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Baboszewo

IV Wigilia Miejska
Tradycyjnie, w ostatni weekend przed
Świętami Bożego Narodzenia, na placu przy
ratuszu miejskim odbyła się IV wigilia miaejska. Od samego rana można było poczuć
świąteczną atmosferę prószył lekki śnieg.
Około godziny 17 mieszkańcy Raciąża dość
licznie zgromadzili się na Placu Adama Mic-

kiewicza by wspólnie świętować. W magiczny czas świąt wprowadziło ich wspólne kolędowanie, wigilijne potrawy, które mogli
degustować (barszcz, pierogi, śledzik czy kapusta) oraz możliwość własnoręcznego malowania bombek.
Relacja na str. 16-17

Królowe

piłkarskiej jesieni
Orlęta Baboszewo – sekcja kobieca zajmuje pierwsze miejsce w rozgrywkach IV ligi kobiet grupy
mazowieckiej, wygrywając
9 meczów i raz remisując! Przez całą rundę Baboszewianki uzbierały 28
punktów. Bilans bramkowy

z całej rundy to 44 strzelone
i 7 straconych. Przewaga nad
drugą drużyną w tabeli, Warszawską Akademią Piłkarską
wynosi 8 punktów, co daje
zdecydowane miejsce w „fotelu lidera” lub jak kto woli
bardziej kobieco – „Królowe
rundy jesiennej”. Ogólna ta-

Spadek bezrobocia
w gminie Baboszewo

Z energią
wkraczamy
w nowy rok
Raciąż nadrabia wieloletnie zaniedbania. Dzięki wysiłkowi władz miasta pozyskaliśmy gigantyczne środki na sfinansowanie koniecznych inwestycji. Trwają
starania o kolejne dotacje. Równocześnie
mieszkańcy miasta mają większy wpływ
na wydawanie pieniędzy z miejskiej kasy.
Towarzyszą temu zmiany organizacyjne
w urzędzie. Wszystko po to, żeby nam
żyło się lepiej. O mijającym roku i planach na przyszłość – rozmowa z burmistrzem Mariuszem Godlewskim.
Wywiad z Burmistrzem
Miasta Raciąża na str. 2

Kiermasz
Bożonarodzeniowy

W piątkowe popołudnie, 9 grudnia,
Miejskie Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji wypełniło się świąteczną
atmosferą. Po raz pierwszy w historii
naszego miasta zorganizowany został
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Powstał
z inicjatywy Komitetu Społecznego
Zbiórki Publicznej „RACIĄŻ DLA ZUZI”
przy współpracy z Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
Głównym celem było zgromadzenie
pieniędzy na pomoc w leczeniu Zuzi
Skowrońskiej.
Więcej str. 14

Bezrobocie w Gminie Baboszewo w ostatnich latach, ku
zadowoleniu władz i mieszkańców, ciągle spada. Od stycznia
do listopada 2016 roku bezrobocie spadło o 13,84%. Rok

poprzedni, tj. 2015 dał również
zadowalające wyniki, ponieważ
na przełomie 12 miesięcy – od
stycznia do grudnia stopa bezrobocia spadła o 13,61%.
Czytaj na str. 4

bela całej IV ligi w Polsce wygląda także znakomicie dla
drużyny Orląt Baboszewo,
która zajmuje wysokie drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie z Małopolski
Pogorzanka Pogorzyce, która
wygrała wszystkie 8 meczów.
Więcej na str. 27

Ekologicznie
po raz drugi
Urząd Gminy w Baboszewie już po raz drugi podjął skuteczne starania udziału w konkursie, którego nagrodą było
dofinansowanie kosztów organizacji działań o charakterze
promującym ekologię. Str. 11
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Podsumowanie roku i perspektywy Raciąża na 2017 r.

Z energią wkraczamy w nowy rok
Raciąż nadrabia wieloletnie zaniedbania. Dzięki wysiłkowi władz miasta pozyskaliśmy gigantyczne środki na sfinansowanie koniecznych inwestycji. Trwają starania o kolejne dotacje. Równocześnie mieszkańcy miasta mają większy wpływ na wydawanie pieniędzy z miejskiej kasy. Towarzyszą temu zmiany organizacyjne w urzędzie. Wszystko po to, żeby nam żyło się lepiej. O mijającym
roku i planach na przyszłość, z naszym burmistrzem Mariuszem Godlewskim rozmawia Paulina Adamiak.
Jak Pan ocenia kończący się rok?

Nigdy jeszcze w jednym roku
nie pozyskano w Raciążu tak
ogromnych środków finansowych
do budżetu miasta. W połowie roku
sfinalizowałem projekt na kwotę
milion trzysta tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Pod koniec roku podpisałem umowę na ponad jedenaście
milionów złotych na modernizację oczyszczalni, stacji uzdatniania
wody oraz rozbudowę kanalizacji.
Jestem tym bardziej dumny, że mijający rok zaczęliśmy od trudności – musieliśmy zapłacić prawie
półmilionowe odszkodowanie za
działania poprzednich władz miasta. Poprawa finansów miasta wymagała ogromnej mobilizacji. Rok
2016 to także czas zmian w pracy
urzędu oraz innych jednostek, których celem było ułatwienie dostępu
mieszkańców do usług miejskich.
Zaszły również zmiany personalne.
Prezesem PGKIM Sp. z o.o. został
Andrzej Rybus-Tołłoczko, a dyrektorem szkoły Dariusz Mosakowski.

Zakończyły się prace nad projektem budżetu miejskiego na 2017
rok. Czego możemy się spodziewać w Nowym Roku?

Nad budżetem będziemy jeszcze pracować. Został on przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazany Radzie
Miejskiej. W dalszym ciągu trwają
prace i rozmowy, zatem na pewno
będą jeszcze autopoprawki. Największą inwestycją będzie miejska
oczyszczalnia ścieków i kanalizacji.
Wszystkie jednostki podległe oraz
urząd muszą po gospodarsku patrzeć na każdą złotówkę i ostrożne
dokonywać wydatków. Każdy musi
je racjonalizować, śledzić i stale pilnować ile środków posiada w swoim budżecie.

Czy w planach jest pozyskiwanie
nowych dotacji?

Raciąż potrzebuje jeszcze wielu
lat rozsądnego i gospodarnego zarządzania, aby nadrobić wieloletnie
zaległości. Nawet krótki spacer po
osiedlach wokół centrum ujawnia

spore braki. W wielu miejscach nie
ma porządnych chodników, niektóre drogi w ogóle nie są utwardzone, brakuje oświetlenia oraz dobrej infrastruktury technicznej, np.
sieci gazowej. Konieczne działania
trzeba rozkładać na lata i mądrze
w tym zakresie postępować. Jedno
jest pewne – bez sięgania po środki zewnętrzne nie dogonimy innych miast. Aktualnie prowadzone
są prace nad projektami dotyczącymi termomodernizacji, dziedzictwa
kulturowego, projektów szkolnych
i senioralnych oraz budowy bloków komunalnych. Jednym z ważniejszych jest także projekt gazyfikacji miasta. Myślę, że także dla
mieszkańców jest to istotna sprawa.
Cieszę się, że moje działania w tym
zakresie zaowocowały aż dwoma
inwestorami, zainteresowanymi budową sieci gazowej w Raciążu

11,2 mln zł na rozbudowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni to gigantyczny w skali Raciąża projekt.
Jakie korzyści odniosą mieszkańcy?

Korzyści są oczywiste – spora
część mieszkańców będzie mogła
w końcu, po wielu latach, przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Zaś
Ci wszyscy, którzy obecnie z niej
korzystają będą mieli zabezpieczenie w postaci zmodernizowanej
oczyszczalni. Wiąże się to także ze
zwiększeniem jej wydajności oraz
możliwością sterowania w lepszy
sposób procesami, które się w niej
odbywają. Wszyscy mieszkańcy piją
wodę ze stacji uzdatniania – realizacja projektu wpłynie na jej lepszą
jakość oraz bezpieczeństwo użytkowania oczyszczalni. Tę inwestycję wymusiły na nas także przepisy prawa. Jeśli jej nie sfinalizujemy
grożą nam ogromne kary finansowe. Warto wiedzieć, że pierwsze
kary nałożone zostały już w 2008
roku i od tego czasu istnieje wymóg
modernizacji oczyszczalni.

Palącym problemem miasta jest
brak lokali komunalnych. Czy
można się spodziewać poprawy
tej sytuacji?

Obecnie w urzędzie jest 70
podań o przydział mieszkania komunalnego. Dodatkowo potrzebujemy jeszcze około 20-30 lokali dla mieszkańców obecnych
mieszkań komunalnych, w których można mieszkać tylko jeszcze przez jakiś czas. Zaległości
byłyby jeszcze większe, gdyby nie
podjęte przez nas na ogromną
skalę remonty budynków komunalnych. Dzięki temu udało się
poprawić warunki mieszkaniowe wielu mieszkańców Raciąża.
Same remonty to jednak za mało,
stąd prace nad dwoma budynkami wielorodzinnymi. Brałem też
udział w konferencji na temat
rządowego programu Mieszkanie
Plus. Będę szukał środków na sfinansowanie tych inwestycji.

Wprowadził Pan w naszym mieście innowacyjne rozwiązania,
pozwalające na zdecydowanie
większą partycypację mieszkańców w życie naszego miasta.
Powstała Raciąska Rada DziałalWydawca: 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

Redaktor naczelny: Paulina Adamiak
Współpraca redakcyjna: Jan Chądzyński,
Marcin Ciarkowski, Marianna Góralska,
Katarzyna Wawrowska
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ności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów
i Rencistów oraz Miejska Rada
Seniorów. Ponadto mieszkańcy
mają możliwość decydowania
o przeznaczeniu części środków
budżetu miejskiego w ramach
tzw. budżetu obywatelskiego.
Czemu służą te rozwiązania?

Celem jest włączenie jak największej części mieszkańców naszego miasta do aktywnego życia
społecznego. Stąd powołanie tych
wszystkich organizacji, które mogą
wnosić znaczący wkład w życie samorządowe i społeczne Raciąża.
Dzięki pomysłom mieszkańców
i decyzji władz miejskich w ramach
budżetu obywatelskiego został zmodernizowany chodnik na ul. Mławskiej, powstał parking na ul. Kilińskiego i zmodernizowane zostały
przy wielkim zaangażowaniu druhów z OSP garaże w remizie strażackiej. Choć może się wydawać,
że to niewielkie przedsięwzięcia,
to pomagają one żyć mieszkańcom
Raciąża w lepszych i bezpieczniejszych warunkach. Idea budżetu
obywatelskiego daje mieszkańcom
rzeczywisty wpływ na konkretne
działania samorządu.

W tym roku przeprowadzony
został remont Urzędu Miejskiego. Urzędnicy, do których
przychodziło najwięcej mieszkańców zostali przeniesieni na
niższe piętra. Także Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeniosło
swoje biura do urzędu. Ponadto
wszystkie opłaty można wpłacać do wspólnej kasy. Czym podyktowane są te zmiany?

W programie wyborczym obiecałem ułatwienia dla mieszkańców.
Dlatego wprowadziłem zmiany,
które pozwalają wszystkie urzędowe sprawy załatwić w jednym miejscu. Z tego też powodu przeniosłem
się do dużo mniejszego pokoju,
a zajmowana poprzednio przez dotychczasowych burmistrzów jedna z największych sal w budynku
została przeznaczona do obsługi

E-mail redakcji: redakcja@mckraciaz.pl
Biuro reklamy: reklama@mckraciaz.pl, tel. 690 904 308
Redakcja Baboszewo: promocja@gminababoszewo.pl,
tel. 23 661 10 91, 23 661 10 71
Skład: Piotr Kędzierzawski; druk: Edytor Sp. z o.o.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę powierzonych materiałów oraz reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.
Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
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Dyżury
radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Raciążu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim pokój nr 7
w następujących dniach:
09 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
od godziny 16:30 do 17:30
16 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
od godziny 16:30 do 17:30
23 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
od godziny 16:30 do 17:30
30 stycznia 2017 r. (poniedziałek)
Burmistrz Mariusz Godlewski podczas
rozmowy z redaktorem naczelnym Pulsu
Pauliną Adamiak.

od godziny 16:30 do 17:30

Radni Rady Miejskiej w Raciążu

mieszkańców. Ponadto przeniesienie biur PGKM do budynku urzędu
zmniejszy koszty działalności spółki. W tę ideę wpisuje się także przeniesienie MOPS do budynku na ulicy Kilińskiego. Mieszkańcy mogą
korzystać obecnie z usług ośrodka
w zdecydowanie lepszych, godnych
warunkach.

Ostatnio wprowadzone zostały zwolnienia od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących
nowe miejsca pracy na terenie
miasta i gminy. Czy to sposób
na rozwój Raciąża?

Wszystko zależy od inwestorów.
Każde miasto o to zabiega wszelkimi możliwymi sposobami – nie tylko Raciąż. Takich preferencji w innych miastach nie ma – są raczej
szczątkowe działania, a w Raciążu
podchodzimy do tego kompleksowo. Mam nadzieję, że to zadziała
we właściwy sposób. Jednak firmy
biorą pod uwagę różne czynniki,
np. rynek zbytu, potencjalnych pracowników, poziom ich wykształcenia, możliwości transportu oraz infrastrukturę drogową, gazową czy
kanalizacyjną. To wszystko łącznie
wpływa na wybór. Staramy się poprawić naszą pozycję, czy się uda
– czas pokaże. Ważne jest to, że
uchwała dotyczy wszystkich – także
naszych miejscowych przedsiębiorców, którzy zechcą zainwestować
w Raciążu. Zapraszam lokalnych
przedsiębiorców na konsulta-

cje w tej sprawie do
Urzędu Miejskiego.

Wiemy o kłopotach szpitala
w Płońsku. Jak pan
ocenia w tym kontekście sytuację
ośrodka zdrowia
w Raciążu?

„Raciąż jeszcze przez
długi czas będzie
nadrabiał zaległości
inwestycyjne. Niestety w czasie, kiedy
inne miasta pozyskiwały środki pozabudżetowe na rozwój infrastruktury, w
Raciążu nikt się tym
nie zajmował. Obecnie przy budżecie jaki
mamy – nawet przy
pozyskaniu środków unijnych – nie
stać nas, żeby zrobić
wszystko w krótkim
czasie. Gdy pojawiają
się nowe możliwości,
staramy się z nich korzystać. Istnieje jednak bariera – potrzebny jest wkład własny.
Nieustannie staram
się o gromadzenie takich środków…”.

Jestem zadowolony ze zmian, jakich
jako władze miasta
dokonaliśmy. Przychodzą do mnie
mieszkańcy, którzy
chwalą ośrodek. Ja
osobiście też z niego korzystam i widzę
różnicę na korzyść:
jest więcej lekarzy,
budynek jest remontowany. Okres najmu
ośrodka wynosi 10
lat, umowa jest ważna i obowiązuje. Inwestor również jest
zadowolony. Obecnie,
inaczej niż uprzednio,
miasto nie dokłada do
ośrodka środków finansowych, a wręcz
przeciwnie pozyskujemy pieniądze z najmu i podatku.
Mieszkańcy zaś mają wyremontowany ośrodek i większą liczbę lekarzy. Decyzja ta sprawiła, że są sami
zwycięzcy: pracownicy mają stabilną sytuację, pracują w dużym podmiocie o ugruntowanej pozycji ryn-

kowej – miasto nie
dokłada środków,
a pacjenci mają
większy wybór lekarzy i lepszą jakość usług. I to jest
najważniejsze. Na
pewno nie ma tego
typu zagrożeń, jak
w Płońsku. Kwestią do rozwiązania
jest nocna pomoc
lekarska, która poprawiłaby bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko
miasta, ale i sąsiednich gmin. Zależy
to jednak od NFZ.

W niedługim czasie
spore zmiany zajdą
w oświacie. Jak ocenia Pan przygotowanie Miejskiego
Zespołu Szkół w Raciążu do tej reformy?
Co z technicznym
przygotowaniem?
A przede wszystkim czy nauczyciele
powinni obawiać się
utraty pracy?

Jeżeli chodzi o techniczne
przygotowanie Miejskiego Zespołu Szkół to nie ma specjalnych
potrzeb. Nakładów na infrastrukturę związanych bezpośrednio
z reformą nie będzie. U nas bowiem funkcjonuje w ramach MZS

zarówno gimnazjum, jak i szkoła
podstawowa. Czekają nas jednak
zmiany w zakresie rozwojowym:
powiększanie bazy, zakup komputerów czy sprzętu dla szkoły. Jeżeli zaś chodzi o nauczycieli – myślę, że w pierwszym etapie zmian
w oświacie nie są oni zagrożeni.
Z jednej strony odejdzie jedna klasa gimnazjum, ale z drugiej strony
pojawi się klasa siódma, a w kolejnym roku klasa ósma. Powinno to
powodować ciągłość pracy. Pytanie powstaje co stanie się, gdy gimnazjum zupełnie odejdzie i zredukuje się jedna klasa. Wszystko
będzie zależało od programów nauczania, od tego jak uda się zagospodarować nauczycieli. Ze swojej
strony będę się starał żeby zwolnień nie było, jednak osobą odpowiedzialną jest dyrektor szkoły
i to on będzie bezpośrednio wdrażał reformę. Moim zdaniem jest za
wcześnie by w pełni odpowiedzieć
na to pytanie.

Panie Burmistrzu, czego życzy Pan mieszkańcom Raciąża
w nadchodzącym roku a czego
życzyć Panu?

Życzę mieszkańcom, aby udało się nam zrealizować wszystkie plany. Raciąż będzie dzięki
temu piękniejszy i nam wszystkim łatwiej będzie się żyło. Sobie
i współpracownikom życzę zaś
przede wszystkim dużo energii do
pracy. Tylko wtedy osiągniemy to,
co założyliśmy.

pełnią dyżury w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w następujących dniach:
Edyta Obrębska, Marek Wiejski
– 03 stycznia 2017 roku (wtorek)
w godz. 17-18.
Krzysztof Dądalski – 05 stycznia
2017 roku (czwartek) w godz. 17-18.
Krystyna Chrzanowska, Andrzej Karasiewicz – 09 stycznia 2017 roku
(poniedziałek) w godz. 17-18.
Leszek Kowalski, Dariusz Dobrosielski – 12 stycznia 2017 roku
(czwartek) w godz. 17-18.
Bogusław Jeżak – 16 stycznia 2017
roku (poniedziałek) w godz. 17-18.
Marzanna Kubińska, Artur Gizler –
19 stycznia 2017 roku (czwartek)
w godz. 17-18.
Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawendowski – 23 stycznia 2017 roku
(poniedziałek) w godz. 17-18.
Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal
– 26 stycznia 2017 roku (czwartek)
w godz. 17-18.

