szkoły
starają się wypełnić maluchom wolny czas, czytają im bajki, wychodzą
z nimi na spacery na plac zabaw,
pomagają również przy ich karmieniu. W ten sposób uczą się odpowiedzialności, empatii, zdobywają cenne doświadczenie, które będą mogły
wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej, jeśli któraś z nich zdecyduje
się w przyszłości podjąć pracę w charakterze opiekunki dziecięcej.

Anastasiya Bakhmatovich
Jeździmy do Kraszewa, by opiekować się tymi najmłodszymi, dawać im radość i poczucie bezpieczeństwa. Bardzo się cieszę, że
mogę jeździć i spędzać czas z maluchami. Wpadłyśmy z koleżankami na pomysł, żeby urządzić kiermasz, sprzedawać ciasta i zebrane
pieniądze przeznaczyć na dzieci.
Widzę, że potrzebują szczególnej
opieki i troski. Spełniam się w roli
wolontariuszki, jest to dla mnie
ciekawe doświadczenie. Widzę radość dzieci, kiedy do nich przyjeżdżamy. Wzbudzamy ich zainteresowanie, bawimy się z nimi,
przytulamy, żeby czuły się bezpiecznie, czytamy im książki – nawiązujemy z nimi więź. Myślę, że
te niepełnosprawne dzieci potrzebują szczególnej opieki, dużo większej, niż te zdrowe. Moim zdaniem
najważniejsze w życiu jest szczęście, gdy widzę, że uszczęśliwiłam
chore dzieci czuję radość i dumę.
Każdy ma prawo być szczęśliwy,
a zwłaszcza one, gdyż z powodu
własnej niepełnosprawności prze-

żywają koszmar. Mam wrażenie, że
poprzez działania, takie jak praca
w wolontariacie świat staje się lepszy. Chciałabym zachęcić innych
do tego rodzaju aktywności, nawet
jedna godzina spędzona z chorym
dzieckiem, dostarcza mu wiele radości – sprawia, że jest ono szczęśliwe przez dłuższy czas.
Marta Tyska
Praca w wolontariacie to dla
mnie nowe, ciekawe doświadczenie.
Pierwszy raz miałam okazję opiekować się chorymi dziećmi. Było
to dla mnie bardzo wielkie przeżycie. Przed pierwszą wizytą w Kraszewie miałam mieszane uczucia,
zastanawiałam się, jak to będzie,
jak zareagują na mnie dzieci, czy
będą szczęśliwe, jak zostanę przez
nie przyjęta. Starałam się zrobić
wszystko, żeby były szczęśliwe. Byłam w szoku, gdy zobaczyłam, jak
dzieci cieszą się na mój widok. Jestem bardzo zadowolona, że mogę
im pomagać, gdybym mogła pomagałabym jeszcze bardziej. Nie
spodziewałam się, że kontakt z niepełnosprawnymi dziećmi może dać
mi tyle radości. Wiem, że cierpią,
są chore i potrzebują bliskości drugiego człowieka. Myślę, że w przyszłości mogłabym pracować z chorymi dziećmi – dawałabym im tyle
szczęścia, ile tylko bym mogła. Widząc, że zapewniam dziecku poczucie bezpieczeństwa, że czuje się ono
przy mnie dobrze, wiem, że to co
robię ma sens. Jest to dla mnie najlepsza motywacja do dalszej pracy.
Agata Zglinicka
Najczęściej bawię się z dziećmi, czytam im książki, poświęcam
im swój wolny czas i swoją uwagę,
daję zainteresowanie i ciepło. Lubię
z nimi pracować. Wiem ze potrzebują bliskości drugiej osoby, czasu
który im poświęcam oraz ciepła, na
które naprawdę zasługują. Są małe
i niewinne, a tak cierpią.

Martyna Sadecka
Praca w wolontariacie jest bardzo fajna. Bardzo lubię zajmować
się dziećmi. Bawię się z nimi, czytam im książki, noszę na rękach,
przytulam. Wiem, że one bardzo
tego potrzebują. Poprzez osobisty
kontakt lepiej je poznaję. Świadomość, że daję im radość wynikającą z samej mojej obecności bardzo
mnie cieszy. Jak przyjeżdżam, dzieci ciągną mnie za ręce, chcą żeby się
z nimi bawić, poświęcać im swój
wolny czas. To bardzo miłe uczucie.
Myślę, że chore dzieci potrzebują
dużo więcej miłości, niż te zdrowe.
Angelika Sikorska
Jeżdżąc do Kraszewa i opiekując się chorymi dziećmi, czuję się
potrzebna, dając radość dzieciom,
jednocześnie daję radość sobie. Poświęcam im swój czas. Chcę zrobić
dla nich coś dobrego, pożytecznego.
Jako wolontariuszka zdobywam doświadczenie, uczę się odpowiedzialności i cierpliwości. Lubię zajmować
się dziećmi i sprawia mi to wielką
przyjemność. To, że jestem wolontariuszką dostarcza mi satysfakcji, ze
względu na to, że mogę pomóc i wywołać uśmiech na twarzach dzieci.
Jest to dla mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ nigdy wcześniej nie
miałam okazji poznać bliżej chorych
dzieci i przebywać z nimi.
Elżbieta Panak
Wizyta w Kraszewie sprawiła, że
zaczęłam doceniać swoje życie i to
co mam. Zobaczyłam chore dzieci,
które mimo wszystko potrafiły się
śmiać. Siedziałam z nimi, rozmawiałam, przytulałam. Na początku
myślałam, że trzeba będzie je pocieszać, gdyż będą smutne. Zobaczyłam jednak, że one mimo wszystko
cieszą się życiem. W takiej chwili człowiek zmienia nastawienie do
własnego życia – jego problemy
przestają mieć znaczenie. Wiem,
że chcę dawać radość – to jest naj-

ważniejsze dla tych chorych dzieciaków. Są fajne – myślę, że zastępujemy im rodziców. Fajne jest także
to, że potrafią się one cieszyć z prostych rzeczy, miłych gestów, my często narzekamy, że czegoś nie mamy,
dla nich źródłem radości jest już
sama nasza obecność, to że mogą
z nami przebywać, spędzać swój
wolny czas. Chociaż tyle możemy
dla nich zrobić. Sprawia mi ogromną przyjemność już same spotykanie się z takimi dziećmi, rozmowa.
Jak jadę do nich odczuwam jednak
lekki smutek. Wiem, że nie mogę
im pomóc, nie mogę ich uzdrowić.
To nie jest takie proste tam pojechać. Jak człowiek pobędzie trochę z takimi dziećmi uświadamia
sobie, że niepełnosprawnością nie
da się zarazić, to nie choroba. Przypomina mi się plakat, który kiedyś
widziałam. Widniał na nim napis:
niepełnosprawny może cię zarazić
tylko swoją radością. Uważam, że
powinniśmy opiekować się chorymi dziećmi. Nie potrzebne są im
zabawki, pieniądze czy inne tego
typu rzeczy, Najważniejsza jest dla
nich bliskość drugiej osoby, miłość, i cierpliwość. Moim zdaniem
powinno się mieć odwagę wychowywać niepełnosprawne dziecko,
gdy się urodzi.
Podsumowując dotychczasowe wizyty naszych wolontariuszek
w Centrum Medycznym Grupa
Zdrowie w Kraszewie – Czubakach
można śmiało stwierdzić, że najpiękniejszym
podziękowaniem
za ich zaangażowanie jest szczery uśmiech, goszczący na małych
twarzyczkach niepełnosprawnych
dzieci, podczas wspólnej zabawy.
Wynagradza on wszystko i na długo pozostanie w pamięci licealistek, stanowiąc inspirację do dalszej
pracy na rzecz drugiego człowieka
– szczególnie tego małego, samotnego, bezbronnego, wymagającego
szczególnej opieki i troski.
SLO Raciąż
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Codzienna, systematyczna praca nagrodzona
– Justyna Jaraczewska z SLO w Raciążu
stypendystką Prezesa Rady Ministrów
Premier naszego rządu, corocznie przyznaje stypendia
najzdolniejszym,
doceniając ich wysiłek, ponadprzeciętne zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków szkolnych.
Ubiegać się o nie mogą
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących
się uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Muszą jednak spełnić pewne warunki:
otrzymać promocję z wyróżnieniem, zdobywając najwyższą średnią ocen w szkole
lub wykazać się szczególnymi
uzdolnieniami przynajmniej
w jednej dziedzinie wiedzy,
osiągając najwyższe wyniki.
Nie bez znaczenie są także
oceny z pozostałych przedmiotów, które muszą być co
najmniej dobre.
Otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia nie jest
więc rzeczą łatwą i wiąże
się z wieloma wyrzeczeniami, ale satysfakcja wynikająca z możliwości znalezienia się w gronie wybitnych
uczniów z pewnością rekompensuje trudy związane
z codzienną edukacją.
Zdobywcy stypendium
to osoby wyjątkowe, pracowite, rzetelne i odpowiedzialne,
które zdają sobie sprawę, jak
wielką wartość w dzisiejszych
czasach ma wszechstronne
wykształcenie. Systematycznością i ponadprzeciętnym
zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków szkolnych wyróżniają się spośród
swoich kolegów stając się
dla nich wzorem do naśladowania. W tym znamienitym gronie, już po raz drugi
z rzędu, znalazła się uczennica klasy III Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego
STO w Raciążu, Justyna Jaraczewska, co jest dowodem
na to, że jest dziewczyną zdeterminowaną, konsekwentną
w działaniu z uporem dążącą
do realizacji marzeń i stawianych sobie dalekosiężnych
celów. W roku szkolnym
2015/2016 osiągnęła najwyższą średnią ocen wygrywając
rywalizację z rówieśnikami.
Uroczyste wręczanie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów odbyło się 17 listopada 2016
roku w Muzeum Romanty-

