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MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY 
Gminy Miasta Raciąż oraz Gminy Baboszewo 

RACIĄŻ BABOSZEWO

XXXVIII sesja Rady 
Gminy Baboszewo

19 lutego radni obradowali podczas XXXVII sesji Rady Gminy Baboszewo. 
Radni podjęli uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących 
dochody budżetu Gminy Baboszewo instrumentem płatniczym, określili tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu i 
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo. Radni do-
konali również zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej, a także 
podjęli uchwałę o zaciągnięciu i zabezpieczeniu pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej  w Baboszewie. 

STR. 2

Mieszkańcy  
nie chcą MOP-u  
w Dłużniewie

Mieszkańcy Dłużniewa i okolic są zaniepokojeni nowymi koncepcjami do-
tyczącymi przebudowy drogi ekspresowej S7 na odcinku pomiędzy Strzegowem 
a Płońskiem. Z ich informacji wynika, że w Dłużniewie, nieopodal stacji paliw 
Circle K ma powstać Miejsce Obsługi Podróżnych klasy III a także zbiornik re-
tencyjny.  STR. 4

Baboszewo  
– umiem pływać 

Prawie 40 tys. zł dofinansowania Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało 
działającemu przy Urzędzie Gminy w Baboszewie Stowarzyszeniu Sportowo-Tu-
rystyczno-Ekologicznemu „SET”. Dofinansowanie pochodzi ze  środków Fundu-
szu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2018 roku zajęć sportowych 
dla uczniów - Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

STR. 6  

Szach – Mat w Raciążu
W ostatnią sobotę lutego Raciąż zamienił się w stolice najbardziej poważnej 

gry planszowej. W Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu odbył się I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Bur-
mistrza Miasta Raciąż. 

STR. 13

I love Raciąż…
Różne są sposoby na spędzanie Walentynek. 14 lutego w środowe popołudnie 

w centrum Raciąża – w ramach happeningu - stanęła tablica dla zakochanych. 
Można na niej było napisać wyznania prywatne oraz dać wyraz swej sympatii do 
naszego miasta.

STR. 12

Okiem 
Burmistrza

Z Burmistrzem Miasta Raciąża Mariuszem 
Godlewskim rozmawialiśmy o ważnych dla 
miasta sprawach. 

STR. 3
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Wybrano Wykonawcę 
rozbudowy drogi w Galominie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego  drodze przetargu nieograniczonego wybrano 
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. To Przedsiębior-
stwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakow-
ski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Cena oferty 845 719, 
29 zł. W postępowaniu wpłynęła jeszcze jedna oferta, którą złożyła 
INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z Warszawy. Jednak cena 
tej oferty była o ponad 200 tys. Wyższa i wynosiła 1 089 418,38 zł.

BEATA WIECHOWSKA

Nabór wniosków 
o dotację na 
usuwanie i 
unieszkodliwianie 
azbestu z terenu 
gminy Baboszewo
Wójt Gminy Baboszewo informuje, że w 2018 roku zamierza wystąpić do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszko-
dliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Baboszewo – III 
etap”

W związku z powyższym mieszkańcy (osoby fizyczne nie pro-
wadzące działalności gospodarczej) zainteresowani usunięciem w 
2018 roku azbestu ze swoich posesji powinni złożyć do Urzędu 
Gminy Baboszewo wniosek o udział w programie likwidacji wy-
robów zawierających azbest wraz z wymaganymi załącznikami, w 
terminie od 20 lutego 2018 roku do 2 marca 2018 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofi-
nansowania w wysokości 100 % kosztów demontażu wraz z uniesz-
kodliwianiem wyrobów zawierających azbest lub unieszkodliwienia 
wyrobów zawierających azbest.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Baboszewo dotacji 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na likwidację wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Baboszewo – III etap zadanie nie będzie realizowa-
ne w 2018 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w 
kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo.

Szczegółowych informacji udziela Pan Robert Krysiak, tel. (23) 
66 11 091 wew. 29, e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl

ROBERT KRYSIAK

Podczas sesji, która odbyła się 19 lutego, Radni podję-
li uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 
stanowiących dochody budżetu Gminy Baboszewo in-
strumentem płatniczym. 

W praktyce oznacza to, że w kasie urzędu do-
stępny będzie terminal, dzięki któremu za pomo-
cą karty lub telefonu będzie można uiścić opłatę 
skarbową, za odpady komunalne, podatki, czynsz 
itp. Do chwili obecnej zapłata podatków i opłat 
odbywała się wyłącznie w formie gotówkowej. 
Dokonywanie płatności kartą płatniczą jest już 
powszechnie stosowaną praktyką, a wprowadzenie 
możliwości zapłaty podatków, w tym opłat i nie-
podatkowych należności budżetowych za pomocą 
karty płatniczej ułatwi klientom wykonywanie ich 
obowiązków i usprawni obsługę mieszkańców. 
Gmina Baboszewo przystąpiła do programu upo-
wszechniania płatności bezgotówkowych w jed-
nostkach administracji publicznej, realizowanego 
przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Roz-
liczeniową S.A., a przedsięwzięcie ma charakter 

bezkosztowy zarówno dla Urzędu, jak i dla klienta 
w okresie do 31 marca 2020 r. 

Ponadto Rada określiła tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psycho-
logów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych w szkołach, przedszkolu 
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez 
Gminę Baboszewo. Dotychczas przepisy nie 
określały maksymalnego wymiaru godzin dla ww. 
stanowisk, a Rada Gminy Baboszewo uchwałą Nr 
VII/33/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. określiła 
tygodniowy wymiar zajęć dla logopedy – 24, dla 
pedagoga szkolnego – 30. W związku z noweliza-

cją Karty Nauczyciela, która określa, że wymiar 
ten nie może przekraczać 22 godzin, należało do-
stosować wymiar do obowiązujących przepisów. 

Radni zadecydowali także o zaciągnięciu i za-
bezpieczeniu pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 581 585 zł. na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej  w Baboszewie. Po spełnie-
niu określonych umową warunków istnieje moż-
liwość umorzenia do 30% kwoty pożyczki. 

W planach wieloletnich zwiększono środki o 
65 719,29 zł. z przeznaczeniem na nadzór inwe-
storski oraz podpisanie umowy z wykonawcą na 
inwestycję przebudowy drogi w Galominie. Po-
nadto zmiany w budżecie dotyczyły przesunięć 
między paragrafami z konieczności zastosowania 
właściwej klasyfikacji wydatków. Radni głosowali 
również przedłożony przez Wójta projekt uchwa-
ły w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat 
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości położonych na terenie gminy Baboszewo w 
wyniku ich podziału oraz spowodowanego budo-
wą urządzeń infrastruktury technicznej. Do przy-
gotowania i przedłożenia ów projektu uchwały 
zobligowała Wójta Regionalna Izba Obrachunko-
wa, która stoi na stanowisku iż zapisy dotychcza-
sowej uchwały w tej sprawie z 2005 są niezgodne 
z obowiązującym w tej materii orzecznictwem. 
Radni jednak nie podjęli uchwały. Radny Grze-
gorz Ziółkowski, po głosowaniu wyjaśnił, iż jej 
podjęcie byłoby niekorzystne albo dla mieszkań-
ców, albo dla budżetu gminy. 

ANITA GROSZYK

BEATA WIECHOWSKA

XXXVIII sesja Rady 
Gminy Baboszewo



Z informacji przekazanych na sesji 
w ostatnim czasie w Raciążu pozy-
skano wiele środków na realizację 
inwestycji, działania trwają. Jak 
podsumowałby Pan miniony czas? 
A co zmieni się w tym roku?

Miniony czas określił bym 
jako czas przemian, czas inwe-
stycji i pozyskiwanych środ-
ków. Z pozyskanych  w 2015 
roku środków udało się prze-
prowadzić remonty budynków 
i mieszkań komunalnych. Wie-
le z nich znacząco zwiększyło 
swoje standardy. Polepszyliśmy 
warunki życiowe mieszkań-
ców naszego miasta zamiesz-
kujących zaniedbane i w nie 
najlepszym stanie mieszkania 
należące do zasobów Gminy 
Miasto Raciąż. Ponadto udało 
nam się także wyremontować 
Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszar-
da Kaczorowskiego w Racią-
żu oraz wyposażyć je w nowy 
sprzęt, co pozwala nam w pełni 
wykorzystywać obiekt, a także 
wzbogacać ofertę kulturalną dla 
mieszkańców. Ponadto uwa-
żam, że trafną inwestycją było 
kupno budynku po dawnej po-
czcie, gdzie przeniesiony został 
MOPS oraz Biblioteka. Dzięki 
temu mieszkańcy, którzy korzy-
stają z pomocy ośrodka mają do 
niego znacznie bliżej, a biblio-
teka zwiększyła swą powierzch-
nię kilkukrotnie, co znacznie 
wpływa na szanse jej rozwoju. 
Dodatkowo zrealizowane były 
mniejsze, lecz nie mniej waż-
ne projekty, np. doposażenia 
przedszkola czy utworzenia 
ścieżki edukacyjnej w szkole.

Rzeczywiście nasze miasto 
pozyskało w ostatnim czasie 
dofinansowania na niespotyka-
ną dotychczas skalę. W ramach 
złożonych wniosków projek-
towych udało nam się dostać 
blisko 30 mln na ich realizację. 
W najbliższym czasie realizo-
wany plac rekreacyjno – spor-
towy przy osiedlu bloków Jana 
Pawła II, gdzie rozrywkę znajdą 
mieszkańcy miasta  w różnym 
wieku. Dzięki tym środkom 
modernizujemy Stację Uzdat-
niania Wody i Oczyszczalnię 
Ścieków oraz rozbudowujemy 
kanalizację w naszym mieście, 
co pozwoli nam nadrobić wie-
loletnie zaległości w tym zakre-
sie i sprawi, że nie będziemy 
musieli płacić wysokich kar śro-
dowiskowych. W końcu nasze 
miasto wkroczy w XXI wiek, 
jeśli chodzi o kanalizację, bo 
dotychczas nie było jej w wielu 
obszarach naszego miasta. Uda 
nam się także wprowadzić sys-
tem E- urząd w Urzędzie Miej-
skim w Raciążu, co znacznie 
ułatwi mieszkańcom załatwia-
nie spraw administracyjnych. 
Nie będą musieli wychodzić z 
domu by zapłacić podatek czy 
złożyć inny wniosek. Ponadto 

w naszym mieście przeprowa-
dzona zostanie termomoderni-
zacja budynków użyteczności 
publicznej, co poprawi ich wy-
dajność i pozwoli wygenero-
wać znaczne oszczędności na 
rachunkach za ogrzewanie czy 
energię elektryczną. Co więcej 
rozwinie się w naszym mieście 
także działalność kulturalna  - a 
to za sprawą projektu dot. dzie-
dzictwa narodowego. Dzięki 
jego realizacji wyremontowana 
zostanie biblioteka oraz dokoń-
czona modernizacja budynku 
MCKSiR. Powstaną nowe pra-
cownie, które wpłyną na rozwój 
mieszkańców i zapewnią cieka-
we formy spędzania wolnego 
czasu, m.in. pracownia cera-
miczna, Pracownia Dokumen-
tacji Dziejów Miasta, a nawet 
radio. Ten rok będzie bardzo 
intensywny, będzie wymagał 
od nas wiele pracy. Zależy nam, 
żeby zrealizować wszystkie pro-
jekty i by ich efektami miesz-
kańcy mogli się cieszyć przez 
długi czas.
A co z drogami w naszym mieście?

W ostatnich dniach zeszłe-
go roku udało nam się także 
pozyskać środki na drogi, jed-
nak termin realizacji zadania 
był bardzo krótki, mieliśmy 
tylko kilka dni na wykonanie 
remontów i napraw. Następnie 
działania musiały być rozliczo-
ne a niewykorzystane środki 
zwrócone. Przez krótki czas na 
realizację zadania oraz warunki 
atmosferyczne nie udało nam 
się wykonać wszystkich zakła-
danych prac. Obecnie działamy 
w celu pozyskania środków na 
dokończenie podjętych działań. 
Złożyliśmy wniosek do woje-
wody i czekamy na jego rozpa-
trzenie. W związku z czym nie 
możemy przeprowadzać gene-
ralnych remontów dróg, ponie-

waż nie mielibyśmy wówczas 
szans na pozyskanie tych środ-
ków. Przeprowadzamy jednak, 
w miarę możliwości, bieżące 
naprawy.
Jakie największe istotne z punktu 
widzenia burmistrza zmiany obser-
wuje Pan w naszym mieście? Jakie 
działania społeczne Pan podejmu-
je?

Najważniejszymi jakie uda-
ło nam się wprowadzić jest, 
moim zdaniem, to że udało się 
zaangażować mieszkańców w 
działania miejskie. Zależy nam 
włączaniu ich w aktywność 
miejską. Wciąż poszerzamy 
także naszą ofertę, by zadowolić 
jak największe ich grono. Poza 
realizowaniem potrzeb, zależy 
nam na wspólnym działaniu. 
Nawet w ostatnim czasie mamy 
tego doskonały przykład, przed 
Urzędem Miejskim w Racią-
żu 14 lutego przeprowadzo-
no akcję One Billion Rising, 
gdzie dziewczynki i kobiety 
zatańczyły przeciwko przemo-
cy stosowanej wobec kobiet. 
Ich zaangażowanie w akcję było 
znaczące, a jednocześnie łączyła 
lokalne społeczeństwo.

Zależy mi także na współ-
pracy z organizacjami działają-
cymi na terenie miasta. Podej-
mujemy wspólne inicjatywy, 
które mają na celu wsparcie 
działalności stowarzyszeń, ale 
przede wszystkim angażowanie 
się społeczeństwa. Wspieramy 
ich także w pozyskiwaniu do-
datkowych środków, pomaga-
my przy tworzeniu projektów o 
dofinansowanie ich działalno-
ści. Staramy się także angażo-
wać społeczeństwo lokalne do 
działań podejmowanych przez 
miasto oraz wspierać realizowa-
ne przez nich inicjatywy.

Istotna jest dla mnie sprawa 
nocnej pomocy lekarskiej w na-

szym mieście. Zbieraliśmy pod-
pisy pod petycją by taką nocną 
pomoc w Raciążu utworzyć. Jest 
to niezwykle ważne, ponieważ 
najbliższa nocna pomoc jest w 
Płońsku, a mieszkańcy naszego 
miasta czy okolicznych miej-
scowości muszą przebyć często 
blisko 30 km by w nagłych przy-
padkach pomoc otrzymać. Pety-
cja w tej sprawie została wysłana 
i oczekujemy na jej rozpatrzenie. 
Zależy mi, by mieszkańcy mie-
li dostęp do pomocy lekarskiej, 
w chwili, gdy tego potrzebują. 
Szczególnie ważne jest zdrowie 
naszych Pań. Staram się, aby w 
Raciążu regularnie można było 
przeprowadzać badania mam-
mograficzne.  To niezwykle 
istotna akcja, bardzo ważne jest, 
by kobiety miały świadomość o 
istotności regularnie przeprowa-
dzanych badań. Chciałbym uła-
twić im realizację mammografii, 
dlatego też w naszym mieście 
na placu przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej stacjonował będzie 
mammobus: 3 – krotnie w mar-
cu oraz 2 – krotnie w czerwcu, 
tak by mieszkanki Raciąża i oko-
lic mogły wykonać badanie na 
miejscu, bez potrzeby wyjazdu.

Niezwykle ważna jest dla 
mnie także opieka i pomoc lu-
dziom starszym. Zależy mi żeby 
ich wspierać. Podejmujemy 
działania mające na celu pomoc 
i wsparcie seniorów oraz cho-
rych. Zależy nam na otworze-
niu Domu Dziennej Pomocy, 
tak by mogli oni otrzymywać 
potrzebne im wsparcie w każ-
dej chwili. Także w związku z 
ostatnimi warunkami atmos-
ferycznymi podjęliśmy razem 
z MOPSem działania by wes-
przeć ich, a także udzielić nie-
zbędnej pomocy.
W ostatnim czasie często porusza-
nym tematem jest klub LKS „Błę-

kitni Raciąż” co Pan myśli na ten 
temat?