Ogłoszenie
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące przyłączenia do sieci gazowej. Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2017 r. (niedziela) o godz. 16 w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Na spotkaniu obecny będzie burmistrz Mariusz Godlewski oraz firma wykonująca przyłączenia do sieci gazowej.
UM Raciąż
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XXIII Sesja Rady Gminy Baboszewo
30 listopada odbyła się XXIII
sesja Rady Gminy Baboszewo, podczas której rada uchwaliła „Roczny Program Współpracy Gminy
Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017”. Roczny Program Współpracy jest dokumentem
określającym
ramy współpracy Gminy
Baboszewo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami działalności pożytku
publicznego dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej.
Wójt Gminy Baboszewo oraz
Rada Gminy Baboszewo dostrzega możliwości tkwiące
w podmiotach sektora pozarządowego, jak również
uznaje je za równorzędnych
partnerów i razem z nimi realizuje wyznaczone działania
na rzecz mieszkańców. W listopadzie 2016 r. zaproszono
w/w organizacje do konsultacji projektu Programu.
Wnioski i uwagi można było
zgłaszać do 18 listopada, jednak takich nie było.
Podjęta została również
uchwała w sprawie podatku
rolnego. Podstawę do obliczenia podatku rolnego stanowi cena skupu żyta, którą corocznie ogłasza Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego.
Rada Gminy korzystając z uprawnienia obniżenia tejże stawki w drodze
uchwały, zadecydowała o obniżeniu
jej z 52,44 zł/1 dt do 40 zł/1 dt. Tym

samym wysokość stawek podatku
rolnego pozostaje na takim samym
poziomie, jak w roku ubiegłym.
Podczas listopadowej sesji na
wniosek Starostwa Powiatowego
w Płońsku radni dokonali zmian

bica Szlachecka-Starczewo-Arcelin,
gdzie zmniejszono zabezpieczone na ten cel środki do kwoty nie
większej niż 23 tys. zł., zaś druga
związana z przebudową drogi Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice, gdzie

wych (188 450 zł.) oraz zmniejszenia środków o ponad 200 tys. zł. na
budowę budynku socjalnego w Cywinach Dyngunach. Zmiany w dochodach dotyczyły m.in. wpływu
z opłat za gospodarowanie odpa-

w dwóch uchwałach podjętych
w maju, które dotyczyły pomocy finansowej dla powiatu płońskiego.
Pierwsza z nich związana z przebudową drogi powiatowej Wierz-

zmniejszono zabezpieczone środki
do kwoty nie większej niż 12.300 zł.
Zmiany w budżecie dotyczyły m.in. zmniejszenia dotacji na
przebudowę ww. dróg powiato-

dami komunalnymi (45300 zł. –
w tym: 3300 zł – koszty upomnień,
2000 zł. – odsetki) oraz wpływu
otrzymanych dotacji na wypłatę
świadczenia 500+ (61 310 zł) i wy-

płatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
(100 630 zł).
W obradach uczestniczył
Przewodniczący Spółki Wodnej
w Baboszewie – Pan Dariusz Garczewski, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Spółki za 2016 r. W 2016
roku odmulonych zostało 21
km rowów melioracyjnych,
natomiast w ciągu ostatnich czterech lat – prawie
70 km. Pan Garczewski informował, że składka wynosi
37 zł/ha, natomiast ściągalność jest na poziomie ok.
70%. Z informacji przewodniczącego wynika, że prawdopodobnie od 1 lipca spółki przejdą pod zarząd gminy
tak, jak było kiedyś i wówczas wysokość stawek będzie uchwalana przez radę.
Ponadto w obradach
uczestniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Płońsku – Pan
Paweł Jakubowski, który
przedstawił informację o akcji „Nie dla czadu” oraz o ilości zdarzeń spowodowanych
niedrożnością przewodów
kominowych. Następnie podziękował za wsparcie finansowe związane z rozbudową
strażnicy w Płońsku. Nadmienił również o dofinansowaniach, które otrzymały
jednostki OSP z terenu Gminy Baboszewo oraz o planowanych zakupach inwestycyjnych w 2017 r. dla
Komendy PSP: sztuczne płuco i kamera termowizyjna.

Spadek bezrobocia w gminie Baboszewo
Bezrobocie w Gminie
Baboszewo w ostatnich
latach, ku zadowoleniu
władz i mieszkańców,
ciągle spada.
Od stycznia do listopada 2016
roku bezrobocie spadło o 13,84%.
Rok poprzedni, tj. 2015 dał również zadowalające wyniki, ponieważ na przełomie 12 miesięcy – od
stycznia do grudnia stopa bezrobocia spadła o 13,61%. Są to zadowalające wyniki, ponieważ wskaźnik
bezrobocia w powiecie płońskim,
analogicznie od stycznia do listopada 2016 roku wynosił 11,54%.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w
Płońsku na dzień 30 listopada 2016
roku zarejestrowane były w naszej

gminie 442 osoby bezrobotne, co
w stosunku do liczby mieszkańców gminy Baboszewo, daje nam
stopę bezrobocia na poziomie
6,56%. W listopadzie 2015 roku
w gminie Baboszewo były 502
osoby bezrobotne, co w stosunku
do liczby mieszkańców w wieku
od 18 r.ż., wskaźnik stopy bezrobocia wynosił 7,85%.
Dane z listopada 2016 roku, dotyczące zarejestrowanych w PUP
osób bezrobotnych w gminie Baboszewo (to dokładnie 442 osoby),
wskazują, że pośród osób poszukujących pracy:
• jest więcej kobiet (52%),
• osoby te w 49,55 % nie posiadają kwalifikacji zawodowych,
• bez doświadczenia zawodowego pozostaje 28,73% osób,

• osoby do 30-go roku życia stanowią 33,71%,
• osoby długotrwale bezrobotne
to 58,6%,
• osoby powyżej 50-go roku życia to 22,17%.
Urząd Gminy w Baboszewie
podejmuje działania, aby zapobiec
oraz zmniejszyć bezrobocie na terenie gminy Baboszewo m.in. poprzez
organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych firm, zainteresowanych przyjęciem osób do pracy.
W ostatnim czasie miało miejsce kilka takich spotkań. Bezrobotni mieli
możliwość skorzystania z ofert pracy
zaprezentowanych przez firmy:
– CEDROB,
– PRIMAVEGA,
– AUCHAN,
– AVIT.

Oprócz spotkań z potencjalnymi pracodawcami, oferty pracy są
umieszczane w formie plakatu na tablicach informacyjnych w Urzędzie.
Bezrobotni o możliwości podjęcia pracy są również informowani poprzez elektroniczny system
SMS. Wiadomość wygenerowana
przez ten system trafia do wszystkich osób, które wcześniej wyraziły pisemną zgodę na otrzymywanie
takich wiadomości.
W Urzędzie Gminy Baboszewo
prowadzony jest rejestr osób zgłaszających gotowość podjęcia pracy,
co bardzo ułatwia kontakt z bezrobotnymi.
Gmina Baboszewo od wielu lat
owocnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku,
dzięki czemu możliwe jest korzy-

stanie z różnych form wsparcia.
W porozumieniu z Powiatowym
Urzędem Pracy osoby są zatrudniane w ramach prac interwencyjnych,
robót publicznych, bonów zatrudnieniowych, programu dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Młodzi poszukujący pracy odbywają staże. W latach 2015 i 2016
w ramach wyżej wymienionych
programów zostało zatrudnionych
130 osób.
Roboty publiczne: 95 osób.
Prace interwencyjne: 17 osób.
Inne formy: 18 osób.
Mamy nadzieję, że w kolejnych
latach bezrobocie będzie bardziej
spadało i tym samym więcej osób
otrzyma zatrudnienie.
UG Baboszewo
Źródła: PUP w Płońsku, GUS
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Nie taka zima straszna
Na początku grudnia niemalże w całym kraju, a także
w gminie Baboszewo spadł śnieg.
Piękne widoki cieszą dzieci i dorosłych. Postrzeganie
krajobrazu ulega
jednak zmianie
w momencie dojazdu lub dojścia do
pracy, szkoły itp.
Społeczeństwo denerwuje się na źle
odśnieżone drogi
lub chodniki. Pojawiają się liczne
narzekania
i roszczenia.
Postanowiliśmy wyjaśnić
jak przedstawia się podział
obowiązków,
związanych
z odśnieżaniem i do których
zarządców dróg to należy.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440
j.t. z dnia 2016.09.09), dzieli
drogi publiczne na kilka kategorii tzn.: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Właściwym podmiotem
– zarządcą drogi – jest, w zależności od jej kategorii: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg
krajowych i autostrad, zarząd
województwa dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu
dla dróg powiatowych, wójt
(burmistrz lub prezydent
miasta) dla dróg gminnych.
Do zarządcy dróg należy:
utrzymywanie jej nawierzchni, chodników, drogowych
obiektów
inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z drogą; przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych
obiektów inżynierskich, ze
szczególnym
uwzględnieniem ich wpływu na stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie
niszczeniu dróg przez ich
użytkowników, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu

oraz wyznaczanie objazdów
drogami różnej kategorii,
gdy występuje bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa
osób lub mienia, odpowiednie ich znakowanie m.in.
wskazujące na występujące
zimą zagrożenia.
Tym samym do zasadniczych powinności ciążących
na zarządcach dróg należy
wykonywanie szeregu czynności, których zasadniczym
celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu również
w porze zimowej, bowiem
utrzymanie drogi jest pojęciem szerokim oznaczającym
m.in. jej odśnieżanie, zwalczanie śliskości czy też usuwanie powstających zimą ubytków w nawierzchni drogowej.
Należy dodać, że odpowiedzialność za utrzymanie
dróg położonych na terenie osiedli mieszkaniowych,
dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, obiektów użytkowanych przez
przedsiębiorców,
placów
przed dworcami kolejowymi, autobusowymi, ponoszą
podmioty zarządzające terenem, na którym drogi i miej-

sca te są położone. Zarządcą
takich dróg i miejsc może być
przykładowo spółdzielnia lub
wspólnota mieszkaniowa lub
też podmiot związany z nimi
umową o zarządzaniu, często
także przedsiębiorstwo prowadzące działalność handlową, magazynową, składową,
przewozową, transportową,
a w braku takiego podmiotu
właściciel danego terenu.
Prócz ustawy, na terenie
poszczególnych gmin do-

datkowo obowiązują regulaminy utrzymania czystości
i porządku, które uchwalone
przez rady gmin, stanowią
akty prawa miejscowego.
Zgodnie z §3 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Baboszewo, stanowiącego załącznik do Uchwały

nr XI/79/2015 Rady Gminy
Baboszewo z dnia 30 listopada 2015 roku, właściciele
nieruchomości położonych
wzdłuż chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości mają
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego; właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do uprzątnięcia

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych.
Zgodnie z powyższymi
przepisami, gmina Baboszewo, jako zarządca dróg realizuje swoje zadania, związane z utrzymaniem porządku
i tym samym odśnieżaniem

niu gminy), dwoma koparkami i dwoma ciągnikami
rolniczymi
odpowiednio
wyposażonymi do odśnieżania dróg. Stan wyposażenia gminy w sprzęt służący
odśnieżaniu oceniany jest
przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Babo-

w obrębie dróg gminnych.
W 2016 r. dzięki bezpłatnie przekazanemu sprzętowi
z Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad gmina wzbogaciła się o dwa kolejne pługi i piaskarkę, której
do tej pory nie miała. W tej
chwili dysponujemy trzema samochodami ciężarowymi (wozy strażackie OSP
Dziektarzewo, OSP Wola
Folwark i samochód marki
MAN będący na wyposaże-

szewie, jako wystarczający.
Oczywiście zawsze mogą
zdarzyć się takie zimy lub
poszczególne miesiące zimowe, jak choćby na początku 2014 r., kiedy niemalże
prawie cała Polska centralna i wschodnia była sparaliżowana przez opady śniegu.
Biorąc jednak pod uwagę
„zimy standardowe”, z odśnieżaniem na terenie gminy
Baboszewo nie powinno być
większych kłopotów.
Teren gminy został podzielony na kilka obszarów,
tak aby każdy z operatorów
maszyn służących odśnieżaniu w sposób najbardziej
efektywny i w jak najkrótszym czasie zapewnił przejezdność wszystkich dróg.
Prace związane z odśnieżaniem rozpoczynane są o godzinie 5 rano – dotyczy to
również dni wolnych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo
i
wygodę
mieszkańców, w pierwszej
kolejności odśnieżane są dojazdy autobusów do gminnych placówek oświatowych,
następnie ulice na terenie
gminy Baboszewo, drogi asfaltowe, ścieżki rowerowe
i drogi gruntowe. W miarę
możliwości, i w przypadku

zaistniałej tego typu potrzeby, odśnieżane są także drogi
niebędące drogami gminnymi – mowa tutaj o drogach
powiatowych.
Apelujemy także o zrozumienie tego, że głównym
zadaniem związanym z odśnieżaniem jest zapewnienie
przejezdności drogi, co wiąże
się z tym, że śnieg spod pługa spychany jest na pobocze
lub chodnik, niejednokrotnie
również na zjazdy do posesji,
z których wyjazd po przejechaniu pojazdu z pługiem
jest utrudniony bądź czasami
niemożliwy. Niestety udrożnienie wyjazdów z posesji musi pozostać po stronie
mieszkańców domostw, do
których ten zjazd prowadzi
m.in. z uwagi na to, że nie jest
to droga gminna a własność
prywatna, ale nie tylko z tego
powodu. Należy zrozumieć,
że nie jest możliwe, aby operatorzy maszyn (czasami kilka razy w tygodniu) odśnieżali wszystkie zjazdy, których
na terenie gminy jest z pewnością kilka tysięcy.
Nie zapominajmy także,
że w okresach zimowych należy zawsze liczyć się z gorszym stanem nawierzchni,
pomimo np. pracy pługa na
danej drodze. Nie oczekujmy
odśnieżania „do sucha” bądź
do czystego asfaltu, czasami
jest to po prostu niemożliwe. W zimę na drodze możemy spodziewać się zalegania
cienkiej warstwy śniegu lub
lodu, należy dostosować więc
prędkość do warunków panujących na drodze.
Pracownikom
urzędu
gminy zależy na dobrym wypełnianiu swoich obowiązków na rzecz mieszkańców
gminę tworzących, również
w zakresie zimowego utrzymania dróg. Prosimy zatem
o wzajemny szacunek, pewną rozwagę w zgłaszanych
oczekiwaniach i czasami
odrobinę więcej cierpliwości. Mając świadomość swoich obowiązków staramy się
wypełniać je najlepiej jak
potrafimy. Chcielibyśmy być
jednak traktowani jak Państwa partner w rozwiązywaniu wszelkich trudności i zaspokajaniu potrzeb, a nie jak
instytucja, od której się tylko wymaga i na którą zawsze
można ponarzekać.
Radosław Balcerzak
Tomasz Sobecki
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Radni
obradowali
1 grudnia odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miasta. Burmistrz
w sprawozdaniu organu wykonawczego przekazał najważniejsze wydarzenia z ostatniego miesiąca.
Wspominał m.in. o remoncie ul.
Barańskiego, lampach na ulicach
Jesionowej i Lipowej, remontach
w mieszkaniach komunalnych, remoncie chodnika przy ul. Mławskiej, parkingu na ul. Kilińskiego (przyp. red. więcej na ten temat
pisaliśmy w listopadowym numerze Pulsu). Burmistrz podziękował
druhom, którzy osobiście zaangażowali się w remont garaży i dyżurki w raciąskiej OSP. Ponadto pogratulował stypendystom Ministra za
dobre wyniki w nauce oraz drużynie „Błękitnych” Raciąż wyników
w zakończonym sezonie. Wspomniał o przygotowanym projekcie
budżetu oraz uchwał okołobudżetowych, z którymi radni muszą się
zapoznać, by móc je przyjąć. Poinformował o pracach związanych
z projektem na rozbudowę kanalizacji i renowację oczyszczalni. Został wybrany inspektor budowy, ponadto kompletowane są zespoły do
prac nad projektem. Na koniec swego wystąpienia burmistrz Mariusz
Godlewski zaapelował do radnych
oraz zgromadzonych mieszkańców
miasta, by wsparli akcję zorganizowaną przez Komitet Społeczny na
rzecz Zuzi Skowrońskiej.
Kolejnym punktem obrad było
podejmowanie uchwał. Radni przyjęli uchwały dotyczące m.in.:
– określenia wysokości stawek
opłaty targowej,
– przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Raciążu przy ulicy 19 stycznia
z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej oraz
w częściach wspólnych budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
– wyrażenia woli na zbycie
dwóch działek położonych na terenie miasta Raciąż,
– określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz
zwolnień z tego podatku,
– określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych,
– przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Miasto Raciąż”,
– trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż,
– przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w rodzinie na lata 2016
– 2020, a także Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Miasto Raciąż na lata 2016-2020.
Paula

Raciąż – wiadomości urzędowe
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Spotkanie z mieszkańcami wspólnot
W siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu, w poniedziałek
5 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne mieszkańców wspólnot
(Mickiewicz 18/22, Kilińskiego 48,
Kilińskiego 56B, Kilińskiego 58 i 19
Stycznia 7A, 7B i 7C) z Burmistrzem
– Mariuszem Godlewskim, Zastępcą Burmistrza – Pawłem Rybką oraz
Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
– Andrzejem Rybusem-Tołłoczko.
Burmistrz rozpoczął swe przemówienie od wyjaśnienia wszystkim zgromadzonym, że wspólnota
powstaje, gdy wykupiony na własność zostaje chociażby jeden wyodrębniony lokal. Najważniejszą
sprawą obecnie jest zaś sformułowanie prawidłowego ich działania
i funkcjonowania. Wspomniał, że
to wspólnota na zebraniach ustala wszelkiego rodzaju opłaty i zaliczki, a miasto – jako jeden z właścicieli wpłaca pieniądze zgodnie
z wysokością swojego udziału, bez
względu na to czy konkretny najemca płaci czy też nie. Wszyscy
lokatorzy miejscy mają zrównane
stawki, a gospodarka finansowa jest
ustabilizowana. Mówił, że każda ze
wspólnot, w ramach swych kompetencji, wybiera z kim jako osobą zarządzającą chce współpracować. Obecnie, wszystkie sprawy są
rozdzielone i każda wspólnota de-

cyduje za siebie. Burmistrz wspominał, że w ostatnim czasie trzeba
było wyprostować większość kwestii związanych ze wspólnotami.
Bowiem część z nich nie była nawet zarejestrowana. Jednak obecnie zostało to uregulowane i udało
się tego dokonać bez ponoszenia
znacznych kosztów. Burmistrz zapowiedział, że mieszkańcy nie zostają z problemami sami, ponieważ
on jako jeden z właścicieli będzie
pomagał. W każdej ze wspólnot jest
jeszcze wiele do zrobienia, jednak
w ramach posiadanych środków
będziemy realizować kolejne cele.
Nadmienił, że obecnie to wspólnoty będą zawierały umowy na ciepło, a nie jak do tej pory PGKiM.
Ponadto poinformował, że to lokatorzy w trakcie spotkań wspólnot
decydować będą na jakie cele chcą
przekazać środki z funduszu remontowego. Burmistrz mówił, że
dzięki temu, że PGKiM przekazał
zarząd nad wspólnotami pozbyliśmy się swego rodzaju dualizmu.
Do tej pory spółka zarządzała bowiem wspólnotami, a ponadto wykonywała większość robót, remontów i napraw. Zapewnił także, że
dokumentacja techniczna – a właściwie jej brak – nie stanowi powodu, dla którego inny podmiot
przejął zarządzanie wspólnotami.
Burmistrz poinformował także, że

zaproponował Radzie Miejskie by
co roku przeznaczać pieniądze z budżetu miejskiego na wykonywanie
dokumentacji technicznej dla poszczególnych budynków. Na koniec
podziękował ludziom zaangażowanym w pracę zarządu wspólnot, zaznaczył że jest to niełatwe i czasochłonne zadanie.
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
– Andrzej Rybus – Tołłoczko wspomniał, że po objęciu przez siebie
stanowiska zlecił audyt, by sprawdzić w jaki sposób spółka zarządza wspólnotami. Mówił, że wyniki
były zaskakujące, ponieważ tylko 3
wspólnoty miały pełną dokumentację – w związku z czym podjął decyzję o zmianie osoby sprawującej
nad nimi zarząd. Poinformował, że
podstawową działalność spółki stanowią sprawy komunalne, a przede
wszystkim związane z wodą i ściekami. Prezes podjął zatem decyzję
o przekazaniu zarządzania wspólnotami w ręce specjalistów – spółka
nie posiada bowiem odpowiedniej
do tego zadania kadry. Podziękował
Pani Annie Opasińskiej, która wykonała ogromną pracę by wyprostować
sprawy związane z wspólnotami.
Prezes zapewnił także, że nie zamierza zostawić lokatorów bez wsparcia.
Zapowiedział, że zrobią wszystko by
wyprowadzić wspólnoty na prostą

i rozwiązać wszelkie problemy. Poinformował, że spółka przeznaczyła
wiele środków na to by wyprostować
wszystkie sprawy. Przy okazji zapewnił, że wszystkie wspólnoty mają
płynność finansową. Jak się okazało
to właśnie spółka jest największym
wierzycielem wspólnot, ponieważ
mają one spore zaległości w opłatach
za wodę i ścieki.
Spotkanie można uznać za owocne. Mieszkańcy wspólnot mieli okazję wysłuchać co mają do powiedzenia przedstawiciele naszego miasta.
Ponadto rozwiązane zostały wszelkie wątpliwości i wyjaśnione zostały wszelkie zasłyszane pogłoski. Co
więcej była to doskonała okazja by zadać nurtujące pytania oraz przedstawić swoje zdanie i pomysły. Lokatorzy chętni korzystali z tej możliwości
i poruszali szereg spraw dotyczących
wspólnot przez nich zamieszkiwanych, były to pytania dotyczące m.in.
dokumentacji technicznej, podwórka przy Placu Adama Mickiewicza,
wywozu śmieci, dachu przy ul. Kilińskiego 48, rozliczeń za centralne ogrzewanie. Burmistrz i Prezes
PGKiM starali się udzieli odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.
Zaproponowali by mieszkańcy kierowali się także ze swymi problemami
do prawnika Konrada Figurskiego,
obecnego na spotkaniu.
Paula

