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Zdrowie ważne
przez całą dobę!

Baboszewo

Runda jesienna
już na zmodernizowanym
stadionie w Baboszewie!
Zgodnie z założeniami, rozpoczęcie prac
ma nastąpić w maju a zakończenie pod
koniec września tego roku. Zakres prac
obejmował będzie m.in.: rekultywację
płyty boiska (wykonanie warstwy odsączającej, ułożenie siatki przeciw kretom,
wykonanie podbudowy nawierzchni
trawiastej z torfu, siew trawy, jej zagęszczenie, nawożenie, deszczowanie terenu
po wysiewie nawozów) oraz wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej wokół
płyty stadionu. Boisko zostanie wyposażone w bramki, wiaty dla zawodników,
trybuny z około 220 miejscami, kabiny
przenośne WC, piłkochwyty, urządzenia
do nawadniania.
Więcej str. 4

Burmistrz Mariusz Godlewski stara się o to by w Raciążu utworzono nocną pomoc
medyczną. Stworzona została petycja. Drodzy mieszkańcy! Możecie pomóc i Wy!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta i jego okolic do wsparcia
inicjatywy. Aby poprzeć apel wystarczy przyjść do urzędu i złożyć podpis!

Rękodzieło nie tylko od święta
Kiedy w Raciąskim
Centrum Kultury
zaczyna się wyplatanie
koszyków, powstają
pisanki, małe zajączki
i kurczaki oraz skręcane
są wielobarwne palmy
ozdobione kwiatami
z krepiny to znak,
że Wielkanoc tuż, tuż.
Więcej str. 5

Nowy wóz
straży
OSP w Raciążu, dzięki dobrej współpracy
z miastem wzbogaciła się
o specjalistyczny
samochód strażacki,
co znacznie przyczyni się
do poprawy naszego
bezpieczeństwa.
Str. 19

Czy Wójt Gminy
Baboszewo
złamał prawo?
Na początku marca br. niektóre z lokalnych mediów (Tygodnik Ciechanowski, Extra
Płońsk) na pierwszych stronach zadawały pytanie „Czy Wójt Baboszewa złamał prawo?”, „Czy wójt przekroczył swoje uprawnienia?”. Z uwagi na to, iż mieszkańcy mają
prawo do rzetelnej informacji, informuję iż na wniosek jednej z pracownic postanowieniem z dnia 23 grudnia 2016 roku zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową
w Płońsku postępowanie w sprawie o czyn z art. 231§1 k.k. w zb. z art. 191§ 1 k.k.
w zb. z art. 190a § 1 k.k w zw. z art. 1§ 2 k.k. Zarówno Wójt jak i Sekretarz zostali na
początku marca przesłuchani w charakterze świadków.
Str. 4
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XXVI Sesja Rady Gminy Baboszewo
27 lutego 2017 r. po raz XXVI
obradowali Radni Gminy Baboszewo. Wszystkie projekty
uchwał podjęte podczas sesji
były dyskutowane na posiedzeniu Komisji Stałych Rady
Gminy 8 lutego 2017 r.
Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Baboszewo.
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z nowelizacją ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty. Wprowadzona zmiana w art. 14
ust. 5 pkt. 1 daje kompetencje radzie gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
do lat 5 w prowadzonych przez
gminę przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Zmiana ta jest spowodowana
ujęciem w 2017 r. dzieci sześcioletnich w oświatowej subwencji
ogólnej. Dotychczasowe przepisy
obligowały radę gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
bez względu na wiek dzieci. Rada
w drodze uchwały ustaliła, iż rodzice będą ponosić odpłatność w kwocie 1,00 zł za każdą kolejną godzinę nauczania, jeśli dziecko będzie
przebywało w przedszkolu dłużej
niż 5 godzin dziennie. Wysokość
odpłatności nie zmieniła się, zatem
w stosunku do wcześniejszych uregulowań w gminie Baboszewo.