Przykro mi, że nie udało się 
utrzymać drużyny seniorów w 
rozgrywkach IV ligi. To klub z 
długoletnią 95- letnią tradycją, 
od zawsze kojarzący się z na-
szym miastem. Władze miasta, 
jak co roku, zapewniły stabil-
ne finansowanie dla klubu. W 
budżecie miejskim uchwalone 
zostały środki na ten cel. Za-
bezpieczono 50 tys. zł na utrzy-
manie obiektów sportowych, 
70 tys. na działalność sporto-
wą w mieście oraz 30 tys. zł na 
otwarty konkurs na realizację 
zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, którego bene-
ficjentem był dotychczas jedy-
nie LKS „Błękitni Raciąż”. Nie 
otrzymaliśmy od zarządu żad-
nych sygnałów, że zabezpieczo-
ne środki są niewystarczające. 
W ubiegłym roku zarząd klubu 
zgłosił się z prośbą o wsparcie, 
w ramach czego podpisano 
porozumienie o współpracy z 
MCKSiR, które realizuje for-
malno – prawne działania za 
klub. Po stronie klubu pozo-
stało zaś rekrutacja zawodni-
ków, zgłaszanie meczów i inne 
działania związane z ich organi-
zacją. Mam nadzieję, że w naj-
bliższym czasie uda się ponow-
nie zgromadzić zawodników, 
a w konsekwencji utworzyć 
drużynę seniorów, która bę-
dzie mogła wszcząć rozgrywki 
i reprezentować błękitne barwy. 
Moim zdaniem w klubie musi 
działać drużyna seniorów, tak 
jak muszą działać drużyny mło-
dzieżowe. To nadaje sens działa-
niu klubu, a zawodnikom daje 
naturalną możliwość rozwoju.
A jakie działania - jako konieczne 
w naszym mieście - widzi Pan na 
przyszłość?

Przede wszystkim nale-
ży poprawić stan dróg w na-
szym mieście. Naprawić takie 
jak Piłsudskiego, Zielona czy 
Nadrzeczna, ale także całkowi-
cie wykonać, np. Rzeźnianą, 
Barańskiego, Polną czy Miesz-
ka. To jest priorytet w dzia-
łaniach na przyszłość. Bardzo 
ważną kwestią jest także wyko-
nanie Parku Miejskiego, gdzie 
w okresie letnim czas spędza 
wielu mieszkańców naszego 
miasta. Na wszystkie te dzia-
łania potrzebne są pieniądze i 
wybór zawsze jest trudny. Ze 
względu na grożące miastu kary 
podjęliśmy decyzję o rozbu-
dowie kanalizacji w pierwszej 
kolejności. Realizacja tego pro-
jektu powinna zakończyć etap 
porządkowania infrastruktury. 
Budowa dróg będzie wymagała 
ogromnych pieniędzy, których 
już poszukujemy. A to że po-
trafimy je pozyskiwać udowod-
niliśmy już przy poprzednich 
projektach.

3Raciąż – aktualności

Wywiad z Burmistrzem Miasta Raciąża Mariuszem Godlewskim

Okiem burmistrza
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Od 2018 r. wszystkie wnioski o 
przyznanie płatności bezpośred-
nich oraz płatności obszarowych z 
PROW muszą zostać złożone formie 
elektronicznej za pośrednictwem 
formularza geoprzestrzennego 
udostępnionego na stronie inter-
netowej ARiMR. Powyższe wynika 
wprost z przepisów wspólnotowych 
i dotyczy wszystkich państw człon-
kowskich UE. Tym rolnikom, którzy 
nie korzystają z internetu, Agencja 
oraz współpracujące z nią instytu-
cje będą udzielały pomocy.   

ARiMR, tak jak dotych-
czas, będzie przesyłać rolnikom 
wstępnie wypełniony wniosek 
tzw. wniosek spersonalizowany 
wraz z załącznikami wersji pa-
pierowej (do 2020 r.). Należy 
jednak traktować go jedynie in-
formacyjnie. 

Złożenie wniosku w formie 
papierowej będzie możliwe je-
dynie dla tych rolników, którzy 
nie są wstanie złożyć wniosku w 
wersji elektronicznej i jednocze-
śnie nie mogą skorzystać 

zpomocy technicznej zapew-
nionej przez biuro powiatowe 
ARiMR.

Nowa aplikacja e-wniosku
Aby ułatwić rolnikom zło-

żenie wniosków przez internet, 
Agencja przygotowała nową 
aplikację eWniosekPlus. 

Jak skorzystać z aplikacji 
eWniosekPlus

Od 12 lutego 2018 r.wszyscy 
rolnicy za pośrednictwem stro-
ny internetowej ARiMR www.
arimr.gov.plbędą mogli zapo-
znać się z wersją demonstracyj-
ną aplikacji eWniosekPlus

i sprawdzić, jak ten program 
działa i jak z niego korzystać.

Pełna wersja nowej aplika-
cji zostanie udostępniona na 
stronie internetowej Agencji 15 
marca 2018 r., czyli w dniu roz-

poczęciategorocznej 
kampanii przyjmo-
wana wniosków 
oprzyznanie płatno-
ści. 

Krok pierwszy to 
zalogowanie się do 
systemu informa-
tycznego ARiMR. 

Rolnicy, którzy 
posiadają już konto 
w aplikacji e-Wnio-
sek, mogą zalogo-
wać się na istniejące 
konto. Wprzypad-
ku, gdy rolnik nie 
posiada konta w 
aplikacji e-Wnio-
sek, powinien je 
utworzyćna stronie 
www.arimr.gov.plw 
zakładce eWnio-
sekPlus. Do założe-
nia konta wystarczy 
podać trzy dane weryfikacyjne: 

•numer identyfikacyjny pro-
ducenta – „numer gospodar-
stwa”, 

•kwotę ostatniego przelewu 
otrzymanego z ARiMR, zreali-
zowanego w roku 2017 

(wprzypadku gdy rolnik w 
danym dniu otrzymał więcej niż 
jeden przelew należy wprowa-
dzić kwotę z największego prze-
lewu, w przypadku braku otrzy-
mania przelewu od ARiMR w 
roku 2017 należy wprowadzić 
wartość 0), 

•8 ostatnich cyfr numeru ra-
chunku bankowego wskazane-
go we wniosku o wpis do ewi-
dencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie 
płatności.

Zalecane jest również wska-
zanie adresu e-mail - pole nie-
obowiązkowe.

Po poprawnej weryfikacji 
system automatycznie założy 
konto oraz pozwoli na wpro-

wadzenie indywidualnego hasła 
celem zapewnienia możliwości 
ponownego logowania do syste-
mu. ARiMR zaleca utworzenie 
konta przed rozpoczęciem na-
boru wniosków w 2018 r.

Krok drugi to wypełnienie 
wniosku o przyznanie płatności 
na rok 2018 z wykorzystaniem 
podpowiedzi wyświetlanych na 
bieżąco i dołączenie wymaga-
nych dokumentów. Aplikacja 
automatycznie sprawdzi, czy 
wszystkie pola obowiązkowe 
we wniosku zostały wypełnione 
i czy wniosek został wypełniony 
poprawnie. 

Krok trzeci to wysłaniewniosku i 
pobranie potwierdzenia. 

Pomoc 
Rolnicy, którzy nie mają do-

stępu do internetu, by złożyć 
wniosek, będą mogli skorzystać 
ze stanowisk komputerowych 
biur powiatowych Agencji oraz 

pomocy jej pracowni-
ków. 

Po udostępnieniu 
pełnej wersji aplikacji 
na stronie interneto-
wej od 15 marca 2018 
r. ARiMR urucho-
mi punkty pomocy 
technicznej w biurach 
powiatowych, gdzie 
rolnik będzie mógł 
skorzystać z pomocy 
technicznej przy wy-
pełnianiu wniosku 
w aplikacji eWnio-
sekPlus. 

Oświadczenie zamiast 
e-wniosku

W roku 2018 
zamiast wniosku o 
przyznanie płatności 
rolnicy mogą złożyć 
pisemne oświadcze-

nie, wktórym potwierdzą brak 
zmian w porównaniu do wnio-
sku z poprzedniego roku.

Oświadczenie może być 
składane przez rolników,którzy 
we wniosku o przyznanie płat-
ności na rok 2017 deklarowali 
powierzchnię gruntów ornych 
mniejszą niż 10 ha i:

•ubiegali się o co najmniej 
jedną z płatności:

•jednolitą płatność obsza-
rową, płatność za zazielenienie, 
płatność dodatkową, płatność 
związaną do powierzchni upra-
wy chmielu, płatność do owiec, 
płatność do kóz, płatność nie-
związaną do tytoniu, 

•płatności dla obszarów z 
ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ogra-
niczeniami (płatność ONW) 
(PROW 2014-2020), 

•wypłatę pomocy na zalesia-
nie (PROW 2007-2013), 

•premię pielęgnacyjną i 
premię zalesieniową (PROW 
2014-2020), 

•nie ubiegali się o: 
•płatności dla młodych rol-

ników, płatności do powierzch-
ni upraw roślin strączkowych 
na ziarno, płatności do upraw 
roślin pastewnych, płatności do 
powierzchni uprawy buraków 
cukrowych, płatności do po-
wierzchni uprawy ziemniaków 
skrobiowych, płatności do po-
wierzchni uprawy truskawek, 
płatności do powierzchni upra-
wy pomidorów, płatności do 
powierzchni uprawy lnu, płat-
ności do powierzchni uprawy 
konopi włóknistych, płatności 
do bydła, płatności do krów,

•płatności rolno-środowi-
skowo-klimatyczne (PROW 
2014-2020), 

•płatności ekologiczne 
(PROW 2014-2020), 

•płatności rolnośrodowisko-
we (PROW 2007-2013),

•potwierdzają brak zmian 
w odniesieniu do wniosku o 
przyznanie płatności złożonego 
w2017 r., 

•chcą ubiegać się w 2018 
r. o te same płatności co we 
wniosku oprzyznanie płatności 
w 2017 roku.

Oświadczenie będzie moż-
naskładać w terminie od 15 
lutego do 14 marca 2018 r. na 
formularzu udostępnionym na 
stronie internetowej ARiMR,w 
biurach powiatowych i oddzia-
łach regionalnych Agencji. 

Skuteczne złożenie oświad-
czenia będzie równoznaczne 
ze złożeniem wniosku oprzy-
znanie płatności na rok 2018 
i ubieganie się przez rolnika o 
płatności, októre ubiegał się w 
2017 r. 

W przypadku, gdy po złoże-
niu oświadczenia w gospodar-
stwie wystąpią zmiany w zakresie 
wnioskowania lub działek refe-
rencyjnych (ewidencyjnych) lub 
działek rolnych, rolnik będzie 
musiał złożyć zmianę do wniosku 
w terminie do 31 maja 2018 r.

MATERIAŁ OPRACOWANO NA PODSTAWIE 

INFORMACJI BIURA PRASOWEGO ARIMR.

BEATA WIECHOWSKA

Mieszkańcy 
nie chcą 
MOP-u w 
Dłużniewie

Mieszkańcy Dłużniewa i 
okolic są zaniepokojeni nowymi 
koncepcjami dotyczącymi prze-
budowy drogi ekspresowej S7 na 
odcinku pomiędzy Strzegowem 
a Płońskiem. Z ich informacji 
wynika, że w Dłużniewie, nie-
opodal stacji paliw Circle K ma 
powstać Miejsce Obsługi Po-

dróżnych klasy III a także zbior-
nik retencyjny. Mieszkańcy nie 
zgadzają się na taką lokalizację, 
uważają że budowa tak wielkie-
go MOP-u w bliskim sąsiedz-
twie budynków mieszkalnych 
jest sprzeczna z ideami projek-
tu budowy dróg ekspresowych, 
które powinny zakładać przede 
wszystkim zmniejszenie natęże-
nia ruchu, zmniejszenie emisji 
spalin, zmniejszenie hałasu oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa. 

Należy zaznaczyć, że pier-
wotne koncepcje przebudowy 
drogi ekspresowej S7 zakładały 
lokalizację MOP-u w Rybi-
twach, gdzie jest więcej otwar-

tej przestrzeni. Prawie 70-ciu 
mieszkańców Dłużniewa i 
okolic złożyło w tej sprawie do 
Urzędu Gminy w Baboszewie 
petycję. Domagają się zloka-
lizowania MOP-u w innym 
miejsu niż Dłużniewo, z dala od 
zabudowań. Z uwagi na to, iż 
Wójt Gminy Baboszewo nie jest 
właściwy dla rozpatrzenia tej 
prośby, została ona przekazana 
do Generalnej Dyrekcji Dróg i 
Autostrad Oddział w Olsztynie. 

Wójt Tomasz Sobecki nie 
pozostawi mieszkańców samych 
sobie z tym problemem. Już 
wystosował stosowne pismo do 
ww. oddziału GDDiA z proś-

bą o udzielenie odpowiedzi na 
pytania: 1. Na jakim etapie jest 
obecnie proces projektowania 
omawianej inwestycji? 2. Czy 
na danym etapie można jeszcze 
wprowadzić zmiany do projek-
tu? Jeżeli tak, to czy zmianami 
można objąć takie elementy 
jak: zmiana lokalizacji MOP-u, 
zmiana klasy MOP-u z III na II 
bądź I, zmiana lokalizacji zbior-
ników retencyjnych na wodę 
odprowadzaną z drogi?  Wójt za-
wnioskował o zmianę lokalizacji 
MOP-u klasy III z miejscowości 
Dłużniewo na miejscowość Ry-
bitwy, a także o zmianę lokali-
zacji zbiornika retencyjnego. 

Zdaniem Wójta Sobeckiego lo-
kalizacja MOP III w Rybitwach 
wydaje się dużo lepsza z uwagi 
na brak zabudowań w tamtym 
rejonie, gorszą klasę gruntów 
podlegających wywłaszczeniu 
(częściowo nieużytki) oraz brak 
sprzeciwu mieszkańców tej 
miejscowości (nie odnotowa-
no takich sprzeciwów na etapie 
wcześniejszej koncepcji zakłada-
jącej lokalizację MOP właśnie w 
Rybitwach). 

Obecnie Urząd Gminy 
oczekuje na ustosunkowanie się 
do prośby przez Generalną Dy-
rekcję Dróg i Autostrad. 

BEATA WIECHOWSKA

Wnioski o dopłaty 
obowiązkowo przez internet
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 
Raciążu poruszona została kwestia 
nagradzania pracowników samorzą-
dowych w Raciążu. Zgodnie z infor-
macją z Urzędu Miejskiego w Raciążu 
w latach 2012 – 2016 na nagrody dla 
pracowników wydano łącznie brutto 
kwotę 400 tys. zł.

Kto  przyznaje nagrody?
Burmistrz miasta Raciąża 

przyznaje nagrody pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Raciążu 
oraz kierownikom jednostek. Zaś 
pracownikom poszczególnych 
jednostek nagrody i premie przy-
znają ich kierownicy. Nagrody i 
premie pracownikom przyzna-
wane są przez każdego z kierow-
ników jednostek oraz burmistrza 
bez względu na kadencje zgodnie 
z przepisami ustawowymi.  I tak 
podana kwota 400 000 zł brutto 
w okresie od 2012 do 2016 roku 
dotyczy 5 lat wszystkich jedno-
stek miejskich i okresu rządów 
trzech burmistrzów, trzech dyrek-
torów szkół i  dwóch dyrektorów 
domu kultury. Wypłacane nagro-
dy są niezależnie przyznawane za 
pracę na rzecz miasta i wynikają z 
przepisów.

Należy też pamiętać, że po-
dana kwota dotyczy 5 lat wypłat 
dla wszystkich instytucji miej-
skich - Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego, Urzędu 
Miejskiego, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego, oraz Miejskiego Przed-
szkola. Łącznie zatrudnionych w 
tych instytucjach jest blisko 130 
pracowników.
Czy na nagrody wydawane są  dodat-
kowe pieniądze z budżetu miasta?