Informacja
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, o zakończeniu
I etapu prac na ulicy Barańskiego polegających na położeniu nowej nawierzchni
na części drogi. Dziękujemy
mieszkańcom za cierpliwość
i przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym.
PGKiM Raciąż

Informacja
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że od dnia
12.12.2016 r. biura PGKiM
w Raciążu przeniesione zostają do budynku Urzędu
Miejskiego przy Placu Adama
Mickiewicza 17. Jednocześnie godziny pracy Urzędu
i PGKiM zostały ujednolicone. Biura będą czynne w godzinach 7:30-15:30.
PGKiM Raciąż
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felieton Wójta Gminy Baboszewo – Tomasza Sobeckiego

Zmiany wynagrodzeń
urzędników UG w Baboszewie
Rok 2016 przyniósł fundamentalne zmiany w zakresie struktury organizacyjnej
baboszewskiego urzędu jak
również zasad wynagradzania pracowników.
Zanim przejdziemy jednak do
2016r. chciałbym przypomnieć Państwu, że w niecałe dwa miesiące od
momentu objęcia przeze mnie funkcji wójta tej gminy (dokładnie 8
grudnia 2014 r.) zmieniłem Regulamin Organizacyjny z 30.10.2014 r.,
w którym znalazło się stanowisko,
którego nigdy wcześniej w Urzędzie Gminy w Baboszewie nie było,
a mianowicie: stanowisko obsługi
rady gminy, na którym to stanowisku
obsadzono 4 grudnia 2014 r.! (tuż
przed objęciem przeze mnie funkcji
wójta) byłą sekretarz urzędu. Uznałem, że stanowisko to jest zupełnie
zbędne i Zarządzeniem z 28 stycznia
2015 r. wprowadziłem „nowy-stary” Regulamin Organizacyjny UG
Baboszewo, w którym zlikwidowałem to stanowisko a obowiązki związane z obsługą rady gminy, wróciły
(tak jak to było przed 30.10.2014 r.)

do zakresu obowiązków sekretarki
(czyli tak jak w regulaminie z marca
2013 r.), dzięki czemu zaoszczędzono wydatkowania środków budżetowych na niepotrzebny etat.
Kierując pracą urzędników na
przestrzeni dwóch ostatnich lat,
dostrzegłem konieczność gruntownych zmian w zakresie struktury organizacyjnej urzędu, tak aby lepiej
wypełniał on obowiązki, do których
został powołany.
Zarządzeniem wójta z 30 czerwca 2016 r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
w Baboszewie zmieniający regulamin ze stycznia 2015 r.
Podstawową zmianą obowiązującego aktualnie regulaminu jest
utworzenie w strukturze organizacyjnej urzędu merytorycznych
referatów, skupiających po kilku
pracowników, za pracę których odpowiada kierownik referatu. Kierownik referatu odpowiada bezpośrednio przed wójtem a pracownicy
referatów przed kierownikiem danego referatu, co pozwala na lepszą
kontrolę pracy urzędników.
W poprzednich regulaminach
istniały samodzielne stanowiska

pracy, których pracę nadzorował
wójt. Z uwagi na ilość stanowisk
urzędniczych oraz inne obowiązki
wójta, sprawowanie kontroli było
raczej teoretyczne. Drugą korzyścią wynikającą z nowej struktury
organizacyjnej jest fakt, że kierownik referatu jako przełożony, musi
posiadać wiedzę merytoryczną
w zakresie wykonywanych zadań
przez podległych mu pracowników,
a więc nieobecność w pracy jednego z pracowników referatu spowodowana np. urlopem, chorobą etc.
nie sprawia, że mieszkaniec gminy
nie może załatwić swojej sprawy
z uwagi na absencję urzędnika, ponieważ skutecznie zastępuje go inna
osoba, przez co cały urząd działa
sprawniej. Wcześniej bywało z tym
różnie, ponieważ osoba zastępująca
kolegę/koleżankę, nie miała pełnej
wiedzy z innego zakresu, żeby załatwić każdą sprawę.
Utworzono 6 referatów, na czele
których stanęły osoby posiadające
odpowiednią wiedzę, doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje.
Pięciu spośród sześciu kierowników
to osoby relatywnie młode, które
nie osiągnęły jeszcze 40 roku życia.

Po wprowadzeniu regulaminu
organizacyjnego należało zmienić
regulamin wynagradzania, ponieważ zaistniała konieczność dostosowania dotychczasowych treści
stosunków pracy do nowych zasad
ale także z uwagi na inne aspekty.
Regulaminem dokonano obniżenia
maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wyższych
kategoriach zaszeregowania, dzięki
czemu zmniejszyły się znaczne dysproporcje w maksymalnych kwotach wynagrodzenia zasadniczego
pomiędzy poszczególnymi kategoriami. Miało to na celu również
m.in. ujednolicenie płac w ramach
podobnych stanowisk a także zlikwidowanie możliwości tworzenia
tzw. „kominów płacowych”. Wyregulowano płace urzędników na
kierowniczych stanowiskach jak
również płace pozostałych urzędników. W przypadku 4 kierowników
dokonano podwyżek płac do poziomu średnich wynagrodzeń jakie
otrzymywali do tej pory urzędnicy na samodzielnych stanowiskach
pracy. Dwóm pozostałym kierownikom utrzymano wynagrodzenie
na poprzednim poziomie (p. se-

kretarz i p. skarbnik). Zmniejszono
natomiast wynagrodzenia urzędników, którzy w nowej strukturze
organizacyjnej stali się pracownikami poszczególnych referatów.
W przeciwnym razie doszłoby do
sytuacji, w której kierownik referatu, ze znacznie szerszym zakresem
odpowiedzialności oraz wypełniający również własne zadania oprócz
funkcji kontrolnej nad pracownikami, zarabiałby w wielu przypadkach
mniej od swoich podwładnych. Obniżka wynagrodzeń dotyczy ponad
10 urzędników a średnia ich wartość to kilkaset zł brutto. Wprowadzając nowy regulamin wynagradzania zlikwidowano dysproporcje
w wynagrodzeniach w tej samej
grupie stanowisk urzędniczych.
Nowy regulamin wynagradzania wszedł w życie po upływie
dwóch tygodni od dnia podania go
do publicznej wiadomości i obowiązuje od 18 sierpnia 2016 r.
Zmiany zaczęły obowiązywać
od grudnia br., po 3 miesiącach od
wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających.
Tomasz Sobecki

Trudne warunki na drodze
- przygotuj się do zimy
Powoli dociera do nas zima,
razem z nią coraz trudniejsze warunki drogowe, do których należy przygotować samochód, ale
co ważniejsze styl jazdy. Marznące deszcze, mróz, śliska jezdnia
i zasypane śniegiem samochody,
to jedne z licznych niespodzianek
mogących czekać na kierowców.
Czy nasze samochody, a co
ważniejsze my jesteśmy do tego
przygotowani? Analizując statystyki wypadków z ubiegłych lat,
można wyciągnąć wniosek, że potrafimy się przystosować. Paradoksalnie, im gorsze warunki na drodze, tym mniej zdarzeń z ofiarami
w ludziach odnotowują policjanci.
Znacznie zwiększa się natomiast
ilość kolizji drogowych, tzw. stłuczek. Wynika to z faktu, ze jeździ-

my zdecydowanie wolniej, a co za
tym idzie – bezpieczniej.
By móc bezpieczniej i pewniej poruszać się w tym trudnym
dla uczestników ruchu drogowego
okresie, koniecznie jest właściwe
przygotowanie samochodu do zimowych warunków. Sprawą podstawową jest wymiana opon, na zimowe. Robi to już znaczna większość
właścicieli pojazdów. Po zmianie
opon natychmiast poczujemy różnicę w prowadzeniu pojazdu.
Dlaczego tak się dzieje? Latem
samochód najczęściej porusza się
po suchej nawierzchni, a im większą powierzchnią opona styka się
z taką nawierzchnią, tym szybciej
samochód hamuje. A więc rowków
na oponie jest stosunkowo niewiele, aby tej powierzchni nie zabierać.
Ponadto opony różnią się materia-

łem, z jakiego zostały wykonane.
Opona letnia jest znacznie twardsza i lepiej "zachowuje" się w wysokich temperaturach. Wystarczy
jednak, aby temperatura spadła
poniżej 7 stopni Celsjusza staje
się twarda i zupełnie traci swoje
właściwości. Opona zimowa wygląda zupełnie inaczej, jest ponacinana w każdym miejscu, dzięki
czemu wgryza się w śnieg, bardzo
zwiększając przyczepność pojazdu,
a materiał, z jakiego jest wykonana
i w niskich temperaturach nie traci
sprężystości.
Podobnie jak z oponami jest
z płynami do spryskiwaczy samochodowych, gdzie letnie i zimowe
mają zupełnie inne parametry użytkowe i skład chemiczny. Wybierając
zimowy płyn, przy wyborze warto
się kierować temperaturą jego za-

marzania. Powinna ona wynosić
minimum -20°C. Używanie płynu
o słabszych parametrach może skutkować np. tym, że zamarznie prawie
natychmiast po spryskaniu, na całej
powierzchni szyby czołowej pojazdu, a kierujący starci całkowicie widoczność w ciągu kilku sekund.
Trzeba też koniecznie przestawić swój styl jazdy i pamiętać:
– jeździmy wolniej, na śliskiej
nawierzchni droga hamowania
znacznie się wydłuża, nawet gdy
jest ono wspomagane przez systemy
pojazdu;
– zachowujmy bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu.
W okresie jesienno zimowym powinna być znacznie dłuższa by zdołać bezpiecznie wyhamować
– korzystajmy z zimowych płynów do spryskiwaczy, pamiętając

jednocześnie o ich sprawności. Za
niesprawny spryskiwacz kierujący
może zostać ukarany mandatem;
– przed rozpoczęciem jazdy
koniecznie należy usunąć śnieg
z samochodu i oczyścić szyby
oraz światła pojazdu. Jeżeli kierowca będzie poruszał się pojazdem, który nie będzie odśnieżony, szyby będą oszronione,
zaparowane, reflektory i lampy
brudne oraz nie usunie oblodzenia popełnia wykroczenie drogowe – art. 66 Prawa o Ruchu drogowym, które może skutkować
mandatem karnym do 500 zł.
– I co najważniejsze, nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i ostrożności.
Zespół Prasowy KWP
zs. w Radomiu /a.l.
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Wigilie
raciąskich
seniorów
14 grudnia w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
odbyło się spotkanie opłatkowe
Członków Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uroczystość
zapoczątkował występ przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola w Raciążu. Dzieci w pełni emocji zaprezentowały historię Bożego
Narodzenia oraz zaśpiewały kolędy i wiele innych świątecznych piosenek. Jednak w największe zdumienie wprowadziło ich przybycie
Świętego Mikołaja, który obdarował je drobnymi upominkami
w podzięce za wspaniały występ.
Ponadto świątecznymi melodiami
i kolędami wieczerzę uświetnił występ chóru seniorów.
15 grudnia w godzinach przedpołudniowych w MCKSiR miało miejsce spotkanie wigilijne Nauczycielskiego Klubu Seniora. Czas
umilił występ uczestników zajęć
wokalnych pod kierownictwem
Iwony Wronkowskiej. Dziewczynki zaśpiewały kolędy oraz świąteczne piosenki. Zaś po południu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
odbyło się spotkanie Klubu Seniora. Także na tym spotkaniu umiejętności aktorskie zaprezentowała
w wigilijnym przedstawieniu grupa
przedszkolaków.

Na wszystkich tych spotkaniach czuć było ducha świąt Bożego Narodzenia. Dzielenie się
opłatkiem, składanie wzajemnych życzeń, ale także rozmowy,
wspomnienia to cecha charakterystyczna wszystkich spotkań
opłatkowych. W senioralnych wieczerzach wigilijnych oprócz członków klubów brali udział zaproszeni goście: ks. Wiesław Kosiński,
burmistrz Mariusz Godlewski, dyrektor MCKSiR Artur Adamski.
Wszyscy w swych przemówieniach
podkreślali wagę spotkań w gronie przyjaciół. Polecali by spędzali czas w radości, spokoju i szczęściu. W świecie, który zmienia się
z dnia na dzień ważne jest, by celebrować uroczystości takie jak te.
Święta Bożego Narodzenia to czas,
który niesie wiarę i miłość. Spotkania Bożonarodzeniowe Klubów
przepełnione były rodzinną i przyjacielską atmosferą. Ich członkowie
z radością i wzruszeniem składali
sobie wzajemnie życzenia.
Redakcja Pulsu Raciąża życzy
wszystkim członkom Klubów zdrowych, pogodnych i spędzonych
w gronie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.
Paula
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KRONIKA
POLICYJNA

Nie bądź
obojętny
Okres jesienno-zimowy
to czas, w którym osoby
bezdomne narażone są na
utratę zdrowia i życia.
W czasie spadku temperatur,
szczególnie w porze nocnej, bezdomni są podatni na wychłodzenie
organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym
bardziej, że często przebywają pod
wpływem alkoholu w miejscach
nienadających się do zamieszkiwania. Dlatego tak ważny jest w tym
czasie stały monitoring zarówno
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których
los osób najbardziej potrzebujących
naszej pomocy nie jest obojętny.
Zwracamy się jednocześnie do
wszystkich, którzy widzą na ulicy
czy w swojej miejscowości np. osoby niestosownie ubrane do pory

roku, osoby siedzące lub leżące na
ławkach w parkach czy na przystankach autobusowych, aby zwracali
uwagę i reagowali. Powiadamiajmy
odpowiednie służby, gdy widzimy,
że ktoś potrzebuje pomocy. Zgłoszenia takie przyjmują:
– Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem telefonu – tel. 986,
– Policja – tel. 997
– Działa też alarmowy numer
112, za pomocą, którego można powiadomić pogotowie,
– Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Baboszewie – pracownicy socjalni w dni pracy
ośrodka tj. poniedziałek – piątek
w godzinach 7.30 – 15.30 tel. 23
6611091 wew. 21,
– Urząd Gminy w Baboszewie
– osoby zajmujące się zarządzaniem kryzysowym w gminie w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30
do 15.30 czwartek do 17.30, tel. 23
6611091 wew. 37.

W okresie długotrwałych niskich temperatur, pracownicy socjalni planują wzmożony monitoring środowisk osób starszych,
niepełnosprawnych,
samotnie
mieszkających.
Apelujemy do instytucji i organizacji społecznych, pielęgniarek środowiskowych, o zabezpieczenie potrzeb osób bezdomnych,
samotnych matek z małymi dziećmi, osób starszych samotnych
i niepełnosprawnych, w okresie
długotrwałych niskich temperatur
i obfitych opadów śniegu, w ramach uprawnień tych jednostek.
Celem akcji winna być skuteczna ochrona i wsparcie osób najbardziej potrzebujących pomocy
w sytuacji zagrożenia życia, w tym
również osób będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
GOPS Baboszewo

Podsumowanie Programu 500+
w roku 2016 w gminie Baboszewo
W ramach programu 500+ rodziny zamieszkujące na terenie gminy Baboszewo od 1 kwietnia 2016 r.
otrzymują co miesiąc świadczenia
wychowawcze w wysokości 500 zł
na drugie i kolejne dziecko, bez konieczności ustalania dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego
lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200
zł w przypadku wychowywania
dziecka niepełnosprawnego.
Na terenie gminy Baboszewo ze
wsparcia w ramach programu realizowanego od 1 kwietnia 2016 r.
do końca listopada 2016 r. korzystało 641 rodzin zamieszkujących
naszą gminę. Programem zostało
objęte 1056 dzieci. Do tej pory tutejszy ośrodek przyjął 754 wnioski
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o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. Wydatki poniesione
na wypłatę w/w świadczeń do końca listopada 2016 r. wyniosły 4 235
891,20 zł
Wnioski o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy
rozpoczynający się od 1 października 2016 r. będą przyjmowane od
1 sierpnia 2017 r. Wniosek będzie
można złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w GOPS w Baboszewie – świadczenia wychowawcze.
Zgodnie z zapisem art. 15
Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku
marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ wypłacający
to świadczenie może zatem zmienić jego wypłatę na pomoc nie tyl-

ko w formie rzeczowej np. żywność,
ubranie, lekarstwa itp. jak także na
pomoc rodzinie w formie opłacania usług, np. finansowanie kursów,
żłobka, przedszkola, basenu, kosztów internatu, wykupienia obiadów,
opłacenia czynszu itp.
W przypadku, gdy rodzina nie
wyrazi zgody na przeprowadzenie
kontroli lub nie udzieli podczas wywiadu odpowiedzi na wątpliwości
pracownika, może utracić prawo do
otrzymania świadczenia z programu Rodzina 500+. Do chwili obecnej nie stwierdzono tego typu sytuacji na terenie naszej gminy.
Realizacja programu Rodzina
500+ na terenie gminy Baboszewo
przebiega płynnie bez dodatkowych
utrudnień.
GOPS Baboszewo

997

Nietrzeźwe matki
opiekujące się dziećmi
wkrótce staną przed sądem
W ostatnim czasie płońscy policjanci czterokrotnie interweniowali w sprawach nietrzeźwych osób
sprawujących opiekę nad dziećmi.
We wszystkich przypadkach swoimi pociechami opiekowały się pijane matki. Wkrótce staną przed sądem rodzinnym.
Pierwsze zgłoszenie wpłynęło
do KPP w Płońsku w piątek 9 grudnia. Jak ustalili policjanci pod opieką 28-letniej kobiety była jej 10-letnia córka. Kobieta była nietrzeźwa,
co potwierdziło badanie urządzeniem Alco Blow. Dziewczynką zaopiekowała się krewna.
13 grudnia policjanci interweniowali dwukrotnie w sprawie niewłaściwie sprawowanej opieki nad
dziećmi. Obie interwencje miały
miejsce w Płońsku późnym wieczorem. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło tuż przed godz. 21 i dotyczyło 34-letniej kobiety opiekującej
się 10-letnią córką. Badanie przeprowadzone przez policjantów wykazało, że kobieta miała w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu.
Policjanci przekazali dziewczynę
pod opiekę trzeźwemu dziadkowi.

Niespełna godzinę później funkcjonariusze interweniowali w innej
części Płońska, gdzie 37-letnia nietrzeźwa płońszczanka szła chodnikiem z 5-letnią córką. Badanie
wskazało, że miała ponad 1 promil
alkoholu w organizmie. Prawdopodobnie chwilę wcześniej kobieta
kierowała samochodem, przewożąc nim dziecko. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie w KPP
w Płońsku. Dziewczynką zaopiekowała się rodzina.
W środę 14 grudnia popołudniu
policjanci interweniowali w takiej
sprawie, tym razem w rejonie sklepu spożywczego w małej miejscowości na terenie gm. Baboszewo.
Pijana 39-latka miała pod opieką
3-letniego synka. Kobieta ledwo
utrzymywała równowagę. Chłopiec
został przekazany pod opiekę trzeźwemu ojcu.
O wszystkich tych przypadka
policjanci zawiadomią Sąd Rodzinny, który zadecyduje o wymiarze
kary dla czterech nieodpowiedzialnych matek.
Mł. asp. Kinga
Drężek-Zmysłowska

Kolejny sprawca
napadu za kratkami
Na trzy miesiące do aresztu trafił 33-latek, który napadł na rowerzystkę i dotkliwie ją pobił. Płońscy kryminalni szybko ustalili jego
tożsamość i zatrzymali następnego
dnia, po zdarzeniu.
30 listopada wieczorem płoński dyżurny otrzymał zgłoszenie
o napadzie, do którego doszło
w Szerominku k. Płońska. Pokrzywdzoną była 61-letnia kobieta, mieszkanka gm. Płońsk, którą napastnik
zaatakował, gdy jechała na rowerze.
Nieznany mężczyzna przewrócił rowerzystkę i pobił. Jego łupem padła
damska torebka z dokumentami,

telefonem i niewielką kwotą pieniędzy. Pokrzywdzona kobieta została
przewieziona do szpitala.
Płońscy kryminalni pracujący
przy tej sprawie ustalili, tożsamość
podejrzewanego o napad mężczyzny oraz miejsce jego pobytu. Następnego dnia rano 33-latek z gm.
Baboszewo wpadł w ręce funkcjonariuszy. Usłyszał zarzut dokonania rozboju, a decyzją sądu już
trafił „za kratki” na najbliższe trzy
miesiące. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.
Mł. asp. Kinga
Drężek-Zmysłowska
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Mikołajkowa
wizyta w ZOLu
Mikołaj (dzielnicowy Robert Kędzierski) wraz z Panią Mikołajową (Anna Mika),
przedstawicielami
władzy:
burmistrzem Mariuszem Godlewskim, zastępcą burmistrza
Pawłem Rybką, dyrektorem

MCKSiR Arturem Adamskim,
przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Staniszewskim oraz wolontariuszkami:
Adamiak Pauliną, Gułą Martą,
Karwowską Anną, Kopczyńską Mają i Staniszewską Ewe-

liną pojawili się w czwartek
8 grudnia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewie Czubakach by podarować
trochę radosnych chwil małym podopiecznym Fundacji
Odzyskać Radość.