zmu w Opinogórze Górnej.
Czterdziestu czterech najzdolniejszych i najbardziej
wytrwałych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Delegatury w Ciechanowie odebrało z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
pani Aurelii Michałowskiej, dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty
w Ciechanowie, pana Jacka
Zawiślińskiego i Anny Dumińskiej-Kierskiej, wicestarosty powiatu płońskiego,
akty nadania stypendium.
Wszyscy goście, uczestniczący w tej niezwykle wzruszającej uroczystości, mieli
niepowtarzalną okazję obejrzeć występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia oraz Sportowego
Klubu Tańca Towarzyskiego
START w Płońsku.
W czasie uroczystości towarzyszyło mi wiele emocji.
Było mi bardzo miło. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Miło
wspominam słowa pani z kuratorium, która gratulowała

mi i życzyła dalszych sukcesów. Bardzo podobały mi się
występy muzyczne oraz taneczne - wyznaje Justyna.
Uczennica Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, pytana
o plany na przyszłość przyznaje, że pragnie studiować
ratownictwo medyczne. Nie
ukrywa także, że nauka zajmuje jej dużo czasu, odczuwa stres związany ze zbliżającą się maturą, gdyż to jak
ją zda zadecyduje o jej dalszej przyszłości. Stypendystka nie żałuje, że zapisała się
do SLO w Raciążu, zaznacza, że bardzo dobrze czuję
się w szkole, wspaniale ocenia nauczycieli, którzy są
pomocni, można się do nich
zwrócić z każdym problemem, indywidualnie podchodzą do każdego ucznia.
Pytana o to, co poradziłaby
swoim kolegom odpowiada:
Musicie się uczyć, poświęcać dużo czasu nauce,
być systematyczni, nie odkładać nic na potem, bo później
trudno jest nadrobić zaległości. Osiągnąć sukces nie jest

łatwo. Nie przychodzi on sam
z siebie, lecz jest wynikiem
codziennej, ciężkiej pracy.
Uczyć się, uczyć i jeszcze raz
uczyć to jedyna recepta, by
zostać stypendystką Prezesa
Rady Ministrów.
Mam jeszcze wiele marzeń, ale nie chcę ich zdradzać z obawy, że mogą
się nie spełnić - dodaje
z uśmiechem.
Ogromnym powodem
do dumy dla rodziców licealistki był list gratulacyjny skierowany do nich
przez pana Jacka Zawiślińskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Delegatury
w Ciechanowie Kuratorium
Oświaty w Warszawie. Zawiera on wiele ciepłych słów
i wyrazów uznania dla rodziców za wychowanie wartościowego człowieka, który chce i potrafi odnosić
sukcesy oraz wspieranie go
w realizacji planów, marzeń
i pasji. Jest to także piękne
podziękowanie za dawanie
dobrego przykładu i motywowanie do działania, które
przyniosło widoczny efekt.

W liście czytamy:
Szanowni rodzice!
Z radością zawiadamiamy, że Państwa córka Justyna Jaraczewska została
uhonorowana przez Prezesa
Rady Ministrów przyznaniem stypendium w roku

szkolnym 2016/2017. Jej
uzdolnienia, znakomite wyniki w nauce, sumienne
wykonywanie obowiązków
szkolnych i godne zachowanie zaowocowały tym wspaniałym sukcesem.
Edukacja
rozumiana
jako przygotowanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy i zdobywania
doświadczenia, do rozważnego rozwiązywania
problemów, a także wychowanie Człowieka odpowiedzialnego, kierującego się uniwersalnymi
wartościami, to prawdziwe
wyzwanie, któremu wspólnie musimy sprostać.
Sukces córki nie byłby
możliwy bez Państwa udziału – Waszego zainteresowania, pomocy, wspierania pasji
do zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności.
Nauka to ciągła i systematyczna praca. Dobrze, gdy
przynosi oczekiwane efekty,
radość i zadowolenie. Jestem
przekonany, że otrzymane stypendium zmobilizuje
córkę do dalszego rozwoju
oraz umocni ją w dążeniu do
realizacji własnych marzeń
i aspiracji.
W związku z tym szczególnym
wyróżnieniem,
proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji
i słów uznania.
SLO Raciąż

Bajki
w Kraszewie
We wtorek 8 listopada w
Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubaki miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Odbyła
się akcja „Przeczytaj mi bajkę z Twojego dzieciństwa”.
Wielu wolontariuszy zgłosiło się by przeczytać baśnie
i bajki podopiecznym fundacji „Odzyskać Radość”.
Także Raciąż miał tam liczną reprezentację. Uczniowie
Miejskiego Zespołu Szkół

w Raciążu – Maja Kamińska, Mikołaj Dąbrowski oraz
Klaudia Ziółkowska wzięli
udział w akcji wraz z Wicedyrektor Marzanną Pietrzak.
Ponadto w Kraszewie pojawiła się reprezentacja Zespołu Szkół czy Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego
w Raciążu. Bajki podopiecznym fundacji czytał także
burmistrz naszego miasta
Mariusz Godlewski.
Red.
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Praktyczna lekcja
z policjantami
Konkurs o zdrowym odżywianiu
W dniu 27 września 2016 r. nastąpiło
rozstrzygnięcie I etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju
Edukacji oraz kuratoriami oświaty w ramach
rządowego programu na lata 2014-2016 „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.
Tematem Konkursu były zagadnienia
związane z wiedzą na temat prawidłowego
odżywiania się.
Celem konkursu było:
a. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat
prawidłowego żywienia;
b. kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży;

c. rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją prozdrowotną.
Laureatami zostali:
I miejsce – Maciej Cajc kl. VIb
II miejsce – Aleksandra Poczmańska kl. IIIa
III miejsce – Kamila Włodarska kl. VIb
Wiktoria Cienkuszewska kl. Vc
Wyróżnienia:
1. Patrycja Dziemian i Roksana Lewandowska kl. IVb
2. Maja Kuźniewska kl. IIIa
3. Amelia Rutkowska kl. VIc
Decyzją Komisji Konkursowej I etapu
w składzie: Joanna Wawrowska (przewodnicząca), Agnieszka Kalinowska (członek)
i Agnieszka Kopcińska (członek), do II etapu
Konkursu nie zaklasyfikowała się żadna praca.
MZS Raciąż

