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Odzyskaliśmy budynek dawnego
Ośrodka Zdrowia w Baboszewie
29 listopada na XLI Sesji Rady Powiatu Płońskiego większością głosów radnych została podjęta uchwała o przekazaniu w formie darowizny, a więc bezpłatnie gminie Baboszewo nieruchomości o powierzchni 14 arów przy ulicy Brodeckich 7 z budynkiem
stanowiącym w przeszłości Ośrodek Zdrowia w Baboszewie.
Str. 2

I Forum Przedsiębiorczości
Gminy Baboszewo
W Dworze Mystkowo 8 grudnia miało miejsce spotkanie działających lokalnie przedsiębiorców z władzami gminy oraz z przedstawicielami samorządu powiatowego
i wojewódzkiego pod nazwą „I Forum Przedsiębiorczości Gminy Baboszewo”. Pomysłodawcą spotkania był samorząd gminny, który już od jakiegoś czasu zamierzał zaprosić przedsiębiorców do wspólnej dyskusji.
Więcej str. 4

Raciąż

Baboszewo

Wigilia Miejska
Boże Narodzenie to piękne święto o zwyczajach i tradycjach znanych nam wszystkim.
My, mieszkańcy Raciąża i okolic mamy już swoją własną tradycję. Co roku – od pięciu
już lat – spotykamy się w niedzielę poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia w centrum miasta na Wigilii Miejskiej. To wspaniała okazja by wspólnie kolędować, podzielić się symbolicznie chlebem czy złożyć sobie życzenia. Tak było i w tym roku.
Str. 12-13

Otwarci
na pomoc
Artur Adamski – znamy go jako Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu,
którym jest już od ponad 4 lat. Coraz częściej
daje się też nam poznać jako osoba angażująca się oraz inicjująca liczne działania prospołeczne.
Str 11
W poprzednim numerze Pulsu, w tekście "Pluton strzelecki w Raciążu" zabrakło informacji
o autorce poniższego zdjęcia. Wykonała je Magdalena Krygier podczas inscenizacji wybuchu
Powstania Warszawskiego 1 sierpnia w Raciążu. Pozostałe zdjęcia zostały zaczerpnięte z fanpage plutonu. Najmocniej przepraszamy za pominięcie tej waznej informacji.
Redakcja

Złote i Diamentowe Gody
w Gminie Baboszewo
Dzień 13 grudnia 2017 roku był wyjątkowym dniem dla par małżeńskich z terenu
gminy Baboszewo, które obchodziły 50-lecie i 60-lecie małżeństwa. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się z tej okazji uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Str. 8-9
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XXXV Sesja Rady
Gminy Baboszewo
24 listopada po raz XXXV obradowali baboszewscy radni.

Odzyskaliśmy budynek
dawnego Ośrodka
Zdrowia w Baboszewie
29 listopada na XLI Sesji Rady
Powiatu Płońskiego większością
głosów radnych została podjęta uchwała o przekazaniu w formie darowizny, a więc bezpłatnie
gminie Baboszewo nieruchomości o powierzchni 14 arów przy
ulicy Brodeckich 7 z budynkiem
stanowiącym w przeszłości Ośrodek Zdrowia w Baboszewie. Jako
samorząd gminny zabiegaliśmy
o to od ponad 2 lat! wymieniając korespondencję i występując
kilka razy w tej sprawie na forum
Rady Powiatu.
Budynek oczywiście wymaga remontu, który chcemy przeprowadzić
w 2018 r. Na ten cel na chwilę obecną
w projekcie budżetu na przyszły rok
zarezerwowano 250 000 zł. Chcemy aby zmodernizowany budynek

w pełni służył mieszkańcom naszej
gminy i był efektywnie wykorzystany. Na razie ze strony Dyrektora
Szpitala w Płońsku padła propozycja utworzenia w wyremontowanym
budynku chociaż jednego gabinetu służącego usługom specjalistycznym, w ramach szpitalnego kontraktu, co bardzo cieszy. Na pewno
pozostaną też dotychczasowe usługi
świadczone teraz w tym budynku.
Czy będzie coś więcej? Zobaczymy.
O dalszych planach i decyzjach w tej
sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco ale na razie wstrzymujemy się ze wszelkimi odpowiedziami na pytania, które zapewne się
pojawią, do czasu podpisania aktu
notarialnego oraz dalszych uzgodnień w tej sprawie.
Tomasz Sobecki

W pierwszej kolejności zadecydowano o wysokości stawki 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 52,49 zł/1 dt do 40 zł/1 dt. Tym

samym wysokość stawki podatku
rolnego pozostaje na takim samym
poziomie, jak w roku ubiegłym.
Ponadto uchwalony został „Roczny Program Współpracy Gminy Baboszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018”. Zadania
priorytetowe, określone w Programie,
realizowane przez Gminę Baboszewo we współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi to w szczególności:

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób, ograniczanie
marginalizacji i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu; upowszechnianie kultury fizycznej wśród
mieszkańców Gminy Baboszewo poprzez organizację imprez sportowych
i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleń
sportowych; promocja i objęcie patronatem młodzieżowych kół wolontariatu. Rada zaplanowała środki na
dotacje celowe udzielane podmiotom
Programu, w ramach trybów przewidzianych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku w wysokośći około
160.000,00 zł.
Radni podjęli także ucchwałę
w sprawie zmiany dotychczasowej
nazwy ulicy na ulicę 19 Stycznia.
Podczas listopadowej sesji dokonano również zmian w tegorocznym
budżecie. Zabezpieczono 9 tys. zł na
zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Baboszewie, ponad 12
tys. zł na zakup pomp zatapialnych
do ścieków oraz 10 tys. zł na zakup
dodatkowych koszy na odpady.
Anita Groszyk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę
oraz złożyć moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności
– życzy„Akademia Dobra”
Gminny Wolontariat
przy Szkole Podstawowej w Baboszewie
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Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

2018 – rok ciężkiej pracy
Drodzy mieszkańcy,
Już wkrótce Święta Bożego Narodzenia, czas wieczerzy
wigilijnej, uczestnictwa w Pasterce, spotkań rodzinnych, czas
poszanowania tradycji i zwyczajów. Jednym z naszych lokalnych
zwyczajów są spotkania na plenerowej Wigilii przed Urzędem
Miejskim. Cieszę się, że w tym
roku udało nam się spotkać po
raz piąty, zaś po raz pierwszy
w śnieżnej scenerii, co dodało
wyjątkowego klimatu. Jestem zadowolony, że ta – można już rzec
– miejska tradycja przypadła
Wam do gustu i mimo przygotowań do świąt, czasu spędzanego
na sprzątaniu i gotowaniu udało Wam się znaleźć wolną chwilę byśmy mogli wspólnie spędzić
ten magiczny czas. Jestem bardzo dumny, że udało nam się
tak licznie spotkać. W spotkaniu
uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Raciąża i Gminy Raciąż, ale
także wielu wielu gości. Wydarzenie zostało przygotowywane
przez obydwa nasze samorządy
z udziałem z Parafii Św. Wojciecha w Raciążu. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom tego
wydarzenia, a szczególnie tym,
którzy swoim śpiewem uświetnili do wydarzenie i nadali mu
świąteczny charakter. Dziękuję
Wam, drodzy mieszkańcy także za czynne zaangażowanie
w Kiermasz Bożonarodzeniowy.
Cieszę się, że działaliśmy razem
i udało nam się zebrać pieniążki na wsparcie działalności świetlicy profilaktycznej. To bardzo
ważne dla mnie jako burmistrza,
że bierzecie udział w lokalnych
działaniach i spotkaniach. Robimy to dla Was. Z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkim
mieszkańcom Raciąża zdrowych
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym
Nowym 2018 Roku.
Zima nie ułatwia
Zima zawitała do Raciąża na
dobre. Opady śniegu i temperatura poniżej 0 nie sprzyjają pracom związanym z inwestycjami
infrastrukturalnymi. Udało mi
się pozyskać środki na budowę
i poprawę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy
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Dróg Lokalnych, tzw. schetynówki oraz w ramach tzw. kryzysówki. Nie wiem jednak w jakim stopniu uda się zrealizować działania
z tym związane. Środki zostały
przyznane na koniec listopada,
projekty ograniczone są czasowo,
a warunki pogodowe nie sprzyjają działaniom. Wiem, jak zły
jest stan naszych dróg, zaniedbania powstały jednak przez lata.
Nie uda się nadrobić ich w krótkim czasie. Ale podejmujemy jako
samorząd działania w tym kierunku. Prace nad poprawą stanu
dróg trwają i jeśli tylko pogoda
pozwoli będą szły naprzód.
Także prace związane z rozbudową kanalizacji w naszym mieście uzależnione są od warunków
pogodowych. Realizacja zakresu
projektu stale postępuje, jednak
zwolniła swe tempo w związku
z niekorzystną pogodą.

informacje, że kolejne podłączenia nie są robione. W związku
z tym poprosiłem na spotkanie
zarząd firmy, która zbudowała
gazociąg. Zarząd firmy, uznał,
że w zaistniałej sytuacji jest za
mało umów i są one zbyt rozproszeone. W związku z mniejszą
ilością umów niż się spodziewano zarząd na podstawie kalkulacji uznał, że w tym momencie
nie opłaca im się przyłączać tak
małej ilości nieruchomości do
sieci gazowej. Uznali, że mogą to
zrobić najwcześniej za dwa lata.
Podjąłem już rozmowy z inną
firmą, która potencjalnie jest gotowa do budowy sieci w Raciążu. Chciałbym, aby podłączenie do sieci gazowej nastąpiło
wcześniej, niż zaproponowała to
uprzednia firma. Mam nadzieję,
że podjęte przeze mnie działania
przyniosą oczekiwane skutki.

100 000 zł z wynagrodzeń
urzędu przesunięte na realizację zadań dla mieszkańców
Choć staramy się by udało
się wszystko co sobie zamierzyliśmy w danym czasie, to jednak
nie wszystko jest od nas zależne.
W ostatnim czasie ogłosiliśmy
przetarg na realizację projektu
„E-urząd w Raciążu” nie złożono
jednak żadnej oferty. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg ponownie. Przygotowujemy i kompletujemy również dokumentację
na przeprowadzenie przetargu
dotyczącego termomodernizacji.
Mamy nadzieję, że już wkrótce
rozstrzygniemy przetargi i w Nowym Roku rozpoczniemy prace
nad realizacją projektów.
Mieszkańcy naszego miasta
mają wiele potrzeb, aby zrealizować je potrzebne są spore środki.
W ostatnim czasie podjąłem decyzję o przesunięciu 100 tys. zł
przeznaczonych w budżecie miejskim na wynagrodzenia pracowników urzędu na zaspokajanie
potrzeb mieszkańców, z tych środków sfinansowane zostaną między innymi remonty dróg i przeglądy techniczne mieszkań.

Pomysły dla młodych
W Szkole Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu wznowione zostały działania harcerstwa. Jestem bardzo
zadowolony, że udało się odtworzyć tradycję drużyny harcerskiej
w naszym mieście. Sam kiedyś byłem harcerzem w ZHP. W ostatnim czasie nasza grupa otrzymała mundury, które mogą z dumą
prezentować, a także brać w nich
udział w okolicznościowych akademiach i uroczystościach miejskich. W naszym mieście działa także Pluton Strzelecki, który

Sprawa Gazu
Gaz ziemny już w Raciążu fizycznie już jest. Kilka podmiotów już z niego korzysta. To
przełomowy moment dla miasta. Jednak docierały do mnie

również angażuje młodzież do
działania i propaguje postawy
patriotyczne. Dzięki jego działalności młodzi ludzie mogą poznać
kawałek pięknej historii naszego
miasta, a także nauczyć się wielu nowych przydatnych w życiu
zasad i postaw. Cieszę się, że nasza młodzież ma w Raciążu nowe
możliwości do rozwoju i działania pozwalające spędzać wolny
czas w atrakcyjny sposób.
W Nowy Rok pełną parą
Nadchodzący rok to przede
wszystkim rok oddawania do
użytku inwestycji miejskich.
To najważniejsze zadanie i na
nim będą skupione działania
całego samorządu miejskiego
i moje własne.
W nowym roku zapraszam
Was także do stałego korzystania z oferty miejskiej. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli, który
6 stycznia przejdzie ulicami naszego miasta. Najmłodszych mieszkańców naszego miasta zapraszam na ferie organizowane przez
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. W przyszłym roku, po raz kolejny – ósmy
już – organizowany będzie Bal
charytatywny, zapraszam Was,
drodzy mieszkańcy do wzięcia
udziału w naszej akcji i wspierania szczytnego celu, na który będą
przeznaczone dochody z balu.