Wszystkie dzieci zostały
obdarowane podarunkami,
ponadto na oddziale pojawiła się wielka maskotka – lew,
która od razu przypadła dzieciom do gustu. Goście spę-

dzili z podopiecznymi fundacji czas na zabawie. Dzieci
z ogromną radością przyjęły Świętego Mikołaja. Maluchom udzieliła się świąteczna
atmosfera, a widok uśmie-

chów na ich twarzach był
bezcenny. To niezwykle miłe
sprawić przyjemność innym,
a w szczególności dzieciom.
Paula

Czołowi hodowcy gołębi nagrodzeni
26 listopada w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Raciążu odbyło się zebranie raciąskiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Sekcja
Raciąż jest najmniejszą strukturą
w związku i zrzesza hodowców z naszego miasteczka i okolic. Członkowie sekcji, a jest ich około 25,
współzawodniczą między sobą na
jej szczeblu. Zarząd raciąskiej sekcji składa się z następujących osób:
prezes – Jacek Rogowski, skarbnik
– Tomasz Dobrzeniecki, sekretarz –
Krzysztof Lutomirski.
W ostatnią sobotę listopada hodowcy gołębi pocztowych spotkali
się by podsumować miniony sezon,
przeprowadzili dyskusję i wyciągnęli
wnioski. Rywalizacja członków sekcji odbywa się w kilku kategoriach.
Określone są one na podstawie odległości. Hodowcy „ścigają” się gołębiami wypuszczając je na loty. W raciąskiej sekcji przyznawano nagrody
za wypadkową wszystkich odbywających się lotów. Ponadto określono
dwie kategorie ze względu na wiek

gołębi. I tak oto w kategorii I – gołębie dorosłe, czyli roczne i starsze
mistrzostwem sekcji został Ireneusz
Grabowski, zaś wicemistrzem – Cezary Stefański. W II kategorii – gołębie młode, czyli urodzone w tym
roku mistrzostwo sekcji uzyskał
Cezary Stefański, a wicemistrzostwo Marek Lewandowski. W trakcie spotkania statuetkami nagrodzeni zostali czołowi hodowcy. Ponadto
wręczone zostały dyplomy za poszczególne loty, ponieważ rywalizacja toczy się w każdym tygodniu.
Członkom sekcji gratulujemy
wyników, zapału i pasji oraz życzymy by w kolejnych sezonach grono
hodowców zwiększało się, a rywalizacja była równie zacięta.
Paula
Składamy serdeczne podziękowania dla Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu – Pana Artura
Adamskiego za udostępnienie sali
oraz okazaną życzliwość.
Zarząd Sekcji Raciąż
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Ekologicznie po raz drugi
We wrześniu br. w szkołach gminy Baboszewo
ogłoszono rozpoczęcie
olimpiady ekologicznej, na przeprowadzenie której, Urząd Gminy
w Baboszewie otrzymał
dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 10 584 zł. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Łączny koszt olimpiady
wyniósł prawie 14 tys. zł. Przypomnijmy, że Urząd Gminy
w Baboszewie już po raz drugi podjął skuteczne starania
udziału w konkursie, którego
nagrodą było dofinansowanie kosztów organizacji działań o charakterze promującym
ekologię. Olimpiada składała
się z dwóch odrębnych konkursów. Pierwszy z nich polegał na przeprowadzeniu
testów z wiedzy o ekologii
i ochronie środowiska. Zgłosiło się do niego 138 uczniów
z terenu gminy. Test kierowany był do dzieci w kategoriach
wiekowych: dla szkół podstawowych – klasy I-III i IV-VI,
dla gimnazjów – klasy I-III.
Test finałowy, do którego zakwalifikowało się 33 uczniów,
pisany był 22 listopada. Klasyfikacja zwycięzców wynikła
z otrzymanej punktacji.
Kategoria: I-III klasy szkół
podstawowych

I miejsce: Grzymkowski
Artur
II miejsce: Brzeska Amelia
III miejsce: Skręciak Szymon
Kategoria: uczniowie IV-VI
szkół podstawowych
I miejsce: Demkowicz Mikołaj
II miejsce: Skręciak Karol
III miejsce: Groszyk Bartosz
Kategoria: uczniowie klas
I-III szkół gimnazjalnych
I miejsce: Gryszpanowicz
Julia
II miejsce: Salak Urszula
III miejsce: Kłosiewska
Magdalena
Druga część olimpiady
przeprowadzona
była w formie konkursu fotograficznego. Konkurs kierowany był także
do uczniów szkół gminy
Baboszewo, w takich samych kategoriach wiekowych. Tematem tego
konkursu była prezentacja i promowanie flory, fauny i ciekawych miejsc
gminy Baboszewo. Konkurs
miał na celu komunikowanie
pozytywnych wartości związanych z fotografowaniem,
poznawaniem nowych interesujących zakątków, zwierząt i roślin i uwiecznianie
ich na zdjęciach. Jako kryterium oceny jury brało pod

uwagę: poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), estetykę (kompozycja,
ostrość, punkty odniesienia),
ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).
Jury w składzie: Wójt Gminy
Baboszewo Tomasz Sobecki,
Sekretarz Gminy Baboszewo Beata Wiechowska i zawodowy fotograf Agnieszka
Szumańska, wyłonili z każdej
kategorii wiekowej po trzy

zdjęcia, i tym samym wytypowano zwycięzców:
Kategoria: I-III klasy szkół
podstawowych
I miejsce: Bartczak Róża –
zdjęcie „Baboszewo nocą”
II miejsce: Kwiatkowski Bartosz – zdjęcie „Serce Gminy”
III miejsce: Jabłońska Maja –
zdjęcie „Domek Bobra”

Kategoria: uczniowie IV-VI
szkół podstawowych
I miejsce: Łączyńska Kamila –
zdjęcie „Kościół w Baboszewie”
II miejsce: Szeluga Dominik
– zdjęcie „Pod parasolem
światła”
III miejsce: Bartczak Wiktor
– zdjęcie „Las w Kiełkach
jesienią”

Kategoria: uczniowie klas
I-III szkół gimnazjalnych
I miejsce: Bajer Antoni – zdjęcie „Gryka jak śnieg biała”
II miejsce: Ciska Oliwia –
zdjęcie „Leśna dróżka”
III miejsce: Paszyńska Ewa –
zdjęcie „Grzyby”.
Zwycięskie zdjęcia można
obejrzeć na stronie www.gminababoszewo.pl, na portalu
Facebook Gminy Baboszewo
oraz w korytarzu budynku
Urzędu Gminy Baboszewo.
Dzięki dofinansowaniu,
jakie otrzymała gmina na
przeprowadzenie
olimpiady, finaliści obu konkursów
otrzymali atrakcyjne nagrody.
W obu z nich laureaci pierw-

szych miejsc odebrali rowery, zdobywcy drugich miejsc
otrzymali tablety multimedialne, a uczniowie, którzy zajęli miejsca trzecie, otrzymali
mini wieże (razem 6 rowerów,
6 tabletów i 6 mini wież).
Uroczyste
zakończenie olimpiady i wręczenie nagród miało miejsce
15 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baboszewie. Laureaci,
w towarzystwie rodziców
i nauczycieli, odbierali nagrody i wyróżnienia, Serdecznie gratulujemy.
Monika Ciska
UG Baboszewo
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Jesienne spotkanie z poezją i piosenką
Jesień to czas zadumy, melancholii i refleksji. Setki ciepłych kolorów, wirowanie liści i nasłuchiwanie
wichrów, nakłoniły polskich poetów i kompozytorów do napisania
najpiękniejszych wierszy i piosenek.
Liryka to najczulszy barometr serca,
to obraz zaklęty w słowie, to specyficzna melodia myśli i nić porozumienia z drugim człowiekiem. Wieczór 25.11.2016 r. (piątek) w Szkole
Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Baboszewie należał do wyjątkowych, niezapomnianych chwil dla
licznie przybyłych gości. Uczniowie
klas piątych z wychowawczyniami
– p. Mariolą Białecką i p. Agnieszką Piotrowską i przy silnym wsparciu oprawy muzycznej przez p. Joannę Giszczak oraz p. Andrzeja
Giszczaka przygotowali prawdziwą gratkę dla ducha, czyli jesienne spotkanie z poezją i piosenką
w postaci Kawiarenki artystycznej „WENA”, którą zaaranżowano
w sali gimnastycznej.
Przybywających gości – rodziców uczniów, ich bliskich i nauczycieli już na progu witała nastrojowa,
jesienna muzyka połączona z projekcją filmów prezentujących jesienne krajobrazy. W melancholijny
nastrój i wyjątkowy klimat wprowadzała ich również pięknie udekorowana sala – kawiarniane stoliki
przybrane kolorowymi obrusami,
usypane na nich liście, kasztany,
orzechy, rozświetlone liczne świecz-

niki i kominki. Całość wrażeń dopełniała bardzo starannie i z dużym
nakładem sił przygotowana scenografia – starodawne meble (ławeczka, szafki, lampy z ozdobnymi abażurami, dzban, globus, stolik
z fotelem, suche bukiety kwiatów
czy rama okienna z wyłaniającym
się spod firanki księżycem).
Największą jednak atrakcją tego
wieczoru były recytowane przez
piątoklasistów, zebrane w jesienną
opowieść, piękne, liryczne utwory. Znalazły się wśród nich: „Przed
domem jarzębina” J. Lieberta (rec.
Natalia Ligocka i Liwia Ostrowska),
„Jesień” L. Staffa (rec. Oliwia Morawska, Dominika Łukaszewicz),
„Jesienne stopy wiatru” K. Śladowskiego (rec. Natalia Kacprzak),
„List z Jesieni L. Staffa (rec. Gabrysia Ostrowska, Katarzyna Ligocka),
„Listopad i listonosz” M. Pawlikowskiej –Jasnorzewskiej (rec. Kamila
Łączyńska), „Dnie coraz krótsze” L.
Staffa (rec. Natalia Ligocka), „Zasnuły się senne góry” (rec. Alicja
Zimowska), „Jesień” L. Staffa (rec.
Julia Strzegowska, Karolina Gajewska), „W jesieni” K. Przerwa-Tetmajer (rec. Marta Wiśniewska), „Ulewa” A. Asnyk (rec. Igor Hadryś),
„Deszcz jesienny” L. Staff (rec.
Alicja Sikorska. Marta Salamońska), „Złota jesień” J. Kasprowicz
(rec. Katarzyna Ligocka), „Liście”
L. Krzemieniecka(rec. Adam Dąbrowski), „Barwy jesieni” – słowa

piosenki Czerwonych Gitar (rec.
Barbara Grzymkowska, Katarzyna Lądowska), „Pokochaj jesień”
T. Karasiewicz (rec. Mateusz Michalski), fragm. „Sen nocy letniej”
W. Shakespeare (rec. Julian Ozimkiewicz), słowo wiążące – Magda
Kwiatkowska, Marta Salamońska,
Marta Wiśniewska.
To piątkowe spotkanie nie byłoby niezwykłym tak do końca,
gdyby nie śpiewane przez uczniów
klas piątych jesienne piosenki i grane przez ich kolegów (szlifujących
swoje talenty w Ognisku Artystycznym „GAMA” pod kierunkiem p.
Joanny Giszczak, p. Andrzeja Giszczaka, p. Franciszka Kucharskiego) – utwory instrumentalne wy-

bitnych kompozytorów – były to
m.in.: „Wspomnienie” Czesława
Miłosza (obie klasy śpiewały na początku), „Pomyka jesień” Małgorzaty Ostrowskiej – śpiewały: Wiktoria
Cackowska, Dominika Smolińska,
„Jesienna zaduma” Magdy Umer –
śpiewała Anastazja Ciska, „Koncert
jesienny na dwa świerszcze” – śpiewały: Kamila Łączyńska i Natalka
Kacprzak, „Yesterday” na gitarze
przy akompaniamencie p. Andrzeja
Giszczaka – Hanna Michalak, „Arabeska” na fortepianie Nina Dzięgielewska, „Modlitwa” Igor Hadryś
skrzypce, Klasyka Vivaldiego na flecie poprzecznym – Oliwia Hadryś.
Dobór utworów literackich, doskonałe połączenie ich z muzyką

oraz pełne emocji i zaangażowania
interpretacje sprawiły, że widzowie
na kilkadziesiąt minut przenieśli się
do zupełnie innego świata. Wzruszeniom i gromkim oklaskom dla
wykonawców nie było końca.
Po tej części spotkania piątoklasiści zaproponowali udział we
wróżbach z okazji Katarzynek, męskim odpowiedniku Andrzejek,
który został nieco zapomniany.
W czasie spotkania goście
i gospodarze dzielili się wrażeniami
przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez wychowawczynie:
p. Mariolę Białecką, p. Agnieszkę Piotrowską i p. Joannę Giszczak
oraz rodziców uczniów klas: Va
i Vb. Jak na kawiarenkę przystało
była też kawa i herbata.
Przepiękna sceneria, jesienna
muzyka, wspólna zabawa stworzyły niepowtarzalny klimat, który na długo pozostanie wszystkim
w pamięci.
Wszystkich, którzy chcą przeżyć kolejne liryczne doznania, klasy
piąte zapraszają na wiosnę.
Propozycja klas piątych i ich
wychowawców z baboszewskiej
podstawówki jest dowodem na to,
że jesienne wieczory można ciekawie spędzić w niecodziennych okolicznościach, spotykając się wspólnie z rówieśnikami, ze znajomymi,
z rodzicami.
Mariola Białecka
SP Baboszewo

Spektakle dla dzieci w Urzędzie Gminy

G

minna Biblioteka Publiczna
w Baboszewie zorganizowała, z okazji przypadającego w dniu 25 listopada Dnia Pluszowego Misia, spektakl w wykonaniu
Teatru MASKA z Krakowa pt. „Misio-Tulisio”. Przedstawienie odbyło się w sali konferencyjnej urzędu gminy i wzięło w nim udział 95
dzieci z klas II i III oraz dzieci z klas
wspomagania rozwoju Szkoły Podstawowej w Baboszewie.
7 grudnia 2016 roku w sali
Urzędu Gminy w Baboszewie odbył się spektakl wystawiony przez
"EDU-ARTIS" z Krakowa, pt. "Spotkanie ze Świętym Mikołajem i jego
pomocnikami". Ponownie organizatorem widowiska była Gminna
Biblioteka Publiczna w Baboszewie.
Spektakl obejrzało około 80 dzieci
z klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Baboszewa oraz przedszkolaki. Na zakończenie wszystkie otrzymały drobne upominki w postaci
książeczek.
GBP w Baboszewie
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Spotkanie ze Świętym Mikołajem
7 grudnia w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego dzieci z gminnych przedszkoli miały
okazję poznać bliżej historie z życia Świętego Mikołaja. Agencja Artystyczna Nowakowski Impresariat
wystawiła w raciąskim centrum

kultury przedstawienie pt. „Tajemnicze Przypadki Świętego Mikołaja”. Spektakl ukazał historię reportera gazety, który niespodziewanie
pojawił się w odległej mikołajowej
krainie. Zależało mu na tym, aby
opisać największe sekrety Świętego
Mikołaja. Napotkane przez niego

elfy opowiedziały mu historię z życia dobrego dziadunia. Reporter tak
bardzo zaangażował się w pisanie
artykułu o Mikołajach, że zupełnie
zapomniał o świętach. Zaś jego rodzina spędziła je bez niego. Święty
Mikołaj pomógł jednak reporterowi
odzyskać wiarę w magię świąt.

W przedstawieniu wystąpili: Piotr
Gutowski, Katarzyna Michalska, Anna
Mika oraz Katarzyna Salomończyk.
Dzieci bawiły się doskonale.
Z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwały się snutym przez aktorów
opowieściom dotyczącym życia Świętego Mikołaja. Wspaniałe przedsta-

Relacje damsko-męskie
w piosenkach
W sobotni wieczór
10 grudnia Miejskie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zaoferowała nie lada gratkę
dla fanów musicali.
Niech to zostanie między nami” to muzyczny
spektakl ukazujący piosenki i teksty Mariana
Hemara. Przedstawiał
relacje damsko-męskie z przymrużeniem
oka, a wszystko podane
z elegancją i z lekkością
jak na przedwojenny
kabaret przystało.
Z ogromnej twórczości
mistrza zostały wybrane te
piosenki i teksty, które doskonale opisują naturę kobiety i mężczyzny, zwłaszcza w chwilach szczęścia lub
rozpaczy miłosnych perypetii. Widzowie mogli śledzić ten koncert jako opowieść o skomplikowanych
relacjach kobiety i mężczyzny, którzy choć bardzo się
kochają – nie mogą ze sobą

wytrzymać. Piosenki i teksty
ułożyły piękną, ale i bardzo
śmieszną miejscami historię, tak jak to bywa w życiu.
Usłyszeć można było miedzy innymi takie utwory
jak: „Ty na zawsze w sercu
mem”, „Mnie się żadna tak
nie podoba jak ty”, „Walka wewnętrzna w kobiecie”,
„Niech to zostanie między
nami”, „Między nami nic

nie było”, „Nadejdą kiedyś
takie dni.” W epokę kabaretu międzywojennego widzów przeniosły piękne stylowe kostiumy.
Widzom spektakl przypadł do gustu. Zabawa
i uśmiech mieszała się ze
wzruszeniem. Piękne kostiumy i klasyka gatunku, przeniosła nas w zupełnie inne
i nieznane nam czasy. Jednak

motyw przewodni przedstawienia – miłość – na wszystkie czasy pozostanie unikatowa. Bieg lat i zmienność
czasów nie zmieni jej wagi.
Spektakl „Niech to zostanie
między nami” spotkał się
z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności, która
każde wykonanie nagradzała
gromkimi brawami.
Red.

wienie z ciekawymi historiami w tle
ukazały dzieciom znaczenie świąt. Zabawny spektakl niósł za sobą morał,
jak wielką wagę powinno mieć w życiu
każdego człowieka Boże Narodzenie.
Pokazało, co tak naprawdę jest ważne
i jak należy spędzić ten magiczny czas.
Red.