Ponadto rada podjęła uchwałę
w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Szerzej pisaliśmy na
ten temat w poprzednim numerze
Pulsu. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do
zasięgania obligatoryjnych opinii
Kuratora Oświaty oraz związków
zawodowych.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie określenia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Baboszewo w 2017 roku”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotowy
program obejmuje w szczególności zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla

zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo
kastrację zwierząt w schroniskach
dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Nowością
wprowadzoną do programu przez
radę gminy jest możliwość zaadoptowania psa odłowionego na terenie
gminy Baboszewo przy wsparciu finansowym ze strony gminy. Osoba, która zdecyduje się adoptować
takiego psa będzie mogła ubiegać
się o jednorazową pomoc finansową w wysokości do 500 zł. Wójt Tomasz Sobecki podczas sesji mówił,
iż ma to na celu zmniejszenie kosztów, które przeznaczane są w ramach programu m.in. na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym
w schronisku. W 2016 r. gmina wydatkowała na realizację programu
około 75 tys. zł a głównym źródłem
wydatków były opłaty do schroniska za przyjęcie bezdomnych psów.
Podczas sesji dokonano również
zmian w tegorocznym budżecie.
Zwiększono planowane dochody
z tytułu sprzedaży nieruchomości
gruntowej we wsi Niedarzyn o kwotę 42 420 zł. oraz o 20 tys. zł. z tytułu
odpłatności za uczęszczanie dzieci
z innych gmin do oddziałów przed-

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

szkolnych na terenie gminy. Ponadto zmiany w dochodach związane
były z pismami Wojewody Mazowieckiego dotyczącymi planu dotacji celowych, w związku z którymi dokonano zwiększeń po stronie
dochodów na kwotę ponad 17 tys.
zł., oraz zmniejszeń na kwotę ponad 125 tys. zł.
Po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 114 446
zł i zmniejszenia o kwotę 160 298
zł. Zwiększenie planowanych wydatków wiąże się m. in. z zakupem
programu – Rejestr VAT na potrzeby centralizacji podatku VAT
(6765 zł.), zawarciem umów zlecenie z zespołem Czerwone Gitary,
który wystąpi podczas festynu Powitanie Lata (zwiększenie o 3000
zł.) czy zabezpieczeniem środków
z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu
gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach (50 tys. zł.).
Zmniejszenia planowanych wydatków dotyczą m.in. zmian w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego zmniejszającym plan dotacji.

… i XXVII Sesja
Rady Gminy Baboszewo

Na sesji w dniu 28 marca br.
radni podjęli ostateczną uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez gminę Baboszewo do nowego ustroju szkolnego. Po przyjęciu
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na sesji lutowej projektu uchwały
w tej sprawie została ona pozytywnie zaopiniowana zarówno przez
związki zawodowe nauczycieli jak
i kuratorium oświaty i mogła być
przyjęta na sesji marcowej. Radni
przyjęli także dwie kolejne uchwały odnoszące się do zadań oświatowych tj. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem wybranej szkoły podstawowej,
dla której organem prowadzącym
jest gmina Baboszewo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia.
Rada przychyliła się także do
wniosku mieszkańców miejscowości Niedarzyn, którzy podpisali
się pod pismem w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości właśnie w Niedarzynie. Mieszkańcy
wnosili o to, aby przedmiotowej
nieruchomości nie sprzedawać.
Podczas posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Baboszewo, jakie
miało miejsce 20 marca stanowisko w tej sprawie przedstawiła sołtys Niedarzyna i spotkało się ono
z akceptacją radnych. Na sesji rozpatrzono też skargę na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Baboszewie
uznając ją za bezzasadną. W porządku obrad pojawiły się również
punkty dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także zmiany uchwały budżetowej na
2017r. Zmiany w tych punktach
dotyczyły głównie rozdysponowania nadwyżki budżetowej, która
za rok 2016 i lata ubiegłe wyniosła ponad 5 mln 100 tyś zł. Nadwyżka pozwoliła na pokrycie deficytu przewidywanego w przyjętej
w styczniu uchwale budżetowej na
2017r., jak również na wprowadzenie kilku mniejszych, ale równie
ważnych zadań inwestycyjnych na
2017r. i uzupełnienie zabezpieczenia finansowego na zadaniach istniejących już wcześniej w budżecie
roku bieżącego.
Anita Groszyk
UG Baboszewo

E-mail redakcji: redakcja@mckraciaz.pl
Biuro reklamy: reklama@mckraciaz.pl, tel. 690 904 308
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Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

Dyżury
radnych

Żeby żyło się lepiej
Drodzy mieszkańcy!