Dyżury

radnych
W styczniu 2018 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim pokój nr 7
w następujących dniach:
11 stycznia 2018 r. (czwartek) od
godziny 16:30 do 17:30
25 stycznia 2018 r. (czwartek) od
godziny 16:30 do 17:30
W styczniu 2018 roku Radni
Rady Miejskiej w Raciążu pełnią
dyżury w siedzibie Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w następujących dniach:
Leszek Kowalski, Marek Wiejski
– 4 stycznia 2018 roku (czwartek)
w godz. 17-18.
Krzysztof Dądalski – 8 stycznia
2018 roku (poniedziałek) w godz.
17-18.
Krystyna Chrzanowska, Andrzej
Karasiewicz – 11 stycznia 2018
roku (czwartek) w godz. 17-18.
Bogusław Jeżak – 15 stycznia 2018
roku (poniedziałek) w godz. 17-18.
Edyta Obrębska, Dariusz Dobrosielski – 18 stycznia 2018 roku
(czwartek) w godz. 17-18.
Marzanna Kubińska, Artur Gizler –
22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) w godz. 17-18.
Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawendowski – 25 stycznia 2018 roku
(czwartek) w godz. 17-18.
Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal
– 29 stycznia 2018 roku (poniedziałek) w godz. 17-18.
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I Forum Przedsiębiorczości
Gminy Baboszewo
W Dworze Mystkowo 8 grudnia miało miejsce spotkanie
działających lokalnie przedsiębiorców z władzami gminy oraz
z przedstawicielami samorządu
powiatowego i wojewódzkiego
pod nazwą „I Forum Przedsiębiorczości Gminy Baboszewo”.
Pomysłodawcą spotkania był
samorząd gminny, który już od
jakiegoś czasu zamierzał zaprosić przedsiębiorców do wspólnej dyskusji.
Celem spotkania była wymiana
doświadczeń, przedstawienie opinii czy problemów przedsiębiorców,
w których samorząd (gminny, powiatowy, wojewódzki) mógłby pomóc, a także omówienie propozycji

dalszej współpracy pomiędzy samorządem a sektorem prywatnym w naszej gminie. Była to też dobra okazja
do tego, aby podziękować przedsiębiorcom za ich dotychczasową aktywność oraz działalność sponsorską
przy różnego rodzaju wydarzeniach
organizowanych przez gminę czy też
inne instytucje z gminą związane.
Podczas forum rolę przedsiębiorców
w rozwoju gminy starał się omówić
Wójt Gminy Baboszewo. Na temat
możliwości realizacji inwestycji publicznych ze środków podmiotów
prywatnych, a więc o partnerstwie
publiczno – prywatnym (PPP) mówił gość forum – dr Grzegorz Maśloch z Zakładu Rozwoju Lokalnego
i Regionalnego Katedry Ekonomiki
i Finansów Samorządu Terytorial-

nego Szkoły Głównej Handlowej. Po
obu prezentacjach był czas na dyskusję. Przedsiębiorcy akcentowali duże
zainteresowanie obniżeniem cen
zakupu i dystrybucji energii elektrycznej a także dostępem do szerokopasmowego internetu. Poruszona przez przedsiębiorców tematyka
z pewnością będzie w najbliższym
czasie przedmiotem zainteresowania i analiz samorządu gminnego.
Głos w dyskusji zabrali też Starosta
Powiatu Płońskiego Pan Andrzej
Stolpa oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Paweł
Obermeyer.
Spośród zaproszonych ponad
70 osób, na spotkaniu pojawiło się
ok. 45. Wszystkich podmiotów gospodarczych na terenie naszej gmi-

ny jest ponad 300, zatem spotkanie ze wszystkimi przedsiębiorcami
z terenu gminy byłoby bardzo trudne organizacyjnie. Niemniej jednak
samorząd gminy Baboszewo bardzo serdecznie dziękuje wszystkim
podmiotom gospodarczym działającym na terenie gminy, ponieważ
dzięki prowadzeniu działalności,
samozatrudnieniu i zatrudnianiu
pozostałych pracowników, do budżetu gminy wpływają środki finansowe w postaci m.in. podatku
od nieruchomości pod działalność
gospodarczą czy udziałów gminy w podatku PIT i CIT. Ponadto przedsiębiorcy tworząc miejsca
pracy stwarzają warunki do stabilnej przyszłości dla wielu rodzin,
które pozostają na terenie gminy

i nie migrują w poszukiwaniu pracy. Jak pokazują statystyki im większa liczba mieszkańców gminy tym
większe gmina uzyskuje dochody,
które może później przeznaczać na
nowe drogi, szkoły, kanalizację itd.
Podsumowując można spokojnie
stwierdzić, że rola przedsiębiorców
na terenie gminy jest nie do przecenienia. Natomiast rolą samorządu gminnego jest stwarzanie takich
warunków, aby obecni w gminie
przedsiębiorcy mogli się na rynku
utrzymać i rozwijać oraz aby nowi
potencjalni przedsiębiorcy otwierali swoje działalności.
Spotkania z przedsiębiorcami
z pewnością będą miały swoją kontynuację.
Tomasz Sobecki
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Podsumowanie projektu
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych
pn. „Aktywizacja-Integracja-Zmiana” już na finiszu... Założonym celem projektu była
aktywizacja, integracja społeczna i zawodowa zwiększająca
szanse na podjęcie zatrudnienia 20-tu (12 k i 8m) mieszkańców miasta Raciąż.
W ramach realizowanego projektu uczestnicy mieli możliwość
wziąć udział w różnych bezpłatnych
formach wsparcia. Były to:
– udział w warsztatach aktywizujących i sesjach coachingowych,
– udział w kursach zawodowych spójnych z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy (magazynier

z uprawnieniami na wózki widłowe,
kurs komputerowy, przedstawiciel
handlowy z prawem jazdy kat. B),
– cykliczne spotkania z terapeutą prowadzone w ramach Akademii
Rodziny,
– staże zawodowe mające na
celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia realizowane bezpośrednio u pracodawcy,
– wyjazdy o charakterze integracyjnym (wyjazd do kina, zoo, teatru),
– wsparcie finansowe.
Dobór formy wsparcia nastąpił na podstawie ścieżki reintegracji określonej indywidualnie
dla każdej osoby biorącej udział
w projekcie.
W wyniku realizacji projektu
u wszystkich uczestników zwięk-

szyła się szansa na wejście lub
powrót na rynek pracy. Pierwsze efekty realizacji projektu nastąpiły już w trakcie jego trwania
w związku z podjęciem zatrudnienia przez pięć osób, podjęciem nauki przez cztery osoby,
podjęciem terapii przez 2 osoby.
Zatem należy stwierdzić, że założony cel główny jak i wyznaczone
cele szczegółowe projektu zostały
osiągnięte.
Realizatorzy projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Raciążu, Centrum Edukacyjno-Doradcze, Akademia Nauki,
składają podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w projekcie życząc wielu sukcesów na
polu zawodowym.

Serdeczne podziękowania kierujemy także wszystkim dzięki którym projekt mógł być realizowany:
panu Burmistrzowi Miasta Raciąż,

Radzie Miejskiej w Raciążu, MCKSiR, wykładowcom.
Kierownik MOPS
Wiesława Czerwińska

Ogłoszenia urzędowe
Zapraszamy najemców komunalnych lokali mieszkalnych do wykupowania zajmowanych lokali. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXX/250/2017 Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r.:
– dla wniosków złożonych, do 31 grudnia 2017r., przez najemców o wykup lokalu komunalnego możliwe jest wykupienie lokalu za 25% ceny tego lokalu,
– dla wniosków złożonych, do 31 grudnia 2018r., przez najemców o wykup lokalu komunalnego możliwe jest wykupienie lokalu za 50% ceny tego lokalu,
– dla wniosków złożonych, do 31 grudnia 2019 r., przez najemców o wykup lokalu komunalnego możliwe jest wykupienie lokalu za 75% ceny tego lokalu.

Burmistrz Miasta Raciąża zaprasza najemców komunalnych lokali mieszkalnych, które
ogrzewane są przy użyciu pieców, do odbioru czujników tlenku węgla (czadu).
Czujniki odebrać można w Urzędzie Miejskim w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17,
pokój nr 11 od pon. do pt. w godzinach 7.30-15.30
UM Raciąż
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Wyłoniono zwycięzców Olimpiady
Ekologicznej 2017!
W listopadzie br. w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych,
dla których Gmina Baboszewo
jest organem prowadzącym,
po raz trzeci przeprowadzono
Olimpiadę Ekologiczną, na której organizację Gmina Baboszewo otrzymała dofinansowanie
w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Olimpiada została przeprowadzona w formie konkursu wiedzy
ekologicznej oraz w formie konkursy fotograficznego.
Konkurs wiedzy ekologicznej składał się z etapu I – eliminacji szkolnych oraz etapu II – finału gminnego. Olimpiada cieszy się
dużym zainteresowaniem, o czym
świadczy liczba uczestników konkursu wiedzy ekologicznej – przystąpiło do niego około 170 uczniów.
Do finału gminnego zakwalifiko-

wało się 49 uczniów, którzy w dniu
28 listopada br. zmagali się z testem
finałowym. Laureatami konkursu
wiedzy ekologicznej zostali:
Kategoria: I-III klasy szkół podstawowych
I miejsce: Woszczyńska Maja (SP
Polesie)
II miejsce: Lewandowski Karol (SP
Sarbiewo)
III miejsce: Chyliński Jakub (SP
Sarbiewo)
Kategoria: IV-VI szkół podstawowych
I miejsce: Hadryś Igor (SP Baboszewo)
II miejsce: Ligocka Katarzyna (SP
Baboszewo)
III miejsce: Fidor Kacper (SP Polesie)
Klasy VII szkół podstawowych
oraz II i III gimnazjalne
I miejsce: Babecki Adrian (SP Polesie)
II miejsce: Grzymkowska Marta
(Gimnazjum Baboszewo)

III miejsce: Hadryś Oliwia (Gimnazjum Baboszewo)
Druga część olimpiady przeprowadzona była w formie konkursu
fotograficznego. Konkurs kierowany był także do uczniów wszystkich
placówek oświatowych z terenu
gminy Baboszewo. Tematem konkursu była prezentacja i promowanie walorów artystycznych przyrody, flory, fauny i ciekawych miejsc
gminy Baboszewo. Konkurs miał na
celu komunikowanie pozytywnych
wartości związanych z fotografowaniem, poznawaniem nowych interesujących zakątków, zwierząt i roślin
oraz uwiecznienie ich na zdjęciach.
Jury wyłoniło z każdej kategorii
wiekowej po trzy zdjęcia, i tym samym wytypowano zwycięzców:
Kategoria: I-III klasy szkół podstawowych
I miejsce: Kwiatkowski Bartosz –
zdjęcie „Kościół nad Wkrą” (SP
Mystkowo)
II miejsce: Jabłońska Maja – zdjęcie

„Bajkowa polana” (SP Baboszewo)
III miejsce: Borzęcki Gabriel –
zdjęcie „Ambona obserwacyjna”
(SP Baboszewo)
Klasy IV-VI szkół podstawowych
I miejsce: Jąderko Kacper – zdjęcie
„Serce Baboszewa z lotu ptaka” (SP
Baboszewo)
II miejsce: Lewandowska Weronika – zdjęcie „Wieczorne dusze” (SP
Baboszewo)
III miejsce: Zimowska Alicja –
zdjęcie „Droga do jesieni” (SP Baboszewo)
Klasy VII szkół podstawowych
oraz II i III gimnazjalne:
I miejsce: Świerkocka Daria – zdjęcie „Las rzepakowy” (Gimnazjum
Baboszewo)
II miejsce: Jąderko Dawid – zdjęcie
„Niebieska wstęga w kolorach jesieni” (Gimnazjum Baboszewo)
III miejsce: Krysiak Paweł – zdjęcie
„Nad rozlewiskiem” (SP Baboszewo)
Dzięki dofinansowaniu jakie otrzymała gmina na przepro-

wadzenie olimpiady, finaliści obu
konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsca
laureaci otrzymali zegarki smart
watch, zdobywcy drugich miejsc
otrzymali tablety multimedialne, a uczniowie, którzy zajeli trzecie miejsca otrzymali mini wieże.
Wartość nagród to kwota 10.536,00
zł, w tym 9.482,40 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Rozdanie nagród nastąpiło 7
grudnia br. w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Baboszewie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy brali udział
w
Olimpiadzie
Ekologicznej,
a szczególnie laureatom. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom i dyrektorom, za zaangażowanie i poświęcenie swojego czasu na
pracę w roli jury.
Beata Wiechowska
Agata Janicka

Tydzień Edukacji Globalnej
18-26.11.2017 r. w Polesiu

Zdrowe zęby
– ładny uśmiech
W poniedziałek 11 grudnia grupa
uczniów klasy drugiej szkoływ Sarbiewie gościła w płońskim MCK-u. Dzieci wraz z opiekunami – p. Beatą Męczyńską i p. Dorotą Chojecką zostały
zaproszone na uroczystość wręczenia
nagród i wyróżnień dla przyjaciół klu-

bu „Wiewiórka” prowadzonego przez
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Płońsku.
Piękne i zdrowe zęby to wizytówka każdego człowieka. Pod takim właśnie hasłem odbył się konkurs plastyczny dla uczniów. Prac
było wiele, wszystkie niesamowite,
pomysłowe i innowacyjne.
Uczniowie sarbiewskiej szkoły
po raz kolejny zawalczyli o jej honor i nie wrócili z pustymi rękami.
Wyróżnienie zdobył Bartosz Fonderski, a Wojciech Niemirski zajął
zaszczytne pierwsze miejsce.
Monika Witkowska

Szkoła Podstawowa im. Jana
Brodeckiego w Polesiu włączyła się
w obchody Europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem
„Cele Zrównoważonego Rozwoju.
Przyszłość świata zależy od nas!”
Edukacja globalna przygotowuje
młodych ludzi na spotkanie z różnorodnością i złożonością współczesnego świata. Tłumaczy sens globalnych współzależności, pokazuje
nowe znaczenie otwartości i odpowiedzialności oraz uczy, jak je stosować w codziennym życiu. U podstaw
Edukacji Globalnej leżą wartości:
godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój i wolność.