Nagrody przyznawane są ze 
środków przeznaczonych na ten 
cel w budżecie miejskim i nie 
zwiększają kwot zabezpieczo-
nych na wynagrodzenie. Obecny 
burmistrz nie wykorzystuje kwot 
przeznaczonych na wynagrodze-
nia w budżecie. Corocznie do 
budżetu miejskiego wracają pie-
niądze przeznaczone na na ten 
cel – w latach 2013 – 2017 do 
budżetu powróciło ponad 700 
tys. zł przeznaczonych w planie 
na wynagrodzenia. Co oznacza 
generowanie oszczędności, po-
zwalające wykorzystać te środki 
na realizację innych działań w 
mieście. Miasto czy jednostki 
miejskie wdrażające projekty do-
stają dodatkowe środki z projek-
tów unijnych na realizację zadań 
z nimi związanymi.
Za co pracownicy dostają nagrody?

Pracownicy jednostek mają 
płace adekwatne do wykonywa-
nych przez nich obowiązków. 

Zaś za pracę ponad standardowe 
obowiązki pracownikom  należą 
im się nagrody i premie. Przyzna-
wane są one zgodnie z przepisami 
prawa. Ten rok jest dla naszego 
miasta szczególny. Obecnie po-
dejmowane przez Miasto inwe-
stycje i przedsięwzięcia są na skalę 
do tej pory nie notowaną w Ra-
ciążu, co łączy się z ogromnymi 
nakładami pracy. W związku z po-
wadzonymi inwestycjami należy 
tworzyć wiele dokumentów, np. 
studium wykonalności czy SIWZ 
(Specyfikacja Istotnych Warun-
ków Zamówienia – przyp. red.)  
które przygotowują pracownicy 
Urzędu Miejskiego, a nie osoby z 
zewnątrz na zlecenie. Także wnio-
ski projektowe przygotowywane 
są przez pracowników. Gdyby nie 
robili tego nasi pracownicy mu-
sielibyśmy angażować w te działa-
nia firmy zewnętrzne, a to znaczą-
co zwiększyło by koszty realizacji 
tych działań. Zrobienie jednego 
studium wykonalności to kwo-
ty rzędu 8 – 30 tysięcy złotych. 
Nadzór nad realizacją projektów 
to kwoty od kliku do kilkunastu 
tysięcy miesięcznie. Lepiej i taniej 
jest dać nagrodę pracownikowi i 
zrobić takie dokumenty we wła-
snym zakresie. Obecnie pracuje-
my nad projektami o łącznej war-
tości prawie 30 milionów złotych. 
To ogromne wyzwanie dla tak 
małego urzędu. Ponadto urzęd-
nicy miejscy przejęli zarządzenie 
budynkami miejskimi, wcześniej 
miasto płaciło za te usługi do. 
Tylko z tego powodu oszczędno-
ści sięgają 50 000 złotych rocznie.
Ile na nagrody wydają inne gminy w 
powiecie?

Zgodnie z opublikowanymi 
danymi w gazecie „Płońszczak” 
w analogicznym okresie miasto 
Płońsk wydało na nagrody  3 
700 000,00 zł.  Gmina Babosze-
wo wydała kwotę 1 300  000,00 
zł. Gmina Czerwińsk kwotę 1 
000  000,00 zł. Gmina Raciąż 
750  000,00 zł, gmina Narusze-
wo 600 000,00 złotych. W gmi-
nie Płońsk wydatkowano na ten 
cel 500  000,00 złotych. Gminy 
Sochocin i Załuski wydatkowały 
po 380 000,00 zł. Gmina Nowe 
Miasto 350  000,00 złotych. 
Gmina Dzierzążnia 300  000,00 
złotych. Gmina Joniec wydatko-
wała na ten cel 190  000,00 zł. 
Starostwo Płońskie wydało na 
ten sam cel 900  000,00 zł. Jak 
widać u każdego pracodawcy na-
grody stanowią element systemu 
nagradzania i motywowania pra-
cowników. Nasze miasto wśród 
12 gmin w powiecie w zakresie 
przyznanych nagród plasuje się 
poniżej większości gmin.

UM RACIĄŻ

Już wkrótce w naszym mieście na 
placu przy budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej przy ul. Kilińskiego 23 
będzie stawał Mammobus, w którym 
wykonać będzie można mammogra-
fię, czyli badanie piersi. Mammobus 
będzie w Raciążu: 15 marca, 22 mar-
ca, 27 marca, 12 czerwca i 15 czerw-
ca. Akcję popiera Burmistrz Miasta 
Raciąża. Przyjdź i zbadaj się.

Tak naprawdę zarówno USG 
piersi jak i mammografia są mam-
mografią, czyli opisem piersi. 
Różnią się tym, że w czasie wy-
konywania USG wykorzystuje się 
fale ultradźwiękowe, a podczas 
mammografii - promieniowanie 
rentgenowskie. W USG obraz po-
wstaje dzięki temu, że ultradźwięki 
odbijają się od tkanek. Badanie jest 
nieszkodliwe dla zdrowia, nie ma 
przeciwwskazań, również w ciąży. 
Powinno być poprzedzone wywia-
dem lekarskim.
Kiedy USG, kiedy mammografia?

Kobiety młode mają więcej 
tkanki gruczołowej, wytwarzają-
cej mleko. W badaniach jej obraz 
jest jasny. Z wiekiem rozrasta się 
tkanka tłuszczowa, która na kli-
szy i na monitorze ma ciemne 
zabarwienie. Rak piersi, tak jak 
i innych narządów, w  USG jest 
ciemny, na zdjęciu rtg jasny. Za-
tem chcąc, by zmiana odróżniała 
się od tkanki zdrowej, jasną tkan-
kę gruczołową (młodą) powin-
no się badać ultrasonografem, a 
ciemną tłuszczową (starszą) - ra-
diologicznie.

Sprawa się komplikuje, gdy 
stosujemy hormonalną terapię 
zastępczą. Już po dwóch latach 
systematycznego brania hormo-
nów przyrasta z powrotem tkan-
ka gruczołowa. Pierś "młodnie-
je". Mimo że przekroczyłyśmy 
pewien próg wieku, zmiany będą 
lepiej widoczne w USG.

Ale jedno badanie nie za-
wsze wystarcza również dlatego, 
że mammografia nie odróżnia 
zmian litych, guzków od zmian 

zawierających płyn, np. torbie-
li. Natomiast USG te różnice 
wychwytuje bardzo dobrze. Jeśli 
więc mamy przewagę tkanki gru-
czołowej, wytwarzającej pokarm 
(przyjmuje się, że tak jest do 
35-40 roku życia), powinnyśmy 
robić USG. W razie jakichś wąt-
pliwości lekarz da skierowanie na 
mammografię. Po czterdziestce 
bardziej miarodajna jest mam-
mografia, toteż od niej zaczyna-
my. Ale nie możemy na niej po-
przestać, zwłaszcza jeśli bierzemy 
hormony. Oba badania wykonu-
jemy obowiązkowo przed rozpo-
częciem terapii hormonalnej. Do 
mammografii zawsze powinien 
kwalifikować lekarz. To bardzo 
ważne, ponieważ od wywiadu za-
leży interpretacja wyników
Co wykrywa mammografia?

Mammografia zalecana jest 
głównie dla kobiet po 35-40 
roku życia, które mają więcej 
tkanki tłuszczowej, a w niej pro-
mienie rentgenowskie lepiej uwi-
daczniają wszelkie zmiany. Mam-
mografia wykrywa bardzo małe, 
milimetrowe zmiany, obrazuje 
kształt guza (regularny kształt su-
geruje zmianę łagodną), dobrze 
uwidacznia zwapnienia, czyli mi-
neralne złogi wapnia. Mogą one 
być duże (makrozwapnienia) lub 
małe (mikrozwapnienia). Pierw-
sze z reguły są łagodne, ma je 
połowa kobiet po 50.tym roku 
życia. Bardziej niebezpieczne są 
mikrozwapnienia, bo mogą być 
sygnałem raka lub zmian prze-
drakowych.

Obfita pierś nie stanowi prze-
szkody do wykonania mammogra-
fii, podobnie jak męska pierś (u 
mężczyzn też wykonuje się to ba-
danie). Także operacje powiększe-
nia piersi i implanty nie są przeciw-
wskazaniem. Mogą one zaciemniać 
jakieś obszary tkanki, ale technik 
może zastosować odpowiednie me-
tody przemieszczania implantów 
podczas badania i obraz będzie 

wystarczająco czytelny. Uciskanie 
piersi podczas badania, choć bole-
sne, nie jest niebezpieczne. Zresztą 
ucisk trwa krócej niż 30 sekund.
USG odróżnia zmiany 

USG to badanie, wykorzystu-
jące dźwięki o bardzo wysokiej 
częstotliwości (większość ludzi go 
nie słyszy). Dzięki niemu powsta-
je obraz przedmiotu. Zaletą USG 
jest, że można oglądać zmianę 
pod różnymi kątami. USG robi 
to, czego nie potrafi mammogra-
fia: odróżnia łagodne torbiele od 
masy będącej złośliwą zmianą. 
Ale nie wykrywa zwapnień. Jest to 
badanie zalecane dla kobiet młod-
szych, które mają w piersiach wię-
cej tkanki gruczołowej. W takiej 
tkance lepiej się "orientują" wła-
śnie ultradźwięki, a nie promienie 
rentgenowskie.
Profilaktyczne badania piersi

Każda kobieta powinna je 
robić systematycznie po ukoń-
czeniu 20 lat, a nawet wcze-
śniej, o ile stosuje hormonalną 
antykoncepcję. Z bezpłatnego 
badania w ramach finanso-
wanego przez NFZ popula-
cyjnego programu wczesnego 
wykrywania raka piersi mogą 
skorzystać kobiety w wieku 
50-69 lat, które nie miały wy-
konywanej mammografii w 
ciągu ostatnich dwóch lat lub 
otrzymały w ramach programu 
pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammogra-
fii po 12 miesiącach z powo-
du obciążenia następującymi 
czynnikami ryzyka: rak piersi 
wśród członków rodziny, mu-
tacja w obrębie genów BRCA1 
lub BRCA2, a także nie miały 
wcześniej stwierdzonej zmiany 
nowotworowej piersi o charak-
terze złośliwym.

RED. ZA ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.

PORADNIKZDROWIE.PL/SPRAWDZ-SIE/BADANIA/

MAMMOGRAFIA-CZY-USG-DWA-BADANIA-

WYKRYWAJACE-RAKA-PIERSI_34024.HTML

W grudniu 2017 roku prze-
prowadzane były w Raciążu re-
monty dróg i chodników. Prace 
wykonywane były na ulicach: 
Błonie, Ogrodowa, Hankie-
wicza, Zielona, Słoneczna, Ci-
cha, Nadrzeczna i Piłsudskiego 
Wszystkie prace finansowane 
były z dotacji pozyskanej przez 
Burmistrza Miasta Raciąż. 
Wniosek o dotację został zło-
żony w drugiej połowie 2016 
roku, środki zostały zaś przyzna-
ne w grudniu 2017 roku. Jesz-
cze raz składam podziękowanie 
panu Wojewodzie Mazowiec-
kiemu Zdzisławowi Sipipierze 
za otrzymaną dotację. W pełnej 
realizacji projektu zaszkodziła 

pogoda oraz krótki okres reali-
zacji zadania. Prace nie zostały 
jeszcze w pełni  zakończone, 
dotacja musiała być rozliczona 
zgodnie ze stanem jej wydatko-
wania w styczniu 2018 roku.

Szczególnej naprawy wyma-
gają ulice Piłsudskiego, Zielona 
oraz Nadrzeczna. Na bieżąco 
zajmujemy się tymczasowymi 
naprawami tych dróg. Koniecz-
ny jest ich generalny remont. 
Wystąpiłem z wnioskiem o 
ponowne przyznanie dotacji 
na kolejny etap ich naprawy. 
Obecnie czekamy na decyzję w 
tej sprawie. Pogoda również jest 
jeszcze nieodpowiednia do prac 
drogowych.

Natychmiast po uzyskaniu 
wiążącej decyzji rozpoczniemy 
dalsze prace. Bardzo proszę 
mieszkańców o wyrozumia-
łość w tej sprawie.  Zdaję sobie 
sprawę z konieczności napra-
wy wielu innych dróg w na-
szym mieście, w szczególności 
nieutwardzonych. Także w tej 
sprawie trwają prace w Urzę-
dzie Miejskim. Obecny stan 
dróg jest skutkiem wielu dzie-
siątek lat prowadzonej polityki 
w tym zakresie i nie da się tego 
odrobić w kilka lat. Koszty sza-
cowane są na wiele milionów 
złotych. Pracuję cały czas nad 
tym, aby systematycznie po-
prawiać stan dróg.

MARIUSZ GODLEWSKI

Nagrody przyznane 
pracownikom instytucji 
miejskich

Szanowni Mieszkańcy Raciąża

Zbadaj się już dziś
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Baboszewo – umiem pływać 
Prawie 40 tys. zł dofinansowania Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki przyznało 
działającemu przy Urzędzie Gminy w 
Baboszewie Stowarzyszeniu Sporto-
wo-Turystyczno-Ekologicznemu „SET”. 
Dofinansowanie pochodzi ze  środ-
ków Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów na realizację w 2018 roku za-
jęć sportowych dla uczniów - Program 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenie złożyło ofertę w 
konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 
ramach działalności pożytku publicznego. Stało się to możliwym 
dzięki niesamowitemu zaangażowaniu pracowników Urzędu Gmi-
ny w Baboszewie (przede wszystkim Pani Jolanty Pająk) i Sekretarz 
Stowarzyszenia – jednocześnie pracownika Urzędu Gminy w Babo-
szewie – Pani Katarzyny Gierkowskiej. Panie, dzięki błyskawicznej 
współpracy z Dyrekcją szkół z terenu gminy Baboszewo, dokonały 
analizy zainteresowania programem „Baboszewo-umiem pływać”. 
Analiza wykazała, że 90% wszystkich adresatów programu deklaru-
je chęć uczestnictwa. Ponadto z badań wynikało, iż zaledwie 10% 
uczniów z klas I-III uczęszcza na basen. Zatem nie było się nad 
czym zastanawiać. Złożenie wniosku było w pełni uzasadnione. 

Zadanie „Baboszewo - umiem pływać” objęte programem po-
wszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowane do 
uczniów szkół podstawowych z klas I – III dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Baboszewo.

Zadanie zostanie zrealizowane przy udziale środków własnych, 
wnioskowanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystki oraz środ-
ków finansowych przekazanych przez samorząd terytorialny – 
Gminę Baboszewo. Gmina Baboszewo w ramach swojego wkładu 
finansowego w zadanie zapewni na podstawie umowy użyczenia 
transport części uczestników zadania.

Zadaniem zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo zlokalizo-
wanych w Baboszewie, Mystkowie, Sarbiewie i Polesiu.

Uczniowie, podzieleni na 15 grup liczących każda 15 osób (łącz-
nie 225 dzieci)  zostaną objęci 10 tygodniowym programem zajęć 
sportowych. Wyjazdy na pływalnię będą odbywały się w dwóch 
terminach: I termin od 05.03.2018. do 30.05.2018. dla 9 grup. II 
termin od 01.10.2018. do 14.12.2018. dla 6 grup.

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu i będą trwać 2 go-
dziny lekcyjne. Łącznie zostanie zorganizowanych 20 godzin lek-
cyjnych dla każdego uczestnika.

Zajęcia zostaną zorganizowane w Miejskim Centrum Sportu i 
Rekreacji w Płońsku. W ramach umowy zawartej pomiędzy Stowa-
rzyszeniem a MCSiR w Płońsku zostanie zapewniona także obsługa 
instruktorów nauki pływania (1 osoba dla 15 uczestników) przez 
wykwalifikowaną kadrę MCSiR posiadającą uprawnienia, zgodne 
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Instruktorzy zostaną zobowiązani do prowadzenia zajęć 
zgodnie z Treściami Programowymi – Etap pierwszy – ćwi-
czenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów 
napędowych w środowisku wodnym stanowiącymi Załącznik 
Nr 3 do decyzji Nr 52 MSiT z dnia 06.11.2017. Końcowym 
elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych 
efektów, będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawo-
wych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie 
zaleceń, określonych w Załączniku nr 3 do decyzji Nr 52 MSiT. 
Instruktorzy zapoznają uczestników zadania z podstawowy-
mi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu 
akwenów wodnych. Wszyscy uczestnicy zadania otrzymają dy-
plomy potwierdzające udział w zajęciach.

Stowarzyszenie w ramach zadania zapewni jego wszystkim 
uczestnikom (225 osób) transport na pływalnię oraz powrót do 
miejsca zbiórki autokarami. Miejscem zbiórki będą szkoły podsta-
wowe do których uczęszczają dzieci.