Dnia
20.10.2016
r.
uczniowie klas drugich MZS
– Szkoły Podstawowej w Raciążu uczestniczyli w praktycznej lekcji na przejściu
dla pieszych Tematem zajęć
było „Bezpieczeństwo pieszych na drodze”. Dzieci pod
opieką policjantów: asp. Roberta Kędzierskiego i st. asp.
Marcina Leśniaka uczyły się
prawidłowych zachowań na
drodze.
Zajęcia polegały głównie na nauce prawidłowego

przechodzenia przez jezdnię.
Każda para uczniów oddzielnie, w asyście policjantów,
przechodziła na drugą stronę
ulicy. W wykonaniu zadania
pomagały wychowawczynie:
pani Ewa Kapela, pani Marianna Mierzejewska oraz
pani Krystyna Nowaczewska.
W czasie zajęć dzieci obserwowały zachowania użytkowników drogi oraz zwracały uwagę na stojące znaki
przy jezdni. Pan policjant
wyjaśnił znaczenie wskaza-

nych znaków i podkreślił, jak
niebezpieczna dla pieszych
jest jazda samochodów bez
włączonych świateł. Po wejściu do parku pan policjant
zapoznał uczniów z Regulaminem Parku Miejskiego
w Raciążu.
Uczniowie zobowiązali
się do przestrzegania wszystkich zasad i przekazywania
ich innym uczestnikom ruchu drogowego, zwłaszcza
rodzicom.
MZS Raciąż

Hołd przy pomniku
Dnia 2 listopada 2016 roku uczniowie
klas: IIa i IIc MZS-SP w Raciążu ,odwiedzili
miejsce bardzo ważne dla naszej społeczności – jest to Pomnik Pamięci Ofiar II Wojny
Światowej. Ufundowany został dla uczczenia
tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny i tych, którzy zostali zamordowani przez
Niemców.Uczniowie wraz z wychowawczyniami zapalili pamiątkowe znicze. Chwilą ciszy w zadumie i skupieniu uczcili pamięć poległych i zamordowanych rodaków.
MZS Raciąż
reklama

Konkurs ekologiczny
W dniu 04 października 2016 r. nastąpiło
rozstrzygnięcie I etapu XIV Edycji Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, śmieci nie spalajmy!” dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
województwa mazowieckiego.
Tematem Konkursu były zagadnienia
związane z ochroną powietrza i przeciwdziałaniem tzw. „niskiej emisji”. Prace konkursowe nawiązywały do pojęcia „niskiej emisji”,
a także wskazywały jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza oraz jakie działania należy
podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza spowodowane przez indywidualne
gospodarstwa.
Celem konkursu był:
a. wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym w obszarze
ochrony powietrza;
b. rozwój wśród dzieci i młodzieży postaw
ekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska;
c. rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.

Laureatami zostali:
I grupa wiekowa:
I miejsce – Aleksandra Poczmańska kl. IIIa
II miejsce – Nadia Cybulska kl. IIIa
III miejsce – Mateusz Hajn kl. Ia
Julia Orłowska kl. Ia
II grupa wiekowa:
I miejsce – Roksana Wawrowska kl. VIb
II miejsce – Bartłomiej Ochocki kl. VIb
III miejsce – Paulina Żebrowska kl. VIb
III grupa wiekowa:
I miejsce – Aleksandra Włodarska kl. Ia
Wyróżnienia:
Maja Klan kl. IIIa
Wiktoria Karwowska kl. IIIa
Decyzją Komisji Konkursowej I etapu
w składzie: Agnieszka Kalinowska (przewodnicząca), Joanna Wawrowska (członek)
i Agnieszka Kopcińska (członek), do II etapu
Konkursu zaklasyfikowała się praca uczennicy gimnazjum Aleksandry Włodarskiej – III
grupa wiekowa.
MZS Raciąż
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Wieści z przedszkola
Przedstawienie „Nasz nowy
kolega Mambo”
W dniu 17.10.2016 r. dzieci obejrzały teatrzyk w wykonaniu aktorów ze
studia artystycznego „Arlekin” z Białegostoku, którzy zaprezentowali przedstawienie „Nasz nowy kolega Mambo”.
Przedszkolaki dowiedziały się, iż każdy zasługuje na nasz szacunek i zawsze
trzeba dać szansę sobie i drugiej osobie
na lepsze poznanie się.

Spotkanie
z pisarką
W ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka Miejskiego
Zespołu Szkół w Raciążu we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowała spotkanie z pisarką Aleksandrą Maludy.
Pani Aleksandra jest
z wykształcenia polonistką i z zamiłowania historykiem. W swojej książce pt.
„Rok 1863”, o której opowiadała podczas spotkania z uczniami naszej szko-

ły, pisze o losach bohaterów
z połowy 1862 roku, którzy
są mieszkańcami Drozdowa,
Kondrajca oraz innych okolicznych miejscowości.
Dzieci i młodzież mogli posłuchać opowiedzianej w przystępnym dla nich
języku opowieści o wojnie, patriotyzmie, miłości
i kuchni. Po spotkaniu autorka chętnie rozdała autografy, podziękowaniom nie
było końca.
MZS Raciąż

21.10.2016 r. dwudziestu uczniów klas drugich
Miejskiego Zespołu Szkół
– SP w Raciążu przystąpiło
do czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Synapsik MEN
przygotowanego w oparciu
o ministerialne podręczniki: „Nasz Elementarz”, „Nasza Szkoła”. W minionym
roku szkolnym obecni drugoklasiści uzyskali bardzo
dobre wyniki, m. in. Zuzan-

na Baranowska prawidłowo rozwiązała 97,5% testu,
Wiktor Kozakiewicz 95%,
zaś Marcelina Chyczewska,
Nikola Gierczak, Kacper
Czajkowski i Bartosz Daniszewski 92,5%. Do konkursu przygotowały swoich
wychowanków wychowawczynie: klasy IIa – Ewa Kapela, klasy IIb – Marianna
Mierzejewska, kl. IIc – Krystyna Nowaczewska.
MZS Raciąż

Dnia 19.10.2016 r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste powitanie
Pani Jesieni. Świętowanie dzieci zaczęły od pysznego poczęstunku, następnie
wybrały się na spacer ulicami miasta.

na średniaka, a dzieci najstarsze na starszaka. Maluchy zaprezentowały urozmaicony program artystyczny, śpiewały piosenki, recytowały wierszyki i tańczyły. Za
występ dzieci otrzymały gromkie brawa.
Po części artystycznej dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, następnie zostały pasowane na przedszkolaka przez panią dyrektor i otrzymały dyplomy.

Przedstawienie teatralne
„Calineczka”
Dnia 09 listopada 2016 r. nasze przedszkolaki obejrzały „Calineczkę” w wykonaniu teatru ART-RE z Krakowa. Dzieci
czynnie uczestniczyły w przygodach Calineczki, uczyły się dobroci, uczciwości
i troski o innych. Spektakl dostarczył maluchom niezapomnianych wrażeń i refleksji.

Koncert muzyczny
– „Grająca Fajka”
Dnia 18 października 2016 r. odbyło
się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z Panią Muzyką.
Artyści z Agencji Artystycznej
„MAT” z Olsztyna przy udziale naszych
dzieci przedstawili bajkę słowno-muzyczną pt. „Grająca fajka”. Na koniec
spotkania odbyły się eliminacje do Turnieju Wiedzy o Muzyce, którego zwycięzcą został Wiktor Zawadzki z grupy
6-latków „Rybki”.

Narodowe Święto
Niepodległości
Dzień Wszystkich Świętych
Dnia 02.11.2016 r. wybraliśmy się na
cmentarz parafialny, aby zapalić na grobach znicze.
W skupieniu i z szacunkiem dzieci
oddały hołd żołnierzom, którzy zginęli,
walcząc o Ojczyznę.
Czas przed dniem Wszystkich Świętych to w naszym przedszkolu okazja do
podjęcia rozmów z dziećmi o ważnych
i jednocześnie trudnych tematach przemijania oraz do utrwalenia tradycji i zwyczajów związanych z dniem 1 i 2 listopada.