Dzieci z kl. I-III wspólnie ze
Smerfami poznawali Cele Zrów-

noważonego Rozwoju i rozmawiali, jak poprawić świat, żeby
wszystkim żyło się lepiej. Uczniowie kl. IV-VII i klasy gimnazjalne
zapoznali się z wyzwaniami i problemami współczesnego świata tj.
głód, ubóstwo, brak dostępu do
edukacji. W ramach szkolnych
obchodów przygotowano gazetki tematyczne, plakaty obrazujące
wybrane Cele Zrównoważonego
Rozwoju. W ramach godzin wychowawczych odbyły się także pogadanki tematyczne, a formą podsumowania był apel przygotowany
przez uczniów naszej szkoły.
Marta Krubińska
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Wiele twarzy papieru – origami modułowe

Papierowe cudeńka
Z kolorowych kartek złożonych
w umiejętny sposób rękodzielniczka z klubu robótek ręcznych
„BabyRobią” Alicja Rybka potrafi wyczarować łabędzie, pawie, koszyczki… Pasję do origami odkryła w sobie na początku
tego roku. Teraz każdą wolną
chwilę przeznacza na ulubione
zajęcie, czyli tworzenie z papieru różnych figur.
Wszystko zaczęło się w marcu 2017 roku. Wtedy to pani Ala
po raz pierwszy spróbowała zrobić figurkę z origami, wcześniej
podpatrując w internecie instrukcje jak wykonać moduły, a z nich
stworzyć oryginalną i kreatywną figurę. Rękodzielniczka zainspirowana pracami znalezionymi
w sieci zaczęła próbować swoich
sił w origami modułowym. Jest to
technika wywodząca się z origami, czyli sztuki składania papieru pochodząca z Chin, w której
dzieło powstaje przy użyciu kolorowych kartek papieru, z których
tworzy się moduły. Liczba modułów wchodzących w skład modelu

może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy.
– Złożenie około dwustu modułów przy odrobinie wprawy
zajmuje godzinę. Żeby zrobić łabędzia z origami potrzeba 475
modułów, które później łączymy
ze sobą. Ja dodatkowo używam
kleju żeby elementy się trzymały a wykonana figura była trwalsza. Na koniec lakieruję i gotowe.
Moim największym i chyba najbardziej pracochłonnym dziełem,
z którego jestem najbardziej dumna, było wykonanie czołgu, który
składał się z ponad tysiąca modułów. Na jego wykonanie poświęciłam około tygodnia. Ale dla efektu
końcowego było warto – opowiada rękodzielniczka.
W swoim dorobku pani Ala ma
ponad dwieście prac, m.in. koszyczki, jajka wielkanocne, łabędzie, pawie, choinki, szkatułki, króliki,
bałwanki, mikołaje, kwiaty i wiele
innych. W okresie okołoświątecznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc)
powstaje najwięcej prac z origami.
Obecnie większość z nich powstaje
na potrzeby klubu „BabyRobią”.

Pomysły i praca twórcza

Inspiracje i pomysły na nowe
figurki z papieru pojawiają się po
przejrzeniu w internecie zdjęć gotowych modeli, głównie na blogach,
forach, po obejrzeniu filmików na
YouTube.
Jak mówi rękodzielniczka origami modułowe nie jest trudne, wystarczy odrobina cierpliwości i chęci. Przydadzą się również zdolności
manualne. Jest to praca wymagająca
precyzji i skupienia.
– Każdą wolną chwilę poświęcam na origami. Najlepiej pracuje
mi się jak nic mnie nie rozprasza,
gdy wokół mnie jest cisza – wyjaśnia. – W domu mam pokój, w którym zrobiłam sobie taką małą pracownię rękodzielniczą i tam tworzę.
Jestem uniwersalna – śmieje się
pani Ala. – Oprócz origami modułowego zajmuję się również szyciem, bo z zawodu jestem krawcową. Szyję dla wnuczek spódniczki,
sukienki. Czwórka wnucząt, trzy
wnuczki i wnuczek, chętnie pomaga mi w składaniu modułów i klejeniu modelów z origami. To dla nich
frajda i świetna zabawa – dodaje.

Zarówno córki jak i wnuczęta
podzielają pasję pani Ali. Wsparcie
rodziny, która kibicuje rękodzielniczce w jej hobby jest nieocenione.

Hobby dające satysfakcję

Satysfakcja z wykonywanej pracy jest wtedy, gdy widać zachwyt na
twarzach rodziny, znajomych, którym bardzo się podobają wykonane
przez panią Alę modele z origami.
Również podczas wystaw, jarmarków, kiermaszy, gdzie klub robótek ręcznych „BabyRobią” wystawia
swoje prace, figurki pani Ali Rybki budzą ogromne zainteresowanie
i cieszą się dużym powodzeniem
wśród kupujących. Modele z origami modułowego są oryginalnym
i nietuzinkowym prezentem na każdą okazję.
Alicja Rybka jest doskonałym
przykładem tego, że w każdym wie-

ku można zacząć przygodę z rękodziełem i w krótkim czasie stać się
pasjonatem tego zajęcia.
– Uwielbiam to robić i nie wyobrażam sobie życia bez origami.
To nie tylko ciekawe zajęcie, ale
również sposób relaksu i spędzania
czasu wolnego, zwłaszcza teraz, gdy
niedługo przechodzę na emeryturę
i będą go miała bardzo dużo. Nie
ma dnia, żebym nie składała modeli
z origami. Przeznaczam na to kilka
godzin dziennie. Polecam to zajęcie każdemu, zarówno dzieciom jak
i dorosłym – dodaje na koniec.
***
Był to drugi z cyklu artykułów poświęcony rękodzielniczkom
z Klubu Robótek Ręcznych „BabyRobią”. Kolejny w przyszłym numerze „Pulsu”. Jak zawsze zachęcamy
do lektury.
Marianna Góralska

Wieści z biblioteki
Wystawy okolicznościowe

Od 23 listopada w Bibliotece Publicznej w Raciążu potrwała
wystawa z okazji Światowego Dnia
Pluszowego Misia. Można było
obejrzeć prace dzieci z przedszkola
miejskiego i gminnego w Raciążu.
Dodatkowo przedszkolaki mogły
zrobić sobie zdjęcie w Misiowej-Foto-Budce, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Od 25 listopada w bibliotece
można było obejrzeć wystawę, na
której swoje prace wystawiły rękodzielniczki z Klubu Robótek Ręcznych „BabyRobią”. Wystawione
zostały ozdoby bożonarodzeniowe (bombki, łańcuchy, aniołki),
choinki, stroiki świąteczne, obrazy, serwety, chusty, szale i wiele,
wiele innych. Prace przygotowa-

ne zostały na Kiermasz Bożonarodzeniowy w Raciążu oraz na wystawę w Muzeum Etnograficznym
w Warszawie.

Cykl Spotkań „Pytaj jeśli jeszcze możesz i masz kogo”.

Swoją historię opowiedział
Kazimierz Adamski – kombatant,
członek Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Raciążu, oficer Wojska Polskiego, zasłużony strażak,
jubilat który 23 listopada 2017 r.
obchodził 90 urodziny. Kazimierz
Adamski opowiedział o swoich
przeżyciach związanych z wojną, okupacją, służbą wojskową,
działalnością społeczną. Uczestnicy spotkania mieli możliwość

obejrzenia zdjęcia, dyplomów
i odznaczeń otrzymanych przez
kombatanta. Na zakończenie nie
zabrakło kwiatów, życzeń i podziękowań dla jubilata. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób.
Wspomnienia zbierane są do
książki opisującej historię Raciąża,
okolic oraz mieszkańców tych te-

renów z czasów przedwojennych,
wojennych oraz powojennych.
Wszystkich chętnych do dzielenia
się swoimi wspomnieniami zapraszamy do odwiedzania Biblioteki.

Nowości książkowe

W ostatnim miesiącu biblioteka powiększyła swój księgozbiór

o ponad 50 książek. Wśród nowości
znalazły się powieści takich autorów jak Katarzyna Michalak, Remigiusz Mróz, Stephen King, Karolina Wilczyńska, Carlos Ruziz Zafón,
Brandon Sanderson, Ken Follett,
Kazuo Ishiguro, czy Camila Läckberg. Zapraszamy!
Marianna Góralska
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Państwo Janina i Henryk Rydzewscy, Baboszewo – 50 lat

Złote i Diamentowe Gody
w Gminie Baboszewo
Dzień 13 grudnia 2017 roku
był wyjątkowym dniem dla par
małżeńskich z terenu gminy Baboszewo, które obchodziły 50-lecie
i 60-lecie małżeństwa. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło
się z tej okazji uroczyste wręczenie
medali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę, na wniosek woje-

wody mazowieckiego z inicjatywy
wójta Gminy Baboszewo. Jubilaci
odznaczenia odebrali z rąk wójta Tomasza Sobeckiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Goszczyckiego.
Swoje szczególne święto obchodziło 9 par w tym: Barbara
i Jan Cieślak z miejscowości Kowale, Feliksa i Edward Cywińscy z Brześcia, Daniela i Ryszard

Państwo Marianna i Wiesław Karasek, Dziektarzewo – 60 lat.

Głodowscy z Brześcia Nowego,
Ludwika i Piotr Grzymkowscy
z Baboszewa, Sabina i Stanisław
Jakubowscy z Sarbiewa, Anna
i Bogusław Matuszewscy z Krościna, Janina i Henryk Rydzewscy
z Baboszewa, którzy świętowali
złote gody, a więc jubileusz 50 lat
małżeństwa oraz Alina i Leon Salwowscy ze Śródborza i Marianna
i Wiesław Karasek z Dziektarzewa

Państwo Feliksa i Edward Cywińscy, Brzeście – 50 lat.

świętujący już diamentowe gody
czyli 60 lat wspólnego życia.
Podczas uroczystości na dostojnych jubilatów czekało wiele niespodzianek: m.in. występ zespołu
„Wiecznie młodzi” z repertuarem
przygotowanym szczególnie na tę
wyjątkową okoliczność oraz prezentacja fotografii z czasów młodości i ślubu jubilatów przywołując
na myśl wspomnienia z dawnych

lat. Po oficjalnej części uroczystości
wszyscy zebrani zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek.

Słowo do Jubilatów

Jesteście przykładem dobrych rodzin. Oglądacie się dziś na pewno na
punkt wyjścia zegara, który wybił dla
Was 50 lub nawet 60 lat wspólnego
życia małżeńskiego. Zegara, którego
wskazówek zamknąć się nie da. Dziś

Państwo Sabina i Stanisław Jakubowscy, Sarbiewo – 50 lat.

Państwo Anna i Bogusław Matuszewscy, Krościn – 50 lat.

z pewnością martwicie się o dzieci,
o wnuki, jak ułożą sobie własne życie
w tej naszej trudnej rzeczywistości.
Czy dopisze Wam zdrowie, by móc
cieszyć się tym, jak rozwijają się następne pokolenia. Możecie również
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Państwo Barbara i Piotr Cieślak, Kowale – 50 lat.

z dumą stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków
wobec siebie, dochowując sobie przez
tyle lat wierności małżeńskiej. Z tej tak
miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składamy Wam,

Drodzy Jubilaci gratulacje za chlubne
przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi
życia. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce
nieprzespane, słowa otuchy, za każdy
siwy włosy na Waszej skroni. Życzymy

Państwo Alina i Leon Salwowscy, Śródborze – 60 lat.

Wam, Drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia.
Wszystkich
zainteresowanych
przyznaniem medalu za długoletnie pożycie małżeńskie w 2018 i 2019
roku prosimy o zgłaszanie par w Urzę-

dzie Stanu Cywilnego w Baboszewie.
Więcej informacji można uzyskać pod
nr tel 23 6611091 wew. 28 lub w pok.
nr 18 Urzędu Gminy w Baboszewie.
Katarzyna Gierkowska
Beata Wiechowska

Członkowie chóru parafialnego
parafii pod wezwaniem św. Urbana
w Baboszewie wraz z panem organistą starają się tworzyć wspólnotę.
Chór corocznie uroczyście obchodzą dzień patronki muzyków i śpiewaków kościelnych: św. Cecylii.
Również w tym roku 22 listopada
br. odbyła się parafialna Cecyliada,

zainaugurowana mszą świętą odprawioną przez ks. Proboszcza w intencji śpiewaków. Chórzyści i orkiestra
parafialna goszczą często ze swoim
śpiewem w innych parafiach m. in.
Koziebrodach, Ciechanowie. Parafia
żyje kościołem, modlitwą i śpiewem.
Niech to będzie na Bożą chwałę.
Chór i orkiestra parafialna

Parafialna Cecyliada
Chór parafialny przy parafii pw.
Św. Urbana w Baboszewie istnieje ponad 50 lat. Pod patronatem ks. Proboszcza i dyrygenturą pana organisty
Marcina Błaszczaka chór wykonuje
utwory dwu i trzy głosowe. Obecnie
do chóru i orkiestry parafialnej należy 30 osób. Próby chóru parafialnego
odbywają się raz lub dwa razy w tygo-

dniu, natomiast próby orkiestry parafialnej raz na tydzień. Głównym
celem działalności chóru jest przede
wszystkim chwała Boża, uświęcanie
wiernych. W każdą niedzielę i święta kościelne chór bierze czynny udział
w ustalonych mszach świętych wysławiając Imię Boże i uświetniając śpiewem modlitwę wiernych.

Dobrze przygotowany akompaniament organowy i solidne przygotowanie chórzystów pozwala
wykonywać trudne partie śpiewu
sakralnego. Dotyczy to solistów jak
i całego chóru. Chór wykonuje też
śpiew stałych części mszy świętej
w języku łacińskim co wprowadza
wiernych w modlitewny nastrój.