Każdej piętnastoosobowej grupie będzie towarzyszył opiekun, 
którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad powierzoną gru-
pą dzieci objętych zadaniem „Baboszewo-umiem pływać” w trakcie 
transportu uczestników oraz na terenie pływalni.

W ramach zadania, uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem 
podczas transportu i w trakcie pobytu na terenie pływalni.

Całkowity koszt zadania to kwota 50 455,00 zł, w tym otrzy-
mane dofinansowanie 39960,00 zł. 

BEATA WIECHOWSKA

Kodowanie w przedszkolu – ale co to jest? Ma 
na celu wspieranie wielokierunkowej aktywności 
dziecka,  poprzez organizację warunków sprzyja-
jących nabywaniu doświadczeń także w obszarze 
nowych technologii. Z reguły kodowanie i od-
kodowywanie odbywa się na dywanie, jak każda 
zabawa dziecka w przedszkolu. Dzieci doskonalą 
umiejętność rozpoznawania i posługiwania się 
pojęciami: koloru, kształtu, wielkości i grubo-
ści, logicznego myślenia, umiejętności dedukcji, 
wnioskowania, segregowania i klasyfikowania. 
Dziecko odtwarza układy przedmiotów i two-
rzy własne sekwencje. Kształcenie umiejętności 
kodowania w edukacji przedszkolnej powinno 
odbywać się w trakcie zajęć, przez zabawę z wy-
korzystaniem różnorodnych środków dydaktycz-

nych typu: plansze, gry czy 
programowalne zabawki sa-
mojezdne. A im dalej, tym 
łatwiej i otwiera się możli-
wość eksperymentowania. 
Odpowiednio ułożone kar-
toniki np. na „Logicznym 
drzewie” wskazują dziecku 
drogę poruszania się „po 
drzewie” i układania kolo-
rowych figur. Poprzez ruch 
i działania w przestrzeni za-
chęca się dziecko do aktyw-
ności.  Od września zaczęła 
się nasza przygoda z kodo-
waniem. 

26 stycznia 2018 roku 
nauczycielki z Przedszkola 

w Baboszewie wzięły udział w warsztatach „Ko-
dowanie na dywanie” poprowadzonych przez 
Panią Annę Świć, dzięki którym pogłębiły swoją 
wiedzę.

Zanim rozpoczęłyśmy zabawy kubeczkowe na 
macie pozwoliłyśmy dzieciom nacieszyć się tym 
materiałem, czyli zaproponowałyśmy naszym po-
ciechom budowanie wieży, domków wszystkiego 
co tylko dziecięca wyobraźnia wymyśli. 

Kiedy w pełni dowolne budowle miałyśmy 
już za sobą przeszłyśmy do zabaw uczących segre-
gowania elementów, przeliczania, porównywania 
liczebności elementów w zbiorach i nie tylko. 

Dzieci podczas zajęć bawią się wspaniale, a 
ich satysfakcja z dobrze wykonanego zadania jest 
ogromna.

Kodowanie na dywanie, 
czyli programowanie  
z najmłodszymi 

Tablice 
interaktywne 
w Przedszkolu 
w Baboszewie 
już w lutym 

Przedszkole jako jednostka 
edukacyjna dla najmłodszych, od 
wieków pełni ważną funkcję wy-
chowawczą i pedagogiczną. Dba 
o właściwy rozwój intelektualny i 
fizyczny dzieci poprzez zapewnie-
nie odpowiedniej formy edukacji, 
opartej o szereg pomocy dydaktycz-
nych, dostosowanych do poziomu 
rozwoju dzieci. 

 Stąd też nasza decyzja o 
zakupie TABLIC INTERAKTYW-
NYCH , które pomogą uatrak-
cyjnić część zajęć. Zakup tablic 
został uzgodniony z Rodzicami  i 
sfinansowany przez Radę Rodziców 
Przedszkola w Baboszewie. Rodzi-
ce gromadzili środki  z organizacji 
kiermaszy świątecznych oraz ba-
lów andrzejkowych przez kilka lat. 
Dzięki działaniom Rady Rodziców 
udało się zgromadzić potrzebne na 

zakup kilkanaście tysięcy złotych.
Generalnie tablica jako element 

edukacyjny jest ciekawym dodat-
kiem, wprowadzającym element 
nowoczesności do pracy z dziećmi, 
nowoczesności, z którą i tak nie-
uchronnie dzieci stykają się w co-
dziennym życiu, dlaczego by więc 
miało jej zabraknąć w przedszko-
lu? Byłoby to niespójne z realnym 
światem. Oczywiście taki sprzęt 
nigdy nie zastąpi nauczyciela, który 
musi ukierunkowywać i dozować 
ilość czasu spędzonego przy tablicy. 
Tylko wówczas możemy mówić o 
pozytywnym wpływie środowiska 
interaktywnego na rozwój dzieci. 

Najważniejszą z zalet korzy-
stania ze sprzętu multimedial-
nego jest stymulowanie rozwoju 
intelektualnego dzieci – co waż-
ne- dzieci mogą określać związki 
przyczynowo –skutkowe. Rozwi-
ja się spostrzegawczość i logiczne 
myślenie, kształtuje pomysłowość 
i wyobraźnia, dziecko ćwiczy pa-
mięć i koncentrację. Korzystanie 
z zasobów programu możemy 
wspierać rozwój umiejętności 
matematycznych dzieci, kształto-
wać zdolności rozróżniania kolo-
rów, kształtów, liczb, wielkości i 
kierunków. 

Praca a raczej zabawa z tabli-
cą rozwija percepcję wzrokowo – 
słuchową - pozwala samodzielnie 
rozwiązywać zadania z natych-
miastową oceną często w postaci 
dźwiękowej oraz wzrokowo – ru-
chową, np. trening manualny 
– poprzez rysowanie kształtów, 
wypełnianie kolorami, wzorami, 
kształtowanie napięcia mięśnio-
wego poprzez odpowiednie do-
ciskanie pisaka. Interaktywność 
absorbuje dziecko, angażuje jego 
zmysły – wzrok, dotyk, słuch. 
Rozwija umiejętność wykony-
wania złożonych poleceń, które 
aktywizują myślenie abstrakcyj-
ne. Ponadto bezsprzecznie tablica 
uatrakcyjnia zajęcia, dyscyplinuje 
grupę a także zachęca do rozmów 
- rozwija mowę. Wszystko to jest 
możliwe ale pod jednym kluczo-
wym warunkiem, co chciałyby-
śmy szczególnie podkreślić - z tego 
typu sprzętu należy korzystać w 
sposób umiarkowany aby nie uza-
leżnić dzieci! 

Zapraszamy do odwiedzania 
naszej galerii, która jest dostęp-
na na stronie internetowej: www.
przedszkolebaboszewo.szkolnastro-
na.pl

JANINA MACIKOWSKA
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Już od ośmiu lat w ostatnią sobo-
tę karnawału w Raciążu odbywa 
się bal organizowany przez przed-
stawicieli samorządu miejskiego. 
To fantastyczna inicjatywa, która 
pozwala przekazać cały dochód z 
karnawałowej zabawy na ważny 
społecznie cel. W tym roku zbierali-
śmy środki na plac zabawa.

10 lutego tradycji stało się 
zadość. W sobotni wieczór w 
Gościńcu Marszałkówka od-
był się osmy już Samorządowy 
Charytatywny Bal Karnawało-
wy. Bal zgromadził blisko 160 

uczestników, którzy bawili się 
do białego rana żegnając tego-
roczny karnawał.

Pieniążki na plac
Organizacja balu jest nie-

zwykle ważna, ponieważ środki 
z niego przekazywane są na re-
alizację różnego rodzaju celów 
w naszym mieście. Także i w 
tym roku dochód z balu zosta-
nie przekazany na szczytny cel. 
Tym razem zdecydowaliśmy 
przekazać go na plac zabaw dla 
dzieci w Parku Miejskim (tzw. 
Małym parku). 

Bawili się przednio
Zabawa była niezwykle udana. 

Uczestnikom balu bardzo się podo-
bało. W programie balu było kilka 
atrakcji - pokaz tańca towarzyskiego 
oraz loteria fantowa. Do wylosowa-
nia było wiele nagród, m.in. książki 
o Raciążu, vochery na zabiegi ko-
smetyczne i fryzjerskie, na pizzę, bu-
kiety kwiatów, bilety na koncerty w 
MCKSiR oraz na zajęcia sportowe, 
gadżety i małe sprzęty AGD i RTV. 
Dobrą zabawę taneczną zapewnił 
zespół Corab. Mamy nadzieję, że 
kolejna edycja już za rok. 

PAULINA ADAMIAK

VIII Charytatywny Samorządowy Bal Karnawałowy

Karnawał zakończyli

Chcielibyśmy serdecznie podzięko-
wać za pomoc i wsparcie przy orga-
nizacji VIII Charytatywnego Samo-
rządowego Balu Karnawałowego:
- p. Piotrowi i Andrzejowi 
Marszał
- p. Pawłowi Chrzanowskiemu
- P. Cybulskim 
- członkiniom klubu „Baby 
robią”, które przekazały swo-
je prace na bal charytatywny 
(Alicja Klatko,  Monika Wa-
siak, Danuta Kantorowska, 
Dorota Kobuszewska, Alicja 
Rybka, Dorota Rosińska, Alek-
sandra Grabowska, Hanna Ko-
walczyk, Marzena Rybiałek)

- Bankowi Spółdzielczemu,
- Radnym Rady Miejskiej 
w Raciążu, którzy udzielili 
wsparcia
- Kierownikom jednostek 
miejskich 
- Burmistrzowi Miasta Raciąż 
Mariuszowi Godlewskiemu
- Dyrektorowi Miejskiego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekre-
acji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go Arturowi Adamskiemu
- p. Małgorzacie Karwowskiej
- p. Iwonie Sujkowskiej
- p. Annie Nowakowskiej
- p. Marcinowi Machcińskie-
mu

- p. Markowi Kisielewskiemu
- p. Monice Janiszewskiej
- p. Izie Świerczyńskiej
- p. Jerzemu Adamskiemu
- p. Dariuszowi Kalińskiemu
- p. Marcie Guła
- Przedszkolu Myszki Miki
- Zespołowi Corab
- pracownikom MCKSiR w 
Raciążu
- Komitetowi Społecznemu 
Zbiórki Publicznej „Razem dla 
Raciąża” (p. Dariuszowi Do-
brosielskiemu, p. Krzysztofowi 
Dądalskiemu, p. Edycie Ob-
rębskiej) 
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Szkolne 
teatrzyki  !
W piątek 8 lutego młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Baboszewie  
obejrzeli teatrzyk pt. "Wiara w siebie może wszystko" . To  profilaktyczny  
program   o segregacji śmieci i o ochronie środowiska . 

W środę 14 lutego w Walentynki ,  klasy 0-IV poznały "Pery-
petie księżniczki Karolinki" . Tym razem teatrzyk poruszał  bardzo 
ważny problem szczególnie w święto zakochanych – jak radzić so-
bie z  emocjami. 

WICEDYREKTOR SZKOŁY JOANNA GISZCZAK

„Tradycje w   
Nowoczesnej  
Edukacji  
w Gminie 
Baboszewo ” 

Przed  tłustym czwartkiem na zajęciach języka 
angielskiego w Szkole Podstawowej w Babosze-
wie realizowanych w ramach projektu   "Nowo-
czesna edukacja w Gminie  Baboszewo", ucznio-
wie poznawali tradycje karnawałowe w  krajach 
anglojęzycznych. Odczytywali angielskie przepisy 

na karnawałowe desery: pancakes (amerykańskie 
naleśniki), donughts ( angielskie pączki z dziur-
ką) oraz samodzielnie wykonali faworki (ulubio-
ne przez Polaków).To wszystko działo się pod 
czujnym okiem  nauczyciela- pani  Beaty Iwiń-
skiej-Lewickiej.

W  sobotę 16 lutego  grupa uczniów z 
klasy wspomagania rozwoju ramach realiza-
cji projektu "Nowoczesna Edukacja w Gmi-
nie Baboszewo" wybrała  się do piekarni  w 
Baboszewie. Wyprawa ta była dla uczniów  
prawdziwą przygodą, w trakcie której pozna-
li  etapy powstawania chleba. Samodzielnie 
upiekli   bułki, rogale, chałki! Dzieci i opie-
kunowie  serdecznie dziękują Panu Huberto-
wi Grali za możliwość odwiedzenia piekarni 
oraz Panu Waldemarowi Melzackiemu za za-
angażowanie i fantastyczne podejście do mło-
dych piekarzy! 

Z wizytą  
w teatrze

 W dniu 15 lutego 2018 roku uczniowie SP w Sarbiewie  klas 
IV-VII  obejrzeli  spektakl  „Skąd nasz ród” w wykonaniu aktorów 
teatru ARTENES z Wrocławia.  Scenariusz przedstawienia był in-
spirowany znanymi legendami: „O Popielu i Mysiej Wieży”, „O 
Piaście Kołodzieju  i tajemniczych wędrowcach”, „O Piaście, synu 
Chościska” oraz tekstami: „Starej baśni” i „Polski Piastów”.  Twór-
cy i aktorzy postanowili raz jeszcze przypomnieć, „skąd nasz ród”, 
przybliżając dzieciom najważniejsze polskie legendy i fakty histo-
ryczne, które nawiązywały do początków naszego państwa. Sztuka 
wywarła na dzieciach ogromne wrażenie. Uczniowie byli zachwy-
ceni scenografią, efektami specjalnymi, grą aktorską             i ko-
stiumami. Przedstawienie było wspaniałą lekcją historii, szacunku 
dla ojczyzny i symboli narodowych. 

Pwróciliśmy do szkoły na pozostałe lekcje.
19 lutego 2018r. uczniowie klas V-VII obejrzeli spektakl „Ze-

msta” w reżyserii Pawła Rusinkowskiego przygotowany przez Teatr 
Lektur Szkolnych z Warszawy. Komedia Aleksandra Fredry osnuta 
jest na utrwalonym w tradycji wątku: zaciekły spór dwóch  są-
siadów, śmiertelnych wrogów, kończy się szczęśliwie małżeństwem 
ich dzieci. Spektakl był okazją do poznania nie tylko lektury szkol-
nej, ale także do zobaczenia kostiumów z epoki czy rekwizytów, 
niejednokrotnie będących autentykami. Klasyczna inscenizacja 
„Zemsty”, wspaniale zagrana-lekko, dowcipnie, z wdziękiem- 
przez aktorów, bawiła widzów i jednocześnie skłoniła do refleksji 
na temat cech narodowych Polaków.

MONIKA WITKOWSKA
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Rękodzielniczka z klubu „BabyRo-
bią” Dorota Kobuszewska z Krasze-
wa-Podborne na co dzień zajmuje 
się domem. Pasję do rękodzieła 
odkryła w sobie kilka lat temu i od 
tamtej pory jest to jej ulubiona for-
ma spędzania czasu wolnego. Wy-
korzystując znajdujące się pod ręką 
materiały tworzy prawdziwe ręko-
dzielnicze perełki.

- Zaczęło się, gdy dzieci po-
szły do szkoły. Wówczas przygo-
towywałam wspólnie z synami 
dekoracje  klasy. W zależności 
od pory roku to się zmienia-
ło. Tematyka była różna, np. 
„Tradycje gminne”. Wówczas 
podpytywałam mamę co kiedyś 
było i na podstawie tego two-
rzyłam różne dekoracje. Przygo-
towując je uświadomiłam sobie, 
że sprawia mi to przyjemność  – 
wspomina pani Dorota.

Pierwsze prace, techniki 
rękodzielnicze

Pierwszą pracą, którą stwo-
rzyła rękodzielniczka były jeżyki 
z bibuły na Boże Narodzenie. 
Druga praca to bałwanki z weł-
ny. Pani Dorota tworzy różnymi 
technikami. W swoich pracach 
wykorzystuje przede wszystkim 
bibułę, papier, plastik, wełnę, 
słoiki, a nawet słodycze.

- Lubię wykorzystać to, co 
znajduje się akurat pod ręką. 