Pasowanie na przedszkolaka
2016/2017
Dnia 8 listopada 2016 r. odbyło się
w naszym przedszkolu pasowanie. Słoneczka, czyli dzieci 3-letnie zostały pasowane na przedszkolaka, dzieci 4-letnie
reklama

Konkurs MEN

Powitanie jesieni

11 listopada to ważna data dla każdego Polaka. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Znaczenie tego wydarzenia oraz szacunek i miłość do ojczyzny staramy się
ukazywać dzieciom już od najmłodszych lat. Z tej okazji w przeddzień
Święta Niepodległości, dzieci poznały
symbole narodowe, które własnoręcznie
wykonywały. Na koniec wszyscy udaliśmy się na spacer ulicami miasta.
Magdalena Niemczewska
MP Raciąż
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Wywiad z Anna Olszewską – Miss Powiatu Płońskiego 2016

Lubię otwierać się na nowe wyzwania
Pani Anna Olszewska w czerwcu tego roku zdobyła tytuł Miss Powiatu Płońskiego 2016. Konkurs przeprowadzony został w Baboszewie,
podczas festynu z okazji Powitania Lata. 4 listopada w Explosion
Club w Warszawie brała udział w Finale „Miss Discopolowania”. Ania
jest mieszkanką Bud Kraszewskich (gm. Raciąż). To osoba ciekawa
świata i odważnie stawiająca czoła wyzwaniom, jakie przynosi jej życie. W maju przyszłego roku będzie przystępowała do matury. Dokona też wyboru kierunku studiów. Postanowiłam przeprowadzić z nią
wywiad, by poznać jej wrażenia, płynące z uczestnictwa w konkursach, ale nie tylko – by przybliżyć naszym mieszkańcom osobowość
tej skromnej, pięknej i jednocześnie mądrej kobiety.

Aniu, co wpłynęło na podjęcie
przez Ciebie decyzji o wzięciu
udziału w wyborach Miss Powiatu Płońskiego?

Głównym powodem była realizacja moich marzeń. Od zawsze fascynował mnie świat mody i sławy.
I chociaż nie były to Wybory Miss
Polski, ale na pewno w mniejszej
skali mogłam poczuć się na scenie jak gwiazda. Na pewno była to
wspaniała przygoda, która dała mi
lokalną popularność. No i przede
wszystkim – dzięki temu pokonałam swoją nieśmiałość.

Czy przygotowania do konkursu wymagały od Ciebie dużo
wyrzeczeń?

Nie. Traktowałam to raczej,
jako przygodę i zdobycie kolejnego doświadczenia. Oczywiście,
żeby dobrze się przygotować, trzeba było poświęcić trochę czasu, na
przykład chociażby na naukę układów choreograficznych. Jednakże
ten, kto zgłasza się do jakiegokolwiek konkursu, musi mieć świadomość tego, że we wszystko należy
włożyć pracę. Kiedy mam jakieś
zadanie do wykonania, angażuję
się w nie całą sobą i staram się pracować jak najlepiej potrafię.

Powiedz Aniu, czy prezentacja
na scenie podczas czerwcowego
konkursu przy dużej publiczności,
składającej się z wielu znajomych, była dla Ciebie stresem
czy raczej zabawą?

kształcącym w Raciążu. Skupiam
się na nauce, a przede wszystkim
nad decyzją o wyborze kierunku
studiów.

Jakie masz plany na przyszłość?

Trochę trudne to pytanie. Niewielu moich rówieśników ma
mocno sprecyzowane plany życiowe. Poza tym, życie przecież weryfikuje. Czasami człowiek, któremu
się wydaje, że wie, co chce w życiu robić, spotkać się może z sytuacjami, które wpłynął na zupełną
zmianę planów. I odwrotnie – ci,
którzy żyją dniem i chwilą (i ja
chyba do tych osób jak na razie
należę), czekają na jakiś bodziec,
który ukierunkuje ich dalszy los.
Jedno jest pewne – chciałabym
przejść przez życie i niczego nie
żałować. Chciałabym być silną i odważną kobieta, która poprzez ciężką pracę odnosi sukcesy. Marzę o zawodzie, połączonym
z pasją, który będzie dawał mi satysfakcję. W dalszej przyszłości
marzę o kochającej rodzinie, dzięki której będę czuć się szczęśliwa
i spełniona. Mam nadzieję, że mi
się to uda

Dla większości wystąpienia publiczne są związane z dużą tremą.
Mnie również to dotyczy. Natomiast, kiedy nadchodzi te „5 najważniejszych minut”, to szybko się
o tym stresie zapomina i swój występ wykorzystuje w stu procentach.

Co czułaś, kiedy wyczytano Twoje
nazwisko, jako zwyciężczyni?

Było to uczucie spełnienia
i szczęścia. To jak jedna z tych
chwil, która zapada w pamięci człowiekowi na całe życie.

Jak Twoi najbliżsi zareagowali
na przyznanie Tobie tytułu Miss
Powiatu Płońskiego?

Najbliżsi cieszyli się razem ze
mną i powtarzali, że są ze mnie
dumni. A ja jestem niezmiernie im
wdzięczna za to, że zawsze mogę liczyć na ich wsparcie oraz za to, że
akceptują moje decyzje.

Nagrodą w konkursie było 1200
złotych. Na co je przeznaczyłaś?

Miałam w planach, że przeznaczę je na tegoroczne wakacje i wyjadę na wycieczkę zagraniczną. Niestety, moje plany uległy zmianie,
ale na szczęście pieniądze zostały .
Mam zamiar wykorzystać je w wakacje w przyszłym roku.

W listopadzie brałaś udział w Finale
„Miss Discopolowania”. Spośród 10
dziewcząt, trzy z Twoich konkurentek zdobyły tytuły. Czy nie czujesz
niezadowolenia z wyniku konkursu?

Zawsze staram się widzieć też dobre strony każdej sytuacji. Pomimo
wyników, wiem, że nawet niepomyślne chwile czegoś mnie uczą, wzbogacają o nowe doświadczenia i sprawiają, że staję się osobą silniejszą.

Czy zamierzasz brać udział w innych konkursach piękności?

Lubię otwierać się na nowe wyzwania, jestem ciekawa świata, nowych miejsc i ludzi. Biorąc pod
uwagę moje dotychczasowe przeżycia i miłe wspomnienia z nimi związane, na pewno chciałabym wziąć
udział w kolejnych tego typu konkursach. Nie jest to jednak obecnie
dla mnie priorytetem.

Czym obecnie się zajmujesz?

Obecnie jestem uczennicą klasy maturalnej w Liceum Ogólno-

Dziękuję Ci za rozmowę i życzę
powodzenia w życiu osobistym.
Monika Ciska
UG Baboszewo
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Bal Andrzejkowy w Przedszkolu
w Baboszewie
Tradycją stało się,
że w Przedszkolu
w Baboszewie organizowany jest „Wielki Bal Andrzejkowy
dla dzieci i rodziców”. To dla przedszkolaków dzień
niezwykły, często
wyczekiwany przez
wiele tygodni. Jest
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci,
dostarczającą im
wielu przeżyć i radości. Obecność rodziców dodatkowo
podnosi znaczenie
imprezy.

W sobotę 19 listopada
br. dzieci wraz z rodzicami
i nauczycielkami przybyli do
przedszkola – to dzisiaj BAL!
I już Pani Dyrektor zaprasza
wszystkich do wspólnej zabawy: „Jedzie pociąg z daleka…”. Potem były wesołe tańce, wspólny śpiew znanych
piosenek, wspólne pląsy. Do
zabawy porywał zespół „Sami
Swoi” z Baboszewa. Wszyscy
bawili się wesoło, uśmiech nie
znikał z twarzy dzieci i dorosłych. Jak przystało na Bal
Andrzejkowy, nie zabrakło
konkursów, wróżb i przepowiedni. Tego dnia wspólny
obiad przedszkolny smakował wyjątkowo. Największy
zachwyt wywarł na dzieciach
pokaz magii w wykonani iluzjonisty, który z czarodziejskiej czapki, po wypowiedzeniu przez uczestników
magicznego zaklęcia, wycza-

rowywał kolorowe piłeczki.
Honorowym gościem naszego balu był Wójt Gminy, Pan
Tomasz Sobecki.
Tegoroczny bal został zorganizowany dzięki ofiarności
rodziców oraz sponsorów –
miejscowych przedsiębiorców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a zyski
z balu zostaną przeznaczone
na zakup nowych zabawek
dla przedszkolaków. Dziękujemy także rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie balu. Kiedy czas zabawy
dobiegł końca dzieci z żalem
opuszczały przedszkole. Bal
umożliwił dzieciom i dorosłym spędzenie czasu w miłej
atmosferze. Wspólna zabawa
przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było
głównym celem naszej imprezy. Przedszkolaki poprzez zabawę rozwijały umiejętności

współżycia i współdziałania
w grupie, rozwijały śmiałość
w kontaktach z rówieśnikami, umocniły wiarę we własne możliwości, wzmacniały

poczucia własnej wartości. Bal
dostarczył wszystkim wiele radości. My, dorośli, patrząc na
zabawę dzieci, możemy uczyć
się od nich spontaniczności

i radości życia. Następny bal
andrzejkowy już za rok...
Janina Bogdana Macikowska
Dyrektor Przedszkola
w Baboszewie