Górny rząd od lewej: ks. Marcin
Kędzia, kościelny Andrzej Oszmański, Tomasz Najechalski, Małgorzata Dąbrowska, Jan Smoliński, Ewa
Dobrzyńska, Jan Wolder, Beata Iwińska-Lewicka, Arkadiusz Kołodziejski, Marianna Kowalska, Ireneusz
Sikorski, Witold Dobrzyński, Jolanta
Luberacka, Henryk Szczygielski,
Wociech Wroński, Danuta Bojarska, Dominik Krupieński, Norbert
Tomczyk, Paweł Osiński. Dolny rząd
od lewej: ks. Proboszcz Stanisław Gutowski, Barbara Najechalska, Katarzyna Kocięda, Grzegorz Lewandowski, Beata Dobaczewska, organista
Marcin Błaszczak, Monika Ziółkowska, Krzysztof Zdunowski, Wiesława
Smukowska i Tadeusz Osiński.
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Najpiękniejsza
ozdoba wybrana
Miejskie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu ogłosiło
konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Wyboru najładniejszej ozdoby dokonali mieszkańcy naszego miasta poprzez
głosowanie internetowe. Do wyboru były najróżniejsze cudeńka.
Pomysł na konkurs powstał
w powiązaniu z ludowym zwyczajem, kiedy to w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie wykonywa-

ki, mikołajki. Najładniejszą ozdobę
świąteczną wybrali sami mieszkańcy, poprzez głosowanie na fanpage
MCKSiR w Raciążu, które trwało
do 15 grudnia. Dodatkowo wyboru najpiękniejszej ozdoby dokonała
komisja konkursowa, w której skład
wchodzili: Dyrektor MCKSiR Artur
Adamski oraz pracownicy jednostki.

Najlepsi nagrodzeni

no ozdoby choinkowe w domach,
czym niejednokrotnie zajmowały
się całe rodziny. Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek,
pestek owoców oraz ziaren zbóż
i świadczyły o ogromnej fantazji
oraz pomysłowości twórców. MCKSiR uznało, że warto kontynuować
tę piękną tradycję, pielęgnując dzieło naszych przodków, dlatego też
zorganizowało konkurs.

32 wspaniałych

Do udziału w konkursie zgłosiło
się 32 uczniów szkół podstawowych
z Raciąża i okolic. Przynieśli oni
m.in. choinki z makaronu, bombki
z cekinów czy materiału, dzwonecz-

Nagrody zostały wręczone podczas V Miejsko-Gminnej. W kategorii największej liczby like’ów na
fanpage MCKSiR zwyciężyła Kinga
Załęska (SP Raciąż). Wyróżnienie
za piękną pracę, jednak niestanowiącą ozdoby choinkowej, czyli do
zawieszki na choinkę, jury postanowiło przyznać Jakubowi Nowakow-

skiemu (SP Raciąż). Najpiękniejsze
ozdoby wg jury wykonali:
I miejsce – Magda Dymowska (SP
Mystkowo)
II miejsce – Kinga Cajc (SP Raciąż)
III – miejsce – Bartosz Piekarski
(SP Mostkowo)
Wyróżnienia otrzymali: Zuzia Mochocka i Daniel Sadowski (SP Raciąż).
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wzięcie udziału i gratulujemy talentu.
Paulina Adamiak
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Otwarci na pomoc
Artur Adamski – znamy go jako Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, którym jest już od ponad 4 lat. Coraz częściej daje się też nam poznać jako osoba angażująca się oraz inicjująca liczne działania prospołeczne.

W grudniu w Raciążu mieszkańcy
mogli poczuć magię świąt. MCKSiR po raz drugi zorganizował
Kiermasz Bożonarodzeniowy ze
zbiórką pieniędzy. Jaki cel przyświeca temu wydarzeniu?

Grudzień jest wyjątkowym miesiącem w roku – już od samego początku – czuć magię świąt i chęć
pomagania innym. Jako instytucja
kultury –nie tylko – czujemy, że musimy, a przede wszystkim chcemy
odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców naszego miasta. Kiermasz
Bożonarodzeniowy zapoczątkowała – w zeszłym roku – niezwykle
wzruszająca i poruszająca serca Raciążan historia. Połączyła nas mała
Zuzia i chęć pomocy dziewczynce. Mieszkańcy okazali wielkie serce, wsparli akcję i udało się pomóc
potrzebującej osobie. Postanowiliśmy kontynuować to wydarzenie.
Ciężko nazwać je wyłącznie kulturalnym, jest raczej akcją społeczną,
w którą udało nam się wpleść tradycję oraz zwyczaje świąteczne. Nasza instytucja nie pełni jednak tylko
funkcji kulturalnej czy zapewniania rozrywki mieszkańcom, chcemy także pomagać mieszkańcom
i realizować ich potrzeby. Centrum
Kultury ma szeroki zakres działań.
Współpracujemy ze wszystkimi
jednostkami miejskimi i nie tylko.
Moim głównym celem, który staram się realizować, jest to by pobudzić mieszkańców do aktywności
i wspierać realizację ich pomysłów.
Wydaje mi się, że udało się to osiągnąć. Postanowiliśmy wykorzystać
potencjał organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów oraz
osób indywidualnych i zorganizowaliśmy kolejną zbiórkę w szczytnym celu. W tym roku chcieliśmy
wspomóc lokalne dzieciaki i zebrane środki przekazaliśmy na świetlicę profilaktyczną. Ponownie udało
się stworzyć wspólną z mieszkańcami akcję. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w kiermasz. To dzięki Wam
zebraliśmy środki na ten ważny cel.

Za nami także V Miejsko-Gminna
Wigilia. Było to pierwsze plenerowe wydarzenie zorganizowane
przez Pana po objęciu stanowiska. Czy uważa Pan, że przedświąteczne spotkania z mieszkańcami są ważne i przyjęły się
w naszym mieście?

Początki są zawsze trudne. Jak
sięgam pamięcią do czasów I Wigilii Miejskiej to było to dosyć cieka-

we wydarzenie. Mieszkańcy nie byli
przekonani, do kogo jest ona skierowana i z czym się dla nich wiąże.
W kolejnych latach nie było już tego
problemu, a z roku na rok Wigilia
plenerowa przyciąga coraz więcej
mieszkańców. Inicjatywa przypadła
im do gustu i chętnie spędzają ten
dzień z nami. Zależy nam by wykorzystać panujący klimat oraz nastrój i wspólnie poczuć magię świąt.
W ten wyjątkowy dzień możemy się
spotkać w centrum naszego miasta
wspólnie kolędować, symbolicznie
dzielić się chlebem czy skosztować

ne działania, które zapewnią wiele
atrakcji mieszkańcom Raciąża. Jednak każdy rok jest dla nas ważny,
wciąż staramy się ulepszać MCKSiR. Najważniejsze jest by realizować potrzeby mieszkańców, próbować nowych rzeczy i dawać nowe
możliwości. W przyszłym roku stawiamy na sprawdzone rozwiązania,
tj. majówka czy zajęcia dotychczas
prowadzone w MCKSiR. Zamierzamy także zaproponować mieszkańcom nowe możliwości, niech
to pozostanie jednak niespodzianką. Zdradzę tylko, że na pewno nie

projektu udało się zakupić m.in.
scenę mobilną oraz sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, które
znacząco ułatwiają nam realizację
wydarzeń plenerowych oraz ograniczają koszty organizacyjne.

Cały bieżący rok stał pod znakiem
współpracy z innymi gminami.
Czy to oznacza, że MCKSiR otwiera się na lokalną współpracę?

Tak, to prawda w tym roku
współpracowaliśmy przy organizacji wydarzeń miejskich, gminnych
a także powiatowych. Otwieramy

innej gminy przy różnych projektach. To początek owocnej współpracy na kolejne lata. Najbardziej
cieszy mnie, że wykonujemy dobrą pracę i coraz częściej jesteśmy
zapraszani do współpracy. Udział
w każdym projekcie to sprawdzian
i kolejne wyzwanie, które staramy
się jak najlepiej realizować.

Angażuje się Pan w liczne akcje
społeczne, m.in wspiera organizowane zbiórki publiczne i jest
Pan szefem sztabu WOŚP. Czy
uważa Pan, że warto pomagać
innym?

Moim zdaniem każdy jest dobry z natury i każdy czuje potrzebę pomocy innym. Poprzez swoją
funkcję mam możliwość docierania
do znacznego grona ludzi. Mogę
osobiście angażować się w pomoc,
a dodatkowo wykorzystać potencjał
zarządzanej przeze mnie instytucji
i zachęcać innych do niesienia pomocy. Chętnie wspieram akcje społeczne, szczególnie te na obszarze
miasta i gminy oraz okolicy. Dobro
wraca, dlatego zachęcam wszystkich do działania. Warto wyciągać
pomocną dłoń, dołożyć trochę zaangażowania i pracy by zrobić coś
dla innych. Współpracując możemy
pomóc większej liczbie osób.

wigilijnych potraw. Takie wydarzenia zbliżają ludzi. A właśnie o to
chodzi, byśmy poczuli się wspólnotą i zjednoczyli się jako mieszkańcy
naszej lokalnej społeczności, a ten
dzień stwarza taką możliwość

Przyszły rok jest niezwykle ważny dla MCKSiR – obchodzi ono
60-lecie swojej działalności. To
wielkie święto. Czy będziecie obchodzić je w szczególny sposób?

Oczywiście pamiętamy o tym
ważnym dla naszej jednostki wydarzeniu. Planujemy i przygotowujemy się do obchodów 60-lecia,
tak naprawdę, już od początku tego
roku. Zbieramy pomysły, rezerwujemy artystów – nieraz nie jest to
łatwe zadanie. Pragniemy zorganizować wiele atrakcji dla naszych
mieszkańców. Z okazji rocznicy powstania domu kultury pragniemy
zaproponować nowy typ oferty oraz
zakończyć wszelkie prace modernizacyjne. Przy współpracy z wieloma
podmiotami planujemy całorocz-

będzie nudno. Uchylając rąbka tajemnicy powiem tylko, że przenosimy nasz coroczny Jarmark na sierpień. Połączymy go z Dożynkami
Miejsko – Gminnymi, które po raz
pierwszy
współorganizowaliśmy
w tym roku. Na Dzień Kobiet szykujemy naprawdę dobry koncert.
Panie będą zachwycone. Więcej informacji szukajcie na naszym fanpage’u i w Pulsie.

Wiem, że planowana jest również
realizacja wielu projektów. Czy
MCKSiR czekają kolejne zmiany?

Tak, czekają nas zmiany. Od
dłuższego czasu, jesteśmy zaangażowani w przygotowania kilku projektów prowadzonych przez Urząd
Miejski. Będzie to dokończenie
zmian, które rozpoczęliśmy remontami w 2014 roku. Wprowadziliśmy
już znaczące zmiany infrastrukturalne obejmujące wyremontowanie budynku oraz wymianę dachu, a także doposażenie jednostki
w sprzęt i wyposażenie. W ramach

się na potrzeby innych, a współpraca z innymi gminami jest dla nas
istotna. Poza organizacją wydarzeń
w naszym mieście, wspieraliśmy organizację 25-lecia Gminy Raciąż.
Współpracowaliśmy z gminą Baboszewo podczas II Gminnych Dożynek. Współpracowaliśmy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Płońsku przy organizacji XVIII Mazowieckich Dni
Rolnictwa. To wydarzenie realizowane na szeroką skalę, które gromadzi blisko kilkadziesiąt tysięcy
osób. Współpraca z MCKSiR polegała przede wszystkim na wsparciu
technicznym i merytorycznym wydarzeń oraz partnerstwie w projektach. Dobre kontakty i współdziałanie z innymi gminami, szczególnie
w naszym powiecie, jest ważne.
Wzajemna pomoc przy organizacji
wydarzeń jest istotna z wielu względów m.in. pozwala promować miasto i instytucję, ale także buduje
więzi na dalsze lata, daje poczucie,
że zawsze można liczyć na wsparcie

Skoro jesteśmy już przy temacie
dotyczącym pomocy, w lutym
odbędzie się kolejny bal charytatywny w Raciążu. Osobiście
wspiera Pan tą inicjatywę. Czy
takie wydarzenia są istotne dla
naszego społeczeństwa?

Takie wydarzenia są bardzo istotne. To konkretne powoli staję się naszą lokalną tradycją. Jak wiele osób
i firm wspieram Radę Miejską w organizacji Samorządowego Balu Charytatywnego. Tak, jak wspominałem
przy temacie dotyczącym Wigilii
Miejskiej, są to wydarzenia, które
jednoczą społeczność lokalną – dodatkowo - przynosząc wymierne korzyści dla mieszkańców. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych do
pomocy w organizacji tego wydarzenia, jak również do udziału w VIII
Balu Charytatywnym.

Dziękuję za rozmowę i życzę wesołych świąt.

Również dziękuję za rozmowę
i życzę naszym czytelnikom zdrowych, pogodnych, spędzonych
w rodzinnej atmosferze świąt Bożego Narodzenie oraz szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku.
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Wigilia miejska
Boże Narodzenie to piękne
święto o zwyczajach i tradycjach znanych nam wszystkim.
My, mieszkańcy Raciąża i okolic mamy już swoją własną
tradycję. Co roku – od pięciu
już lat – spotykamy się w niedzielę poprzedzającą Wigilię
Bożego Narodzenia w centrum
miasta na Wigilii Miejskiej. To
wspaniała okazja by wspólnie kolędować, podzielić się
symbolicznie chlebem czy złożyć sobie życzenia. Tak było
i w tym roku.
17 grudnia spotkaliśmy się na
placu przy Urzędzie Miejskim by
wspólnie spędzić ostatnią niedzielę
przed Świętami Bożego Narodzenia. Zorganizowana przez Miejskie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
przy współpracy Gminy Miasto
Raciąż i Gminy Raciąż V Miejsko-Gminna Wigilia plenerowa wprowadziła nas w magiczną świąteczną atmosferę.