Bywa, że łączę techniki i tworzy-
wa. A wtedy powstają oryginalne 
dekoracje – mówi. – Najbardziej 
dumna jestem ze słoneczników, 
które przygotowałam na jedną z 
uroczystości w szkole, do której 
chodzą moi synowie – dodaje. 

Rękodzielniczka zebrała 
wówczas wiele pochlebnych 
opinii, otrzymała dużo gratula-
cji zarówno pomysłu dekoracji, 
jak i samego wykonania. 

Dorobek, inspiracje, proces twórczy
W swoim dorobku Doro-

ta Kobuszewska ma mnóstwo 
prac, przede wszystkim są 
to dekoracje kwiatowe, czy-
li różnego rodzaju kwiaty z 
papieru, plastiku, bibuły. Po-
mysły na ich wykonanie pani 
Dorota czerpie z książek, oraz 
z internetu. Wystarczy, że 
podpatrzy coś na rysunku i 
widzi w wyobraźni swoją pra-

cę. A wówczas siada i od razu 
tworzy. 

- Najwięcej czasu na ręko-
dzieło przeznaczam w zimowe 
i jesienne wieczory. Mogę two-
rzyć gdziekolwiek się znajduję, 
ale w domu również mam miej-
sce przeznaczone na rękodzieło, 
w którym wykonuję swoje prace 
– opowiada. - Tworząc bukiety 
odpoczywam i jest to dla mnie 
najlepsza forma relaksu. 

Dziennie na rękodzieło pani 
Dorota przeznacza średnio czte-
ry godziny, zwykle rano i wie-
czorem. 

Zapytana o to, czy jest to 
zajęcie dla każdego odpowiada: 

- Niestety nie. Owszem, 
warto spróbować, ale potrze-
ba dużo cierpliwości i chęci do 
tego zajęcia. Wydaje mi się, że 
trzeba mieć też „to coś”. Nie 
wiem, talent, zdolności manu-
alne? Są osoby, którym mimo 
prób i mnóstwa chęci to po pro-
stu nie wychodzi. 

Plany na przyszłość
- W najbliższej przyszłości 

chciałabym wykonać bukiet ze 
słodyczy. Przygotowuję również 
prace na kiermasz wielkanoc-
ny, który odbędzie się w Szkole 
Podstawowej w Koziebrodach. 
Biorę udział w różnych warsz-
tatach, jarmarkach, wystawach, 
w tym roku też będzie ich kil-
ka, więc jest co robić – dodaje z 
uśmiechem.

*
Był to kolejny już artykuł z 

cyklu poświęconego rękodziel-
niczkom z klubu robótek ręcz-
nych „BabyRobią”. Jak zawsze 
zachęcam do lektury.

MARIANNA GÓRALSKA

Raciąż – aktualności

W lutym atrakcji w Miejskiej Bi-
bliotece nie brakowało. Odbyły się 
ciekawe spotkania. Teatrzyk zorga-
nizowany na tłusty czwartek zrobił 
ogromne wrażenie na przedszko-
lakach, a walentynkowe wyznania 
miłosne znalazły się na pięknych 
laurkach.

Cykl Spotkań "Pytaj jeśli jeszcze 
możesz i masz kogo".

5 lutego w Bibliotece Pu-
blicznej w Raciążu odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu „Py-
taj jeśli możesz i masz kogo”, 
w którym wzięło udział ponad 
trzydzieści osób. Swoją historię 
opowiedzieli Państwo Teresa i 
Edward Pniewscy. Wspomnie-
nia dotyczyły okresu okupacji i 
czasów powojennych.

Wspomnienia zbierane są 
do książki opisującej historię 
Raciąża, okolic oraz miesz-
kańców tych terenów z czasów 
przedwojennych, wojennych 
oraz powojennych. Wszystkich 
chętnych do dzielenia się swo-
imi wspomnieniami zaprasza-
my do odwiedzania Biblioteki .

Tłusty Czwartek w bibliotece
Z okazji Tłustego Czwartku 

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub 
Książki przygotował dla przed-
szkolaków przedstawienie pt. 
„Pączki i faworki u babci Ho-
norki”. Przedstawienie zostało 
bardzo dobrze przyjęte przez 
dzieciaki, które głośno je okla-
skiwały. Tego dnia nie zabrakło 
też tradycyjnych słodkości, czyli 
pączków.

Walentynki w bibliotece
14 lutego Bibliotekę od-

wiedziły przedszkolaki z Miej-
skiego Przedszkola w Raciążu, 
które wręczyły paniom biblio-
tekarkom laurki z okazji Dnia 
Zakochanych oraz wykonały 
rysunki, które można oglądać 

na wystawie okolicznościowej 
do końca miesiąca.

Warsztaty dziennikarsko-literackie
Od połowy lutego w biblio-

tece rozpoczęły się warsztaty 
dziennikarsko-literackie prowa-
dzone przez dziennikarza i pu-
blicystę Igora Kantorowskiego z 
Płońska. W warsztatach bierze 
udział kilkanaście osób, które 
interesują się poezją i prozą, lu-
bią lub chciałyby pisać. Warsz-
taty odbywają się w każdy po-
niedziałek o 15.30 i trwają dwie 
godziny. Stworzone podczas 
warsztatów prace zostaną przed-
stawione podczas wieczoru au-
torskiego.

MARIANNA GÓRALSKA

Pectus na Dzień Kobiet
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu serdecznie zaprasza 
na koncert zespołu muzycznego „PECTUS” z okazji Dnia Kobiet. Odbędzie się on 10 marca 2018 roku o 
godzinie 19:00 w budynku MCKSiR w Raciążu przy ulicy Parkowej 14. Bilety na wydarzenie do nabycia w 
sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu (Cena w przedsprzedaży wynosi 50 
zł, w dniu koncertu 60 zł. Więcej informacji pod numerem telefonu 23 678 10 78.).

MCKSIR W RACIĄŻU

Wieści z Biblioteki Publicznej

Dzieje się w bibliotece

Rękodzieło - satysfakcja, pasja, forma relaksu

Bukiet słoneczników
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Karnawał to miła tradycja prze-
pełniona muzyką i zabawą, gdzie 
ważnym elementem tego okresu 
są bale karnawałowe. Bal karnawa-
łowy dla przedszkolaków to dzień    
niezwykły, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. Jest atrakcją 
bardzo lubianą    przez dzieci, do-
starczającą im wielu przeżyć   i ra-
dości. Tak też było u nas.

 W dniu 13.02.2018r. (wto-
rek) w naszym Przedszkolu od-
był się Bal Karnawałowy.

Tego dnia już od rana w 
Przedszkolu pojawiały się kolo-
rowe postacie. Dzieci przebrane 
były za bohaterów znanych ba-
jek. W salach przedszkolnych 
można było spotkać wróżki, 
królewny, księżniczki: Elzę i 
Annę delikatne motylki, bie-
dronki, pszczółki, rycerzy, 
piratów, policjantów, żołnie-
rzy,   Spider-Mana, Batmana, 
super bohaterów i super bo-
haterki, przeróżne zwierzęta, 
Pipi Lansztrung, ...nie sposób 
zliczyć i wymienić tych wszyst-
kich postaci,    a rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno.

Naszą zabawę rozpoczęli-
śmy od samego rana - zaraz 
po śniadaniu. Wszyscy zebra-
liśmy się na stołówce. Wystrój 
sali balowej wprowadził w 
radosny nastrój oraz zachęcał 
wszystkich do wesołej zabawy. 
W pierwszej kolejności dzieci 
miały możliwość zaprezento-
wania swoich przepięknych 
strojów. Tańczyliśmy przy 
przebojach znanych wszyst-

kim dzieciom: "Jedzie pociąg", 
"Krasnoludek", "Kaczuszki", 
"Pingwinek", "Dwóm tańczyć 
się zachciało...", "Grozik".  Nie 

zabrakło także współczesnych 
hitów, które dzieci słuchają w 
rodzinnych  domach. Jednym 
słowem zabawa na 102!!! Dzie-

ci świetnie się 
bawiły uczestni-
cząc wspólnie ze 
swoimi paniami 
we wszystkich 
tańcach. Po 
około dwugo-
dzinnej zabawie 
nastąpiła krót-
ka przerwa na 
odpoczynek i 
obiad. Po obie-
dzie na dzieci 
czekała niespo-
dzianka: zaba-
wa przy muzyce 
na żywo. Na tą 
wyjątkową oka-
zję zaprosiliśmy 
do prowadzenia 
balu wodzire-
ja.  Pan Robert 
Kowalik z "Ga-
maprostudio" 
zachęcał wszyst-
kich do tańca 
przygotowaną 

muzyką. Na sali podczas plą-
sów robiło się kolorowo, wszy-
scy bawili się wesoło, uśmiech 
nie znikał z twarzy mimo chwi-

lowego zmęczenia. Po kilku 
chwilach wypoczynku  i posił-
ku- na podwieczorek,  muzyka 
znowu porwała wszystkich do 
tańca. Dzieci miały również 
możliwość pozowania do zdjęć 
indywidualnych. 

Kiedy czas zabawy dobiegł 
końca dzieci z żalem opuszczały 
salę balową. Do domu wraca-
ły we wspaniałych humorach, 
dzieląc się z rodzicami swoimi 
przeżyciami.  Bal umożliwił 
dzieciom i wychowawcom spę-
dzenie czasu w miłej atmosfe-
rze. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym przed-
szkolakom, a to było głównym 
celem tego balu. Dziękujemy 
dzieciom i rodzicom za zaan-
gażowanie w przygotowanie 
pięknych balowych strojów, 
wszystkim obecnym za wspa-
niałą zabawę.  Kolejny bal kar-
nawałowy już za rok.

Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć w galerii na stronie: przed-
szkolebaboszewo.szkolnastrona.
pl

JANINA MACIKOWSKA

Wszyscy bawią się wspaniale,
jak co roku w karnawale

Czytam  
nie nudzę się,  
nie sięgam  
po używki. 
Pierwsze  
miejsce dla  
SP Baboszewo 

23 lutego w Gimnazjum im. Armii 
Krajowej w Baboszewie odbyła się 
gminna impreza czytelniczo – języ-
kowa o charakterze turnieju z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Języka 
Polskiego. Za organizację konkursu 
były odpowiedzialne panie: Lidia 
Wyrzykowska i Urszula Minakowska. 

Rywalizowało ze sobą pięć 
5-osobowych drużyn.  Zawod-
nicy mogli wykazać się: 

1. Znajomością: lektur z 

zakresu poszczególnych klas, 
przysłów i powiedzeń, fraze-
ologizmów, synonimów, anto-
nimów, podstawowej wiedzy z 
zakresu bibliotekoznawstwa.

2. Sprawnością: płynnego 
czytania, umiejętnością stoso-
wania zasad poprawnej pisowni.

Każda drużyna zgłosiła pla-
kat wykonany dowolną techni-
ką plastyczną format A3 pro-
mujący czytelnictwo i będący 

realizacja hasła konkursowego: 
CZYTAM NIE NUDZĘ SIĘ, 
NIE SIĘGAM PO UŻYWKI. 

Najlepsza okazała się dru-
żyna z baboszewskiej podsta-
wówki. Szkołę reprezentowali: 
Zuzanna Skolimowska, Wik-
toria Burzykowska, Dominik 
Szeluga, Hanna Michalak, Julia 
Żochowska.

Gratulujemy.
BEATA WIECHOWSKA 
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Karnawał to czas zabawy, tańców i 
wielkiego ucztowania, balów ma-
skowych, parad i kuligów. W tra-
dycji rzymskokatolickiej karnawał 
trwa od święta Trzech Króli do Po-
pielca (środy popielcowej), kiedy to 
zaczyna się wielki post. Zobaczmy 
jak w karnawale bawili się ucznio-
wie z gminnych szkół. 

W Szkole Podstawowej w 
Baboszewie

W piątek, 12 stycznia w 
baboszewskiej podstawówce 

odbył się bal karnawałowy. Na 
wszystkich uczniów (380 osób) 
czekały paczki ze słodyczami, 
ufundowane przez Radę Rodzi-
ców. Oprawę muzyczną zapew-
nił pan Daniel Chojnowski. 
Uczniowie w radosnych nastro-
jach rozpoczęli ferie

W Szkole Podstawowej w 
Sarbiewie

9 lutego odbył się Bal Kar-
nawałowy dla całej Sarbiewskiej 
społeczności szkolnej. Imprezę 

rozpoczęły występy uczennic 
klas starszych i młodszych, któ-
re przedstawiły układy tańca 
nowoczesnego. Tańca jednak 
było zdecydowanie więcej. Swo-

je umiejętności zaprezentowali 
również Wiktor i Alicja, którzy 
gościnnie wystąpili z przepięk-
nym pokazem tańca towarzy-
skiego w różnych odsłonach. 

Wrażenie zrobił nie tylko taniec, 
piękne stroje również przyciąga-
ły wzrok widzów.  Zabawę po-
prowadził zaprzyjaźniony już ze 
szkołą DJ, a muzyka porwała do 
tańca wszystkie pokolenia. Nie 
mogło także zabraknąć Króla  
i Królowej balu oraz wspólne-
go zwycięskiego tańca w ich 
wykonaniu. Rada Rodziców 
postarała się, aby zmęczeni tań-
cem i szaleństwem na parkiecie 
uczniowie  mieli się czym posi-
lić i zaspokoić swoje pragnienie. 
Jednym słowem….było świet-
nie.

W Szkole Podstawowej w Polesiu
12 lutego w Szkole Podsta-

wowej  w Polesiu odbył się dla 
dzieci i młodzieży szkolnej ,,Bal 
Karnawałowo –Walentynko-
wy”. Na balu zorganizowano 
różnego rodzaju zabawy oraz 
konkursy karnawałowe i Walen-
tynkowe,  między innymi wybór 
,,Królowej i Króla Balu 2018”. 
Dla uczestników balu przygo-
towano słodki poczęstunek. 
Można było skosztować pyszne 
pączki, faworki, itd. Uczniowie 
wedle życzenia mogli przebrać 
się w stroje karnawałowe.

W Szkole Podstawowej w 
Mystkowie

Dzień później - 13 lutego 
karnawałowa zabawa odbyła 
się w szkole podstawowej w 
Mystkowie. Bawiły się na niej 
wszystkie dzieci. W programie 
oprócz tańców było szereg kon-
kursów dla dzieci i rodziców. 
Na zakończenie imprezy tra-
dycyjnie wybrano króla i kró-
lową balu- Lenę Wawrzyńską i 
Eryka Wiśniewskiego. Rodzice, 
jak zawsze zaangażowali się w 
przygotowanie słodkiego po-
częstunku

BEATA WIECHOWSKA

W karnawale, w karnawale,  
nie siedzimy w domu wcale, …
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Walentynki to święto, które co 
raz częściej jest obchodzone przez 
Polaków, ale też mieszkańców na-
szego miasta. Miejskie Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorow-
skiego stworzyło okazję do 
wyznawania swoich uczuć. 
I to wszystko w centrum 
miasta…

Różne są sposoby na 
spędzanie Walentynek. 
14 lutego w środowe 
popołudnie w centrum 
Raciąża stanęła tablica dla za-
kochanych. Można na niej było 
napisać wyznania prywatne 
oraz dać wyraz swej sympatii do 
naszego miasta.

Miłosne wyznania
Pojawienie się tablicy było 

zaskoczeniem. Początkowe lody 
ustąpiły za sprawą wolontariu-
szy i pracowników Miejskiego 
Centrum Kultury, którzy roz-
dawali mieszkańcom Raciąża 
czerwone baloniki w kształcie 

serca. Gdy pierwsze wyznanie 
pojawiło się na tablicy rozwią-
zał się worek z podobnymi de-
klaracjami. Wpisywać się mogli 

wszyscy. Warunek był tylko je-
den: temperatura wyznań mu-
siała być… odpowiednia do 
tego wyjątkowego dnia. I treści 
pojawiały się różne. Jedni pisali 
bardzo osobiste deklaracje miło-
sne, inni zaś za co kochają Ra-
ciąż. Udział w happeningu wziął 
także burmistrz naszego miasta, 
dyrektor MCKSiR, policjanci z 
miejscowego komisariatu, rad-
ni, uczniowie i nauczyciele z ra-
ciąskich szkół.