Spotkanie z malarzami
Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z malarzami – uczestnikami pleneru
malarskiego, które odbędzie się w dniu
13 stycznia od godziny 12 w Sali Widowiskowej
w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
W trakcie Dnia Otwartego, zorganizowanego
w odpowiedzi na liczne zapytania Raciążan,
wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta
będą mogli składać indywidualne zamówienia
na obrazy. Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Dyrektor MCKSiR
Artur Adamski

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI. Pomogę w uzyskaniu dofinansowania w programie „Mieszkanie dla Młodych”.
Dofinansowanie nawet 30% wkładu własnego.
Tel. 508 102 699
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Licencjonowany zarządca. Tel. 798 866 885
WNIOSKI UE. Rolniku, jeśli chcesz pozyskać środki
z Unii Europejskiej i potrzebujesz pomocy w pisaniu wniosku – zadzwoń Tel. 507 621 974
Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie w Pulsie Raciąża?
Nic prostszego, wystarczy, że wyślesz nam je
na adres mailowy redakcji z dopiskiem „ogłoszenia drobne”,
a ukaże się ono w kolejnym numerze Pulsu.
Ogłoszenia zbieramy jednorazowo na każde kolejne wydanie.
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Kiermasz Bożonarodzeniowy
W piątkowe popołudnie, 9 grudnia, Miejskie Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji wypełniło się świąteczną
atmosferą. Po raz pierwszy w historii naszego
miasta zorganizowany
został Kiermasz Bożonarodzeniowy. Powstał
z inicjatywy Komitetu
Społecznego Zbiórki
Publicznej „RACIĄŻ DLA
ZUZI” przy współpracy
z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Głównym celem było zgromadzenie pieniędzy na
pomoc w leczeniu Zuzi
Skowrońskiej.
Wydarzenie wprowadziło
wszystkich przybyłych w magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy
mieli okazję posłuchać występu chóru miejskiego, któ-

ry zaprezentował kolędy oraz
świąteczne piosenki. Następnie uczniowie Zespołu Szkół
w Raciążu dokonali prezentacji świątecznych zwyczajów w innych krajach, m.in.
przedstawili tradycyjne potrawy oraz sposoby obdarowywania się prezentami.
Ponadto śpiewali w języku
angielskim i niemieckim. Co
więcej przygotowali brownie
i apfelstrudel do degustacji
dla wszystkich uczestników.
Czas przybyłym na kiermasz
umilił występ dzieci i dorosłych – uczęszczających na
zajęcia śpiewu – prowadzone przez Iwonę Wnorowską
w raciąskim mcku. Swoje
umiejętności zaprezentowała
także grupa taneczna Skorp
Dance Studio. W trakcie
kiermaszu można było kupić
różnorodne produkty przygotowane i przekazane przez
lokalną społeczną oraz zrobione przez uczniów i uczestników zajęć z rękodzieła. Na
kramach można było znaleźć, m.in. ozdoby świąteczne: choineczki, bombki,

świeczniki, ozdoby z masy,
kartki bożonarodzeniowe,
ciasteczka, lukrowane pierniki, ciasta, a także kalendarze
na 2017 rok.
Cały zysk ze sprzedaży
produktów został przekazany
rodzicom dziewczynki. Udało się pozyskać kwotę 5400
zł (w tym 1400 zł przekazane przez Grupę Motocyklową Cavalcade, która przeprowadziła zbiórkę w trakcie III
Balu Andrzejkowego).
Pomysł niezwykle przypadł do gustu mieszkańcom
naszego miasta. Wielu z nich
uczestniczyło w wydarzeniu. Byli jednak Raciążanie,
którzy czynnie brali udział
w przygotowaniach do kiermaszu. Są to: Adamiak Beata,
Chyczewska Izabela, Fajdek
Dorota, Kantorowska Danuta, Lipińska Maryla, Jadwiga Mieszawska, Szelągowska
Ewa, Trzcińska Agata oraz
członkowie Nauczycielskiego Klubu Seniora, Klubu
Seniora oraz Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W przygotowaniach poma-

gały wolontariuszki MCKSiR: Karwowska Ania, Kopczyńska Maja oraz Wiejska
Aleksandra. Wiele ozdób
świątecznych
powstało
w Pracowni rękodzielniczej
działającej w MCKSiR, gdzie
uczestnicy zajęć, pod okiem
instruktorki Moniki Wasiak, od dłuższe czasu tworzyli przedmioty na tę okazję. Wsparcia udzieliła także
firma POLMLEK. Ponadto
w pomoc przy akcji zaangażowali się uczniowie szkół:
Miejskiego Zespołu Szkół,
Zespołu Szkół oraz Społecznego Liceum w Raciążu.
Kiermasz Bożonarodzeniowy był wspaniałą okazją
by zapoczątkować świąteczną
atmosferę. To doskonały sposób by wprowadzić mieszkańców w ten radosny i magiczny czas jakim są Święta
Bożego Narodzenia. Otwieramy się wówczas na innych.
Raciąski kiermasz umilił czas
raciążan, a także pomógł jednej z jego mieszkanek.
Paula
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Baboszewo – spotkania wigilijne

II Baboszewska
Niedziela
W niedzielę 11 grudnia członkowie Gminnego Wolontariatu
AKADEMII DOBRA przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego
w Baboszewie, zorganizowali drugą
Niedzielę Baboszewską. Była to impreza przygotowana z okazji Dnia
Osób Niepełnosprawnych i Dnia
Wolontariatu. Organizatorzy znakomicie połączyli oba święta z okresem przedświątecznym i przenieśli
uczestników w bożonarodzeniowy
nastrój. Pierwszą atrakcją tego dnia
było przedstawienie dzieci z koła teatralnego i z klas wspomagania rozwoju pt. „Betlejem jest wśród nas”.
Opowieść, której celem było zwrócenie uwagi na to, co jest najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia i okresie przedświątecznym
- żeby odłożyć wygórowane aspiracje i dążenia do doskonałości, które
często wyzwalają w nas tylko nega-

tywne zachowania takie jak pycha,
zazdrość czy chciwość, a skupić się
na dążeniu do bliskości z drugim
człowiekiem i uczciwości w życiu
codziennym. Dzieci, biorące udział
w przedstawieniu, pięknie zagrały
swoje role i wywołały na widzach
łzy wzruszenia. Tuż po występach,
głos zabrał Wójt Gminy Baboszewo Tomasz Sobecki, który wyraził
swoje zadowolenie z aktywnej działalności i zapewnił pełne wsparcie
dla Gminnego Wolontariatu. W ramach podziękowania za niesienie
dobra wszyscy wolontariusze Akademii Dobra pojadą do Kina Kalejdoskop w Płońsku na wybrany
seans. Najbardziej aktywni wolontariusze otrzymali skromne prezenty. Natomiast w planie budżetu
na 2017 r. w zakresie działalności
pożytku publicznego pierwszy raz
w historii zostały zarezerwowane

środki na działalność wolontariacką w wysokości 5 000 zł, po które
mamy nadzieję Akademia Dobra
sięgnie. W dalszej części odbyły się
m.in. pokazy tańca towarzyskiego
i ludowego, pokazy Teatru Ognia,

występy żonglerskie, występy dzieci z najmłodszych klas oraz popisy muzyczne uczestników GAMY.
Poza występami, zorganizowano
kawiarenkę z pysznymi ciastami,
kiermasz ozdób świątecznych i ani-

macje dla dzieci. Ten, kto spędził
niedzielne popołudnie w Szkole
Podstawowej w Baboszewie, z całą
pewnością spędził miło czas.
Monika Ciska
UG Baboszewo

Opłatkowe spotkanie Gminnego
Klubu Emerytów i Rencistów
W dniu 14.12.2016r. w Świetlicy Środowiskowej odbyło się spotkanie opłatkowe Gminnego Klubu
Emerytów i Rencistów. Uroczystość uświetnił występ Młodzieżowego Klubu Wolontariatu i Koła
Teatralnego przy Gimnazjum im.
Armii Krajowej w Baboszewie.
Uczniowie przedstawili, w trochę

humorystyczny sposób, tradycje
nocy wigilijnej. O wielu z nich zapomniano, ale niektóre przetrwały
do dzisiejszego dnia i są pielęgnowane w polskich domach, wzbogacają nasze przeżycia. W świąteczną atmosferę wprowadziły nas
tradycyjne kolędy i piosenki świąteczne. Młodzież wręczyła senio-

rom własnoręcznie wykonane stroiki, a w podziękowaniu za występ
otrzymała słodkości.
Opiekę nad uczniami sprawowały p. Agnieszka Bartczak i p.
Aleksandra Borzęcka, przy wsparciu p. Anny Przedpełskiej i p. Marcina Błaszczaka.
Gimnazjum Baboszewo

Spotkanie z Mikołajem w Przedszkolu
Od samego rana, 14 grudnia
2016r przedszkolaki z Baboszewa z niecierpliwością oczekiwały na miłego gościa – na Świętego
Mikołaja. Wizyta Świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu, to jeden z najbardziej magicznych dni
w roku. Do tej wizyty przedszkolaki przygotowywały się bardzo
długo: robiły ozdoby choinkowe,
uczyły się wierszy, piosenek, wykonywały prace plastyczne z Mikołajem w głównej roli. Chętnie
słuchały świątecznych opowiadań,
czytanych przez nauczycielki, aby
zdobyć wiedzę na temat działalności Świętego Mikołaja.
Nadszedł wreszcie ten dzień.
Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością
spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków.
Zastanawiały się, czy Gość przyje-

dzie saniami, samochodem, a może
przyleci samolotem? Mikołaj nie
pozwolił dzieciom długo czekać.

Po śniadaniu rozległo się mikołajowe „Hoo, hoo, hoo!”. Po krótkim powitaniu Mikołaj zaprosił

dzieci do wspólnej zabawy przy
choince. Dzieci nauczyły Mikołaja zabawy „Świeci Gwiazdka”, była

wspólna zabawa „Trzy kółeczka”
i „Dwa malutkie Misie”. Nadszedł
czas na występy. Każda grupa zaprezentowała wiersz i piosenkę
– przygotowane specjalnie na to
spotkanie. Była chwila na rozmowę z Mikołajem – jak zawsze dzieci odpowiadały na trudne pytania:
czy były grzeczne, czy ładnie jadły,
czy słuchały mamy. Nasze dzieci są
zawsze grzeczne, dlatego wszystkie
otrzymały wspaniałe prezenty: samochody, lalki, puzzle i słodycze.
Na koniec zostały zrobione
zdjęcia z Mikołajem, które będą
wspaniała pamiątką tego spotkania. Dzieci serdecznie pożegnały Mikołaja, bo przecież każdy
wie, że na prezenty czekają inne
grzeczne dzieci…
Janina Macikowska
Przedszkole w Baboszewie
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IV Wigilia Miejska
Tradycyjnie, w ostatni weekend
przed Świętami Bożego Narodzenia, na placu przy ratuszu miejskim
odbyła się IV wigilia miaejska. Od
samego rana można było poczuć
świąteczną atmosferę prószył lekki
śnieg. Około godziny 17 mieszkańcy Raciąża dość licznie zgromadzili
się na Placu Adama Mickiewicza by
wspólnie świętować. W magiczny
czas świąt wprowadziło ich wspólne kolędowanie, wigilijne potrawy,
które mogli degustować (barszcz,
pierogi, śledzik czy kapusta) oraz
możliwość własnoręcznego malowania bombek.
Uroczystość rozpoczął występ
chóru seniorów, następnie zaprezentował się chór miejsko-parafialny. Kolejnym punktem wieczoru
było pojawienie się na scenie organizatorów: Burmistrza Raciąża Mariusza Godlewskiego, Wójta Gminy Raciąż Ryszarda Giszczaka oraz
Dyrektora Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
Artura Adamskiego oraz zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady
Miejskiej Andrzeja Staniszewskiego
oraz księży z naszej parafii – proboszcza ks. Wiesława Kosińskiego,
ks. Sebastiana Krupniewskiego i ks.
Roberta Mazurowskiego. Burmistrz
symbolicznie przekazał światełko
betlejemskie, a następnie powiedział:
– Spotykamy się tutaj ze względu
na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Bardzo się cieszę, że możemy kolejny raz możemy się tutaj
spotkać – być razem w tym szczególnym okresie nadchodzących świąt.
Jestem zadowolony, że zgromadziliśmy się w tak licznym gronie.
Chciałbym wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. By
były to święta, które spełnią wszystkie Państwa oczekiwania, by były

pełne radości, pogody ducha, spotkań z rodziną. Ale także by były to
Święta, które ucieszą najmłodszych
– by przyszedł do nich bogaty Mikołaj i zadowolił wszystkie dzieci.
Mam nadzieję, że ten nadchodzący Nowy Rok będzie okresem, który
pokaże nam wszystkim, że pracując
i porozumiewając się można budować dobrą przyszłość. Chciałby żeby
właśnie taką dobrą przyszłość nam
ten nadchodzący 2017 rok przyniósł
wszystkim mieszkańcom Raciąża
oraz tym, którzy nas odwiedzają.
Następnie życzenia mieszkańcom
złożył Przewodniczący Rady Miejskiej: Jestem szczęśliwy, że kolejny
raz mogę z tego miejsca złożyć Państwu życzenia. Okres świąteczno-noworoczny służy podsumowaniu. Mijający rok nie był łatwy, ale bardzo
udany dla naszego miasta. Ciężka
praca burmistrza, urzędu miejskiego i jednostek podległych oraz dobra
i owocna współpraca z Radą Miejską
powodują to, że nasze miasto rozwija się, pięknieje i nadrabia wieloletnie zaległości. Szanowni Państwo życzę by zbliżające się święta upłynęły
w beztroskiej, szczęśliwej, radosnej
atmosferze oraz spędzone w gronie
najbliższych i przyjaciół. A nadchodzący nowy 2017 rok był radosny, by mogli Państwo zrealizować
wszystkie swoje plany i spełnić marzenia. Wesołych Świąt. Zaś dyrektor MCKSiR mówił: – Chciałbym
podziękować Państwu, że jesteście
tu wszyscy z nami. Wigilia plenerowa staje się naszą lokalną tradycją. Od 2013 roku co roku, w ostatni weekend przed Wigilią spotykamy
się w tym miejscu by świętować ten
szczególny czas. Niezmiernie mnie to
cieszy i mam nadzieję, że kolejnych
latach nadal będziemy w ten sposób
celebrować Boże Narodzenie. Chciałbym Państwu życzyć przede wszyst-

kim zdrowych i wesołych świąt,
spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz szczęśliwego Nowego Roku,
by uśmiech zawsze gościł na waszych twarzach. Następnie życzenia
w imieniu raciąskich kapłanów złożył proboszcz: – Najważniejsze by
Jezus rzeczywiście był obecny w naszych domach i naszym życiu w czasie świąt. Gdy Bóg jest z nami, któż
przeciwko nam? Tej jedności w imię
Boże niech nam nikt i nic nie zakłóci.
Życzymy wszystkim pokoju i radości ducha, dużo zdrowia i błogosławieństwa bożego. A Boża Dziecina
niech nam błogosławi we wszystkich
naszych poczynaniach. Wszystkim
szczęść boże.
Następnie proboszcz pobłogosławił chleb. Przyszedł czas na
podniosły moment, gdy mieszkańcy naszego miasta oraz przedstawiciele władz symbolicznie dzielili się tym chlebem składając sobie
życzenia. To niezwykły moment
pozwalający się zjednoczyć lokalnej społeczności.
Kolejnym punktem wigilii
były występy muzyczne. Kolędami i świątecznymi piosenkami czas umiliły zgromadzonym:
Maja Fijałkowska, Ewelina Pomianowska oraz dzieci i dorośli
uczęszczający na zajęcia wokalne
w raciąskim MCKSiR.
Wigilia miejska swą atmosferą
wprowadziła mieszkańców Raciąża w magiczny, świąteczny czas –
czas oczekiwania na przybycie bożej
dzieciny. Ponadto stanowiła doskonałą okazję do jednoczenia się lokalnej społeczności. Przez te kilka chwil
spędzonych na placu przy ratuszu
poczuć można było ducha Świąt Bożego Narodzenia. Miejmy nadzieję,
że pozostanie on z nami na dłużej.
Paula
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Chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim sponsorom, wolontariuszom, klubom seniora i osobom dobrej woli, które zdecydowały się
pomóc przy organizacji IV wigilii plenerowej.
Serdeczne podziękowania należą się druhom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu oraz
policjantom z Komisariatu Policji w Raciążu za
to, że czuwali nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia. Ponadto chciałbym podziękować pracownikom Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za pracę włożoną w przygotowanie Wigilii. Za przyrządzenie
pysznych wigilijnych potraw dziękuję pani Ilonie
Bruszczak i pani Iwonie Trzcińskiej.
Dyrektor MCKSiR
Artur Adamski
Organizatorzy i Partnerzy:
Miasto Raciąż
Gmina Raciąż
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
Parafia Św. Wojciecha w Raciążu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu
OSP w Raciążu
MKRPA
Sponsorzy:
Bank Spółdzielczy w Raciążu
ZPUE Elektroinstal
POLMLEK
C&D Catering i Dekoracje Ilona Bruszczak
Iwona Trzcińska
Domax Paweł Chrzanowski
Drogeria Jawa
PRODOM Marcin Obrębki
ZOOWET
ABC Jacek Szelągowski
Księgarnia Dafne
Skład opału Węg-rol
PSB Mini Mrówka
Kwiaciarnia Jerzy Adamski
Ferm-Pasz
Karczma Retro Alicja Olszewska
Delikatesy u Cybulskich
Ready Stand Mariola i Stanisław Kocięda
Piekarnia Linkiewicz
PPHU Meble Lech Buczkowski
Elżbieta Zalewska Spółka Jawna

Raciąż – aktualności
MOTO Części Goszczycki
AUTO-CZĘŚCI Jarosław Zawadzki
Sklep Meblowy Goszczycki
Hurtownia Spożywcza Daniel Cywiński
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Anna Szałkowska
Państwo Mieszawscy
Sklep Chemiczny Państwo Jabłońscy
Arkadia Punkt Opłat Centrum Kredytowe
Artur Gizler
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Groszek
Marianna Elżbieta Smolińska
Mix dziecięco-młodzieżowy Iwona Cieślińska
Klub Seniora
Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Wolontariusze:
Wiktoria Dądalska
Wiktoria Wasiak
Maja Kopczyńska
Ola Wiejska
Kacper Drzewiecki
Krzysztof Dądalski

17

18

Baboszewo – zaproszenie
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Baboszewo – rozmaitości
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Niecodzienne zajęcia
w podstawówce
Codziennie media donoszą
nam o różnego rodzaju wypadkach, o osobach poszkodowanych
i ofiarach. Wypełnione stresem
i napędzane ciągłym pośpiechem
życie powoduje nasze złe samopoczucie i utratę zdrowia. Tempo współczesnego życia, rozwój
techniki i motoryzacji niosą za
sobą wiele zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, dlatego we
współczesnym świecie posiadanie
umiejętności udzielania pierwszej
pomocy jest tak nieodzowne jak
umiejętność czytania i pisania.

Obserwujemy częste przypadki
utraty przytomności w pracy, zawały serca podczas podróży, omdlenia
czy krwotoki z nosa. Życie oswaja
nas z sytuacjami tego typu. Jednak
powinniśmy zdać sobie podstawowe pytania:
Czy jesteśmy w stanie pomóc
osobie poszkodowanej? Czy wiemy,
co należy zrobić, gdy znajdziemy
osobę nieprzytomną?
W takiej sytuacji najważniejsze
są pierwsze cztery minuty!
Najczęściej, to od naszej prawidłowej reakcji, szybkiej decyzji oraz

wiedzy i umiejętności może zależeć czyjeś życie, dlatego nauczanie
udzielania pierwszej pomocy jest
takie ważne.
W Szkole Podstawowej im.
J. Wybickiego w Baboszewie już
drugi rok realizowany jest autorski program w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
„Ratujemy i Uczymy Ratować” zainicjowany przez nauczycielki – koordynatorki: panią Barbarę Nowicką i panią Beatę Iwińską-Lewicką.
Koordynatorki programu, współpracując z ratownikiem medycznym prowadzą zajęcia z uczniami klas II-VI, które uświadamiają
uczniom, że szybka i prawidłowa
reakcja może pomóc uratować życie
i zdrowie drugiego człowieka.
Udzielanie pierwszej pomocy jest moralnym, społecznym
i prawnym nakazem dotyczącym
nas wszystkich.
Gdyby co dziesiąty mieszkaniec ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion
ludzi rocznie!
Podczas zajęć praktycznych
dzieci poznały numery alarmowe,
nauczyły się prawidłowego wzywania karetki pogotowia, określania
stanu przytomności, przeprowadzenia resuscytacji oraz ułożenia
poszkodowanego w pozycji bocznej
ustalonej. Omówiono przypadki
krwawienia z nosa oraz krwotoków,
które często mają miejsce w szkole. Uczniowie poznali i przećwiczy-

li sposób zakładania opatrunków
osłaniających oraz uciskowych.
Ponadto prezentowano krótkie filmy edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz postępowania w sytuacji złamania ręki i nogi.
Nasi „mali ratownicy” nie pozostaną obojętni w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia, zareagują prawidłowo i chętnie pomogą każdemu.
Podczas tych zajęć dzieci uświadamiają sobie, jak ważna jest pomoc

drugiemu człowiekowi, uczą się
wrażliwości i empatii, a przy tym
zdobywają nowe doświadczenia.
Swoją wiedzą i umiejętnościami
będą mogły podzielić się z dorosłymi podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, której XXV
Finał odbędzie się 15 stycznia
2017 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie. Serdecznie zapraszamy.
Beata Iwińska-Lewicka
Barbara Nowicka
SP Baboszewo

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uratować czyjeś życie

zapraszamy 15 stycznia 2017 r. do Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie
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Wieści z przedszkola
W Miejskim Przedszkolu w Raciążu w ostatnim miesiącu miały miejsce liczne, ciekawe wydarzenia. Przedszkolaki obchodziły m.in. Andrzejki czy Dzień Pluszowego Misia. Odwiedziły siedzibę Poczty Polskiej w naszym mieście oraz uczestniczyły w spotkaniu z pisarką oraz Panią Muzyką. O tych i innych wydarzeniach kilka słów poniżej. Opracowała Magdalena Niemczewska MP Raciąż.