Wspólne kolędowanie

Zwyczaj spotykania się mieszkańców miasta i okolic na plenerowej wigilii wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń miejskich. Także
w tym roku spotkaliśmy się w centrum miasta by wspólnie przygotować się mentalnie na nadchodzące święta. Na licznie przybyłych
uczestników czekało wiele miłych
atrakcji. Zgodnie z tradycją był to
jednak przede wszystkim wieczór
wspólnego kolędowania. Mieliśmy
okazję wysłuchać i wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki z występującymi tego dnia: zespołem „Moja
Rodzina”, uczestnikami zajęć wokalnych prowadzonych w MCKSiR,
solistami z chóru szkolnego z raciąskiej podstawówki, Natalią Szmitkowską oraz chórem senioralnym
i chórem kościelnym. Poza kolędowaniem, na mieszkańców czekały
także warsztaty robienia bombek
oraz bałwanków. Ponadto można
było podziwiać konkursowe szopki bożonarodzeniowe z Przedszkola Akademia Myszki Miki przygo-

towane przez dzieci i ich rodziców.
Uczestnicy wigilii plenerowej mieli
także okazję degustować potrawy
świąteczne, tj. barszczyk czerwony,
śledzie, pierogi z kapustą i grzybami
oraz kapustę wigilijną.

Spotkanie z Mikołajem

Najmłodsi mieszkańcy naszego
miasta mieli niepowtarzalną okazję
spotkać Świętego Mikołaja w jego
chatce, który wraz z Panią Mikołajową rozdawał dzieciom słodkie
prezenty. Prezenty od Świętego Mikołaja przekazała dzieciom także
Posłanka do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera, która była obecna na naszej wigilii. Najważniejszym
i niezwykle symbolicznym momentem było łamanie się chlebem oraz
składanie życzeń. Tego dnia mogliśmy życzyć naszym sąsiadom, władzom oraz znajomy szczęśliwych
świąt oraz pomyślności w nadchodzącym roku. Ten symboliczny gest
– dzielenie się chlebem, po pobłogosławieniu przez proboszcza ks.
Wiesława Kosińskiego – był nie-
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zwykle podniosłym momentem
i sprowadził ducha świąt na nasze wydarzenie. Gospodarze i zaproszeni goście; Burmistrz Miasta
Raciąża Mariusz Godlewski, Wójt
Gminy Raciąż Ryszard Giszczak,
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Artur Adamski oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Raciążu Andrzej
Staniszewski w swych przemówieniach złożyli mieszkańcom świąteczne życzenia i wyrazili zadowolenie z faktu, że po raz kolejny
udało się spotkać wspólnie z miesz-

kańcami na wigilii plenerowej. Wyrazili także nadzieję, że w kolejnym
roku spotkamy się ponownie w niemniejszym gronie.
V Miejsko-Gminna Wigilia
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.
Paulina Adamiak

Sponorzy V Wigilii Miejskiej
Bank Spółdzielczy w Raciążu
ZPU Elektroinstal
Stawbud – Eugeniusz Stawiski
Skład Opału – WĘG-ROL – Adam Bawolik
Robbud – Robert Dobies, Piotr Gierczak
Prodom – Marcin Obrębski
Delikatesy u Cybulskich – Krzysztof Cybulski, Bogdan Cybulski
PPHU Rol-Bud – Głowacka Joanna, Michalina Pająk
Kwiaciarnia- Jerzy Adamski
Domax – Paweł Chrzanowski
Drogeria Jawa – Marek Kisielewski
Ferm Pasz – Roman Rusin, Jan Rusin, Adam Rusin
Zoowet – Sławomir Pniewski, Robert Pniewski
C&D Catering Dekoracje – Ilona Bruszczak
The Best Kebab – Marcin Machciński
Karczma Retro – Alicja Olszewska
Hurtownia Spożywcza – Daniel Cywiński
PHUP Piotr Marszał
Apteka Rodzinna Elżbieta Zalewska, Maciej Zalewski
Moto Części Piotr Goszczycki
Sklep Meblowy Goszczycki Grzegorz
Świat Dziecka – Michał Mierzejewski
Auto-Części Jarosław Zawadzki
Ready Stand Mariola i Stanisław Kocięda
Arkadia Punkt Opłat, Centrum Kredytowe – Artur Gizler
Sala weselna Marszałówka – Andrzej Marszał
Księgarnia Dafne – Andrzej Kocięda
Państwo Mieszawscy – Andrzej, Jadwiga Mieszawscy
Agrowet Bogumiła Dziewierzyńska
Grzegorz Machciński
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tomasz Wawrowski
Peklimar
Sklep Spożywczo Przemysłowy Groszek, Marianna Elżbieta Smolińska
MIX Dziecięco-Młodzieżowy Ilona Cieślińska
Piekarnia – Wanda Wichowska
Klub Seniora
Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Potrawy wigilijne przygotowały – Monika Janiszewska i Iwona Trzcińska
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Kawiarenka Wena
W piątek – 1 grudnia 2017 r.
o godz. 17.00 sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie,
już po raz trzeci, zamieniła się
w przytulną, poetycką kawiarenkę Wena ze świecami i unoszącym się aromatem kawy.
Autorami tej niezwykłej „chwili”
byli uczniowie klas szóstych
z wychowawczyniami
– p. Mariolą Białecką
i p. Agnieszką Piotrowską.
Motto spotkania: „Kochaj
świat, Kochaj życie, Carpe diem”
adresowane było przede wszystkim
do rodziców szóstoklasistów oraz
nauczycieli i gości, którzy przyjęli
propozycję zatrzymania się po tygodniu zajęć i zerknięcia z pewnej
perspektywy na swoje życie. Ukazany w programie współczesny
człowiek – zabiegany, spieszący się
do pracy, obowiązków – nie ma
czasu, by smakować życie, poświęcać je w pełni rodzinie, jest często
samotny. Młodzi artyści apelowali
do zebranych:

„Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, bądź dla nich
dobry. Jeśli tego nie zrobisz dzisiaj,
jutro będzie takie samo jak wczoraj.
Długo nie zwlekaj, byś nie żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na to, co naprawdę ważne”.
G.G Maruez: List pożegnalny.
Cytując słowa Wisławy Szymborskiej:
„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy”(…), bohaterowie wieczoru doradzali, recytując
poezję: P. Brosmana, G. Marueza,
A. Kamieńskiej, W. Szymborskiej,
M. Urbana..., jak wypełnić niewymierny sens naszego istnienia. Wypełnić, a przynajmniej spróbować,
dobrze, po chrześcijańsku, wykorzystać swój czas na wielkiej scenie
życia, nie być dublerem czy tylko
rekwizytem, lecz starać się chociaż przez chwilę stać się postacią
pierwszoplanową, mającą wpływ
na bieg zdarzeń.
Pięknym uzupełnieniem montażu poetyckiego były, wykonane
przez szóstoklasistów, utwory mu-

zyczne z repertuaru: R. Rynkowskiego „Życie, życie jest nowelą”, O.
Wieczorek „Nie zapomnij”, „List do
Boga”, A. Smykiewicza „Pomimo
burz”, Margaret „Byle jak”, S. Krajewskiego „Każdy swoje 10 minut ma”,
G. Andrzejewicz „Siła marzeń”, A.
Wyszkoni „Biegnij przed siebie”, M.

– Nie bać się i nie odkładać życia na później.
– Starać się lubić ludzi, takimi,
jakimi są. Innych przecież nie ma.
Jeden z uczniów prowadzących
wieczór – Adrian Gajewski – na
zakończenie przekazał „Każdego
ranka, po przebudzeniu, otrzymu-

Grechuty „Dni, których nie znamy”.
Lekcja, jakiej udzielili uczniowie swojej publiczności?
– Najważniejsze to uwierzyć
w siebie, w swoją moc!
– Najważniejsze to zaufać życiu!

jemy kredyt w wysokości osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu
sekund życia na dany dzień. Kiedy wieczorem kładziemy się spać,
niewykorzystana reszta sekund
nie przejdzie na następny dzień.

To, czego nie przeżyliśmy w ciągu
dnia, jest na zawsze stracone, pochłonięte przez wczoraj. Każdego
następnego ranka rozpoczyna się
ta sama magia, znowu otrzymujemy taką samą liczbę sekund życia i wszyscy zaczynamy grać w tę
nieodwracalną grę. Bank może zamknąć nam konto w najbardziej
nieoczekiwanym momencie, bez
żadnego ostrzeżenia – w każdej
chwili może zatrzymać nasze życie...” Marc Levy.
Po spektaklu goście i gospodarze kontynuowali swoje refleksje i dzielili się wrażeniami
przy słodkim poczęstunku, który przygotowali rodzice uczniów
z klasy VIa i VIb baboszewskiej
podstawówki. Niezwykła atmosfera tego wieczoru pozostanie na
długo w naszej pamięci, a wszystkich, którzy chcą przeżyć z nami
kolejne poetyckie doznania, zapraszamy do nas w marcu w przyszłym roku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Baboszewie
Artur Piotrowski

Andrzejki
W środę 29 listopada cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Sarbiewie
uczestniczyła w szkolnych andrzejkach.
W tym dniu sale lekcyjne i korytarze zostały zamienione w sale
wróżb. Uczniowie klas starszych
zadbały o magiczny nastrój.Pojawiły się nawet wróżki przedsta-

wiające historię święta. Te niezwykłe, magiczne damy oraz wróżbici
przepowiadali wszystkim chętnym
uczniom przyszłość z kart i magicznych serc.Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce,
aby odczyta imię swojej sympatii,
losował magiczne bileciki, bądź
szukał swojej szczęśliwej liczby. Nie
mogło oczywiście zabraknąć wróż-

by z butów i lania wosku. Katalog
wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego.
Po wróżbiarskim wieczorku
nadszedł czas na dyskotekę. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana
przyszłość? Kto wie… zawsze może
się spełnić.
Monika Witkowska
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III Baboszewska Niedziela
za nami – 10.11.2017 r.
Wydarzenie rozpoczęło się
przedstawieniem „Zatrzymaj się,
jestem tu...”, które przygotowali uczniowie Klas Wspomagania
Rozwoju wraz ze swoimi nauczycielkami: Moniką Luberadzką, Anetą Kowalską, Agnieszką
Palusińską, Moniką Śmigielską
oraz Koło Teatralne z nauczycielką Iwoną Witulską. Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie klas
pierwszych i uczennica klasy IVb
Julia Szeluga.
Po przedstawieniu Wójt Gminy Baboszewo, Tomasz Sobecki
i koordynator Akademii Dobra

wręczyli dyplomy dla wolontariuszy-nauczycieli, a pan wójt
drobnymi upominkami nagrodził
wolontariuszy-uczniów, szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz potrzebujących. Są
to Anna Jędrzejak, Marta Salamońska, Alicja Sikorska, Marta
Wiśniewska.
Nie mogło zabraknąć podziękowań dla osób, które zawsze wspierają naszą działalność, dla Beaty Wiechowskiej – sekretarz gminy, dla
przewodniczącego Rady Gminy –
Sławomira Goszczyckiego oraz dla
osób, dzięki którym powstała nasza
„Akademia Dobra” – p. Tomasza

Sobeckiego – wójta naszej gminy
oraz p. Artura Piotrowskiego – dyrektora naszej szkoły.
Po części oficjalnej na scenę
znów wkroczyli uczniowie i zrobiło się tanecznie, świątecznie, ale
i zabawnie. Przez cały czas trwania
wydarzenia, w świetlicy szkolnej,
animacje prowadziła niezastąpiona Julka Piechota, z Julka i spółka
– animacje dla dzieci Płońsk, która nigdy nas nie zawodzi, a dzieci
jak zwykle były zadowolone.
Goście mogli kupić ozdoby świąteczne na kiermaszu przygotowanym
przez Samorząd Szkolny pod opieką
p. Danuty Lipińskiej i p. Iwony Wi-

tulskiej oraz zjeść ciastko, wypić kawę
i herbatę w kawiarence przygotowanej przez rodziców klasy Ib. Dochód
z kawiarenki w kwocie 926 zł, zasili
zbiórkę publiczną na leczenie choroby oczu Adasia Staniszewskiego.
Uczestnicy wydarzenia odpowiedzieli na prośbę wolontariuszy Szlachetna Paczka – gmi-

na Baboszewo i wspólnie udało się
zakupić kuchnię gazowa dla jednej
z rodzin. Dziękujemy wszystkim,
a szczególnie panu Mariuszowi
Kopczyńskiemu i panu Krzysztofowi Brudzeńskiemu.
Do zobaczenia za rok.
Akademia Dobra
Beata Wiechowska

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Sarbiewie odbyły
się warsztaty sensoryczne dla klas
młodszych, podczas których uczniowie mieli okazję doświadczyć, jak
poznają i odbierają świat osoby niepełnosprawne ruchowo, niedowidzące czy też niedosłyszące. Uczniowie układali klocki w rękawicach
kuchennych, rozpoznawali przedmioty bez użycia zmysłu wzroku,
a jedyne za pomocą dotyku i węchu,

uczyli się znaków języka migowego
oraz zapoznawali się z czasopismami
dostosowanymi do potrzeb uczniów
niewidomych. Uczestnicy warsztatów mieli okazję pokonać labirynt
na wózku inwalidzkim oraz malować, w specjalnych okularach, stopami lub ustami.
Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych pokazały, że dzieci są
bardzo wrażliwe na potrzeby osób
niepełnosprawnych i gotowe do pomocy takim osobom.
Monika Szczytniewska
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Czar... Magia... Wróżby...
Andrzejki to czas wróżb, przepowiedni, tajemnic. To dzień,
w którym wielu z nas wróży
sobie i bierze udział w licznych zabawach. Tradycja Andrzejek jest bardzo stara, już
od dawien tego dnia panny
poszukiwały swego kawalera
w przepowiedniach i ludowych
zabobonach. W tym roku także
MCKSiR zamienił się w centrum
czarów i magii.
30 listopada był dniem niezwykłym w Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. We wspaniałej – mrocznej, magicznej i owianej tajemnicą scenerii można było
usłyszeć liczne przepowiednie. Każdy uczestnik miał okazję spotkać się
z czarownicą i wziąć udział w świetnej andrzejkowej zabawie.