Andrzejki dla Kamili
w Szkole Podstawowej w Mystkowie
W dniu 19 listopada 2016 roku
w Szkole Podstawowej w Mystkowie odbyła się Zabawa Andrzejkowa, z której dochód został przezna-

czony dla ciężko chorej absolwentki
naszej szkoły – Kamili. Akcja zyskała duży rozgłos wśród lokalnej
społeczności. Zabawie towarzyszy-

ły liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa
i kawiarenka. Dochód uzyskano

również ze sprzedaży cegiełek oraz
licytacji munduru z misji w Afganistanie. Wśród uczestników zabawy,
którzy zakupili cegiełki, wylosowano nagrody: wejściówkę na bal sylwestrowy, sesję zdjęciową, wyroby wykonane techniką decoupage,
dwie usługi kosmetyczne – manicure hybrydowy, stroik świąteczny,
dwa karnety na siłownię. Serdecznie dziękujemy darczyńcom i tym
wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w zorganizowanie tej imprezy.
Zebrano ponad 11 tys. złotych.

Były to zbiórki: do puszek pod
kościołem w Baboszewie (4425 zł),
z zabawy andrzejkowej (6181,90 zł),
ze szkoły podstawowej w Sarbiewie
(434,21 zł)
W pozostałych szkołach z terenu gminy Baboszewo, zbiórki trwają nadal. Do akcji włączyła się także
szkoła z gminy Drobin.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Rada Pedagogiczna
i rodzice ze Szkoły
Podstawowej w Mystkowie
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Wernisaż poplenerowy
„Raciąż pędzlem
malowany”
16 listopada w Miejskim Centrum Kultury Sportu i rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego odbył się wernisaż, który był pokłosiem zorganizowanego we
wrześniu (przyp. red. 19-23) pleneru malarskiego „Raciąż pędzlem malowany”.
Artyści zaprezentowali gotowe już prace przedstawiające najważniejsze
i najbardziej charakterystyczne miejsca w naszym mieście.
W Sali Widowiskowej raciąskiego MCKu można było podziwiać obrazy ukazujące m.in. Urząd
Miejski, kościół, plebanię, Miejskie
Centrum Kultury, zabudowę żydowską na ul. Kilińskiego, synagogę, dworzec kolejowy oraz krajobrazy dużego parku czy fragment Placu
Adama Mickiewicza. Ponadto część
malarzy eksponowała prace ze swoich autorskich zbiorów. Raciążanie
mogli podziwiać swoje miasto nie
tylko na obrazach. Wernisaż wzbogaciły fotografie przedstawiające
ziemię raciąską zaprezentowane
przez autorkę zdjęć – komisarz pleneru Katarzynę Rólkę.
Uroczystość poprowadziła Anna
Mika, która powitała malarzy, przedstawicieli władzy, zaproszonych gości oraz wszystkich zgromadzonych.
Otwarcia wystawy dokonał dyrektor
MCKSiR – Artur Adamski.
Jestem bardzo zadowolony
z wrześniowego pleneru malarskiego, który odbył się w naszym mieście(…). Jest to jedno z tych wydarzeń, którym jako Centrum Kultury
powinniśmy się zajmować – stanowi to bowiem podstawę kultury lokalnej(...). Obrazy, które możemy
dzisiaj podziwiać ukazują piękno
naszego miasteczka, czasami jest
to piękno nieoczywiste, którego my
mieszkańcy nie dostrzegamy(…).
Malarze w swych pracach ukazują

nam uroki Raciąża widziane oczami artysty. Sam plener był także
wspaniałym wydarzeniem. Został
bardzo dobrze odebrany. Takie wydarzenia są niezwykle cenne, ponieważ budują poczucie lokalnej
tożsamości, m.in. dlatego uważam,
że ten typ wydarzeń powinien na
stałe zagościć w harmonogramie
imprez miejskich(…). Chciałbym
przede wszystkim podziękować artystom za wspaniałe obrazy, które możemy oglądać i za atmosferę,
którą wytworzyli podczas pleneru.
A mieszkańcom za zainteresowanie
i aktywne uczestnictwo. Władzom
miasta zaś za otwartość i wsparcie tej inicjatywy. Dziękuje również
Pani Katarzynie Rólce – komisarz
pleneru, która współorganizowała wydarzenie oraz pracownikom
MCKSiR za to, że włożyli tyle pracy by plener i dzisiejszy wernisaż się
udały. – mówił Artur Adamski. Dyrektor zapowiedział, że kolejny plener malarski w Raciążu planowany
jest na maj 2017, ale już teraz zaprasza wszystkich zainteresowanych do
wzięcia udziału.
Jako kolejny głos zabrał zastępca burmistrza Paweł Rybka, który
pogratulował pomysłu organizatorom wydarzenia. W imieniu swoim,
jak i burmistrza Mariusza Godlewskiego, złożył najserdeczniejsze życzenia, podziękował wszystkim za-

angażowanym w projekt oraz życzył
miłych wrażeń z oglądania efektów
pleneru malarskiego.
Następnie przemówił starosta
powiatu płońskiego Andrzej Stolpa.
Podziękował on bardzo serdecznie
za zaproszenie na wystawę. Mówił,
że wernisaż jest bardzo fajnym wydarzeniem, zarówno dla artystów,
którzy nie na co dzień mają okazję
by zaprezentować swoje prace, ale
także doskonałą okazją do promocji
Raciąża. Twierdził, że to bardzo dobry moment, by uchwycić tą szczególną atmosferę, której nie da się już
później odtworzyć. Życzył, jak najlepszych wrażeń z odbioru obrazów
i fotografii Raciąża oraz mile spędzonego czasu. Pogratulował władzom
miasta i Centrum Kultury pomysłu.
Zaznaczył, że chętnie weźmie udział
w wydarzeniu w przyszłym roku.
Jako ostatnia głos zabrała komisarz pleneru Katarzyna Rólka.
Dziękowała dyrektorowi Arturowi
Adamskiemu za wspaniałą organizację pleneru oraz wystawy. Komisarz pleneru w szczególny sposób
dziękowała malarzom, bez których
wernisaż by się nie odbył. Następnie przedstawiła uczestników pleneru i pokrótce opisała ich osobowości. Autorami zaprezentowanych
obrazów są: Dorota Pogorzelska
(Gołotczyzna), Milena Bandurska
(Nowe Miasto), Zdzisław Wiśniew-
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ski ( Mała Wieś k/Płocka), Stanisław Osiecki (Ciechanów), Elżbieta Jabłonowska (Ciechanów), Alicja
Małkowska (Ciechanów) i Bogdan
Pietrzak (Płock).
Wernisaż występem swym umilił płoński zespół „The Black Forest”
z Państwowej Szkoły Muzycznej, pod
dyrekcją Mariusza Wrzesińskiego.
Wernisaż stanowił doskonałą
okazję by bliżej poznać uczestników
pleneru, mieszkańcy mieli okazję
by z nimi porozmawiać i zapytać,
co sądzą o naszym mieście. Sami
artyści zaś byli bardzo zadowoleni, zarówno z organizacji pleneru,
jak i wernisażu. Z dumą i zadowoleniem prezentowali swoje prace,
zarówno te przedstawiające Raciąż,
jak i inne swego autorstwa. Chętnie
opowiadali o przebiegu prac podczas pleneru oraz o swojej pasji malarskiej. Wypowiadali się w samych
superlatywach. Byli pod wrażeniem
ciepłego odbioru przez mieszkańców naszego miasteczka. Wspominali, że to niezwykle miłe budzić tak
spore zainteresowanie wśród Raciążan. Zapowiadali, że chętnie wezmą
udział w kolejnej edycji pleneru.
O wypowiedź poprosiliśmy
uczestników pleneru i wernisażu
oraz komisarz:
Chciałem podziękować organizatorom pleneru. Mam nadzieję,
że będzie kontynuowany. Chciałem powiedzieć, że atmosfera na
plenerze była wspaniała. Zarówno
organizatorzy, jak i komisarz pleneru stanęli na wysokości zadania.
Umożliwili nam malowanie waszego pięknego miasta. Ja namalowałem kościół w waszym mieście,
ponieważ bardzo mnie zafascynował. Miał takie specjalne kolory, które widoczne były w pogodny dzień. Namalowałem również
Urząd Miejski. Moi koledzy malowali inne zakątki Raciąża. Występuje spora różnorodność obrazów
czy technik malarskich. Na tym polega urok malarstwa – temat będzie
przez każdego malarza potraktowany inaczej. Malarstwo jest taką sztuką, która odzwierciedla charakter
danego człowieka – artysty. – mówił Stanisław Osiecki
Ze swojego miejsca chciałam
bardzo podziękować za wspaniałą
wystawę, którą dopingowała i pilno-