PAULINA ADAMIAK

Kilkadziesiąt kobiet w Parku Miej-
skim w Raciążu wyraziło swój sprze-
ciw wobec 

przemocy w stosunku do ko-
biet i dziewcząt. Swym tańcem 
sprzymierzały się z ogromną 
liczbą kobiet na całym świecie. 
W walce w ważnym temacie.

W środowe popołudnie w 
centrum miasta kilkadziesiąt 
kobiet – od szkoły podstawo-
wej przez nastolatki po dorosłe 
panie – zatańczyły w centrum 
miasta układ choreograficzny 
by wyrazić swój sprzeciw wobec 
przemocy w stosunku do ko-
biet i dziewcząt. W ten sposób 
chciały zainteresować tym waż-
nym tematem i udało im się to. 

Walka z przemocą
Raciąż lokalnie i solidar-

nie przeciw przemocy wobec 
dziewcząt i kobiet. 14 lutego 
w kilkudziesięciu miejscowo-
ściach w Polsce kilkadziesiąt 
tysięcy osób zatańczyło i zapro-
testowało przeciwko przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt. Ra-
ciąż był razem z nimi. W cen-
trum miasta zatańczyły kobie-
ty: i te małe, i te nieco starsze. 
Ten taneczny happening to 
bardzo skuteczny sposób zwró-
cenia uwagi na problem prze-
mocy wobec kobiet. Taniec w 
tym kontekście miał niezwy-
kłą moc. Przechodnie zwracali 
uwagę, interesowali się powo-
dem tego tańca. Dostawali 

ulotki oraz wpinki, mające na 
celu wzrost świadomości w tej 
ważnej kwestii. 

One Billion Rising (po pol-
sku Nazywam się Miliard) to 
ogólnoświatowy protest w for-
mie tańca, który zwraca uwagę 
na przemoc wobec dziewcząt 
i kobiet, przede wszystkim na 
najbardziej drastyczny, wciąż 
lekceważony jej przejaw – prze-
moc seksualną.

Dlaczego w Raciążu?
Udowodniono, że samorzą-

dy mają niezwykle istotną rolę 
do odegrania w przeciwdzia-
łaniu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet – nikt lepiej nie 
zna potrzeb i problemów swo-
jej społeczności i to one mogą 
najskuteczniej zadziałać. Akcja 
One Billion Rising to okazja 
by ukazać powagę problemu 
przemoc wobec płci pięknej. To 
sposób, żeby zaakcentować, że 
przemoc wobec kobiet dzieje się 
tu i teraz, dookoła nas, czasami 
nawet u naszych sąsiadów czy 
przyjaciół. 

PAULINA ADAMIAK

Akcja One Billion Rising 

Solidarnie 
przeciw 
przemocy

Happening Walentynkowy w Raciążu

I love Raciąż



13Raciąż – aktualności

W ostatnią sobotę lutego Raciąż za-
mienił się w stolice najbardziej po-
ważnej gry planszowej. W Miejskim 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu odbył się I Otwarty Turniej 
Szachowy o Puchar Burmistrza Mia-
sta Raciąż. 

24 lutego odbył się pierw-
szy w Raciążu turniej szachowy. 
Gra planszowa, której kolebką 
były Indie przyciągnęły znaczną 
liczbę zawodników. Rywalizacja 
była zacięta. Zawodnicy w róż-
nym wieku prezentowali swe 
umiejętności, a obserwatorzy 
podziwiali ich umiejętności i 
przyglądali się ruchom białych i 
czarnych bierek.

Planszówka dla najlepszych
W turnieju udział wzięło bli-

sko 50 graczy, były to zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorośli i 
seniorzy. Przeważali mężczyźni, 
jednak znalazło się kilka mło-
dych dam, które wykazywały 
się znajomością gry w szachy. 
Rozgrywki odbywały się w pię-
ciu kategoriach wiekowych: 8 
lat, 10 lat, 12 lat, 18 lat oraz 
kategoria 19+ czyli Open. Każ-
dy z uczestników wziął udział w 
siedmiu rundach. Gra odbywała 
się na czas. Każda z partii mu-
siała się zakończyć w przeciągu 
30 minut. Nad poprawnością 
rozgrywek czuwał sędzia. Tur-
niej był zgłoszony do FIDE 

(Międzynarodowa Federacja 
Szachowa – przyp. red.)

Zwycięzcy nagrodzeni
Każdy z zawodników do-

stał pamiątkowy dyplom 
uczestnictwa w I Otwartym 
Turnieju Szachowym o Pu-
char Burmistrza Miasta Ra-
ciąż. Zawodnicy, którzy stanęli 
na podium dostali puchary, a 
zwycięzcy w każdej z kategorii 
otrzymali nagrody rzeczowe. 
Zawodników dyplomami i na-
grodami uhonorowali Dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszar-
da Kaczorowskiego w Raciążu 
Artur Adamski oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Raciążu 
Andrzej Staniszewski. O to czy 
będą kolejne edycje zapytaliśmy 
organizatora – Dzisiejszy tur-
niej szachowy był pierwszym od 
długiego czasu organizowanym 
przez Miejskie Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Racią-
żu, lecz na pewno nie ostatnim. 
Turniej był bardzo udany, a licz-
ba zawodników była niezwykle 
zadowalająca. Cieszy mnie, że 
w dobie wszechobecnych mul-
timediów znalazło się tak wielu 
młodych uczestników, którzy z 
pasją grali w szachy na naszych 
zawodach. To bardzo budujące, 
że dzieciaki grając w tę bardzo 
wymagającą grę ćwiczą swój 

umysł. Nasz turniej miał też 
ogromne znaczenie w zakresie 
wymiany międzypokoleniowej 
wymiany wiedzy, uczestnicy 
byli w bardzo zróżnicowanym 
wieku, od 8 – latków po senio-
rów, co pozwoliło na wymianę 
doświadczeń i cennych umie-
jętności. Cieszę się, że znalazło 
się tak wielu pasjonatów gry w 
szachy. Oczywiście będą kolejne 
edycje i mam nadzieję, że przy-

ciągną jeszcze większą liczbę 
uczestników. -  mówił Dyrektor 
MCKSiR Artur Adamski

PAULINA ADAMIAK 

I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Raciąża

Szach – Mat w Raciążu

Kategoria 8 lat
I miejsce – Parólski Adrian
II miejsce – Zacieski Mateusz
III miejsce - Kowalski Michał

Kategoria 10 lat
I miejsce – Lech Stanisław
II miejsce – Wojciechowski Karol
III miejsce – Urbański Bartosz

Kategoria 12 lat
I miejsce – Mossakowski  Jakub
II miejsce – Kącki Stanisław

III miejsce – Peszyński 
Tymoteusz

Kategoria 18 lat 
I miejsce – Maliszewski Michał
II miejsce – Kłoda Tymon
III miejsce – Małachowski Kamil

Kategoria 19+
I miejsce-  Jabłecki Oktawian
II miejsce – Hinczewski 
Sebastian
III miejsce – Bartmański Stanisław
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Dzień Babci i Dziadka  
w Polesiu

9 lutego w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Polesiu zorganizowana została uro-
czystość z tej okazji. Dzieci przygotowały dla swoich babć i dziadków specjalny program artystyczny, 
recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Zaprosiły swoje kochane babcie i dziadków do wspólnego 
walczyka i wręczyły własnoręcznie przygotowane laurki. Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali 
zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

"Babcia z dziadkiem  
dziś świętują..."

Uczniowie z oddziału przedszkolnego  SP w Baboszewie  w 
piątek 2 lutego wystąpili specjalnie dla swoich ukochanych babć i 
dziadków.  Było poważnie- polonez w wykonaniu dzieci, wzrusza-
jąco- piękne dziecięce życzenia i wierszyki oraz śmiesznie- scenki z 
życia dziadków i wnucząt. Dzieci zatańczyły kilka układów tanecz-
nych i zaśpiewały specjalne piosenki. Pani Ewa Kępczyńska wraz 
ze swoimi uczniami wykonała laurki z życzeniami. Na koniec wnu-
częta zaprosiły swoich gości do wspólnego tańca. Babcie natomiast 
zadbały o to, co dzieci lubią najbardziej - słodkie wypieki.
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Zima w przedszkolu na pewno nie 
jest odczuwalna. Wiele się dzieje, 
wspaniałe występy, teatrzyki czy 
bal karnawałowy podgrzewały 
emocje naszych milusińskich. A na 
pewno nie pozwalały na nudę.

W Raciąskim przedszko-
lu odbył się pokaz mody dzie-
cięcej. Przedszkolaki świetnie 
wcieliły się w rolę modeli i za-
prezentowały ciekawe stroje. 
Przedszkolaki obejrzały przed-
stawienie teatralne pt. "Rady 
dobrej wróżki" w wykonaniu 
aktorów Teatru MAGIK z Bia-
łegostoku. Treści jakie poruszo-
no w przedstawieniu to: zdrowe 
odżywianie, aktywny styl życia 
oraz przyjazne nastawienie do 
innych

Wiele nowości
W zajęciach przedszkolnych 

w ostatnim czasie mieli okazję 
uczestniczyć rodzice. W grupie 
5 - latków "Grzybki" odbyły się 
zajęcia otwarte dla Rodziców 
"Bałwankowa Rodzina", zaś w 
grupie 6 – latków „Biedronki” 
zajęcia pn. „Kim będę na balu”. 
Biedroneczki mogą cieszyć się 
z nowych mebli – każda z nich 
ma teraz swoją własną, nową 
szafkę. Zaś grupa słoneczek 
dostała nowe stoliki i krzeseł-
ka. Święto Babci i Dziadka w 
naszym przedszkolu to czas, 
kiedy dzieci mają okazje wy-
razić miłość oraz podziękować 
Dziadkom za cierpliwość i opie-
kę. Uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka odbyła się w 

MCKSiR w Raciążu. Podczas 
spotkania wystąpił chór se-
niorów, którego kierownikiem 
i dyrygentem jest p. Robert 
Szymborski.   Dnia 12 lutego 
2018r. w naszym przedszko-
lu odbył się Bal Karnawałowy. 
Dzieci bawiły się znakomicie. 
Były wspólne tańce, konkursy i 
zabawy, w których wszyscy bar-
dzo chętnie uczestniczyli. Nie 
zabrakło na nim różnorodnych, 
kolorowych przebrań, były 
księżniczki, zwierzątka, strażacy 
i policjanci. 

MP RACIĄŻ

Wiadomości z Miejskiego Przedszkola

Karnawałowe szaleństwo przedszkolaków
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Zimno, mroźno, ale w serduszkach 
przedszkolaków gorąco. Powodem 
takiej atmosfery była obchodzona 
w przedszkolu uroczystość z okazji 
Dzień Babci i Dziadka. Był to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla babć i dziad-
ków, pełen uśmiechów, wzruszeń i 
radości.

W przedszkolu w Babosze-
wie zapraszanie babć i dziadków 
na uroczystość z okazji ich świę-
ta stało się tradycją. Ich święto 
na stałe wpisało się w repertuar 
imprez przedszkolnych.

Uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka odbyła się 31 
stycznia, ale przygotowania od 
niej rozpoczęto znaczne wcze-
śniej. Dzieci jak co roku z du-
żym zaangażowaniem przygoto-
wywały się do tej uroczystości. 
Pamiętały o wykonaniu zapro-
szeń i innych niespodzianek. 
Z pomocą nauczycielek dzieci 
odświętnie udekorowały salę. Z 
dużym zapałem podeszły do na-
uki wierszyków i piosenek.

Gdy nadszedł ten długo 
wyczekiwany przez wszystkich 
dzień, dzieci przyszły do przed-
szkola w odświętnych strojach i 
z niecierpliwością wyczekiwały 
swoich dziadków. Po śniadaniu 
rozpoczęły się pierwsze uroczy-
stości w grupie maluchów. Póź-
niej w niewielkich odstępach 
czasowych kolejno świętować 
zaczęły kolejne grupy. Każda 
grupa przedszkolna zapraszała 
swoich Dziadków i Babcie do 
swojej sali zajęć. Licznie przy-
bywający do naszej placówki 

goście zasiadali na  przygoto-
wanych dla nich miejscach i z 
niecierpliwością oczekiwali na 
rozpoczęcie występu swoich 
wnucząt.   Na twarzach przed-
szkolaków widać było ogromną 
radość i  skupienie. Każda gru-
pa wspólnie ze swoimi paniami 
przygotowała część artystyczną, 
w której dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności recytator-
skie, taneczne i wokalne. Star-
sze przedszkolaki przygotowały 

inscenizacje wcielając się w role 
babci i dziadka. 

Wszyscy dziadkowie i bab-
cie z dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta, które włożyły wiele 
wysiłku w to, aby jak najlepiej 
wyrazić swoją miłość i szacunek 
oraz podziękować Dziadkom za 
cierpliwość, zrozumienie i opie-
kę, a przede wszystkim za czas, 
który zawsze dla nich mają.

W trakcie uroczystości bab-
cie i dziadkowie mogli podzi-

wiać swoje pociechy w różnych 
formach artystycznych i  ze 
wzruszeniem odbierali czułe 
słowa, kierowane pod ich ad-
resem. Publiczność nie żałowa-
ła również pochwał dla swoich 
wnuków i nagrodziła ich grom-
kimi brawami. 

Na koniec tych wyjątko-
wych występów dzieci składały 
życzenia, śpiewały „sto lat”  i 
wręczyły swoim ukochanym 
Babciom i Dziadkom własno-

ręcznie przygoto-
wane laurki. Babcie 
otrzymały torebki 
pomysłowo ozdobio-
ne przez przedszko-
laków, a dziadkowie 
laurki w kształcie 
samochodu. Wszyst-
kim towarzyszył 
uśmiech na twarzy 
i zadowolenie ze 
wspólnej zabawy.

To był naprawdę 
wyjątkowy dzień, pe-
łen radości i dumy. 
Szczęśliwe, uśmiech-
nięte, a nawet roz-
promienione twarze 
Babć i Dziadków po 
raz kolejny ukaza-
ły nam, jak ważne 
są takie spotkania i 
wspólnie spędzone 
chwile z wnukami.                                                          

Święto Babci i 
Dziadka w naszym 
przedszkolu to czas, 
kiedy dzieci mają 
okazje wyrazić mi-
łość oraz podzięko-

wać Dziadkom za cierpliwość 
i opiekę. Mamy nadzieję, że 
wspólnie spędzone w naszej 
placówce chwile na długo po-
zostaną w pamięci zarówno 
dzieci jak i Babć oraz Dziad-
ków.

Zapraszamy do obejrzenia 
galerii zdjęć na stronie: przed-
szkolebaboszewo.szkolnastrona.
pl

JANINA MACIKOWSKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

W PRZEDSZKOLU W BABOSZEWIE

Dzień Babci 
i Dziadka  
w Sarbiewie
7 lutego 2018r. o godz.11.15 w SP w Sarbie-
wie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Święto Babci i Dziadka to dzień nie-
zwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla ich najbliższych. To dzień pełen uśmie-
chów, wzruszeń, łez i radości.

  Uroczystość przygotowali uczniowie 
klasy I z wychowawczynią. Dzieci słowem 
i piosenką dziękowały swoim babciom i 
dziadkom za opiekę, miłość i ciepło, ja-
kich codziennie od nich doświadczają, a 
czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali 
czułe słowa  skierowane pod ich adresem.

  Uczniowie  przygotowali również dla 
gości poczęstunek. Następnie obdarowali 
swoich ukochanych     własnoręcznie przy-
gotowanymi upominkami.                                                                                                                        

 Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze.

JOLANTA STRZESZEWSKA
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Nauka w szkole to bardzo dłu-
gi okres w naszym życiu. Lekcje, 
sprawdziany i prace domowe – każ-
dy to przechodził. Aby coś osiągnąć 
trzeba się starać. I choć wiadomo, 
że uczymy się dla siebie, a nie dla 
innych – to niezwykle miło jest, gdy 
ktoś nas doceni.

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskie-
go w Raciążu oraz burmistrz 
miasta postanowili nagrodzić 
wysiłek najbardziej zdolnych 
uczniów. Pierwszego lutego 
odbył się apel podsumowujący 
wyniki nauczania za I semestr 
roku szkolnego 2017/2018 . 
Uczniowie zostali wyróżnieni 

za najlepsze średnie ocen, osią-
gnięcia sportowe oraz otrzymali 
stypendia burmistrza za wybit-
ne wyniki w nauce. 