Przedszkolaki i czary

Magię andrzejkowych zabaw od
rana mogły poznać przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Raciążu. Czarownica Anna zabawiała dzieciaki oraz prowadziła liczne
konkursy. Dzieci dowiedziały się
jaka jest historia tego święta i jakie
panują zwyczaje w związku z tym
świętem. Czarownica Anna pokazała przedszkolakom różnorodne
wróżby, charakterystyczne dla andrzejek. Dzieciaki miały okazję po-

tańczyć, wziąć udział we wróżbach
z kolorów i kapelusza, w konkursie
biegu na gąsiorze (miotle), zabawie
tanecznej oraz wielu innych atrakcjach. Przedszkolaki były oczarowane atmosferą panującą w MCKSiR.
Z zaciekawieniem przyglądały się
czarom czarownicy i brały udział
w zabawach.

Tajemnica wróżb

Wieczorem andrzejkowe wróżby i atrakcje czekały na dorosłych.
W fantastycznej tajemniczej scenerii odbył się wieczór magii. W kąciku raciąskiej czarownicy można
było wywróżyć sobie przyszłość
z przelanego przez klucz wosku.
Ponadto wróżono z butów, gąsiora,
placków czy obierek z jabłek. Odbyły się także zawody w wyławianiu jabłek. Uczestnicy andrzejkowej zabawy mieli okazję skorzystać
z mocy czarownicy i wywróżyć swą
przyszłość.

Historia sięga dawnych lat

W dawnych czasach, pod koniec każdego roku, kiedy dni stawały się krótsze, a wieczory dłuższe
dzieci, młodzież i dorośli, zbierali
się popołudniem w jednym domu,
aby wspólnie śpiewać i bawić się.
Ważniejszymi takimi spotkaniami
były wieczory poprzedzające święta Katarzyny i Andrzeja. Był to bowiem okres wróżb. Chłopcy wróżyli

sobie w katarzynki a dziewczęta na
św. Andrzeja. Z czasem katarzynkowe wróżby zanikły a tradycja andrzejek pozostała do dziś.
Najweselej było na wsi. Młode
dziewczyny zaglądały w głąb studni i wypowiadały głośno swoje życzenie. Jeśli echo odpowiedziało, to
życzenie wkrótce miało się spełnić.
Inną wróżbą było odliczanie sztachet w płocie. Dziesiąta sztacheta, w zależności od wyglądu, miała wywróżyć, jaki będzie ukochany
– gruby, chudy, krzywy czy stary.
Bywało i tak, że młode panny częstowały psa najlepszymi kąskami
(kości posmarowane tłuszczem),
której poczęstunek pies pochwycił
w pierwszej kolejności, ta z dziewcząt pierwsza miała wyjść za mąż.
W niektórych regionach w dni św.
Andrzeja ucina się gałązkę wiśni,
bzu lub czereśni i wkłada się ją do
wody ta, której gałązka zakwitnie do Bożego Narodzenia w najbliższym roku będzie szczęśliwa
w małżeństwie.
Tradycje wróżb andrzejkowych
przetrwały do naszych czasów, są
beztroską, osobliwą zabawą, podczas której, tak jak dawniej syczy
wlewany do wody wosk, lecą z łoskotem rzucane przez ramię dziewczęce pantofelki, wśród śmiechów
i żartów losuje się różne przedmioty
schowane pod miseczkami.
Paulina Adamiak
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Święta to magiczny czas
Każdy z nas do Świąt Bożego
Narodzenia przygotowuje się
ze szczególną starannością.
Gotujemy potrawy świąteczne,
pieczemy ciasta i ciasteczka,
przystrajamy dom oraz kupujemy prezenty, by obdarować
najbliższych. Kiermasz Bożonarodzeniowy w Raciążu był
doskonałą okazją by zaopatrzyć
się w niezbędne przedmioty.
A przede wszystkim by wprawić
się w świąteczny nastrój i rozpocząć radosne oczekiwanie.
W piątkowe popołudnie, 8 grudnia, mieszkańcy Raciąża mieli
okazję zetknąć się z bożonarodzeniową tradycją. W Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego odbył się po raz drugi Kiermasz Bożonarodzeniowy. Także w tym roku
zbiórka pieniędzy ze sprzedanych
produktów przekazana została na
szczytny cel – wsparliśmy działalność świetlicy profilaktycznej.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Kiermasz
zgromadził
wielu mieszkańców. Była to doskonała
okazja by kupić ozdoby choinkowe,
świąteczne stroiki, pierniczki i inne
słodkości. Na kramach było wiele różnorodnych słodkości i ślicznych bibelotów przygotowanych własnoręcznie
przez mieszkańców naszego miasta,
uczestników zajęć rękodzielniczych,
członkinie Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu oraz
uczniów Raciąskich szkół i przedszkola. Ponadto Kiermasz był doskonałą okazją by wprawić się w świąteczny nastrój. Kupić można było
znaleźć bombki, choinki, pierniczki, serwety, stroiki, ciasta, ciasteczka,
słodkości i wiele innych ozdób świątecznych. Wszystkim zgromadzonym
czas umilały występy przedszkolaków
z Miejskiego Przedszkola w Raciążu,
uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, Zespołu Szkół w Raciążu, uczestników
zajęć prowadzonych w MCKSiR oraz

chóru seniorów. Kolędy, świąteczne
prezentacje i przyśpiewki wprowadziły w świąteczny nastrój. Bożonarodzeniowa atmosfera udzieliła się
wszystkim uczestnikom kiermaszu.
Podziwiali oni występujących oraz
poszukiwali drobiazgów na nadchodzące święta.

Pomoc dla potrzebujących

Święta to magiczny czas, a ludzie
otwierają się bardziej na pomoc potrzebującym. Kiermasz był doskonałą okazją by pokazać swe dobre serce i otworzyć się na innych. Dochód
ze sprzedaży produktów przekazany
zostanie na działalność Raciąskiej
świetlicy profilaktycznej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji
udało się zorganizować kiermasz.
Podziękowania należą się wszystkim, którzy przygotowali i przekazali na nasz świąteczny jarmark produkty do sprzedaży na kramach. Bez
Was drodzy Państwo nasza akcja nie
udałaby się na taką skalę.
Paulina Adamiak
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Felieton Wójta Gminy Baboszewo

Rozstajne drogi stowarzyszenia
Academia Europaea Sarbieviana
i samorządu gminnego
Decyzją lokalnego samorządu
(Wójta i Rady Gminy Baboszewo) nasza gmina nie będzie
partnerem przyszłorocznego
Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, którego
głównym organizatorem jest
Academia Europaea Sarbieviana. Wśród powodów takiej
decyzji można wymienić m.in.:
dość wysokie koszty ponoszone
przez gminę (corocznie od
15 000 do 20 000 zł), brak satysfakcjonującej współpracy
pomiędzy stowarzyszeniem
a urzędem gminy oraz rozminięcie się w oczekiwanych celach, które jak pokazała historia
festiwalu nie są spójne.
Od wielu lat festiwal (wcześniej
Dni ks. M.K. Sarbiewskiego) odbywający się przeważnie w maju,
składa się z trzech dni – piątek, sobota, niedziela, spośród których
dzień trzeci tj. niedziela finansowany i współorganizowany jest przez
gminę Baboszewo przy ogromnym wkładzie Szkoły Podstawowej
w Sarbiewie. Jednak takie postawienie sprawy jest z pewnością dużym
uproszczeniem i nie w pełni oddaje zaangażowanie organizacyjne
i finansowe naszej gminy. W piątek
bowiem, w godzinach porannych
bądź przedpołudniowych członkowie AES (Academia Europaea Sarbieviana) przyjeżdżają do Dworku w Dłużniewie a ich trzydniowy
pobyt w dworku finansowany jest
z budżetu gminy. Należy również
zauważyć, że od rana w piątek w gotowości musi być służbowy gminny
samochód i kierowca, aby w razie
dotarcia gości do Płońska, odebrać
ich z dworca i przetransportować
do Dłużniewa. Pierwszego dnia festiwalu, a więc w piątek odbywają się również spotkania autorskie
w obu gimnazjach na terenie gminy, których organizacją zajmują się
dyrektorzy szkół i które to spotkania również są finansowane z pieniędzy gminnych. Tradycją pierwszego dnia festiwalu jest również
Walne Zgromadzenie Członków
AES w Dworku Dłużniewie, na którym miałem okazję być w 2015r. To
co mnie wtedy bardzo zastanowiło podczas spotkania i co do dnia
dzisiejszego z tego co wiem się nie

zmieniło to fakt, że stowarzyszenie
zrzeszając kilkudziesięciu członków, rocznie ze składek członkowskich jest w stanie uzbierać 400
– 500 zł, kiedy przy uchwalonych
składkach powinna być to kwota co
najmniej kilku tysięcy złotych. Kolejnym punktem pierwszego dnia
jest inauguracja festiwalu odbywająca się przeważnie ok. godziny
18.00 w płońskim MCKu, do którego transport autobusem członków
AES z Dłużniewa a następnie powrót w godzinach wieczornych lub
nocnych zapewnia również gmina Baboszewo, dzięki uprzejmości kierowców, którym urząd płaci
za nadgodziny, jakie tego dnia wypracowują. W tym miejscu można nadmienić, że inauguracja festiwalu w Płońsku finansowana
jest przez Miejskie Centrum Kultury, które znajduje się oczywiście
w strukturach miasta Płońska i jest
partnerem, który spośród wszystkich partnerów ponosi największe koszty rzędu ok. albo ponad 40
000 zł (głównie z uwagi na występ
znanego w kraju zespołu lub artysty), drugie miejsce zajmujemy My
z kwotą przytoczoną na początku
artykułu. Drugi dzień festiwalu (sobota) to dzień wyjazdowy, przeważnie z konferencją naukową. W zależności od pomysłu, wycieczki dla
członków AES organizowane były
to do tej pory m.in. do Pułtuska,
Płocka, Ciechanowa czy Opinogóry. Są to wyjazdy całodniowe, gdyż
rozpoczynają się ok. godz. 9 rano,
powrót z reguły planowany jest późnym wieczorem ok. 21. Oczywiście
zapewnienie całodziennego transportu (autobus + kierowca, który
tego dnia powinien mieć dzień wolny) leży również po stronie gminy
Baboszewo. Dlatego trudno mi się
zgodzić z Panią Prezes AES dr Teresą Kaczorowską, która twierdzi, że
gmina finansuje i współorganizuje
tylko ostatni dzień festiwalu. Trzeci
dzień to dzień spędzony w Sarbiewie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektorów szkoły w Sarbiewie, a także kadry pedagogicznej
tej placówki, zawsze w wyjątkowej
scenerii odbywają się liczne, ciekawe konkursy angażujące dzieci
i młodzież z terenu gminy i powiatu. Sponsorami nagród w konkursach są: Akademia Humanistyczna

im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (jedna nagroda), Starostwo
Powiatowe w Płońsku (jedna nagroda), gmina Baboszewo (cztery
nagrody). Po rozstrzygnięciu konkursów uczestnicy festiwalu udają
się na Mszę Świętą do miejscowego kościoła. Kiedy po raz pierwszy uczestniczyłem w Dniach M.K.
Sabiewskiego a było to w 2015r.,
wzorem lat poprzednich po Mszy
Świętej odbył się recital muzyki barokowej w wykonaniu dwóch muzyków, przeplatany recytacją poezji
Sarbiewskiego w wykonaniu aktora
Macieja Gąsiorka. Nie muszę chyba
wspominać, kto sponsorował występ artystów, ale nie w tym rzecz.
Rzecz natomiast w tym, że pomimo
tego, że na Mszy Świętej kościół był
pełen wiernych oraz mimo zaproszeń do pozostania po mszy i wysłuchania koncertu, w kościele po
mszy pozostała … garstka kilkunastu osób, wśród których ciężko
było dostrzec mieszkańców naszej
gminy, prawdopodobnie z uwagi na brak zainteresowania muzyką barokową. Po koncercie osoby,
które pozostały w kościele udały się
do szkoły, gdzie zorganizowany był
catering. Wśród osób tam przebywających bodajże oprócz dyrektora
szkoły i dwóch radnych nie dostrzegłem tam więcej osób związanych
z naszą gminą. Była to smutna refleksja, która zmusiła mnie do zadania sobie i osobom zaangażowanym w gminie w coroczny festiwal
pytania: Dla kogo my współorganizujemy ten festiwal i co zrobić,
żeby mieszkańcy gminy Baboszewo w nim uczestniczyli? Dlatego
też twierdzę, że niestety mamy rozbieżne cele. AES stawia na aspekt
naukowy i swoje przesłanie kieruje do wąskiego grona osób, członków stowarzyszenia. Dla mnie najważniejsi zawsze będą mieszkańcy
gminy, którzy mi zaufali i mnie wybrali abym spełniał ich potrzeby
i dla nich pracował. Wynikiem tych
przemyśleń był trzeci dzień festiwalu w 2016 i 2017r. gdzie po tradycyjnej Mszy Świętej na terenie przy
kościele zorganizowaliśmy rodzinny piknik, z wieloma atrakcjami zarówno dla najmłodszych jak i starszych mieszkańców gminy (pokazy
historyczne, możliwość strzelania
z łuku, plac zabaw dla dzieci, sto-