wała pani komisarz pleneru – Katarzyna Rólka. Jeśli chodzi o samą
wystawę to jest ona różnorodna. Co
prawda mieliśmy jeden temat – Raciąż, zatem skupiliśmy się by to miasto przedstawić w różnych ujęciach.
Jeśli zaś chodzi o przyszłe plenery,
które się tutaj odbędą – ukazywać
będą okolice. Będziemy sami sobie
dobierać temat, który chcielibyśmy
przedstawić na obrazie. Pierwszy
plener organizowany przez Centrum Kultury i Urząd Miejski miał
określony cel – ukazanie wszystkich
najbardziej
charakterystycznych
miejsc w tym mieście. Jednak na
wernisaż przywieźliśmy także nasze
autorskie prace. Pragnęliśmy pokazać, że jesteśmy w stanie malować
w różnych zakresach. Wystawa poplenerowa niezwykle się udała. Jestem bardzo zadowolona – powiedziała Alicja Małkowska.
Chciałabym serdecznie podziękować za wspaniały plener, bardzo
udany wernisaż i ciepłą atmosferę.
– Dorota Pogorzelska
Wernisaż był podsumowaniem
wrześniowej pracy malarzy, z których jestem bardzo zadowolona.
Udział brało 7 artystów, starałam się
dobierać ich tak, by byli zróżnicowani wiekowo. Jestem dumna z malarzy i zadowolona z efektów. Mogliśmy liczyć na dobrą współpracę
z Centrum Kultury i władzami miasta. Cieszę się, że plener stanie się
wydarzeniem cyklicznym w Raciążu. – mówiła Katarzyna Rólka
Obrazy powstałe podczas pleneru „Raciąż pędzlem malowany”
można podziwiać w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego do połowy grudnia. Następnie zawisną one
na stałe w różnych instytucjach naszego miasta.
Mamy dobrą wiadomość dla
mieszkańców naszego miasteczka.
W związku ze sporym zainteresowaniem obrazami i chęcią składania
indywidualnych zamówień – MCKSiR planuje zorganizować otwarte
spotkanie z artystami. Będzie to doskonała okazja by porozmawiać z artystami i złożyć zamówienie na konkretne obrazy. Spotkanie planowane
jest na styczeń o szczegółach poinformujemy w kolejnym numerze Pulsu.
Paula
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Tlenek węgla (czad)
– o czym należy wiedzieć
Skąd się bierze czad i dlaczego
jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla potocznie zwany
czadem jest gazem silnie trującym,
bezbarwnym i bezwonnym, nieco
lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza
i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania
wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu,
węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu,
niezbędnej do zupełnego spalania.
Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym
następuje spalanie albo z powodu
zanieczyszczenia, zużycia lub złej
regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia
paleniska pieca lub kuchni. Jest
to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na
zimę. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek
węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do
organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do
krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla
wiąże się z hemoglobiną 210 razy
szybciej niż tlen, blokując dopływ
tlenu do organizmu. Stwarza to
poważne zagrożenie dla zdrowia
i życia człowieka. Uniemożliwia

prawidłowe rozprowadzanie tlenu
we krwi i powoduje uszkodzenia
mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może
być nieodwracalne uszkodzenie
ośrodkowego układu nerwowego,
niewydolność wieńcowa i zawał
albo nawet śmierć.
Jak zapobiegać zatruciu?
Pamiętaj aby:
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług
wykwalifikowanej osoby,
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej
i przewodów kominowych oraz ich
czyszczenia. Gdy używasz węgla
i drewna należy to robić nie rzadziej
niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz
gazu ziemnego czy oleju opałowego
– nie rzadziej niż raz na pół roku.
Zarządca budynku lub właściciel
ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej
niż raz w roku.
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie
z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń
grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
• w sytuacjach wątpliwych na-

leży żądać okazania wystawionej
przez producenta lub importera
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej
oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
• w przypadku wymiany okien
na nowe, sprawdzić poprawność
działania wentylacji, ponieważ
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do

wcześniej stosowanych w budynku
i mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg
powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie
zakłóca wentylacji, kartka powinna
przywrzeć do wyżej wspomnianego
otworu lub kratki,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces
spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej
zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
• rozmieścić czujniki tlenku
węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego
w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te
nie mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiaj samochodu
w garażu na zapalonym silniku,
nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy,
nudności, wymiotów, oszołomienia,
osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą
być sygnałem, że ulegasz zatruciu
czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy
i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
Ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, trudnościami z oddychaniem, oddech
przyspieszony, nieregularny, senność, nudności.
Osłabienie i znużenie, które
czuje zaczadzony, oraz zaburzenia
orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca
nagromadzenia trucizny), traci
przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• należy natychmiast zapewnić
dopływ świeżego, czystego powietrza,
• jak najszybciej wynieść osobę
poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu
ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż
nie można doprowadzić do jego
przemarznięcia
• wezwać służby ratownicze
(pogotowie ratunkowe – tel. 999,
straż pożarna – tel. 998 lub 112)
oraz pogotowie gazowe.
Jeśli po wyniesieniu na świeże
powietrze zaczadzony nie oddycha,
należy niezwłocznie przystąpić do
wykonania sztucznego oddychania
i masażu serca.
Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej
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Kronika Historyczna
Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński.

Złote Gody
50 lat minęło od tej uroczystej chwili,
gdy w kościele przysięgę młodzi sobie złożyli.
Ksiądz stułą miłości związał Wasze dłonie,
Ty przysięgę składałeś ukochanej żonie.
Dziś w 50 rocznicę tego święta,
przysięgę sprzed laty Wasze serce pamięta.
Niech Wam Bóg błogosławi przez kolejne 50 lat
spędzonych wspólnie.
Pięknego jubileuszu, jakim są złote gody doczekali
się Państwo Urszula i Zdzisław Kopczyńscy z Raciąża.
Sakramentalne „tak” powiedzieli 13 sierpnia 1966 roku
w kościele w Raciążu. Państwo Kopczyńscy podczas
swojego 50-letniego małżeństwa doczekali się trójki dzieci oraz siedmioro wnuków.
8 listopada w Sali Ślubów
w Urzędzie Miejskim w Raciążu odbyły się obchody tego
doniosłego jubileuszu. Z okazji złotych godów Burmistrz
Mariusz Godlewski wręczył
jubilatom medale za długolet-