Dumni rodzice
Już po raz kolejny na galę 

zostali zaproszeni rodzice naj-
lepszych uczniów. Z dumą pa-
trzyli jak ich pociechy odbierają 
tak ważne w ich życiu nagrody. 
Szczęście na twarzach, łza wzru-
szenia – te momenty zapadną w 
pamięci na dłużej. Tego dnia, 
oczywiście, zebrali się także 
uczniowie, nauczyciele, dyrek-
cja oraz burmistrz miasta.  Był 
to niezwykle mocjonujący dla 
wszystkich dzień. Uroczysta 

akademia miała bardzo od-
świętny charakter. Nagradzani 
byli uczniowie za ich osiągnię-
cia, na gali zaś zaprezentowali 
swe umiejętności szkolni arty-
ści. Były imponujące występy 
wokalne, gimnastyczne i akro-
bacyjne. To wspaniałe, że każdy 
jest na swój sposób wyjątkowy.

Ciężka praca popłaca
Podczas akademii nagrodze-

ni zostali uczniowie za ich wy-
niki w nauce, za pracowitość i 
wytrwałość. Także sportowcy, 
osiągający wspaniałe wyniki zo-
stali nagrodzeni pucharami oraz 
pamiątkowymi dyplomami. 
Podczas tej wspaniałej uroczy-
stości burmistrz Mariusz God-
lewski wraz z inspektorem ds. 
kontroli, oświaty, sportu, kul-
tury, spraw społecznych i zdro-
wia Renatą Kujawą przyznali 
uczniom stypendia za wybitne 
wyniki w nauce w I semestrze 
roku szkolnego 2017/2018. 
Nagrodzeni zostali:  Lorenc 
Magdalena, Gryszpanowicz 
Julia, Brodowska Adrianna, 
Nidzgorska Natalia, Stanow-
ska Aleksandra, Chudzyński 

Szymon, Bylińska Oliwia, Kru-
szewska Aleksandra,  Bonisław-
ska Julia, Krystian Fiałkowski, 
Dębkowska Natalia, Szałkow-
ska Aleksandra, Ambrochowicz 
Piotr, Kuźniewski Jakub. 

Najlepsi wśród najlepszych
Ostatnim punktem uroczy-

stości, a jednocześnie momen-
tem, na który wszyscy czekali 
było przyznanie nagrody Primus 
Inter Pares. Spośród uczniów 
szkoły podstawowej najwyższą 
średnią, a co za tym idzie i tytuł 
uzyskała Aleksandra Stanowska. 
Zaś wśród uczniów gimnazjum 
najwyższą średnią uzyskało aż 
trzech uczniów: Aleksandra 
Szałkowska, Natalia Dębkow-
ska i Piotr Ambrochowicz. Za-
dowoleni uczniowie odebrali 
nagrody z rąk dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego Dariusza Mosa-
kowskiego i burmistrza Miasta 
Raciąża Mariusza Godlewskie-
go. Redakcja Pulsu gratuluje 
wszystkim nagrodzonym i życzy 
dalszych sukcesów w nauce.

PAULINA ADAMIAK

Raciąż – edukacja

Stypendia Burmistrza Miasta Raciąża przyznane

Primus inter pares
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W dniu świętego Walente-
go, czyli 14 lutego 2018 r. w 
Szkole Podstawowej im. Jana 
Brodeckiego w Polesiu odbyły 
się Walentynki dla dzieci 3-4-5 
letnich z Przedszkola oraz dla 
dzieci 6 – letnich z zerówki 
wraz z wychowawczyniami a 
dwie uczennice z klasy 4 SP, 
które uczęszczają do szkoły 
tanecznej w Płońsku przygoto-
wały układy taneczne /rodzaj 
tańca Jazz/ oraz rozdały dzie-
ciom samodzielnie wykonane 
przez maluchów kartki walen-
tynkowe. 

A. SOSNOWSKA

Pod takim hasłem – VA-
LENTINE’S DAY w  szkole 
podstawowej w Mystkowie od-
były się zajęcia języka angiel-
skiego w przedszkolu, w klasach 
edukacji wczesnoszkolnej oraz 
lekcje języka angielskiego w 
klasach starszych. Lekcje odby-
ły się pod kierunkiem nauczy-
cielki języka angielskiego – p. 
Elżbiety Gołdon.  Z tej okazji 
dzieci w dwóch grupach przed-
szkolnych uczyły się piosenki 
walentynkowej: IF YOU LOVE 
ME AND YOU KNOW IT ze 

źródeł SUPER SIMPLE LEAR-
NING oraz krótkiego wierszyka 
walentynkowego: ROSES ARE 
RED, VIOLETS ARE BLUE, 
SUGAR IS SWEET AND SO 
ARE YOU. Młodsze przedszko-
laki bawiły się w grę: HIDE 
AND SEEK , szukały poroz-
rzucanych po całej sali różnej 
wielkości kolorowych serdu-
szek z umieszczonymi na nich 
cyframi od 1 do 6, utrwalając 
podczas zabawy poznane wcze-
śniej nazwy kolorów, kształtów, 
rozmiarów przedmiotów (small 

– mały/ big – duży ) oraz liczeb-
niki. Następnie podczas zabawy 
plastycznej maluszki wspólnie 
naklejały na arkuszu papieru 
powyższe serduszka, wykona-
ły wesoły projekt: OUR HE-
ARTS ( NASZE SERDUSZKA 
). Starsze dzieci z „0” na koniec 
zajęć również stworzyły ciekawe 
plastyczne prace- kolorowanki 
- karty walentynkowe z różny-
mi symbolami święta, między 
innymi malowały farbami czer-
wone serduszka ponumerowane 
od 1 do 10. 

W ramach innowacji peda-
gogicznej z języka angielskiego 
w kl. VI odbyła się pogadanka 
na temat anglojęzycznej tra-
dycji Walentynek. Uczniowie 
rozwiązali dwa tematyczne qu-
izy w języku angielskim 1) JAK 
DOBRZE ZNASZ WALEN-
TYNKI 2) HOW ROMAN-
TIC ARE YOU – JESTEŚ RO-
MANTYKIEM oraz wykazali 
się zdolnościami artystycznymi 
przy wykonywaniu plakatów 
walentynkowych w języku an-
gielskim. Uczniowie kl. VI byli 

inicjatorami przygotowania 
POCZTY WALENTYNKO-
WEJ . Wszyscy zainteresowani 
wrzucali do ozdobionego po-
jemnika karty z życzeniami skie-
rowanymi do lubianych osób w 
szkole. Walentynkowe święto 
zostało uwieńczone wspólną za-
bawą i konsumpcją słodkości. 

Lekcje i zajęcia z młodszy-
mi dziećmi obejmowały gry, 
zabawy, quizy połączone z na-
uką języka angielskiego. Prace 
projektowe dzieci i uczniów 
przyozdobiły korytarz szkol-
ny. Świętowanie dostarczyło  
uczniom wiele radości, zabawy, 
a także możliwość wyrażenia 
sympatii i przyjaźni. 

BEATA WIECHOWSKA

VALENTINE’S DAY - WALENTYNKI  
– JĘZYK ANGIELSKI

WALENTYNKOWO W POLESIU
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Miejskie Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji znacząco wzbogaca swoją 
ofertę. Już od dłuższego czasu działają 
zajęcia z boksu dla dzieci. Uczęszczają 
na nie głównie uczniowie raciąskiej 
podstawówki.

Zajęcia boksu prowadzone 
są przez  trenera z klubu ‘M&J 
KO Boxing’ Płońsk, pana Mar-
cina Brzeskiego - czterokrotne-
go mistrza Polski i czterokrot-
nego zdobywcę Pucharu Polski 
amatorów. Najmłodsi miesz-
kańcy naszego miasta chętnie 
biorą udział w tych zajęciach. 
Są zadowoleni z ćwiczeń, które 
przed każdymi zajęciami roz-
grzewają ich umysł i  zdolności 
fizycznie. W grupie ćwiczących 
uczniów są uczniowie z klas I 

do VII, są to zarówno chłopcy 
i dziewczynki.

Boks sportem dla każdego
Trener pan Marcin Brzeski, 

uczy pozycji bokserskiej oraz poru-
szania się krokiem bokserskim. Po-
kazuje uczniom podstawowe tech-
niki  bokserskie, czyli ciosy proste, 
sierpowe, haki, a także techniki 
obronne tj.: uniki, rotacje, zbi-
cia, odchylenia, itp. W zajęciach 
główny nacisk trener  kładzie  na 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, do-
stosowane do wieku: wszechstron-
nie kształtujące organizm młodego 
człowieka. Składają się na to ćwi-
czenia doskonalące: szybkość, siłę, 
wytrzymałość, koordynację i ela-

styczność. Boks kształtuje całe cia-
ło, ale przede wszystkim charakter, 
równowagę emocjonalną i szybkość 
podejmowania decyzji. 

Z korzyścią dla wszystkich
Boks to sport wielu korzyści, poza 

rozwojem kondycji rozładowuje na-
pięcia uczniów  i  frustracje. Ponadto 
charakter tej dyscypliny sportu pozwa-
la traktować zajęcia jako naukę samo-
obrony.  Uczy kontroli nad emocjami  
gniewu i strachu, umiejętności prze-
zwyciężania zmęczenia i bólu. Popra-
wia  samopoczucie  małych sportow-
ców.  Boks to dyscyplina olimpijska, 
a marzenia poparte ciężką pracą i wy-
trwałością się spełniają.

KRYSTYNA NOWACZEWSKA 

Raciąż – rozmaitości

Uczniowie naszej szkoły mogą brać 
udział w zajęciach Taekwondo. 
Wschodnie sztuki walki rozwijają 
sprawność fizyczną ale także uczą 
się dyscypliny, podstaw samoobro-
ny, zdrowego trybu życia oraz sa-
mokontroli.

W Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego odby-
wają się zajęcia pozalekcyjne z 
Taekwondo. Prowadzi je „Tre-
ner roku 2017„–pan Radosław 
Lisowski z klubu TKKF ,,PRO-
MYK” z Ciechanowa.  Trener II 
klasy sztuki walki Taekwondo. 
Treningi  wyrabiają  koordyna-
cję ruchową i równowagę emo-
cjonalną, ale  przede wszystkim  
poprawiają koordynację  ciała z  
umysłem. Dzięki ćwiczeniom 
uczniowie nabywają  umiejęt-
ność pracy w zespole.

Sprawność na najwyższym 
poziomie

Trener pan Radosław Li-
sowski kładzie główny nacisk 
na  ćwiczenia, które  popra-
wiają sprawność fizyczną  
uczniów . Podczas ćwiczeń 
wykorzystywane są wszystkie 
mięśnie ciała, stają się one le-
piej ukrwione, traci się rów-
nież tkankę tłuszczową. Jako 
że najważniejszy element tre-
ningów stanowi operowanie 
nogami, osoby ćwiczące Ta-
ekwondo umacniają mięśnie 
nóg. Taekwondo służy po-
nadto rozwijaniu siły mięśni 
brzucha i grzbietu, dlatego w 
pewnym stopniu może być 
wykorzystywane do korekcji 
wad postawy. Treningi Ta-
ekwondo zwiększają też wy-
dolność płuc oraz poprawiają 

krążenie, rozszerzają naczy-
nia krwionośne. Organizm 
staje się lepiej dotleniony, 
przez co mamy więcej ener-
gii. Ćwiczenia w ramach Ta-
ekwondo usprawniają pracę 
serca i polepszają przemianę 
materii.

Wschodnie sztuki walki
 Jest pięć filarów taekwondo 

to  konkretne zasady moralne: 
grzeczność i uprzejmość, rze-
telność i uczciwość, wytrwa-
łość, opanowanie i samokon-
trola, odwaga i nieugięty duch. 
Uczniowie trenujący  z panem 
Radosławem Lisowskim twier-
dzą, że  warto poprawić swoją 
kondycję, a w przyszłości mieć 
wysportowaną, zdrową i moc-
ną sylwetkę i posiadać umiejęt-
ności  samoobrony.

Zajęcia Taekwondo w Szkole Podstawowej w Raciążu

Koreańskie sztuki walki

Zajęcia boksu dla najmłodszych

Sport to 
zdrowie
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Siatkarska drużyna  dziewcząt 
Szkoły Podstawowej w Sarbiewie 
wzięła udział w Powiatowym Tur-
nieju Mini Piłki Siatkowej w Naru-
szewie, który odbył się 31 stycznia. 
Szkołę reprezentowały uczennice 
klas IV – VI (rocznik 2006           i 
młodsi):

• Oliwia Jasińska
• Julia Piotrowska
• Sylwia Gajowniczek
• Weronika Masiak

• Julia Górska
• Karina Krupińska
• Aleksandra Kaczyńska
• Wiktoria Fonderska
• Magdalena Kłosiewicz
Tam, dziewczęta zmierzyły się 

z drużynami gospodarzy, Choci-
szewa        i   Szczytna. Po za-
ciekłej rywalizacji nasze siatkarki 
wywalczyły III miejsce        w 
powiecie płońskim. Gratulujemy 

EMILA BRZESKA

Turniej Finałowy 
w Naruszewie

Profilaktyczne 
Programy Zdrowotne 
finansowane przez NFZ 
na terenie powiatu 
płońskiego

Uprzejmie informujemy o realizowanych na terenie po-
wiatu profilaktycznych programach zdrowotnych finanso-
wanych przez NFZ.

Badania przesiewowe można wykonać w ramach nastę-
pujących programów profilaktycznych:

•Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podsta-
wowy,

•Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy,
•Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),
•Program profilaktyki gruźlicy.
Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
Szczegółowe informacje dotyczące dostępności do 

świadczeń w poszczególnych programach, warunków kwa-
lifikacji pacjentów oraz zakresu wykonywanych świadczeń 
dostępne 

są na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pa-
cjent-wiedziec-powinien/profilaktyczne-programy-zdro-
wotne/

Zał. Wykaz świadczeniodawców realizujących profilak-
tyczne programy zdrowotne finansowane przez NFZ na 
terenie powiatu płońskiego.
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Raciąż to miasto, w którym miesz-
kamy, znane nam wszystkim. Jed-
nak historia istniejących w nim 
budynków nie jest nam tak dobrze 
znana. Nieweilu z nas zna dzieje ra-
ciąskiego młyna, którego budynek 
stoi do dziś. 

Początek młyna dał Józefat 
Kędzierzawski syn Ferdynan-
da, który został powołany do 
carskiego wojska. Jego służba 
polegała na pracy w młynach  
wojskowych. Ożenił się  i z tego 
związku w Petersburgu urodzi-
li się synowie: Józef i Edward. 
Po wybuchu rewolucji rodzina 
wróciła do Polski Józefat pod-
jął pracę na młynie w Płońsku 
przez okres ok. jednego roku.

Bracia Józefat i Bolesław 
Kędzierzawscy w 1920 kupili 
młyn drewniany na ul Błonie 
od p. Kłopocińskiego, który w 
1936 spalił się. 

Na miejscu spalonego przy-
stąpiono do  budowy młyna.  
Powstał 2 piętrowy budynek 
murowany z cegły cemento-
wej. Na starym zdjęciu z prawej 
strony (przybudówka)  mieściła 
„motorownia , w której znajdo-
wał się agregat prądotwórczy. 
Zamontowano nowe urządze-
nia do przemiału zboża, które  
były zasilane prądem.

Przeprowadzono próbny 
przemiał i przygotowywano się 
do normalnej pracy po żniwach 
1939 roku.

Po wybuchu wojny okupant 

zajął budynek,  zdemontował  i 
wywiózł wszystkie urządzenia 
do przemiału oraz agregat prą-
dotwórczy.

Rodzina państwa Kędzie-
rzawskich została wysiedlona za 
Sierpc,  a budynek mieszkalny 
zburzony przez Niemców.. 

Po powrocie do Raciąża mu-
sieli przystosować mały budy-
nek warsztatowo-magazynowy 

na 2 izbowe mieszkanie (stoi do 
dziś).