iska cateringowe dla wszystkich),
który cieszył się dużym powodzeniem i na którym wreszcie można
było zobaczyć mieszkańców Sarbiewa, okolicznych miejscowości, jak
również mieszkańców pozostałych
gminnych miejscowości.
Może będę zbyt brutalny, ale
na pewno bardzo szczery jeżeli stwierdzę, że organizatorem festiwalu jest AES, my zaś mamy za
zadanie pomóc, natomiast w mojej ocenie role zupełnie się odwróciły. To My (oczywiście w głównej
mierze razem z miastem Płońsk
i MCK w Płońsku) jesteśmy organizatorami festiwalu a członkowie
AES przyjeżdżają można powiedzieć na gotowe ... i jeszcze najdelikatniej mówiąc są niezadowoleni.
Bo jak inaczej nazwać fakt, że niejednokrotnie, wprost zadawano mi
pytania: Dlaczego cateringu nie organizuje zaprzyjaźniona z academią
firma? Dlaczego członkowie AES
muszą stać w kolejce po posiłek razem z mieszkańcami gminy a nie są
obsługiwani w pierwszej kolejności
albo poza kolejnością? itp. Myślę
też, że bardzo niewłaściwe były telefony do Dyrektora Szkoły w Sarbiewie, aby zorganizował spotkania wigilijne czy wielkanocne dla zarządu
AES w Sarbiewie z funduszy szkoły
lub gminy. Zastanawiający jest również fakt, że stowarzyszenie na swojej oficjalnej stronie internetowej
podaje adres do kontaktu w miejscowości Sarbiewo z numerem telefonu właściwym dla Szkoły Podstawowej, podczas gdy Pani dyrektor
tejże szkoły nie jest członkiem AES
oraz nie wie (podobnie jak ja) czy
ktoś jest uprawniony do przyjmowania korespondencji przesyłanej
do AES, a także kto w imieniu AES
ma odpowiadać na telefony kierowane do AES.
W grudniu osobiście powiadomiłem Panią Prezes AES o oficjalnym stanowisku Wójta i Rady
Gminy Baboszewo w sprawie
współorganizacji festiwalu. Moja
ostatnia rozmowa z Panią Prezes nie
była zbyt przyjemna. Usłyszałem, że
„kolejny festiwal na pewno się odbędzie, ale dla gminy Baboszewo
nie będzie powrotu do festiwalu,
chyba, że zmienią się władze gmi-

ny” - co oczywiste na pewno kiedyś
nastąpi, szybciej bądź później. Zostaliśmy także skrytykowani jako
obecny samorząd za to, że byliśmy
przeciwni idei budowy na działce
(którą stowarzyszenie decyzją ówczesnych władz gminy otrzymało
po bardzo niskiej cenie, w zasadzie
za darmo) Dworu Sarbiewskich
w Sarbiewie, którego kosztorys
opiewał na 14 mln zł. Byliśmy i jesteśmy przeciwni, ponieważ znamy
realia takich inwestycji, jak również
wyniki rozmów AES z marszałkiem
Struzikiem. Bezsprzecznie nawet jeśli na to przedsięwzięcie udałoby się
pozyskać środki unijne, to ogromną
kwotę środków własnych rzędu kilku mln zł musiałaby wyłożyć gmina Baboszewo. Do tego należałoby
dołożyć koszty utrzymania, zatrudnienia osób. Marszałek również odciął się od możliwości finansowania
tego pomysłu z pieniędzy Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
Dlatego też, podsumowując być
może zbyt długi wywód, nasze drogi są rozstajne.
Podczas listopadowych Komisji Wspólnych ustaliłem z radnymi Rady Gminy Baboszewo, że nasza gmina w 2018r. we współpracy
ze szkołą w Sarbiewie upamiętni ks.
Sarbiewskiego i z pewnością będzie
to forma, która zaangażuje mieszkańców naszej gminy oraz będzie
oszczędniejsza jeżeli chodzi o koszty. Mam już wstępny pomysł, inny
od tych z lat poprzednich, o którym
na pewno się Państwo dowiecie pod
warunkiem akceptacji i uzgodnienia
z radą gminy i pedagogami z Sarbiewa. Academii Europaea Sarbieviana
życzę udanych kolejnych Festiwali
ks. M.K. Sarbiewskiego i uważam, że
pomimo wszystkiego tego, co napisałem powyżej, stowarzyszenie odegrało i odgrywa bardzo ważną rolę
w przywracaniu pamięci o wybitnym polskim poecie – jezuicie. Jednak moim zdaniem (i to naprawdę
na serio), odpowiednim partnerem
dla AES, który najmocniej koresponduje z celami i działalnością stowarzyszenia powinno być Ministerstwo
Kultury, tym bardziej, że co roku ten
międzynarodowy festiwal odbywa
się pod patronatem m.in. Marszałka
Sejmu RP.
Tomasz Sobecki
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Perły 2017
24 listopada 2017 r. po raz drugi w Szkole Podstawowej w Mystkowie odbyła się charytatywna zabawa andrzejkowa, z której dochód przeznaczono na leczenia i rehabilitację Kamili – mieszkanki
Mystkowa.
Społeczność szkoły zdecydowała, aby imprezy charytatywne miały stała nazwę i logo. „PERŁA” nawiązuje
do przypowieści Jezusa.
Warto pamiętać, że wszystko co gromadzimy na
tej ziemi jest dobrem tymczasowym. Pieniądze, samochód, piękny dom, komputer, ulubiony smartfon łatwo
stracić. Prawdziwym skarbem – perłą jest miłości i dobroć. Są to wartości nieprzemijające.
Dla nas perłą jest Kamila – absolwentka szkoły Podstawowej w Mystkowie, bo dzięki niej możemy pochylić się nad potrzebującymi, okazać współczucie i hojność
serca. Perłą jest każdy kto przyszedł na zabawę andrzejkową w by wspomóc rodzinę Kamili. Perłami są też ofiarodawcy nagród, które rozlosowaliśmy wśród tych, którzy zakupili cegiełki. Ludzi, którzy wsparli nasza akcje nie
brakowało. Dziękujemy za nagrody przekazane przez:
Sklep wielobranżowy K. Martynowska – Baboszewo,
Zakład fryzjerski – kosmetyczny E. Piotrowicz – Baboszewo,
Pracowników PS Zgoda – Baboszewo,

Kwiaciarnie Róża W. Derecka – Baboszewo,
Pizzerię Milano J. Wtulich – Baboszewo,
Stylizacja paznokci I. Kęsicka – Baboszewo,
Zakład fryzjerski A. Kęsicka – Baboszewo,
Właścicieli siłownia Rx2 Rostek GYM – Baboszewo,
A. Suską – Niedarzyn,
M. Dramińską – Cywiny Dynguny,
Właścicieli Kulkolandii – Płońsk,
Studio Malina Photography K. Malinowska – Sokolniki Nowe,
J. Sędzicką – Baboszewo.
W trakcie imprezy mogliśmy obejrzeć przedstawienie pt: „Bajka o tym jak Jaś i Małgosia uczyli Babę
Jagę oszczędzania” przegotowane przez członków SKO
po opieką pani Z. Sędzickiej, wysłuchaliśmy koncertu
zespoły James B. Friends z Sochocina, obejrzeć pokaz
w wykonaniu aktorów Teatru Ognia „WIDMO”. Oprawę muzyczna zapewnił pan M. Derecki. Zebrani mogli zakupić skarbonkę wykonana w ramach konkursu „Skarbonka”, wziąć udział w grach zabawach, oraz
skosztować ciast upieczonych przez rodziców. Dziękujemy wszystkim za udział, pomoc w przygotowaniu,
a szczególnie za otwarte serca. Dzięki Wam możemy
przekazać rodzinie Kamili 5174 zł.
M.S. Szkoła Podstawowa w Mystkowie
Beata Wiechowska

Dzień Pluszowego Misia w baboszewskich szkołach
Szkoła Podstawowa w Polesiu

W dniach od 20-30 XI br. szkolny wolontariat włączył się do Akcji Pluszowego Misia. Za zebrane fundusze
zakupiono 20 kompletów kolorowej pościeli i przekazano na potrzeby oddziału dziecięcego Szpitala w Płońsku.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy
wzięli udział w tej akcji.

Szkoła Podstawowa w Mystkowie

Ten szczególny dzień obchodzono 24 listopada 2017
roku. W tym dniu dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione pluszaki. Każde dziecko przedstawiło i opisało
swojego misia. Uroczysty dzień rozpoczął się od zabawy ruchowej przy piosence "Jadą, jadą misie". Następnie
przedszkolaki poznały historię święta. Dowiedziały się
wielu ciekawostek na temat niedźwiedzi tych prawdziwych oraz tych bajkowych. Dzieci z ochotą wzięły udział
w wielu konkursach i zabawach, a także samodzielnie narysowały portret misia. Zabaw było co nie miara podczas
wspólnych śpiewów i tańców. Chwile wytchnienia można było spędzić przy stole zastawionym misiowymi przekąskami. Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci

otrzymały dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia. Cały
dzień upłynął w bardzo sympatycznej atmosferze. Zabawa w misiowej krainie wszystkim sprawiła ogromną radość. Na pewno powtórzymy ją w przyszłym roku.

Szkoła Podstawowa w Sarbiewie

30 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych
świętowały obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu wszystkie misie opuściły swoje zaciszne pokoje i przybyły wraz z dziećmi do szkoły. W sali
gimnastycznej zrobiło się kolorowo i pluszowo, a misie zasiadły dostojnie na fotelach. Pluszowe maskotki towarzyszyły swoim właścicielom przez cały dzień.
Nie mogło zabraknąć również występów najmłodszych
dzieci w szkole. Zaśpiewali oni kilka tematycznych piosenek. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że repertuar
„misiowych piosenek” jest bardzo bogaty.
Jednak najwięcej emocji dostarczył maluchom „misiowy tort”. Pojawił się on na uroczystości dzięki zaangażowaniu wszystkich rodziców, którzy chętnie podejmują tego typu inicjatywy.
Beata Wiechowska
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Szkolna Kasa Oszczędności
w Szkole Podstawowej
w Baboszewie
W dniu 1 grudnia w naszej szkole odbył się apel poświecony oszczędzaniu w SKO – Szkolnej Kasie
Oszczędności. Uczniowie klasy IV c
i V a wraz z opiekunem SKO przygotowali przedstawienie pt.: „Kto nie
chce wiedzieć co to jest nędza, niech
razem z nami od dziś oszczędza”.
Uczniowie zaprezentowali, w jaki

sposób można oszczędzać: wodę,
światło, książki oraz pieniądze. Na
pewno warto oszczędzać w SKO.
Na koniec apelu Pan Dyrektor
Artur Piotrowski z przedstawicielem Bankua Spółdzielczego Oddział
w Baboszewie wręczyli uczniom
nagrody za udział konkursie pt.:
„Skarbony, skarbonki, skarbonecz-

ki – mój pomysł na skarbonkę do
oszczędzania”. Uczniowie wykonali
ciekawe i piękne prace. Serdeczne
podziękowania dla rodziców, którzy
wspierali swoje pociechy. Następny
konkurs SKO już w lutym 2018 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału.
Opiekun SKO
Barbara Nowicka

W Krainie
Świętego Mikołaja
5 grudnia 2017 r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III Szkoły
Podstatwowej w Polesiu odwiedzili
„Krainę Świętego Mikołaja” w Kołacinku. Podczas pobytu dzieci zwiedzały „Bajkowy Świat”, gdzie spotkać można było postacie ze znanych
książek i bajek oraz obejrzeć aranżacje miejsc związanych z bajkowymi postaciami m. in. „Czerwony

Kapturek”, „Trzy Świnki”, „Królowa
Śniegu”, „Jaś i Małgosia”, „Królewna Śnieżka”. Ponadto odwiedziliśmy
dom Świętego Mikołaja oraz dom
Dziadka Mroza. Pod koniec wędrówki dotarliśmy do Sali Tronowej
Świętego Mikołaja, w której dzieci
obejrzały miejsce, gdzie Mikołaj czyta i odpisuje na listy.
Szkoła Podstawowa w Polesiu

Radosne dni – Mikołajki 2017

Święta tuż, tuż …
„Wielkie wydarzenie
pierniki pieczemy.
Ciasto wyrobione,
więc je wałkujemy.
Wycinamy w cieście
serca i księżyce,
domek i aniołka,
piękną baletnicę.
Kiedy się upieką
to je ozdobimy.
Lukrowane na choince
wspólnie powiesimy.”
Bożena Forma
12 grudnia 2017 roku dzieci
z oddziałów przedszkolnych Szkoły
Podstawowej w Mystkowie rozpoczęły przygotowania do zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia. W ramach świątecznej tematyki odbyły się

warsztaty kulinarne zorganizowane
przez wychowawczynie grup, panie
Agnieszkę Osowiecką oraz Izabellę
Czaplicką. Dzieci pod okiem swoich
pań oraz przybyłych rodziców robiły
świąteczne wypieki. W arkana sztuki
cukierniczej wprowadził przedszkolaki Pan Marcin Suski, tata 4 letniego Adasia. Dzięki jego wskazówkom
powstały bardzo pyszne ciasteczka,
które następnie zostały przez dzieci
pięknie przyozdobione. Przygotowanie oraz degustacja kolorowych wypieków przysporzyła wszystkim bardzo wiele radości oraz sprawiła, że
w szkole w Mystkowie zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia czuć i widać na każdym kroku.
Szkoła Podstawowa w Mystkowie

6 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Baboszewie pojawiło się mnóstwo
Mikołai, Mikołajek, Reniferów… Był
to drugi z kolei z „radosnych dni”
organizowanych przez Samorząd
Uczniowski. Tym razem przebiegał pod hasłem „Łączcie się Mikołaje. Niech moc będzie nad krajem”.