reklama

nie pożycie małżeńskie – odznaczenie przyznawane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Państwo Kopczyńscy otrzymali także mnóstwo
życzeń, kwiaty oraz upominki. Podczas spotkania znalazła
się chwila na wspólny toast
oraz rozmowę.
Do życzeń z okazji tak
wspaniałego jubileuszu, jakim są złote gody dołącza się
także redakcja Pulsu. Życzymy Państwu Kopczyńskim
zdrowia, szczęścia, a przede
wszystkim kolejnych wspólnie spędzonych w miłości lat.
Paula
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Rozbiegana gmina Baboszewo
„Każdego ranka w Afryce budzi się gazela i wie, że musi biec
szybciej niż lew, bo inaczej nie
przeżyje. Każdego ranka budzi
się lew i wie, że musi biec szybciej niż najwolniejsza gazela albo
będzie głodował. Nieważne, czy
jesteś lwem czy gazelą, – kiedy
wstaje słońce, wstań i pobiegaj”.
Bieganie dodaje pewności siebie, działa kojąco na zmęczenie psychiczne, dodaje nam energii, a co
najważniejsze uzależnia, w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Ktoś mógłby pomyśleć „Jesienne bieganie”, mokro, zimno,
co w tym przyjemnego? Wystarczą jednak dobre chęci i odpowiedni ubiór i można ruszać na
biegową trasę.
Takiego samego zdania są biegacze Gminy Baboszewo, o których pisaliśmy w poprzednim numerze. Przypomnijmy, że są to:
Marek i Małgorzata Dzięgielewscy,
Dariusz Murawski, Marcin Kłoszewski, Marta Gulaszewska oraz
Grzegorz Witulski. Wszyscy, na co
dzień reprezentują Klub Biegacza
Im. P. Sękowskiego w Płońsku.
Jesienne starty naszych biegaczy
23.10.2016 II Bieg O Puchar
Starosty Mławskiego(Mława), dystans: 21,0975 km.
Miejsce 44. – Marcin Kłoszewski z czasem 01:35:45 – rekord życiowy!
Bieg ukończyło 166 osób.
Pan Marcin Kłoszewski do Mławy wybierał się z nieśmiałym postanowieniem powalczenia o nowy
rekord życiowy. Plan zrealizował
w 100%, o ponad 2 minuty poprawiając swój najlepszy wynik na tym
dystansie.
23.10.2016 XXXIV Toruń Marathon (Toruń), dystans: 42,195 km.
Miejsce 31. – Darek Murawski
z czasem 02:57:45 – Debiut!
Bieg ukończyło 750 osób.

nikiem bliskim rekordu życiowego. Państwo Dzięgielewscy wybrali
dystans 10 km, radząc sobie wręcz
fenomenalnie, stając na podium
w swoich kategoriach wiekowych.

Fantastyczne wieści z Torunia. Pan Darek Murawski, został
maratończykiem. Zrobił to w fenomenalnym stylu. Pobiegł poniżej trzech godzin. Debiut – marzenie! Przebojem wdarł się na
listę najlepszych maratończyków
naszego regionu.
23.10.2016 I Ukiel Olsztyn
Półmaraton (Olsztyn), dystans:
21,0975 km.
Miejsce 11. – Marek Dzięgielewski z czasem 01:15:47 (Pierwszy

w swojej kategorii wiekowej). Bieg
ukończyły 572 osoby.
Tempa nie zwalnia również Pan
Marek. Wybrał się do Olsztyna powalczyć na dystansie półmaratonu.
Bieg ukończył w czołówce, wygrywając swoją kategorię wiekową.
30.10.2016 XIV Bieg Niepodległości W Serocku (Serock), dystans: 5 km.
Miejsce 18. – Marcin Kłoszewski z czasem 00:20:38. Bieg ukończyło 89 osób.

30.10.2016 XIV Bieg Niepodległości W Serocku, V Serocka Dycha
(Serock), dystans: 10 km.
Miejsce 7. – Marek Dzięgielewski z czasem 00:35:00 (Pierwszy w swojej kategorii wiekowej).
Miejsce 158. – Małgorzata Dzięgielewska z czasem 00:53:19 (Druga
w swojej kategorii wiekowej). Bieg
ukończyły 234 osoby.
Do Serocka zawitała trójka naszych biegaczy. Pan Marcin wybrał
dystans 5 km i bieg zakończył wy-

06.11.2016 VI Bieg Otwocki
Z Okazji 100. Rocznicy Uzyskania Praw Miejskich Przez Otwock
(Otwock), dystans: 10 km.
Miejsce 44. – Marcin Kłoszewski z czasem 00:44:50. Bieg ukończyło 435 osób.
Na ciężki bieg w Otwocku zdecydował się Pan Marcin. Pokonał
dziesięciokilometrową trasę pełną
błota, korzeni, na której miejscami było bardzo ślisko. Pokazał się
z jak najlepszej strony, kończąc go
w pierwszej pięćdziesiątce.
11.11.2016 XXVIII Bieg Niepodległości (Warszawa), dystans:
10 km.
Miejsce 1140. – Marcin Kłoszewski (czas 00:42:59). Miejsce
3341. – Marta Gulaszewska (czas
00:48:19). Bieg ukończyło 12021
osób!
W 28. Biegu Niepodległości
wzięła udział dwójka naszych biegaczy. Punktualnie, o symbolicznej
godzinie 11:11 pobiegli na dziesięciokilometrowym dystansie. Na
trasie mnóstwo kibiców, wspaniała
atmosfera.
13.11.2016 I Bieg Orła (Czosnów), dystans: 5km.
Miejsce 18. Marcin Kłoszewski – czas 00:19:12. Bieg ukończyło
105 osób.
Na pierwszą edycję Biegu Orła
udał się Pan Marcin Kłoszewski,
jeden z najbardziej aktywnych biegaczy naszej gminy. Pobiegł na dystansie 5 km, jak się potem okazało,
do pełnego dystansu brakowało niecałe 400 metrów, więc mimo znakomitego czasu nie udało mu się pokonać rekordu życiowego.
Redakcja Baboszewo

II kolejka Halówki – 27.11.2016
Dnia 27 listopada 2016 r. została rozegrana II kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej Edycja XV w sezonie
2016/2017. O godzinie 9 pierwszy mecz rozegrały drużyny MKS Mazovia Błomino i B&I Hydraulika Siłowa
kończąc go wynikiem 0:2 dla B&I. Rozgrywki II kolejki zakończyły drużyny ART-DAN i Oldboy Baboszewo wynikiem 1:2. W sumie rozegrano 18 spotkań i strzelono łącznie 65 bramek. Podczas II kolejki Najlepszym Bramkarzem został Mariusz Gajewski (ADL Lewandowscy) z ilością 3 strzelonych goli.
Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
Miejsce I – B&I Hydraulika Siłowa
Miejsce II – Myken&Champion
Miejsce III – Oldboy Baboszewo
Miejsce IV – Nextnet
Miejsce V – ADL Lewandowscy
Miejsce VI – Huragan
Miejsce VII – MKS Mazovia Błomino
Miejce VIII – Liberpol
Miejsce IX – Art-Dan

,,Puls Raciąża” nr 11 (58) 2016

Baboszewo – sport

29

30

Baboszewo – sport

,,Puls Raciąża” nr 11 (58) 2016

Góra od lewej: Opiekun B.Smoliński, Kamila Łączyńska, Amelia Guzanowska, Anastazja Ciska,
Hanna Michalak, Natalia Wardzińska, Gabriela Ostrowska, Opiekun, R.Popiołkowski.
Siedzą od lewej: Julia Kwiatkowska, Wiktoria Cackowska, Anna Jędrzejak, Alicja Zimowska, Zofia Ziółkowska

Dziewczęta
z SP Baboszewo
mistrzyniami powiatu
16 listopada 2016 r. w Hali
Sportowej w Baboszewie rozgrywany był finałowy turniej
mistrzostw powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt
Szkół Podstawowych. Do
rywalizacji sportowej przystąpiły cztery szkoły: SP Baboszewo, SP Nacpolsk, SP Sochocin, SP Stróżewo. Turniej
był rozgrywany systemem
"każdy z każdym". W pierwszym meczu dziewczęta z SP
Nacpolsk pokonały uczennice z SP Stróżewo 2:1. W drugim spotkaniu gospodynie
turnieju SP Baboszewo zmierzyły się z piłkarkami z Sochocina. Mecz był wyrówna-

ny i toczył się w szybkim
tempie. Kluczowa akcja meczu miała miejsce w drugiej
połowie, gdy Baboszewianki
wykonywały rzut rożny. Po
silnym uderzeniu piłka uderzyła w bramkarza zespołu
z Sochocina, a Alicja Zimowska skutecznie skierowała ją
do bramki gości. Okazało się,
że zdobyta bramka była decydującą dla losów rywalizacji.
Ostatecznie mecz zakończył
się wynikiem 1:0 dla Baboszewianek. W trzecim meczu
turnieju oglądaliśmy rywalizacje dziewcząt z Baboszewa i Nacpolska. Spotkanie to
rozpoczęło się od zaskakują-