Spotkanie
z Panią Muzyką

Spotkanie z pisarką
Dnia 2 grudnia w naszym
przedszkolu odbyło się spotkanie
z panią Bożenną Beatą Parzuchowską, autorką książeczek napisanych
dla dzieci i o dzieciach. W czasie
spotkania autorka prezentowała

Dnia 21.11.2016r. nasze przedszkole odwiedziła Agencja Artystyczna MAT z Olsztyna, która
zaprezentowała dzieciom przedstawienie „Noc na Łysej Górze”.
i miło spędziły ten dzień. Na zajęciach dzieci wykonały plakaty
z ulubionym misiem, które ozdobiły przedszkolny korytarz.

Andrzejki w przedszkolu
Występ zapewnił przedszkolakom wiele radości, uśmiechu
i dobrą zabawę. Nasi podopieczni
chętnie wcielili się w rolę aktorów
i wzięli udział w przedstawieniu.
Konkurs wiedzy o muzyce wygrał
Bartek Guła z grupy 3-latków.

Dnia 30.11.2016r. w naszym
przedszkolu zapanowała magiczna atmosfera ponieważ świętowane były Andrzejki. Ten dzień był
dniem radosnych zabaw i wróżb.

swoje książki, rozmawiała z dziećmi oraz odpowiadała na pytania
małych czytelników. Przedszkolaki
uczyły się odpowiedzialności za siebie i innych, życzliwości i niesienia
pomocy słabszym.

Dzień Pluszowego Misia

Wycieczka
do Urzędu Pocztowego

Dnia 25.11.2016r. obchodziliśmy święto Pluszowego Misia. Z tej okazji przedszkolaki
przyniosły ulubioną przytulankę

W dniach 5 i 7 grudnia nasze
przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Urzędu Pocztowego.
Dzieci poznały zakres usług pocz-

towych, zadania jakie spełnia ten
urząd w naszym życiu oraz dowiedziały się jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza.
Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego i kulturalnego zachowania się w miejscach
publicznych, a przy okazji wysłały
list do Świętego Mikołaja.

Wizyta Mikołaja
w przedszkolu
Dnia 6 grudnia 2016r. do naszego przedszkola zawitał Św. Mikołaj. Podczas tego spotkania
dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenki i wyrecytowały specjalnie
przygotowane wierszyki. Po takim powitaniu Mikołaj z radością i uśmiechem na twarzy rozdał
przedszkolakom upominki, na które tak długo czekały.

Zajęcia otwarte
z języka angielskiego
W dniu 8 grudnia wszyscy chętni Rodzice z grupy „Biedronki” mogli uczestniczyć w zajęciach otwartych z języka angielskiego. Tematem
przewodnim były „Parts of the
body/Części ciała”. Dzieci chętnie
uczestniczyły w zajęciach, śpiewały angielskie piosenki i wykazywały
dużą znajomość oraz zainteresowanie językiem obcym.

Wieści z Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
Zdrowo jem,
więcej wiem
Uczniowie klas IIa, IIc i IIIa
MZS SP w Raciążu wspólnie z wychowawczyniami: panią Ewą Kapelą, panią Krystyną Nowaczewską
i panią Małgorzatą Sroślak biorą
udział w ogólnopolskim projekcie
edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej wiem”. Głównym celem jest troska o zdrowie i sprawność fizyczną
dzieci. Uczniowie poznają zasady
zdrowego odżywiania oraz wartości owoców i warzyw. Wiedzą, jakie
witaminy są potrzebne dla organizmu w młodym wieku. Potrafią ich szukać w świeżych owocach
i warzywach oraz zdrowych produktach. Przeprowadzone zajęcia zgodnie z projektem, pokazały wiedzę
uczniów w temacie „Zdrowo jemy”.
W czasie zajęć w ramach realizacji
projektu uczniowie zdobywają wiedzę na temat groźnych dla zdrowia
i rozwoju następstw jedzenia cukru
i słodyczy. Wydaje się, że słodycze
są nieodłącznym elementem dzieciństwa. Dorośli obdarowują nimi
dzieci, co stanowi zły przykład, bo
pokazuje im, że w jedzeniu słodyczy
nie ma nic niewłaściwego. Tymczasem to właśnie słodycze mogą być
przyczyną wielu chorób i problemów zdrowotnych dzieci. Punktem
wyjścia tego projektu jest założenie,

że najlepszym sposobem na utrwalenie ważnych treści jest zastosowanie
ich w praktyce i bycie przykładem
dla innych. Uczniowie udowodnili
w trakcie zajęć, że nie jedzą słodyczy
tylko owoce i warzywa. Przerabiając treści projektu wychowawczynie
uczą uczniów zdrowego stylu życia.
Uczniowie spędzają dużo czasu, siedząc w ławkach, słuchają, piszą, czytają. Wymaga to dużej koncentracji
uwagi i wytężonej pracy mózgu. Konieczny jest zatem relaks. Zgodnie
z projektem najbardziej polecana
i sprawdzona forma wypoczynku dla
uczniów to aktywność fizyczna, czyli
ćwiczenia, gry i zabawy na świeżym
powietrzu w szkole jak i poza szkołą.
Panie wychowawczynie organizują
wywiadówki w czasie których rodzice zapoznają się z dokonaniami swoich dzieci – zdjęciami, wymyślonymi hasłami, rysunkami, plakatami,
szkolnymi gazetkami itp. – wykonanymi w trakcie realizacji programu
„Zdrowo jem, więcej wiem”. Pod tym
hasłem nauczyciele motywują dzieci
i ich rodziców do zmiany nawyków
żywieniowych.

uczniów naszej szkoły przedstawili inscenizację pt : „Tuwimowo”.
Inscenizacja zawierała fragmenty
wierszy Juliana Tuwima.

W dniu 2 grudnia 2016 r.
w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu odbył się Rodzinny Turniej
Mikołajkowy, zorganizowany przez
wychowawcę klasy Va p. Aleksandrę Wiśniewską. W turnieju brali
udział uczniowie kl. Va i ich rodzi-

ze swoimi rodzicami. W programie turnieju znalazły się konkurencje o różnym charakterze i stopniu
trudności, dostosowane do różnego
poziomu sprawności fizycznej tak,
aby dawały uczestnikom wiele radości z zabawy.
Uczestnicy turnieju rywalizowali w konkurencjach, tematycznie związanych ze zbliżającymi się
świętami w kategoriach: dla ojców
(wypieki, ubicie piany, wyścig na
hulajnodze), dla mam (przygotowanie szaszłyków owocowych,
świąteczne porządki), dla rodzin

Recytując Tuwima

ce. Celem turnieju była integracja
rodziców i uczniów ze szkołą oraz
zachęcenie dzieci do systematycznej aktywności ruchowej poprzez
czynny udział we wspólnych imprezach sportowo-rekreacyjnych

(szukanie domku dla swojej rodziny, robienie prezentów), dla
uczniów (przenoszenie bombek
na rakietce tenisowej, jazda na łyżwach, rzuty śnieżkami do celu, jazda na sankach).

Dnia 29 listopada 2016r uczniowie klasy IIIb Szkoły Podstawowej pod kierunkiem wych. Joanny Karwowskiej dla najmłodszych

Rodzinny Turniej
Mikołajkowy

Po zakończonej rywalizacji
sportowej uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami:
„Tata na medal”, „Mama na medal”
i „Rodzina na medal”.
Podczas turnieju uczennice
kl.Va zaprezentowały układ choreograficzny, a grupa uczennic z klasy
Va i VIa przedstawiła układ ćwiczeń
gimnastyczno-akrobatycznych. Nie
zabrakło również występów muzycznych – uczniowie przy akompaniamencie gitary zaśpiewali piosenkę „Bo co może mały człowiek”,
na zakończenie turnieju wszyscy
uczestnicy zaśpiewali kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.
Imprezie przyglądał się Święty
Mikołaj, który na zakończenie turnieju obdarował uczniów upominkami, a rodzice przygotowali poczęstunek. Podczas posiłku wszyscy
integrowali się i celebrowali wspólne chwile.
Turniej obserwowała wicedyrektor szkoły p. Marzanna Pietrzak,
która podziękowała rodzicom
i uczniom za zaangażowanie, gratulowała odwagi i poczucia humoru,dodała, że „(…)taka forma spędzania czasu wolnego daje możliwości
nie tylko wspólnego przeżywania
radości z samego udziału w turnieju, ale stwarza warunki do przekazania określonych wzorów zachowań młodszemu pokoleniu.”
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Współpraca międzypokoleniowa
Nauczyciele seniorzy – młodzi pedagodzy – uczniowie – przedszkolaki
Przykładem bardzo dobrze rozwijającej się współpracy międzypokoleniowej w naszym mieście jest
współdziałanie członków Nauczycielskiego Klubu Seniora w Raciążu, czynnych nauczycieli młodszego pokolenia, młodzieży szkolnej
i dzieci z przedszkola.
Współpraca ta zawiera elementy
poznawcze, wychowawcze i integracyjne. Służy lepszemu wzajemnemu
zrozumieniu, nawiązywaniu relacji
i dialogu, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, kształtowaniu i budowaniu wzajemnego szacunku.
Wielu obecnych nauczycieli raciąskich szkół, to byli uczniowie członków Nauczycielskiego Klubu Seniora.
Nauczyciele, którzy do tej pory
chętnie współpracowali z Nauczycielskim Klubem Seniora: Marzanna Pietrzak, Elżbieta Tobolska, Elżbieta Sadowska, Katarzyna
Skierkowska, Joanna Karwowska,
Krzysztof Langiewicz, Anna Wróblewska, Patryk Nowakowski, Piotr
Grabowski – Miejski Zespół Szkół;
Edyta Obrębska, Aneta Chyczewska, Magdalena Bylińska, Magdalena Chudzyńska – Zespół Szkół; Sara
Lis, Urszula Skierkowska, Łukasz
Palmowski – Zespół Szkół STO.
Uczniowie szkół raciąskich zapraszali nauczycieli seniorów na
uroczystości, wieczornice, spotkania oraz do udziału w projektach.
Seniorzy odwzajemniali się młodzieży zaproszeniami na swoje uroczystości i udziałem we wspólnych
warsztatach.
Członkowie NKS byli zaproszeni
przez gimnazjalistów i uczniów szkół
średnich na przygotowane przez
nich, pod kierunkiem nauczycieli:
Edyty Obrębskiej i Patryka Nowakowskiego, spotkanie literacko-muzyczne „Wolność – kocham i rozumiem”. Program, wzbogacony relacją
osobistych przeżyć wiceprezesa NKS
Romana Chrzanowskiego z okresu II
wojny światowej, był wspaniałą lekcją
historii i patriotyzmu.
Jedno ze spotkań członków klubu uświetnił piękny występ Zespołu Tańca Towarzyskiego „Akcent”,
prowadzonego przez Krzysztofa
Langiewicza.
Nauczyciele emeryci byli obecni
w Publicznym Gimnazjum w Raciążu na prezentacji projektu edukacyjnego „Czego możemy nauczyć się od
twórców amatorów naszego regionu.”
Członkowie NKS wzięli udział
w warsztatach z młodzieżą pt. „Zamiana ról” w ramach projektu „Poznawaj i dziel się”. Emerytowanych
nauczycieli gościła redakcja gazetki
szkolnej Zespołu Szkół w Raciążu
„Bez tytułu – Reaktywacja”. To miłe
i ciekawe spotkanie dostarczyło seniorom wiele radości i satysfakcji
oraz dumy ze zwycięstwa redakcji
w konkursie na projekt. Emeryci

poznali sympatyczne młode osoby:
Małgosię Zabrocką, Iman Oukal,
Klaudię Żmijewską, Tomka Obrębskiego i wiele innych.
Oto niektóre wypowiedzi uczniów
na temat wspólnych spotkań.
„(…) przekazywanie wiedzy
ludziom, którzy niedawno wykonywali (…) zawód nauczyciela nie
było tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Jednak członkowie Nauczycielskiego Klubu Seniora zdecydowanie ułatwili nam to zadanie. (…).
Jakie było nasze zdziwienie, gdy seniorzy nadążali za wszystkim co robiliśmy (..) i próbowali jak najwięcej
wynieść z tych zajęć. Takiej pasji nie
da się zobaczyć u wielu uczniów!
(…) Wielopokoleniowa różnica pomiędzy nami zniknęła, co umożliwiło nam dostrzeżenie cudownych
ludzi, którzy nie chcą zatrzymywać
się w miejscu, a całą zdobytą wiedzę pochłaniają z „młodzieńczym
błyskiem w oku (…). Gdyby nie
ten projekt, nie poznalibyśmy tylu
wspaniałych ludzi, pełnych pasji,
miłości do życia, chcących czerpać
z niego jak najwięcej.
Gdyby nie Ci ludzie nasza gazetka nie zostałaby wybrana jako jedna
z trzech najlepszych prac konkursowych. Zwycięstwo w tym projekcie
zawdzięczamy głównie Nauczycielskiemu Klubowi Seniora. Właśnie
za to chcieliśmy podziękować jego
członkom. Dziękujemy.”

tkała się z emerytowanymi nauczycielami by przedstawić im bliżej
kulturę arabską. (…) My, jako redakcja, jesteśmy zachwyceni tym,
że pomiędzy nami a seniorami wytworzyła się nić współpracy, i to
jeszcze tak udanej. (…)”
[Redakcja BTR, Współpracy ciąg
dalszy, (w) Bez Tytułu – Reaktywacja 30 3/15]
P. Aneta Chyczewska wraz
z grupą uczniów Zespołu Szkół
w Raciążu zaprosiła nauczycieli seniorów na piękny montaż słowno muzyczny pt. „Mojej ojczyźnie”
oraz na spotkanie z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, które było wspaniałą lekcją
patriotyzmu poświęconą czasom
okupacji w Raciążu i okolicach. Seniorzy, panowie Norbert Szelągow-

Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku
życzy
Władzom Samorządowym Miasta Raciąż, Przyjaciołom, Sponsorom,
Sympatykom oraz Członkom Nauczycielskiego Klubu Seniora
Zarząd Klubu
„Nasza współpraca nie zakończyła się jednak na tym jednym
projekcie (…) do naszej szkoły zawitał pan Stefan Modrzejewski, prezes Klubu, który przybliżył uczniom (…) kulturę japońską.
(…) Spotkanie było pewnego rodzaju podróżą w głąb Japonii i za tę
podróż dziękujemy jeszcze raz naszemu przewodnikowi (…).
Tego typu projekty wzbogacają
nas samych w doświadczenia i wiedzę, której nie zdobylibyśmy w żadnym innym wypadku. Nasze spotkania są dowodem na to, że nie istnieją
żadne bariery pokoleniowe…”
[Małgorzata Zabrocka, b. redaktor naczelna gazetki szkolnej ZS „Bez
Tytułu – Reaktywacja”, Zamiana
ról, (w) Puls Raciąża 2 (389) 2014].
„Kontynuujemy naszą współpracę z Nauczycielskim Klubem
Seniora. (…) jedna z naszych
dziennikarek, Iman Oukal, spo-

ski i Stanisław Mączewski opowiadali o swoich przeżyciach, a Stefan
Modrzejewski zaprezentował fragmenty utworów poświęconych tragicznemu okresowi historii Polski.
Przedstawiciele NKS wzięli również udział w ciekawej lekcji
ekonomii w praktyce. Uczennice kl.
II b LO: Julia Cybulska, Maria Decker, Paulina Lewandowska i Magdalena Wielgolaska zaprezentowały interesujący projekt „[Cegłę] do
rany przyłóż”, przygotowany pod
kierunkiem nauczycielki przedmiotu Magdaleny Bylińskiej.
Bardzo interesujące dla seniorów było spotkanie pt. „Trzymaj
rękę na kasie – sprawdź zanim zaufasz”, które przygotowali uczniowie Technikum Ekonomicznego
i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Nauczycielki
uczniów – panie: Magdalena Bylińska i Magdalena Chudzyńska.

Członkowie NKS wraz z młodzieżą szkolną i nauczycielami, obejrzeli program poświęcony historii
Raciąża „Nie ma już takich miasteczek”. Przedstawili go uczniowie Zespołu Szkół STO pod kierunkiem p.
Aleksandry Maludy. Swoimi wspomnieniami podzielił się z młodzieżą
p. Norbert Szelągowski.
W ramach prac nad międzynarodowym projektem eTwinning
„10 pytań do mojej babci” uczniowie kl.VIa Szkoły Podstawowej
w Raciążu spotkali się z p. Krystyną
Chyczewską, babcią jednego z nich,
która ciekawie odpowiadała na różnorodne pytania dzieci. Opiekun
projektu – p. Piotr Grabowski.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele seniorzy wielokrotnie uczestniczyli w uroczysto-

ściach w Miejskim Zespole Szkół.
Mieli okazję oglądać piękne występy przygotowane przez uczniów.
Dzieci pamiętały także o kwiatach
dla gości. Młodzież szkół średnich
przychodziła z życzeniami i kwiatami na spotkania, organizowane
przez członków NKS z okazji święta nauczycieli. Dotychczas życzenia
w imieniu społeczności szkolnych
składali: Małgorzata Zabrocka,
Adam Rybacki, Ola Oukal, Wiktor Chrzanowski – przedstawiciele
redakcji gazetki szkolnej Zespołu
Szkół „Bez Tytułu – Reaktywacja”;
Małgorzata Kowalkowska, Małgorzata Waślicka, Izabela Rogowska,
Marlena Bogdańska, Agnieszka Kalińska, Krzysztof Lewicki, Natalia
Ciska, Marta Jeżak, Jarosław Makowski, Natalia Gawrońska, Justyna
Jaraczewska, Daria Piłat, Mateusz
Koziatek – Zespół Szkół STO.
Spotkania bożonarodzeniowe
członków NKS uświetniały swoimi występami dzieci z Miejskiego
Przedszkola. Seniorzy z ogromnym
wzruszeniem podziwiali występy najmłodszych artystów. Przedszkolaki gościły w klubie dzięki
uprzejmości p. dyrektor Iwony Karpińskiej oraz nauczycielek: Bożeny Sadowskiej, Małgorzaty Gosik,
Marzanny Karólkowskiej, Jolanty
Wszałkowskiej, Joanny Bieńkow-

skiej, Hanny Macewicz i Magdaleny
Niemczewskiej.
Nauczycielski Klub Seniora zorganizował wystawy fotograficzne
pt. „ Nauczyciele raciąskich szkół
i przedszkoli” oraz „Raciąż – podróż w czasie”. Autorem wystaw był
wiceprezes NKS Jan Chądzyński.
Uczniowie Zespołu Szkół,
po zwiedzeniu wystawy, napisali
w kronice klubu:
„Fotografie to kęsy czasu, które
można wziąć do ręki. W podziękowaniu za zaproszenie i współpracę.
Redaktorzy gazetki BT-R” oraz „Serdecznie dziękujemy za wspaniałą wystawę. Uczniowie LO,TŻ, TI ”. Wpisały się także panie dyrektorki: „To
wspaniałe ,że są ludzie, którzy chcą
w Raciążu robić coś więcej niż muszą. Gratulacje – Alicja Mazurowska”.
„Gratuluję pomysłu, zapału i pięknej
realizacji – Hanna Wyrczyńska”.
Oto kilka wypowiedzi dyrektorów raciąskich szkół na temat
współpracy międzypokoleniowej.
„Praca z młodymi ludźmi daje
wiele satysfakcji” – Pozytywne jest
to, że w radzie pedagogicznej następuje stopniowa „wymiana pokoleń”,
dzięki czemu młodzi nauczyciele mogą korzystać z doświadczenia
starszych, a starsi z zapału i pomysłów młodszych.”
[Alicja Mazurowska, Praca
z młodymi ludźmi daje wiele satysfakcji, (w) Puls Raciąża 4 (41) 2014].
„Rada Pedagogiczna to różny
przekrój „wiekowy” nauczycieli.
Efektywne wykorzystanie potencjału starszych i młodych pracowników pozwala stworzyć dobrą
atmosferę w środowisku pracy.
Wzajemny szacunek różnych grup
wiekowych uczących oraz uczniów
to podstawa dobrej pracy.”
[Maria Chyczewska b. dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
Rozmowa z autorem artykułu].
„(…) istotny jest dialog między nauczycielami mającymi różne
doświadczenia, staż pracy i podejście do procesu kształcenia. (…)
rozpoczynający karierę zawodową
młodzi nauczyciele spotykają się
z życzliwością (…), doceniana jest
ich kreatywność, ambicja i zaangażowanie. (…) ”
[Andrzej Nizielski, Zespół Szkół
STO w Raciążu szkołą marzeń …,
www.storaciaz.pl].
Przedstawione
przykłady
współpracy
międzypokoleniowej świadczą, że warto jest podejmować takie działania. Tworzenie
przestrzeni, w której poszczególne
grupy wiekowe będą współpracować i aktywnie uczestniczyć w życiu
społeczności lokalnej jest czynnością, która przynosi korzyści i służy
wzajemnemu dobru.
Stefan Modrzejewski
Prezes NKS
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Konkurs
na kartkę świąteczną
Informujemy z radością o zakończeniu konkursu organizowanego
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu na Kartkę
Świąteczną w dniu 06.12.2016 r.
Komisja w składzie: Przemysław Jasiński
– przewodniczący, Anna Opasińska – członek, Anita Rogowska – członek, przyznała 18
nagród rzeczowych dla uczniów klas podstawowych. Dodatkowo każde z dzieci uczestniczących otrzymało drobny upominek w postaci czekoladowego Mikołaja.
Nagrody otrzymali:
Klasy I
Karol Kosiński Ia – I miejsce
Mateusz Hajn Ia – wyróżnienie
Kacper Ogrodziński Ib – wyróżnienie
Wiktor Piwowarski Ia – wyróżnienie
Oliwia Adamonis Ia – wyróżnienie
Dominik Zadrożny Ia – wyróżnienie
Klasy II
Krzysztof Cieśliński IIa – I miejsce
reklama