Po raz kolejny uczniowie wykazali
się kreatywnością w myśl idei „Kreatywny, nie agresywny”. Uczyli się
także zdrowego dystansu do siebie,
współpracy z kolegami i koleżankami. Przebieranie się, tworzenie własnego wizerunku wywołuje u dzieci pozytywne emocje, co dało się
zauważyć w ich relacjach. Ucznio-

wie i dorośli po prostu się do siebie
uśmiechali. Czuło się przyjazną atmosferę. Przed nami jeszcze: Dzień
Dresa, Bakusy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Piegów i Okularów, Dzień
Pasków i Kratek, Dzień Włóczykija...
Opiekunowie Samorządu
Danuta Lipińska
Iwona Witulska
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Bombki – ozdoba
naszych choinek
Każdy z nas w tym szczególnym czasie, jakim są Święta
Bożego Narodzenia szczególnie
dba o wygląd naszego domu.
To okres, w którym wieszamy
łańcuchy i światełka, stawiamy
świece. Nastrój jest niezwykle
ważny. Jednak przede wszystkim ubieramy nasze bożonarodzeniowe drzewka.

były warsztaty z robienia bombek.
Szkolenia rękodzielnicze prowadzone
były przez przedstawicieli Lokalnej
Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Uczestnicy warsztatów mieli oka-

Mieszkańcy naszego miasta mieli
niepowtarzalną okazję by przygotować własnoręczne ozdoby na choinki. W grudniu w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego prowadzone

reklama

zję poznać wiele technik zdobienia
bombek. Ozdoby choinkowe przygotowywane pod okiem instruktorek
wykonywane były ze sznurka, serwetek, materiałów, cekinów i innych

błyskotek. Panie, które własnoręcznie przygotowały ozdoby choinkowe
ozdobią swe drzewka na święta. Nauczycielki Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu
przygotowane własnoręcznie bombki przeznaczyły na sprzedaż podczas
Kiermaszu
Bożonarodzeniowego.
Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem. Były doskonałą okazją
by nauczyć się czegoś nowego, przygotować samemu ozdobę domu oraz
by spędzić miło sobotnie popołudnie.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta z coraz większym zaangażowaniem będą uczestniczyć w kolejnych akcjach o podobnym charakterze.
Redakcja

Kronika historyczna

Materiały do kroniki historycznej
wyszukał i przekazał Jan Chądzyński
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Baboszewo– sport

Sportowy weekend
w baboszewskiej hali
9 grudnia 2017 roku zakończyliśmy XV Edycję Grand Prix Tenisa Stołowego Gminy Baboszewo. Był to trzeci turniej w tym roku. Pierwszy odbył
się 25 marca, drugi 23 września br. Natomiast 10 grudnia odbył się X Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldboyów o puchar
firmy ART-DAN. Swoją obecnością
zaszczyciło nas 9 drużyn z całej Polski:
Oldboy Żyrardów, Oldboys Olsztyn,
Oldboys Przasnysz, PAK KWB Konin, Oldboy Mława, Oldboy Raciąż,
Oldboy Sierpc, Oldboy Nowe Miasto
i drużyna gospodarzy Oldboy Baboszewo. Mimo, że w turnieju grały jedynie osoby dorosłe, na trybunach zasiadła też najmłodsza część naszej gminy,
która cierpliwie wyczekiwała Świętego Mikołaja. Każde dziecko otrzymało słodki prezent a przy okazji można
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Poniżej klasyfikacje końcowe z sobotniego i niedzielnego turnieju. Więcej
zdjęć na naszym profilu na facebooku.
Zapraszamy już dziś na XVI Edycję
Grand Prix Tenisa Stołowego, która
swój początek będzie miała w marcu.
Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z sekretariatem
Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie: tel. 23 661 19 25 lub mail:
hala@gminababoszewo.pl.
Grand Prix klasyfikacja końcowa:
Kategoria: Dziewczęta rocznik
2004 i młodsze
I – Marta Grzelak
II – Zofia Jankowska
III – Sandra Majewska

Kategoria: Chłopcy rocznik 2004
i młodsi
I – Marcel Jasiński
II – Adam Dąbrowski
III – Sebastian Wróblewski
Kategoria: Chłopcy rocznik 20012003
I – Karol Dąbrowski
II – Paweł Łączyński
Kategoria: Amator – mężczyźni – rocznik nieograniczony (bez
licencji PZTS)
I – Jakub Lipiński
II – Marcin Lipiński
III – Adam Wiśniewski
Turniej Mikołajkowy klasyfikacja
końcowa i nagrody indywidualne:
Miejsce I – Oldboy Mława
Miejsce II – PAK KWB Konin
Miejsce III – Oldboys Olsztyn
Miejsce IV – Oldboy Baboszewo
Miejsce V – Oldboy Żyrardów
Miejsce VI – Oldboy Sierpc
Miejsce VII – Oldboy Raciąż
Miejsce VIII – Oldboys Przasnysz
Miejsce IX – Oldboy Nowe Miasto
Najlepszy bramkarz: Weselak Jakub (Oldboy Mława)
Najlepszy strzelec: Lenart Robert
(PAK KWB KONIN) – 7 bramek
Zawodnik Fair Play: Małachwiejczyk Mirosław (Oldboy Żyrardów)

- 130 BABOSZEWO

Serdecznie Zapraszamy
na IV kolejkę

woj. mazowieckie
tel./fax 023 6611925

ORGANIZUJEMY:
Imprezy sportowe
Mecze:
- międzynarodowe
- ligowe
- towarzyskie

Widowiska

28 STYCZNIA 2018r.

Obozy sportowe

ZAPRASZAMY

Godz.

9:00

(niedziela)

Imprezy kulturalne

17 grudnia 2017 r. w Hali
Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie rozegrana została III kolejka XVI Edycji Halowej Ligi Piłki
Nożnej sezon 2017/2018. Po jedenastu meczach tabela końcowa
uległa zmianie. B&I Hydraulika
Siłowa, która dotychczas zajmowała pierwsze miejsce spadła na II
po nieudanych spotkaniach w III
kolejce. W trakcie kolejki strzelono 57 goli. Najlepszym strzelcem kolejki został Patryk Zajączkowski (ART-DAN), który zdobył
8 goli. W dalszym ciągu po III kolejkach miano Najlepszego Strzel-

ca należy do Jakuba Palmowskiego z B&I Hydraulika Siłowa, który
na swoim koncie ma 12 goli.
Klasyfikacja III kolejki:
I miejsce: ART-DAN
II miejsce: Nextnet
III miejsce: Myken & Champion
IV miejsce: Tynk Pol
V miejsce: Huragan-Meble Skociński
VI miejsce: ADL Lewandowscy
VII miejsce: Oldboy Baboszewo
VIII miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
IX miejsce: MKS Mazovia Błomino
X miejsce: Irma Sobanice

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

Grand Prix Tenisa Stołowego

09

Turnieje

III Kolejka XVI edycji
Halowej Ligi Piłki Nożnej
w Baboszewie

Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne imprezy sportowe odbywające się w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie.
Paulina Lewandowska
Przemysław Cytloch

HALA
SPORTOWO-WIDOWISKOWA
W BABOSZEWIE

ul. J.A. Brodeckich 6A
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ROZSTAWIENIE MECZÓW
1-4
2-8
4-7
2-5
1-7
3-6

ART-DAN
TYNK POL
ADL LEWANDOWSCY
TYNK POL
ART-DAN
OLDBOY BABOSZEWO

ADL LEWANDOWSCY
NEXTNET
B&I HYDRAULIKA SIŁOWA
HURAGAN-SKOCIŃSKI
B&I HYDRAULIKA SIŁOWA
MYKEN&CHAMPION

5-8
6-10
3-9
5-10
6-9

P R Z E R W A 3 0 m i n.
HURAGAN-SKOCIŃSKI
NEXTNET
MYKEN&CHAMPION
IRMA SOBANICE
OLDBOY BABOSZEWO
MKS MAZOVIA BŁOMINO
HURAGAN-SKOCIŃSKI
IRMA SOBANICE
MYKEN&CHAMPION
MKS MAZOVIA BŁOMINO

Zapraszamy !

9 grudnia w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie odbył się trzeci z trzech, finałowy Turniej Grand Prix Tenisa Stołowego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Sarbiewie godnie reprezentowali

swoją macierzystą placówkę, czego
skutkiem były dwa złote i jeden brązowy puchar.
W kategorii dziewcząt rocznik
2004 i młodsze, pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy VII – Marta Grzelak.

W kategorii chłopców rocznik
2004 i młodsi, pierwsze miejsce wywalczył uczeń klasy VII – Marcel Jasiński, a trzecie miejsce zajął uczeń
klasy VI – Sebastian Wróblewski.
Gratulujemy.
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Zarząd Błękitnych spotkał się z kibicami
9 grudnia 2017 roku o godzinie 13:30
w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyło się spotkanie członków
zarządu Błękitnych Raciąż z kibicami.
Poruszano przede wszystkim kwestie
związane z przyszłością klubu.
Na wstępie prezes Stanisław Kocięda poinformował wszystkich zebranych, że około 15 stycznia odbędzie się walne zebranie
członków zarządu, którego celem będzie odwołanie obecnego kierownictwa i wybranie
nowego. Wojciech Stanowski podkreślił, że
jest to spowodowane faktem, iż obecni członkowie zarządu ze względu na swoje zawodowe obowiązki nie są w stanie poświęcić bieżącym sprawom klubu wystarczająco dużej
ilości czasu. Zaznaczył także, że kierownictwo
odbyło rozmowy zarówno z zawodnikami jak
i trenerami poszczególnych zespołów – począwszy od pierwszego po grupy młodzieżowe – którzy wyrazili chęć dalszej współpracy.

Na tę chwilę budżet na działalność Błękitnych w całym sezonie wynosi 100 tysięcy złotych
i według wspomnianego Wojciecha Stanowskiego, jest to zbyt mało by klub mógł normalnie funkcjonować w warunkach IV ligi – chodzi
przede wszystkim o pensje dla piłkarzy. Przyznał
także, że w tej chwili nie ma żadnego sponsora,
który wspierałby klub finansowo tak jak to było
w latach ubiegłych, choć jest szansa na to żeby
środki od najbliższego sezonu przekazywały PolMlek i Bank Spółdzielczy w Raciążu.
Członkowie zarządu przyznali, że według
nich najlepszą opcją dla klubu w tej chwili jest
„odcięcie” się od przeszłości i rozpocząć „budowanie” drużyny od nowa grając w niższej lidze.
Ocenili jednak, że przy odpowiednim wsparciu finansowym i zaangażowaniu większej ilości osób niż w tej chwii jest szansa, by Błękitni
zagrali wiosną w IV lidze. Rozmawiano także
o pensjach grających zawodników oraz sztabu
szkoleniowego. Prezes Stanisław Kocięda poinformował również, że część zobowiązań finansowych które musi regulować klub od przy-

Trwa rozbudowa
kanalizacji
Rozbudowa kanalizacji w ramach prowadzonego projektu trwa. Obecnie prace
prowadzone są na ulicy Zakolejowej i Płockiej. Tempo prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych, a wiemy, że po-

goda ostatnio nas nie rozpieszcza. Jednak
prace posuwają się do przodu. Po zakończeniu obecnego etapu, prace będą prowadzone na ulicy Zawoda.
U. M. Raciąż

szłego sezonu przejmie MCKSiR, które będzie
opłacać m.in. uposażenie trenerów. Wspomniał
także, że wspólnie z MCKSiR klub złożył już
kilka projektów o dofinansowanie działalności
sportowej na kwotę blisko 80 tysięcy złotych.
Ustosunkowano się także do informacji,
o powstaniu akademii piłkarskiej na terenie
Raciąża. Przedstawiciele klubu jednoznacznie
stwierdzili, że nie słyszeli nic o takiej inicjatywie. Dodali także, że dopóki istnieje klub, nie
ma możliwości by zawodnicy z grup młodzie-

żowych, którzy de facto reprezentują Stowarzyszenie Błękitnych Raciąż przeszli do nowo
powstałej akademii bez zgody prezesa.
Przede wszystkim, trzeba znaleźć człowieka który będzie miał czas na pracę w klubie,
a my mu pomożemy, podpowiemy. Musimy
postawić mądre kroki, nie wariować. Czasami trzeba się przewrócić, żeby wstać. Moim
zdaniem nie ma innego wyjścia – zakończył
Wojciech Stanowski.
Dawid Ziółkowski

Pieniądze dla Błękitnych
Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej rozstrzygnięty.
W zarządzeniu 112/2017 z 4 grudnia
2017 roku burmistrza Raciąża ogłoszono
wynik drugiego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej
(pierwszy został unieważniony ze względów formalnych).
Ratusz wybrał w postępowaniu konkursowym ofertę przedstawioną przez Błękitnych
reklama

Raciąż. W związku z tą decyzją, klub otrzyma
dotację w wysokości 15 tysięcy złotych, która
zostanie spożytkowana na zadanie określone
jako „Prowadzenie zajęć piłki nożnej roztrenujących po rundzie jesiennej”.
Czas realizacji zadania rozpoczął się wraz
z wejściem w życie w/w zarządzenia, czyli
4 grudnia. Termin całkowitej realizacji określi
osobna umowa podpisana między ratuszem
a klubem, który ma 21 dni na przekazanie odpowiednich dokumentów umożliwiających
jej podpisanie.
Dawid Ziółkowski
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