cego strzału Anny Jędrzejak
bezpośrednio z linii środkowej boiska, po którym piłka
znalazła się w bramce zespołu
z Nacpolska. Po tym golu Baboszewianki wyszły na prowadzenie 1:0. Mecz obu zespołów obfitował w ciekawe
akcje. Po jednej z nich dziewczęta z Baboszewa podwyższyły wynik meczu na 2:0.
W końcówce pierwszej połowy Baboszewianki strzeliły
jeszcze jedną bramkę i gospodynie prowadziły 3:0. Jednak
emocje w meczu jeszcze się
nie skończyły, bo w końcówce pierwszej połowy zespół
z Nacpolska zdobył kontakto-

wą bramkę po strzale z rzutu
wolnego. Druga połowa, choć
była bardziej wyrównana to
jednak zespół z Nacpolska
szukał swojej szansy. Gdy na
minutę przed końcem spotkania dziewczęta z Nacpolska strzeliły drugą bramkę
po raz kolejny emocje w obu
zespołach ożyły. Uczennice
z SP Baboszewo nie pozwoliły jednak swym przeciwnikom na doprowadzenie do remisu i wygrały zasłużenie 3:2.
W czwartym meczu turnieju
uczennice SP Sochocin zremisowały z piłkarkami z Nacpolska 0:0. W piątym meczu turnieju dziewczęta z SP

Baboszewo okazały się lepsze
od piłkarek ze Stróżewa wygrywając 2:1. Bramki dla Baboszewianek zdobyły: Alicja
Zimowska po składnej dwuosobowej akcji z Anną Jędrzejak oraz Anna Jędrzejak po
udanej dobitce w polu bramkowym. W ostatnim meczu
turnieju zespół ze Stróżewa
pokonał uczennice z SP Sochocin 2:0.
Końcową
rywalizacje
mistrzostw powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt
szkół podstawowych wygrały uczennice z SP Baboszewo
odnosząc komplet zwycięstw.
Drugie miejsce zajęły uczen-

nice z Nacpolska. Na trzecim
miejscu podium mistrzostw
powiatu stanęły dziewczęta
z SP Stróżewo. Czwarte miejsce wywalczyły uczennice
z SP Sochocin. Do kolejnego etapu rywalizacji (zawodów rejonowych) awansowały dziewczęta z Baboszewa
i Nacpolska. Zawody te odbędą się w Baboszewie 1 grudnia 2016 r. Baboszewianki
będą broniły tytułu mistrzyń
rejonu wywalczonego w poprzednim roku.
Opracował:
Robert Popiołkowski,
Bogusław Smoliński

Orliki U-10 (2007r) GKS Orlęta Baboszewo
wygrywają rundę jesienną Ligi Okręgowej COOZPN
Na przełomie września
i października 2016 roku młody zespół chłopców (klas III
i młodszych) reprezentujący
GKS Orlęta Baboszewo brał
udział w rozgrywkach LIGI
ORLIKÓW U-10 (2007 r.)
COOZPN. Oprócz zespołu
GKS Orlęta Baboszewo w Lidze Okręgowej Orlików rywalizowały zespoły: Iskry Krasne,
Viktori Nowe Miasto i Sokoła
Nasielsk. W/w lidze obowią-

zywał turniejowy system gry.
Każdy z zespołów rozegrał
cztery turnieje (4-zespołowe),
po których zsumowano punkty zdobyte z każdego turnieju.
Bardzo udanie rundę jesienną
tej rywalizacji zakończyły Orliki U-10 GKS Orlęta Baboszewo odnosząc: 9 zwycięstw
i 4 remisy, nie ponosząc przy
tym żadnej porażki.
W pierwszym turnieju w Nowym Mieście Orliki

U-10 GKS Orlęta Baboszewo wygrały z Sokołem Nasielsk 4:1 po dwóch bramkach Alana Karwowskiego
oraz po jednej bramce Piotra Wojkowskiego i Dawida
Zglenickiego.
W drugim meczu turnieju w Nowym Mieście mimo
dużej przewagi Orliki U-10
GKS Orlęta Baboszewo zremisowały z zespołem Viktoria
Nowe Miasto 1:1 (po bramce

Stoją od lewej: opiekun Robert Popiołkowski, Bartosz Kędzierski, Tomasz Kicek, Gabriel Wojciechowski, Alan
Karwowski, Tymoteusz Peszyński, Patryk Laskowski, Kacper Wolert, Dawid Zglenicki.
Od lewej siedzą: Cyprian Dzięgielewski, Mikołaj Piotrowicz, Mateusz Żelech, Eryk Gajewski, Piotr Wojkowski,
Rafał Zaciewski, Gabriel Borzęcki.

Alana Karwowskiego). Ostatni mecz turnieju chłopców
z Baboszewa z Iskrą Krasne
zakończył się walkowerem 3:0
dla Baboszewa.
Drugi turniej Ligi Okręgowej Orlików U-10 organizował klub Iskra Krasne. Warunki pogodowe na boisku
trawiastym w Krasnem były
bardzo niesprzyjające. Pomimo zimna, błota i padającego
deszczu młodzi chłopcy z Baboszewa pokazali niezwykłą
waleczność i poświęcenie
wygrywając wszystkie swoje
mecze w tym turnieju. Młode
„Orliki U-10” kolejno pokonany Viktorię Nowe Miasto
2:1, (po bramkach Mikołaja Piotrowicz i Piotrka Wojkowskiego), Iskrę Krasne 3:0
(po dwóch bramkach Alana Karwowskiego i jednym
golu Dawida Zglenickiego)
oraz wygrali walkowerem 3:0
z Sokołem Nasielsk.
Gospodarzami trzeciego turnieju Ligi okręgowej
był zespół GKS Orlęta Baboszewo. Po raz kolejny aura
pogodowa nie rozpieszczała młodych piłkarzy w tych
rozgrywkach. Mimo padającego deszczu i zimna mło-

dzi chłopcy z Baboszewa
odnieśli komplet zwycięstwa w tym turnieju. Początek pierwszego meczu z Sokołem Nasielsk był trudny,
a Orliki GKS Orlęta Baboszewo przegrywały pierwsza
połowę meczu 0:1. W drugiej połowie meczu dzięki
ambitnej postawie na boisku
Orliki z Baboszewa doprowadził najpierw do remisu
po bramce Cypriana Dzięgielewskiego, by minutę przed
końcem meczu zdobyć zwycięską bramkę na 2:1 (bramka: Mikołaja Piotrowicza).
W drugim spotkaniu chłopcy z Baboszewa pokonali zespół Viktoria Nowe Miasto
3:1. Strzelcami bramek byli:
Alan Karwowski, Piotr Wojkowski i Rafał Zaciewski.
W trzecim meczu w turnieju
w Baboszewie. Młode Orliki
U-10 z Baboszewa pokonały zespół Iskra Krasne 3:0 po
bramkach: Alana Karwowskiego, Dawida Zglenickiego
i Bartka Kowalskiego.
Ostatni czwarty turniej
Ligi Okręgowej Orlików
U-10 COOZPN rozgrywany był w Nasielsku. Podczas
turnieju panowała po raz

kolejny
jesienno-zimowa
aura. Nie zniechęciło to młodych chłopców z Baboszewa do walki o zwycięstwo.
Z tego trudnego turnieju Orliki z Baboszewa przywiozły
dwa remisy: z Viktorią Nowe
Miasto 1:1 po bramce Piotra
Wojkowskiego i 2:2 z Sokołem Nasielsk po bramkach
Dawida Zglenickiego i Mikołaja Piotrowicza. W ostatnim
meczu turnieju Orliki U-10
GKS Orlęta wygrały walkowerem 3:0 z Iskra Krasne.
Podsumowując całą rundę jesienną należy podkreślić ze zespół Orlików U-10
z Baboszewa był rewelacją
tych rozgrywek dziecięcych.
W wielu meczach młodzi piłkarze z Baboszewa pokazali
wielką ambicję, waleczność,
zaangażowanie na boisku,
co przełożyło się na osiągane wyniki. Runda jesienna
w rozgrywkach Ligi Okręgowej Orlików U-10 pokazała,
że zespół ma duże możliwości piłkarskie, a wyniki sportowe mogą są obiecujące.
Opracował:
R. Popiołkowski
Trener /opiekun grupy
z Baboszewa
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