Pusty budynek po wojnie 

został zajęty na magazyn Gmin-
nej Spółdzielni „SCH” w Ra-
ciążu. Po wybudowaniu nowej 

bazy GS budynek zwrócono. 
Władze miasta złożyły ofer-

tę  adaptacji  młyna na potrzeby 

mieszkalne. Edward Kędzie-
rzawski zwołał naradę rodzinną 
do podjęcia decyzji tym bar-
dziej, że mieszkaniec  Nasielska 
oferował  kupno młyna. Miasto 
zaproponowało  w zamian 2 
mieszkania dla rodziny państwa 
Kędzierzawskich.

 W 1971 wprowadzono 
pierwszych mieszkańców. Wła-
ścicielami tego budynku w 
dalszym ciągu pozostają spad-
kobiercy Józefata i Bolesława 
Kędzierzawskich. Uzyskanie 
odszkodowania od  miasta uwa-
runkowane jest postępowaniem 
spadkowym.

O rodzinie Kędzierzawskich
 Marian Kędzierzawski (syn 

Bolesława) po ukończeniu kur-
su młynarskiego był kierowni-
kiem młynów przy ul. Zawoda 
i  ul. Płockiej, zmarł w 1950 
roku.

Przy ul. Mławskiej znajdo-
wała się miejska elektrownia, 
którą po opuszczeniu oku-
panta niemieckiego usiłowano 
uruchomić. Osobą która to 
potrafiła był Józefat Kędzie-
rzawski – miał talent do me-
chaniki (informację o fakcie 
otrzymali Janusz i Zdzisław 
Kędzierzawscy od Aleksandra 
Oleszkina).

Po wojnie kierownikiem za-
kładu energetycznego w Racią-
żu został Józef Kędzierzawski 
(syn Józefata).

Edward Kędzierzawski syn 
Józefata przez wiele lat był kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Raciążu.  Zaprojek-
tował  fontannę przy Urzędzie 
Miejskim.

Żona Edwarda Irena Kędzie-
rzawska przez pewien czas była 
nauczycielką rysunku technicz-
nego , kroju i szycia w tzw. „Za-
wodówce”  w Raciążu. Szkoła 
Zawodowa mieściła się obecnie 
na rogu pl. A. Mickiewicza i ul. 
J. Piłsudskiego.  

Składam podziękowanie 
za pomoc w poznaniu historii 
„Młyna na ul. Błonie” i udo-
stępnienie zdjęć panom Janu-
szowi i Zdzisławowi Kędzie-
rzawskim.

LUTY 2018

JAN CHĄDZYŃSKI

Raciąska kronika historyczna 

Historia Raciąskiego Młyna

Rodzina 
Kędzierzawskich zaraz 
po wojnie przy małym 
domu Błonie 55
Od prawej Józefat 
Kędzierzawski, jego 
żona Kazimiera, jego 
syn Józef z  żoną 
Wacławą.
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03 lutego 2018 roku odbył 
się I Halowy Turniej Piłki Noż-
nej Trampkarzy rocznik 2003 
o Puchar Prezesa Klubu „OR-
LĘTA” Baboszewo. Podczas 
turnieju strzelono 36 bramek. 
Najlepszym strzelcem został 
Igor Drozdowski- 5 bramek ( 
KORONA Szydłowo). Tytuł 
najlepszego bramkarza trafił 
do Bartosza Gaładyny (WKRA 
Sochocin). Najlepszym zawod-
nikiem turnieju został Krystian 
Odolczyk ( ORLĘTA Babosze-
wo).

Klasyfikacja po I Turnieju 
przedstawia się następująco:

VI – TĘCZA Ojrzeń
V – GKS Góra
IV – MKS Mazovia Błomi-

no
III – WKRA Sochocin
II – ORLĘTA Baboszewo
I – KORONA Szydłowo

04 lutego 2018 roku odbył 
się XVII Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Prezesa Klu-
bu „ORLĘTA” Baboszewo. W 
spotkaniu wzięło udział 5 dru-
żyn. Podczas turnieju strzelono 

56 bramek. Najlepszym 
strzelcem został Marcin Roso-
cha – 5 bramek (KORONA 
Szydłowo), natomiast tytuł 
najlepszego bramkarza trafił do 
Roberta Goszczyckiego (OR-
LĘTA Baboszewo II). W trakcie 
turnieju została wyłoniona rów-
nież drużyna Fair Play. Została 
nią WKRA Radzanów.

Klasyfikacja po XVII Tur-
nieju przedstawia się następu-
jąco:

V – HURAGAN Bodzanów
IV – WKRA Radzanów
III – ORLĘTA Baboszewo I
II – KORONA Szydłowo
I – ORLĘTA Baboszewo II
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Niestety mimo optymistycznych 
prognoz zarząd Błękitnych Raciąż 
z prezesem Stanisławem Kociędą 
na czele musiał podjąć trudny i ra-
dykalny krok – rozwiązać drużynę 
seniorów, która co za tym idzie nie 
przystąpi do rundy wiosennej w 
rozgrywkach IV ligi. 

Ostatnio jako zarząd wydaliście 
oświadczenie, w którym uspoka-
jaliście kibiców. Nie planowaliście 
więc wycofywać drużyny seniorów 
z IV ligi?

Nie, absolutnie o tym nie 
myśleliśmy. Jeszcze dwa tygo-
dnie temu sądziliśmy że nor-
malnie wystartujemy w rundzie 
wiosennej w IV lidze. Początko-
wo liczba zawodników drużyny 
seniorów wynosiła 13-15 osób, 
ale z dnia na dzień zawodnicy 
zaczęli się wykruszać – jedni wy-
jechali do pracy, inni przenieśli 
się do Ciechanowa czy Drobi-
na. Potem na treningi przycho-
dziło 8 zawodników, później 
coraz mniej, w końcu 2-3. Na 
ostatnim treningu stawiły się 
dwie osoby – trener i jeden za-
wodnik. To przecież niepoważ-
ne. Dlatego zdecydowaliśmy że 
na ten moment rozwiązujemy 
drużynę seniorów bo w takim 
kształcie to nie ma sensu.
Jakie są według Pana przyczyny roz-

padu I drużyny i dlaczego pojawiło 
się tak mało chętnych zawodników 
z Raciąża i okolicy by grać w klubie?

Głównym powodem jest 
odejście sponsorów, którzy wy-
kładali pieniądze na pensje za-
wodników jacy do tej pory grali 
w Błękitnych, a byli to przeważ-
nie przyjezdni. My nie jeste-
śmy w stanie takich pieniędzy 
zapewnić, chociaż mogę zdra-
dzić że udało nam się pozyskać 
środki finansowe w wysokości 
30 tysięcy złotych do podziału 
na całą drużynę. Dodatkowo 
mamy zapewnione stabilne do-
finansowanie z budżetu miasta 
(70 tys. zł na działania sportowe 
i 30 tys. zł w ramach konkursu) 
oraz przy pomocy władz składa-
my wnioski o dofinansowanie 
naszych działań ze starostwa 
czy ministerstwa. Myślę że mała 
liczba chętnych zawodników z 
Raciąża bierze się przede wszyst-
kim z tego, że w ostatnich latach 
oni byli pomijani i nie trakto-
wano ich poważnie kiedy były 
bardzo dobre wyniki, dlatego 
teraz też nie czuli się w obowiąz-
ku temu klubowi pomóc. Może 
też trochę bali się że nie poradzą 
sobie na poziomie IV ligi, że 
przyjdzie jedna, druga wysoka 
porażka i ludzie będą mieć do 
nich pretensje? My przejęliśmy 

prowadzenie klubu rok temu, 
ale kontakt z poprzednim za-
rząd mieliśmy bardzo dobry, 
oni bardzo nam pomogli, w 
ostatnich latach dzięki nim ten 
klub istniał i odnosił sukcesy, 
wprowadzili też nas w to wszyst-
ko, ale myślę że popełnili błąd 
stawiając tylko na przyjezdnych. 
Uważam że można było też zro-
bić II drużynę np. w A czy B 
klasie żeby zawodnicy z Raciąża 
mogli się ogrywać. To nie wy-
magałoby jakichś wielkich na-
kładów finansowych. 
W takim razie co dalej z klubem?

Przede wszystkim, żeby za-
cząć cokolwiek planować mu-
simy zorganizować walne nad-
zwyczajnie zebranie zarządu, 
bo mówiąc szczerze w obec-
nym kształcie przestaliśmy się 
dogadywać, musi być większy 
podział obowiązków niż to jest 
obecnie. 3 członków zarządu 
nie angażuje się zbytnio w dzia-
łania, nie chcę tu nikogo obra-
zić ale taka jest prawda. Jeżeli 
dalej ma to tak wyglądać to po 
prostu musimy zrezygnować, 
bo sami nie damy rady tego 
wszystkiego ogarnąć. Jeśli zosta-
nę w zarządzie to tylko jako jego 
członek, a nie prezes. Na tym 
stanowisku musi zasiąść ktoś 
kto ma przede wszystkim więcej 

czasu, i co najważniejsze ma do 
tego klubu serce. Większość z 
nas którzy są teraz w zarządzie 
normalnie pracuje zawodowo i 
po prostu nie ma wystarczają-
co dużo czasu na sprawy zwią-
zane z klubem, przejęliśmy go 
jako nowy zarząd bo w innym 
wypadku mógł przestać istnieć 
rok temu. Musimy także zmie-
nić statut, żebyśmy dalej mo-
gli działać jako stowarzyszenie. 
Współpraca z MCKSiR układa 
się dobrze, pomagają nam w 
działach formalno – prawnych 
klubu. Chcę też powiedzieć, 
że nie mamy żadnych preten-
sji do władz miasta, bo bardzo 
nam pomagają. Często jako 
zarząd spotykamy się też z bur-
mistrzem. W tej chwili jedyna 
zmiana to czasowe rozwiązanie 
drużyny seniorów, bo chcemy 
żeby w przyszłości ona znów 
była. Pozostałe grupy młodzie-
żowe które funkcjonują w klu-
bie będą normalnie działać da-
lej. Szukamy tylko trenera dla 
jednej z nich bo zrezygnował 
Krzysztof Poczmański, a kan-
dydatem żeby go zastąpić jest 
były piłkarz Błękitnych Kamil 
Boniewski. Być może powstanie 
jeszcze czwarta grupa młodzie-
żowa, ale nad tym jeszcze my-
ślimy. Chcielibyśmy zorganizo-

wać wiosną jakiś obóz tak jak to 
miało miejsce w tamtym roku. 
Ale w tej chwili nic nie będzie-
my deklarować.  
Czyli są plany ponownego utworze-
nia drużyny seniorskiej? 

Jak najbardziej. Chcemy 
żeby drużyna seniorów wystar-
towała w przyszłym sezonie w A 
klasie, ale żeby zdążyć do czerw-
ca musimy zacząć to wszystko 
organizować już teraz. Chcemy 
jak najszybciej zacząć rozma-
wiać z kandydatami na zawod-
ników, którzy wyraziliby chęć 
gry dla nas, ale żeby to robić po-
trzebujemy pomocy z zewnątrz. 
W dwie osoby nie da się pro-
wadzić klubu, bo de facto teraz 
zajmujemy się tym wszystkim ja 
i Wojciech Stanowski. Jest wiele 
osób, które chcą żeby ten klub 
istniał i dobro Błękitnych leży 
im na sercu, ale niestety na tym 
się wszystko kończy, bo nikt nie 
chce się rzeczywiście włączyć do 
naszych działań i zaoferować 
pomocy. 
Czy istnieje taka groźba, że kolej-
nym krokiem po rozwiązaniu dru-
żyny seniorów będzie rozwiązanie 
całego klubu?

Tak jak powiedziałem, jeśli 
nikt nie będzie chciał nam po-
móc, niestety stowarzyszenie się 
nie utrzyma. W tej chwili po-
trzeba przynajmniej 3 osób któ-
re poświecą swój czas i energię 
dla klubu. Muszą to być jednak 
ludzie dla których to będzie po-
ważny obowiązek, a nie zabawa. 

Szanowni Państwo,
w związku ze zbli-

żającą się rundą wio-
senną rozgrywek, 
Zarząd Klubu LKS 
„Błękitni” Raciąż in-
formuje, że w tej run-
dzie drużyna seniorów 
nie weźmie udziału w 
rozgrywkach. Niestety 
nie udało się zebrać 
odpowiedniej licz-
by zawodników, aby 
utworzyć pełen skład 
drużyny. Główną 
przyczyną tego stanu rzeczy jest 
wycofanie się sponsorów, którzy 
dotychczas finansowali wyna-
grodzenia grających w drużynie 
zawodników z zewnątrz. Jedy-
ne stabilne finansowanie, jakie 
w tym momecie posiadamy, to 
pieniądze z budżetu miasta. 

Zawodnicy spoza Racią-
ża zrezygnowali z udziału w 
dalszych rozgrywkach. Podję-
liśmy próbę wznowienia gry 
drużyny seniorów, przeprowa-
dziliśmy rozmowy ze sponso-
rami, poszukiwaliśmy również 
nowych. Przeprowadziliśmy 

także rozmowy z rodzimymi 
zawodnikami, jednak nie wy-
kazali oni chęci gry. Swą de-
cyzję tłumaczyli oni tym, że 
przez wiele poprzednich lat nie 
byli traktowani poważnie przez 
władze klubu. Grali głównie 
obcy zawodnicy, a oni nie byli 
brani pod uwagę jako zawod-
nicy drużyny seniorów, dlatego 
podjęli decyzję o podjęciu gry 
w innych klubach. Nie da się 
budować drużyny bez stabil-
nego jej trzonu, jaki stanowić 
mogliby miejscowi zawodnicy. 
Ich zdaniem, w poprzednich 

latach, jako Raciążacy nie byli 
doceniani przez Zarząd Klubu i 
teraz nie chcą wpierać drużyny 
seniorów, ani jej reprezentować.

Nie ma zagrożenia dla istnie-
nia klubu. LKS Błękitni Raciąż 
grali, grają i będą grać reprezen-
tując nasze miasto. Planujemy 
podjąć działania by od czerwca 
spróbować utworzyć nową dru-
żynę seniorów, która mogłaby 
rozpocząć rozgrywki od niższe-
go szczebla. Naszym założeniem 
jest pozyskanie sponsorów oraz 
zawodników, którzy chcieliby 
reprezentować błękitne barwy. 

Drużyna seniorów musi być w 
naszym klubie.

Drużyny młodzieżowe roz-
poczęły już treningi przygoto-
wawcze do rundy wiosennej. 
Rozegrane zostały już pierw-
sze sparingi. Wszystko jest na 
dobrej drodze by młodzi za-
wodnicy mogli pokazać swe 
umiejętności na murawie już w 
najbliższych miesiącach. Mamy 
nadzieję, że osiągną dobre wy-
niki i uda im się awansować w 
swoich grupach. My ze swojej 
strony podejmujemy działania 
aby zapewnić warunki trenin-

gowe, które to umożliwią.
 W ramach współpracy z 

władzami miasta przeprowadzo-
ne zostały zapytania ofertowe na 
trenerów dla każdej drużyny, w 
ramach którego zostali wybrani 
obecni szkoleniowcy. Obecnie 
„wypuszczone” zostało zapy-
tanie ofertowe na transport na 
mecze. Dzięki takim działaniom 
udaje nam się osiągnąć oszczęd-
ności oraz uzyskać jak najlep-
sze oferty cenowe. Współpraca 
układa się dobrze.  

Mamy nadzieję, że uda 
nam się zrealizować założone 
cele. Chcielibyśmy by drużyny 
młodzieżowe rozwijały się oraz 
osiągały jak najlepsze wyniki. 
Zależy nam także by od czerwca 
udało nam się zgromadzić wy-
starczającą liczbę zawodników - 
chętnych do gry – by utworzyć 
drużynę seniorów opartą na 
miejscowych zawodnikach.

Uprzejmie informujemy, że 
na portalu społecznościowym 
facebook powstał oficjalny pro-
fil LKS Błękitni Raciąż, na któ-
rym zamieszczane będą infor-
macje o drużynach, stanowiska 
zarządu klubu oraz wyniki me-
czów. Zapraszamy do śledzenia 
naszego fanpage’a

PREZES ZARZĄDU KLUBU 

LKS „BŁĘKITNI” RACIĄŻ

Oficjalne stanowisko Prezesa Klubu LKS „Błękitni” Raciąż

Runda wiosenna bez seniorów

Z prezesem Błękitnych Raciąż Stanisławem Kociędą rozmawiał Dawid Ziółkowski

Zarząd potrzebuje pomocy
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