Zuzanna Baranowska IIb – wyróżnienie
Oliwier Szelągiewicz IIc – wyróżnienie
Klasy III
Lena Białecka IIIc – I miejsce
Adam Chłopik IIIa – wyróżnienie
Kinga Cajc IIIb – wyróżnienie
Klasy IV-VI
Roksana Wawrowska VIb – I miejsce
Wiktoria Załęcka Vc – wyróżnienie
Bartosz Falkowski VIc – wyróżnienie
Dominika Aleksandrowicz IVc – wyróżnienie
Justyna Ossowska VIc – wyróżnienie
Krystian Janiszewski VIc – wyróżnienie
Zarząd spółki dziękuje Panu Dyrektorowi mgr Dariuszowi Mosakowskiemu oraz
Pani Wicedyrektor mgr Marzannie Pietrzak
za pomoc w organizacji konkursu. Dziękujemy również opiekunom klas podstawowych
oraz wszystkim pracownikom który pomogli
w tym projekcie. Podziękowania ślemy również do wszystkich dzieci które wzięły udział
w konkursie. Dziękujemy za trud i pracę włożoną w przygotowanie tych wspaniałych kart
Świątecznych.
PGKiM Raciąż
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Dopalacze
w Raciążu
Ponad 38 gramów substancji psychoaktywnych, najprawdopodobniej dopalaczy zabezpieczyli policjanci KP w Raciążu
przy udziale płońskich kryminalnych. Zatrzymana została 18-letnia dziewczyna i jej
28-letni chłopak, podejrzewani
są o posiadanie oraz udzielanie
środków odurzających.
Funkcjonariusze KP Raciąż
ustalili, że na terenie miasta
może dochodzić do udzielania
środków odurzających młodym
mieszkańcom Raciąża. Procederem tym mieli się trudnić
18-letnia mieszkanka Raciąża
i jej 28-letni chłopak. Miejscowi
stróże prawa razem z kryminalnymi z Płońska zatrzymali młodą kobietę w trakcie transakcji
jakiej dokonywała z 17-letnim
raciążaninem – sprzedała mu
0,5 grama substancji z wyglądu
przypominającej haszysz.
W czasie przeszukania
w miejscu zamieszkania chłopaka 18-latki, za szafą policjanci
znaleźli zawiniątko zawierające
ciemnobrązowe kulki wcześniej
wspomnianej substancji – w sumie 38 gramów.
Młoda kobieta i jej konkubent zostali zatrzymani. Zabezpieczoną substancję policjanci
przekazali do ekspertyzy. Podczas czynności procesowych
zatrzymani przyznali się do
sprzedawania substancji, którą
określili jako dopalacze. Oboje
mogą odpowiadać za spowodowanie zagrożenia dla życia
i zdrowia innych. Sprawa ma
charakter rozwojowy.

Potrącenie
na pasach
9 grudnia, w piątek popołudniu w Raciążu na Placu Adama Mickiewicza osobowy opel
potrącił schodzącą z przejścia
62-letnią mieszkankę Raciąża.
Oplem kierowała 53-latka z gm.
Raciąż. Piesza z obrażeniami
ciała została przewieziona do
szpitala. Jak wynika z ustaleń
kobieta doznała ogólnych potłuczeń ciała. Kierująca oplem
była trzeźwa.

Raciąż – aktualności
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Świąteczne zwyczaje,
czyli jak obchodzimy
Święta Bożego Narodzenia
W

igilią nazywamy wieczór
poprzedzający
święto Bożego Narodzenia. Jej nazwa wywodzi się z języka łacińskiego (vigilare) i oznacza
czuwanie, straż nocną, wartę. Wigilijna tradycja współcześnie kojarzona jest głównie z dwunastoma
potrawami, choinką i prezentami.
Z czym jeszcze kojarzy się nam to
szczególne święto?
Łamanie się opłatkiem jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zwyczajów świątecznych
nie tylko w Polsce, ale i na całym
świecie. Pierwsze wzmianki o łamaniu się opłatkiem w Polsce pochodzą z końca XVIII w. Zwyczaj ten
swoje korzenie bierze z początków
chrześcijaństwa. W tym okresie nie
był on jeszcze łączony z Wigilią,
lecz istniał jako symbol wspólnoty duchowej między chrześcijanami. Pierwotnie rolę opłatka pełnił
chleb, który błogosławiono i dzielono się nim z wiernymi.
Wolne miejsce przy stole jest
zwyczajem świątecznym powszechnie znanym. Zgodnie z tą tradycją
przy wigilijnym stole należy postawić jedno wolne nakrycie dla zagubionego gościa bądź wędrowca.
Wolne miejsce przy stole symbolizuje pamięć o naszych bliskich,
którzy nie mogą być z nami w cza-

Walne Zebranie
Sprawozdawcze
Członków
LKS „Błękitni”
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni” Raciąż zawiadamia członków klubu, że
zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze dn. 07.01.2017 r.
(sobota).
Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu przy ul. Sportowej 1.
o godz. 16.00 (w I terminie)
o godz. 16.30 (w II terminie)
Ze względu na wagę poruszanych tematów prosimy o niezawodne przybycie.
Zarząd Klubu
LKS „Błękitni”

Świąteczne zwyczaje są w Polsce szczególnie
ważne, pielęgnowane i przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Wigilia z pewnością należy
do najpopularniejszych z nich.
sie wigilii. Symbolika wolnego miejsca przywodzi także na myśl pamięć
o zmarłym członku rodziny.
Wiele rodzin w Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczyna dopiero
po ukazaniu się na niebie pierwszej
gwiazdy. Ten zwyczaj świąteczny
powstał na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą mieli ujrzeć Mędrcy
zmierzający do Betlejem.
Zwyczaj związany z parzystą liczbą osób przy stole nie jest już dziś
praktykowany, ale dawniej było inaczej. Najczęściej praktykowano go
w domach szlacheckich. Zgodnie
z tą tradycją nie parzysta liczba osób
przy stole miała jednej z nich przynieść cały rok nieszczęść. Szczególnie
obawiano się liczby 13, która według
biesiadników miała być najbardziej
feralna. W sytuacji, gdy liczba osób
przy wigilijnym stole była nieparzysta, zapraszano do stołu osobę
ze służby, żeby uniknąć związanego
z nieparzystą liczbą nieszczęścia.
Śpiewanie kolęd to chyba jeden z najmilszych świątecznych
zwyczajów. Również jeden z naj-

bardziej znanych i najczęściej dziś
praktykowanych. Zwyczaj śpiewania kolęd do Polski przynieśli franciszkanie, którym zawdzięczmy też
zwyczaj budowania szopek bożonarodzeniowych.
Nieodłącznym elementem świąt
Bożego Narodzenia jest choinka.
Zwyczaj jego zdobienia przyszedł
do nas z Niemiec, choinki zaczęliśmy dekorować dopiero na przełomie XVIII i XIX. Choinkę powinno
się ubierać dopiero 24 grudnia. Jej
poszczególne elementy mają swoją
symbolikę. I tak światełka to znak
przyjścia Chrystusa na świat, ozdoby są symbolem łaski Bożej, łańcuch to symbol węża – kusiciela,
a jabłka – grzechu.
Według jednej z tradycji na
świątecznym stole powinna znaleźć
się nieparzysta liczba potraw, co zaprzeczałoby zwyczajowi, według
którego symbolem potraw na wigilijnym stole jest liczba dwanaście.
Każda liczba potraw miała swój
symbol. I tak np. siedem dań symbolizowało dni tygodnia, zaś dzie-

więć dań oznaczało liczbę chórów
anielskich. Symbolika liczby dwanaście jest równie ważna – chodzi
bowiem o dwunastu apostołów.
Zgodnie tradycją pod obrus należy położyć garstkę siana. Jest ono
symbolem żłobka, w którym leżało
Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą
też spróbować wyciągnąć źdźbło siana spod obrusa. Ten, który wyciągnie najdłuższe, będzie cieszył się
największym szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku.
Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się z dwoma kolorami: zielonym i czerwonych. To
w tych barwach najczęściej przygotowywane są ozdoby świąteczne. Zieleń jest symbolem nadziei
i wierności, natomiast czerwień to
symbol krwi Chrystusa.
Święta Bożego Narodzenia to
przede wszystkim rodzinne święta.
Pamiętajmy więc w tym szczególnym czasie, by spędzić je z bliskimi
i rodziną przy wspólnym stole, śpiewając kolędy, dzieląc się opłatkiem
i obdarowując miłością. To najpiękniejszy prezent na święta. Niech
więc światło betlejemskie rozjaśnia
swym ciepłem i radością nasze serca. Wesołych Świąt!
Opracowała
Marianna Góralska
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Akcja policyjna
„Biała wstążka”
Komisariat Policji w Raciążu przez blisko 2 tygodnie prowadził w naszym mieście wszelkiego
rodzaju szkolenia i spotkania związane z przemocą wobec kobiet.
W dniach 25.11-10.12.2016 r.
policjanci przeprowadzili szereg
działań w ramach Kampanii „Biała Wstążka”, której głównym celem
jest zatrzymanie i przeciwstawienie
się stosowaniu przemocy wobec kobiet. Kampania jest stworzona przez
mężczyzn i głównie do nich skierowana. W Raciążu odbywała się ona
po raz pierwszy.
W naszym mieście zauważyć
można było w tym czasie wielu
mężczyzn, którzy nosili białe wstążki. To symbol sprzeciwu wobec
przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Ponadto stanowi ono osobiste zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie
będzie przede wszystkim stosować
i akceptować, ale także milczeć na
temat przemocy wobec kobiet.
Kampania odbiła się szerokim
echem w Raciążu. Wielu mieszkańców chętnie uczestniczyła w propagowaniu akcji i aktywnie włączyła
się w jej promowanie. Do udziału
w kampanii bardzo licznie włączyła się młodzież z raciąskich szkół
(MZS, ZS, SLO), nauczyciele i samorządowcy. W akcji udział wzięły
również organizacje pozarządowe,
instytucje i prywatne firmy.
Inauguracja Kampanii „Biała wstążka” odbyła się 25.11.2016

r. w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu. Młodszy
aspirant Robert Kędzierski zapre-

zentował młodzieży i zaproszonym
gościom cele akcji i jej znaczenie.
Ale przede wszystkim poinformował jak sporym problemem jest stosowanie przemocy wobec kobiet.
Przedstawił również sposoby na
zatrzymanie i przeciwstawienie się
temu procederowi.
Działania kampanii miały szeroką skalę. W naszym mieście rozdano kilkadziesiąt białych wstążeczek – symboli kampanii. Stanowiły
one nie tylko znak jednoczenia się
z ofiarami, ale propagowanie idei
kampanii. Zwracały one bowiem
uwagę wielu osób, które dopytywały co one symbolizują i w ten prosty
sposób informacja roznosiła się po

co raz większej ilości osób. Ponadto w Raciążu rozdawane były ulotki
oraz zawieszane plakaty informu-

jące zarówno o ideach kampanii,
jak i o tym, gdzie ofiary przemocy
mogą znaleźć fachową pomoc.
Spotkanie
podsumowujące działania kampanii odbyło się
w piątek – 9 grudnia w Miejskim
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. Wzięli w nim udział
policjanci z raciąskiego komisariatu oraz Burmistrza Miasta Raciąża Mariusz Godlewski , Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Czerwińska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Walczewska,
Dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji Artur
Adamski, Dyrektor Centrum Zdro-

wia „Szansa” Maria Podolska, Komendant Komisariatu Policji w Raciążu kom. Andrzej Mikołajewski,
Dyrektor STO w Raciążu Włodzimierz Kosiorek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Elżbieta Kosiorek, pedagog szkolna z MZS w Raciążu Edyta
Waśniewska, pedagog szkolna z ZS
w Raciążu Ewa Szelągowska, członkowie Gminnej i Miejskiej komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Komisji
Interdyscyplinarnych działających
przy na terenie miasta i gminy Raciąż. Podczas spotkania omówiono
działania podejmowane przez policjantów raciąskiego komisariatu
w związku z akcją „Biała wstążka”.
Ponadto podsumowano pracę ko-

misji interdyscyplinarnych działających na terenie miasta i gminy
Raciąż. Mł. asp. Robert Kędzierski
przedstawił prezentację ukazującą
skalę przemocy domowej na terenie miasta i gminy Raciąż w porównaniu do lat ubiegłych. Dane oszacowane były na podstawie ilości
wdrożonych procedur „Niebieska
Karta”. Wnioski są jednak pokrzepiające, z każdym rokiem na terenie
naszego miasta zmniejsza się ilość
ich zakładania. W trakcie spotkania omówione zostały także problemy, z jakimi na co dzień borykają
się członkowie ww. komisji. Zgromadzeni w MCKSiR uczestnicy
żywiołowo dyskutowali i przedstawiali swoje pomysły na rozwiązanie powyższych problemów. Dyskusja okazała się niezwykle cenna,

a propozycje i sposoby radzenia sobie z przemocą warte rozważenia.
Przedstawione zostały także mocne
i słabe strony działalności komisji.
Z przeprowadzonej rozmowy
wyciągnięto wnioski i stworzono
cele do realizacji w nadchodzącym
2017 roku. Są to m.in.:
– Utworzenie poradni terapii
rodzinnej na terenie Raciąża;
– Spotkanie z przedstawicielami
komisji interdyscyplinarnych z terenu
powiatu płońskiego celem wymiany
doświadczeń (I kwartał 2017 roku);
– Zaproszenie do udziału w spotkaniu zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu płońskiego
przedstawicieli Prokuratury Rejonowej z Płońska, Sądu Rejonowego
w Płońsku, Szpitala Powiatowego;
– Przekazanie do instytucji
służby zdrowia Informacji dotyczących wydawania bezpłatnych
zaświadczeń lekarskich dla ofiary
przemocy domowej.
Kampanię „Biała wstążka” przeprowadzoną w Raciążu można
uznać za bardzo udaną. Udało się
ją przeprowadzić na bardzo szeroką skalę. Ponadto zaangażowało się
w nią wielu mieszkańców naszego
miasta. Miejmy nadzieję, że przyniesie ona pożądany efekt. Porusza ona
bowiem niezwykle ważną tematykę.
Choć żyjemy w XXI wieku problem
przemocy wobec kobiet jest wciąż
obecny. Ważne jest by edukować
jak można sobie z nią radzić i gdzie
korzystać z pomocy w razie potrzeby. Gratulujemy policjantom dobrze
przeprowadzonej kampanii i życzymy jak najmniej zgłoszeń dotyczących przemocy domowej.
Paula
(przy współpracy z mł. asp.
Robertem Kędzierskim)
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Turniej Mikołajkowy Oldboyów
w Hali Sportowo-Widowiskowej
w Baboszewie
4 grudnia 2016 r. odbył się IX
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej Oldboyów o
Puchar firmy ART-DAN. Rozegranych zostało 16 meczów, 12 w części eliminacyjnej i 4 w części półfinałowej i finałowej. W turnieju wzięło
udział 8 drużyn: Elektrownia Bełchatów, Oldboys Przasnysz, Oldboys
Żuromin, Oldboy Płońsk, PAL-ROB
Płońsk, Oldboy Orzeł Siedlin, Oldboy Nowe Miasto i Oldboy Baboszewo. W trakcie rozgrywek najmłodszych kibiców odwiedzili Górnik
i Święty Mikołaj, którzy rozdawali
słodkie prezenty. Każdy z obecnych
osób mógł wziąć udział w loterii, w
której można było wygrać m.in. rower, drukarkę i drona.
Najlepszym strzelcem turnieju został Marek Charzyński (Old-

boy Baboszewo), który dla swojej
drużyny zdobył 7 goli. Najlepszym
bramkarzem – Tomasz Kuligowski
(PAL-ROB Płońsk). Natomiast zawodnikiem Fair Play został Zbigniew
Suski (Elektrownia Bełchatów).
Klasyfikacja końcowa:
Miejsce I – PAL-ROB Płońsk
Miejsce II – Oldboy Płońsk
Miejsce III – Oldboy Baboszewo
Miejsce IV – Elektrownia Bełchatów
Miejsce V – Oldboy Orzeł Siedlin
Miejsce VI – Oldboys Przasnysz
Miejsce VII – Oldboys Żuromin
Miejsce VIII – Oldboy Nowe Miasto.
Paulina Lewandowska
Przemysław Cytloch
Hala Sportowo-Widowiskowa
w Baboszewie
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Królowe piłkarskiej jesieni
N

ie tak dawno pisaliśmy
o pierwszym w historii
meczu Orląt Baboszewo
sekcji kobiecej w rozgrywkach
IV ligi kobiet grupy mazowieckiej. Sięgając do statystyk z tego
pamiętnego meczu Mszczonów
– Baboszewo, zakończonego wynikiem 0:8, zadawane najczęściej
pytanie, jakie usłyszeli zawodnicy i trener brzmiało: czy jest to
powtarzalne; czy będziecie wygrywać; czy powtórzycie takie
wysokie wyniki; czy to jednorazowy piłkarski fuks? Na tę odpowiedź trzeba było poczekać do
zakończenia rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2016/2017. Układ
tabeli, który jest najważniejszym
wyznacznikiem w piłce nożnej
na zakończenie rundy wygląda
następująco: Orlęta Baboszewo
– sekcja kobieca zajmują pierwsze miejsce, wygrywając 9 meczów i raz remisując! Przez całą
rundę Baboszewianki uzbierały 28 punktów. Bilans bramkowy
z całej rundy to 44 strzelone i 7
straconych. Przewaga nad drugą drużyną w tabeli, Warszawską Akademią Piłkarską wynosi
8 punktów, co daje zdecydowane
miejsce w „fotelu lidera” lub jak
kto woli bardziej kobieco – „Królowe rundy jesiennej”. Ogólna tabela całej IV ligi w Polsce wygląda także znakomicie dla drużyny
Orląt Baboszewo, która zajmuje

wysokie drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie z Małopolski Pogorzanka Pogorzyce, która
wygrała wszystkie 8 meczów.
Trudno nie zauważyć, że w drużynie panuje dobra atmosfera. Wszystkie piłkarki z Baboszewa, w listopadzie już po zakończeniu ligi, brały
udział w zawodach sportowych z ramienia Szkolnego Związku Sportowego w halową piłkę nożną. Piłkarki uczęszczające do szkół średnich
wygrały Mistrzostwo Powiatu Płońskiego i zdobyły Wicemistrzostwo
Rejonu Ciechanowskiego. Młodsze
zawodniczki reprezentujące Gimnazjum Baboszewo powtórzyły wyczyn
starszych koleżanek i wygrały Mistrzostwo Powiatu oraz Mistrzostwo
Rejonu Ciechanowskiego.
Na zakończenie trzeba bardzo
mocno pochwalić całą drużynę za
etykę i sportową postawę, dającą
wzór do naśladowania dla wszystkich sportowców. Orlęta Baboszewo to nie tylko klub, ale także kibice, którzy wiernie wspierają swoje
piłkarki. Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku pragniemy życzyć wszystkim
wesołych rodzinnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
Ze sportowym pozdrowieniem
„Do siego roku”.
Głos sportowy Baboszewa
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Kronika OSP
Zdarzenie nr 144/2016
18.11.2016 r. – Usunięcie konaru drzewa
w miejscowości Krajkowo (gm. Raciąż).
Zdarzenie nr 145/2016
19.11.2016 r. – Zwisająca rynna z dachu kościoła – Raciąż, ul. Wolności.
Zdarzenie nr 146/2016
19.11.2016 r. – Sadze w kominie w domu jednorodzinnym w Krajkowie (gm. Raciąż).
Zdarzenie nr 147/2016
25.11.2016 r. – Otwieranie drzwi – zabarykadowany mężczyzna (pomoc policji)- Raciąż,
ul. Nadrzeczna.
Zdarzenie nr 148/2016
28.11.2016 r. – Otwieranie drzwi w domu jednorodzinnym – Gralewo (gm. Raciąż).
Zdarzenie nr 149/2016
01.12.2016 r. – PKN Orlen po raz kolejny wspiera OSP Raciąż. Ponad 160 zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnych z Polski
otrzymało darowizny na realizacje projektów
służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa społecznego. Łączna kwota dotacji sięgnęła
w tym roku 900 tys. złotych. Symboliczne czeki
zostały wręczone przedstawicielom zawodowych
i ochotniczych straży pożarnych podczas uroczystego spotkania w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wsparcia strażakom udzielił w tym roku
PKN ORLEN, a także spółka Grupy ORLEN,
jak ANWIL oraz Orlen Upstream. Program pomocy strażom pożarnym to projekt realizowany
w ramach Strategii CSR PKN ORLEN. Zakłada
ona m.in. taki sposób działania Grupy ORLEN,
aby była ona postrzegana jako partnerstwo wobec społeczności lokalnej, aktywnie wpływające
na pozytywne zmiany w otoczeniu. Wśród gości
specjalnych na uroczystości obecny był m.in. Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnej
st. bryg. Marek Jasiński oraz wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem Piotr Małachowski.
Zdarzenie nr 150/2016
02.12.2016 r. – Usuwanie powalonego drzewa
z drogi w miejscowości Kaczorowy (gm. Raciąż).
Zdarzenie nr 151/2016
02.12.2016 r. – Usuwanie powalonego drzewa
z drogi w miejscowości Krajkowo (gm. Raciąż).
Zdarzenie 152/2016
02.12.2016 r. – Usuwanie powalonego drzewa
z drogi w miejscowości Bielany (gm. Raciąż).
Zdarzenie 153/2016
02.12.2016 r. – Usuwanie powalonego drzewa z drogi w miejscowości Kraszewo Czubaki
(gm. Raciąż).
Zdarzenie 154/2016
02.12.2016 r. – Człowiek w studni (zawróceni
z drogi) – miejscowość Siemiątkowo (gm. Raciąż).
Zdarzenie 155/2016
02.12.2016 r. – Pożar transformatora w miejscowości Pęsy (gm. Raciąż).
Więcej informacji na stronie www.ospraciaz.
pl i www.facebook.com/ospraciaz/
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Raciąska Szlachetna Paczka
W weekend 10-11 grudnia w Raciążu, tak jak i wielu innych miastach, odbył
się kolejny Finał Szlachetnej Paczki. Paczki
zostały przekazane 32 rodzinom z miasta
i gminy Raciąż. Paczki dla potrzebujących
rodzin przygotowali także uczniowie Zespołu Szkół w Raciążu oraz PGKiM w Raciążu.
Największa paczka dla jednej rodziny to 58
kartonów, zaś najwyższa wartość paczki wyniosła 12 000 zł. to niezwykle budujące, że
udało się w tak wspaniały sposób pomóc
ludziom z najbliższego otoczenia. Radość
na twarzach obdarowanych była bezcenna.
Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach Raciążanie równie chętnie będą wspierać potrzebujących mieszkańców naszego miasta.
A zaangażowanie darczyńców i wolontariuszy będzie równie duże.
W naszym mieście liderką była Marlena Kopcińska (która osobiście wzięła pod
opiekę 5 rodzin), ponadto działało 12 wolontariuszy: Agata Daria Trzcińska, Anna

Wagner, Anna Piotrowska, Anna Gawrońska, Katarzyna Figurska, Ola Cholińska,
Natalia Gołębiowska,
Sarah Ashayer, Iga Kolos, Klaudia Żmijewska
i Marzena Krawczyk.
W rozwożeniu paczek pomagali: Patryk Baczewski oraz
strażacy – Grzegorz
Wawrowski,
Dawid
Smoleński, Kuba Cieślak, Kuba Kornacki,
Krzysztof Lorenc, Krystian Kisiel, Kuba Małecki i Dariusz Dobrosielski.
Ponadto szczególną pomocą przy organizacji akcji wykazali się: Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski, MCKSiR w Raciążu, Dyrektor SLO Andrzej
Nizielski, Abc Tomasz Wawrowski, Hur-

townia Saniuk, Maciek Machciński Pizzeria oraz Alicja Olszewska. To właśnie dzięki tym osobom możliwa była organizacja
poczęstunku dla darczyńców.
Red.
(w oparciu o info przekazane przez
liderkę Marlenę Kopcińską)

Wieści z parafii
Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom 2016
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to
jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji
charytatywnych w Polsce. Pierwsza świeca Caritas zapłonęła w polskich domach
w 1993 roku. Od 21 lat dzięki rozprowadzaniu świec Caritas corocznie otacza opieką
tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, m.in.
poprzez dożywianie, zapewnienie pomocy
edukacyjnych oraz letniego wypoczynku.
Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy,
w tym roku dzieciom uchodźców z Syrii.

Dzień Imienin Księdza Proboszcza Wiesława Kosińskiego
Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie. Życzymy
Ci, Dostojny Solenizancie, prawdziwej,
apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże
plany. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz,
będzie źródłem siły i radości z wykonywanej
przez Księdza służby w parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu. Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas

nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci abyś szedł przez życie, jak dotąd
z dobrocią w sercu, otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię
wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu Słowa Bożego,
a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze
w swojej opiece. Szczęść Boże.

Zbiórka żywności dla początkujących 09-10.12.2016 r.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem naszej parafianki Caritas i młodzieży, która zaangażowała się
w zbiórkę produktów żywnościowych dla
najbardziej potrzebujących w markecie
Biedronka. Serdeczne Bóg zapłać Właścicielom i Kierownictwu Biedronki za
umożliwienie zbiórki.

Święty Mikołaj przyniósł dzieciom prezenty – 11.12.2016 r.
11 grudnia po Mszy świętej o godz. 10
św. Mikołaj rozdał paczki ze słodyczami dla
najmłodszych. W tym roku dzięki hojności
wielu dobrych ludzi Biskup Mikołaj rozdał

280 paczek. Serdecznie dziękujemy naszej
parafialnej Akcji Katolickiej, która podjęła się zorganizowania mikołajek dla dzieci.
Szczególne podziękowania kierujemy pod
adresem wszystkich naszych sponsorów,
bez których niemożliwe byłoby zorganizowanie tego wydarzenia. Sponsorami
są: Bank Spółdzielczy w Raciążu, Polmlek Raciąż, GS Samopomoc, Pan Maciej
Zalewski, Pan Jacek Sendal, Państwo Miklewscy, Państwo Marszał, ks. Piotr Wilkowski, Pani Alicja Rybacka, Pan Andrzej
Adamski, Pani Janina Karpińska, Państwo
Cybulscy, Państwo Mączewscy, Firma
WUKAU – Pan Wiesław Popowski, Pan
Mariusz Prusak i Pan Andrzej Sendal oraz
wszyscy, którzy wrzucili choćby przysłowiową złotówkę do puszki na ten cel.

Rekolekcje Adwentowe 2016
W dniach od 11 do 13 grudnia 2016
roku odbyły się rekolekcje adwentowe,
które poprowadził ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.
Ks. Sebastian Krupniewski
Parafia Raciąż
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Sportowy weekend w Hali SportowoWidowiskowej w Baboszewie
W miniony weekend 17 i 18 grudnia 2016 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie odbyły się kolejno Grand
Prix Tenisa Stołowego Gminy Baboszewo Edycja XIV i III kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej Edycja XV sezon 2016-2017.
W sobotę zakończono tegoroczną edycję Tenisa Stołowego,
w której w sumie udział wzięło 80 zawodników. Po trzech turniejach które kolejno odbywały się 19 marca, 24 września i 17
grudnia klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
Kategoria: Dziewczęta rocznik 2006 i młodsze
I miejsce: Maja Stańczak – SP Siedlin
II miejsce: Weronika Marciniak – SP Unieck
III miejsce: Zofia Jankowska – SP Sarbiewo
Kategoria: Chłopcy rocznik 2006 i młodsi
I miejsce: Kacper Stańczak – SP Siedlin
II miejsce: Bartosz Szatkowski – SP Siedlin
III miejsce: Adam Dąbrowski – SP Baboszewo
Kategoria: Dziewczęta rocznik 2003-2005
I miejsce: Julita Karwowska – PGP Płońsk
II miejsce: Maja Stańczak – SP Siedlin
III miejsce: Julia Krysiak – SP Unieck
Kategoria:Chłopcy rocznik 2003-2005
I miejsce: Łukasz Brzeszkiewicz – G 1 Płońsk
II miejsce: Karol Dąbrowski – G Baboszewo
III miejsce: Kacper Stańczak – SP Siedlin

II miejsce: Anna Marciniak – Sierakowo
III miejsce: Aneta Kwasiborska – Kodłutowo

Natomiast w niedzielę rozegrana została III
kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej, Edycja XV sezon 2016-2017. W niedzielnym turnieju strzelono 33 gole, najlepszym strzelcem III kolejki został Zajączkowski Patryk (ArtDan). Najlepszym
strzelcem po III kolejce jest Daniel Piotrowski
(Myken & Champion) z ilością 7 bramek. Dotychczas w XV Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej
strzelono 98 bramek.

Kategoria: Dziewczęta rocznik 1997-2002
I miejsce: Marcelina Pęczyńska – ZS 2 Płońsk
II miejsce: Angelika Krysiak – ZS 1 Płońsk
III miejsce: Paulina Strzeszewska – G Kroczewo
Kategoria: Chłopcy rocznik 1997-2002
I miejsce: Łukasz Brzeszkiewicz – G1 Płońsk
II miejsce: Adam Rakowski -ZS 2 Płońsk
III miejsce: Jakub Pasierowski – ART Olsztyn
Kategoria: Amator – mężczyźni – rocznik
nieograniczony (bez licencji PZTS)
I miejsce: Marek Włodarski – Płońsk
II miejsce: Adrian Kozaczuk – Gawłowo
III miejsce: Błażej Podolski – Góra
Kategoria: Open – kobiety – rocznik 1996 i starsze
I miejsce: Anna Stańczak – Jeżewo

II miejsce: Marek Włodarski – Płońsk
III miejsce: Jakub Pasierowski – Rybitwy

Kategoria: Open – mężczyźni – rocznik nieograniczony
I miejsce: Adrian Kozaczuk – Gawłowo

Klasyfikacja końcowa w III kolejce:
I miejsce: Art-Dan
II miejsce: Myken & Champion
III miejsce: Nextnet
IV miejsce: Huragan
V miejsce: Oldboy Baboszewo
VI miejsce: ADL Lewandowscy
VII miejsce: MKS Mazovia Błomino
VIII miejsce: Liberpol
IX miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
Klasyfikacja końcowa po III kolejkach:
I miejsce: Myken & Champion
II miejsce: Nextnet
III miejsce: Oldboy Baboszewo
IV miejsce: ADL Lewandowscy
V miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
VI miejsce: Art-Dan
VII miejsce: Huragan
VIII miejsce: MKS Mazovia Błomino
IX miejsce: Liberpol
Sportowym akcentem kończymy rok 2016 r. A już na początku 2017 roku zapraszamy na IV kolejkę Halowej Ligi Piłki
Nożnej, która odbędzie się 22 stycznia od godziny 9.
W związku z nadchodzącymi świętami, wszystkim sympatykom sportu, kibicom i zawodnikom chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, spełnienie najskrytszych marzeń
oraz wiele radości w nadchodzącym roku – Pracownicy Hali
Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie.
Paulina Lewandowska
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Kronika Historyczna
Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński.

Listy z podróży
doktora Romana Wnorowskiego
(dalszy ciąg)
Po przejechaniu mostu na Donie, wjeżdżamy na stop kazaków Dońskich, – w kraj
nowy, gdzie inni są ludzie i inne zwyczaje. Kozacy wszyscy w ogóle służąc woskowo,
widocznie mało dbają o ziemię; ztąd auły,
a raczej stannice, rozrzucone po brzegach
rzek i rzeczek, są jeszcze brudniejsze od poprzednio opisanych. Ubierają się odpowiednio, każdy z nich uzbrojony, a opowiadano
mi że dawniej, nawet do uprawy roli chodzili z rusznicą.
Przed okiem mojem rozciągał się step
magi, równy i bez kresu, pokryty suchemi bużanami; bardzo rzadko mały strumyk, stannica z biedną cerkiewką, lub wzgórze, urozmaicały monotonny widok. Za to spotykałem
często ogromne tubany koni, bydła i owiec tysiącami; wszystko to gromadziło się przy stertach, odżywiając się po srogiej zimie. Podczas
pory zimowej bywają na stepach ogromne zawieje, niszczące czasami całe stada bydła; to
które schronić się zdołało przed śmiercią – podług słów tamtejszych mieszkańców – obgryza wzajemnie sobie z głodu sierść i ogony !
Wjechałem dalej w kraj kozaków Czarnomorskich, którzy od Dońskich różnią się
strojem i prawami odmiennemi; mieszkają jak tamci na stepie. Ze stacyą „Aiewynomysku” przejeżdża się przez Kuhań, do kraju kozaków Kubańskich i linowych – bardzo
wojowniczych. Widok monotonny cokolwiek
zmieniać się zaczyna; spotykam już niewielkie wzgórza, gdzieniegdzie zarośla karłowatych dębów, strumyki częstsze i wreszcie dojeżdżam do kopalni węgla, do tak zwanych
szacht. Te pokłady węgla zaczęto eksplorować
tu niedawno;
Należą one głównie do dwóch przedsiębiorców: do słynnego z przedsiębierstw i boreklama

gactw Polakowa i do p.Sł... ożenionego z p-ną
L. Z Płocka. Ten ostatni wziąwszy dzierżawę
za stosunkowo niską cenę, robi robi podobno
dobre interesa. Węgiel wydobyty z kopalni –
przeważnie kostkowy – służy na opał dróg żelaznych, statków i miasta Rostowa. Zbyt jego
podonno jest łatwy i obszerny.
Kolej żelazna idąc po prawym brzegu Kubana; przerzyna tę rzękę znowu i przechodzi
przez okolicę więwu i przechodzi przez okolicę węcej urozmaiconą. Oprócz aułów ustannie, nadzwyczaj dużo życia okolicy dodają
kolonie niemieckie. Przez step, który stopniowo się stawał coraz więcej pagórkowatym,
dojechałem do stacyi „Mineralne wody”. –
Widok odkrył się oczom moim cudowny! Jak
cudem wyrosły przedemną wzgórza Fiiatigorskiej równiny; jedna z gór, skalisty Mazuk
po lewej stronie drogi, inne po prawej, stanowią odrostki pasma gór Kaukazkich. Ztądto
jedzie się do sławnego. Piatigorska, w okolicy którego znajdują się źródła wód leczniczych, bardzo rozmartego składu. W samym
Piatigorsku siarczane, w Żelaznowocku żelazne z temeraturą od 11 do 40o solno-alkaliczne w Esentakach i t. d. Piatigorsk oddalony jest od stacyi drogi żelaznej wiorst 18,
lecz komunikacyę urządzono bardzo wygodną, gdyż chodzą karetki o oddzielne powozy
zwące się faetonami.
Przejechawszy dalej. Oko podróżnika
spostrzega na prawo szczyt i stoki wyniosłego Elbruzu (18,500 stóp na poziom morza),
pokrytego obecnie prawie całkowicie śniegiem. Patrząc wówczas na tego olbrzyma,
zdawało mi się, że znajduję się oddalonym
od niego zaledwie o wiorst kilka, tymczasem
w rzeczywistości odległość tej góry, przenosiła wiorst 200!
Stopniowo, dokoła drogi, widziałem teraz
najpierw małe, potem coraz większe wzgórza

i góry. Wśród nich gdzieniegdzie wioski z donami odmiennej budowy. Auły położone przy
podróżu gór składają się z domów bez dachów
i z dachami. W nich mieszkają Kubardzincy
i Górcy; lud to biedny, nadzwyczaj brudny,
ale każdy ciągle uzbrojony. Ludzie ci trudnią
się uprawą roli, chowem bydła, owiec, oraz
grabierzą. Grabierz u nich nie uważa się za
występek, owszem tworzy rodzaj oddzielnej
waleczności, którą się chlubią. Bardzo wielu
z tych ludzi oddaje się wyłącznie temu rzemiosłu. Podróżnych obdzierają, a stawiających opór zabijają; lecz jeżeli zgłosisz się do
nich jako gość, jesteś dla gospodarza osobą
świętą. Za gościa swego Kubardziniec da się
porąbać w sztuki, on prowadzi go sam wszędzie i strzeże jak oga w głowie. – Gość nigdy
nie powinien nic chwalić, bo w tej chwili gospodarza przedmiot który się podobał gościowi oddaje mu na własność, ale w zamian
chwali przedmiot jaki u gościa i ten wypada
koniecznie mu podarować. Mówią własnym
swoim językiem, po rossyjsku słabo umieją,
ale rozmówić się można.
Droga dalej idzie doliną Tereku, otoczona
dawniej nieprzebytemi lasami – dziś wszystko wycięte. Auły są częstsze i pomieszane
z niemieckiemi kolaniami; rzeczki i strumyki
bardzo często przecinają drogę, wszystkie płynąc do Tereku. Nareszcie wjeżdzą się do tak
nazwanej doliny Władikaukazkiej przez ciasny w górach wąwóz. Dolina ta bardzo nizko
położona, z początku błotnista , a teraz nawet
prawie cała zatopiona w wodzie, rozszerza
się dalej i staje się zupełnie suchą. Wreszcie
pozostawiając Terek na prawo, dojechałem
do Władikaukazu, ostatniej stacyi na której
miałem się pożegnać na dość długo z koleją
żelazną, a przygotować do podróży na kołach, czyli na tak zwanych „perekładnych”.
Ze stacyi do miasta Władikaukazu jedzie

się wygodnemi dorożkami (faetonami) parąkonnemi za opłatą kop. 40 za kurs, a chcąc jechać dalej, nie zatrzymując się dłużej w mieście, należy skierować się wprost na pocztę
i zapisać się na karetkę, która chodzi dwa
razy dziennie do Tyfisu.
Władikaukaz, miejsce przebywania głównodowodzącego wojskami kraju Terektu, położony nad rzeką Terek, która przepływa
przez środek miasta, ma mieszkańców 18,000.
Miasto jest dość duże, ulice główne brukowane i szerokie, boczne zaś brudne i błotniaste,
domy są piętrowe w stylu wschodnim, ładny bulwar przerzyna miasto, którego środek nadto ozdobiony jest dwoma czy trzema
ogrodami; hotele bardzo porządne. Drożyzna
tu w porównaniu z Warszawą wielka; za numer w hotelu jaki w Warszawie kosztuje kop.
30 tu zapłacić trzeba rs. 3. W restauracyach
jedzenie dobre, są kuchnie polskie, lecz w ogóle cena porcyj straszliwa.
Prędko starałem się uciec z Władikaukazu, sądząc, że dalej będzie mniej drogo, i na
drugi dzień rano karetką pocztową w kabryolecie wyjechałem do Tfisu.
Wehikuł ten pocztowy, bardzo wygodny, wychodzi dwa razy dziennie, rano i po
południu. Poranny w połowie drugi nocuje, jadący więcnim mogą całą podróż dniem
odbyć. Z Władikaukazu wydaje się że góry
są tuż przy mieście, jednak potrzeba przejechać pięć wiorst drogi, zanim pomiędzy nie
się danie. Do samego Tyfisu jedzie się drogą
bitą zwaną wojenno-gruzińską, którą zaczęto budować jeszcze w roku 1824, a skończono przy Ks. Barytyńskim. Po pięciu wiorstach wjeżdzą się w góry i zdaje się że dalej
zupełnie nie ma wyjścia; droga idzie po lewej stronie Tereku, którego wody płynąc wydają ogłuszający szum.
(dok. nast.)
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