Wiosna już na każdym kroku.
Baczniej obserwujemy, co się dzieje w otaczającej nas przyrodzie. Zauważyliście zapewne, że w Dużym
Parku Miejskim zniknęło kilkanaście
wielkich topoli. Uspokajam, nie miało to nic wspólnego z masową wycinką drzew, którą zapoczątkowała
ustawa min. Szyszki. Nasz park jest
pod kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i obowiązują
nas w tym zakresie inne, niezwykle precyzyjne i restrykcyjne procedury. Musieliśmy uzyskać zgodę na
wycięcie każdego drzewa. Wszystko
odbyło się pod kontrolą władz miasta i upoważnionych organów. Ta
sprawa ma swoją historię. Pamiętacie zapewne czerwcową wichurę
z ubiegłego roku i połamane oraz
powyrywane z korzeniami drzewa
w naszym parku. Zniszczenia były
ogromne – cud, że nikomu nic się
wówczas nie stało. Może dlatego, że
w napięciu czekaliśmy wtedy przed
telewizorami na wygraną polskiej
reprezentacji w piłkę nożną, która w końcu pokonała na Euro 2016
Szwajcarię po rzutach karnych. Połamane i zwalone drzewa to nie
był koniec problemów. Było bardzo
prawdopodobne, że zagrożona jest
większa część kilkudziesięcioletniego,
parkowego drzewostanu. Wystąpiliśmy więc do odpowiednich urzędów
o sprawdzenie jego stanu. Ten swoisty remanent potwierdził obawy:
choć nie było to widoczne na pierwszy rzut oka, to wiele drzew trzeba
było usunąć. Szczególnie topole są
bardzo kruche, a dodatkowo podatne na choroby grzybowe prowadzące
do próchnienia od wewnątrz i osłabienia pnia, co bezpośrednio zagraża
bezpieczeństwu. Gdy tylko otrzymaliśmy zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przystąpiliśmy do
usunięcia drzew i porządkowania terenu. Park nie pozostanie jednak zubożony – już wkrótce posadzimy kilkadziesiąt nowych drzew.

Zdrowie ważne przez całą dobę

Skoro już mówimy o bezpieczeństwie, to nadszedł czas na uporanie
się z jedną z najbardziej dolegliwych
bolączek mieszkańców Raciąża. Blisko 5 tys. mieszkańców naszego miasta i prawie drugie tyle gminy, może
chorować tylko do osiemnastej i to
jedynie w dni powszednie, bo po tej
godzinie w święta i w weekendy nie
ma w żadnej z naszych dwóch przychodni Narodowego Funduszu Zdrowia lekarza, który udzieli pomocy
potrzebującym. Można ją uzyskać
w szpitalu w Płońsku, i nie muszę przekonywać jak bardzo jest to
uciążliwe. Dość powiedzieć, że np.
mieszkańcy wsi Jeżewo-Wesel muszą pokonać aż 36 km, aby dostać się

Żeby święta były nie tylko
od święta

na nocny dyżur. W poważniejszych
sprawach stwarza to bezpośrednie
zagrożenie nawet dla życia. Problem
nie pojawił się wczoraj. Od dwóch
lat alarmuję NFZ. Ostatnio pojawiły się niejasne zapowiedzi, że sprawa
zostanie uregulowana jesienią, po
uruchomieniu projektu sieci szpitali, ale już nie raz na obietnicach się
kończyło. Dlatego napisałem petycję
o stworzenie nocnej pomocy medycznej w Raciążu do powiatu, szpitala
powiatowego w Płońsku oraz NFZ
i zachęcam mieszkańców do jej podpisania. Wszystkich, którzy chcą poprzeć apel, zapraszam do naszego
urzędu. Głos mieszkańców Raciąża
będzie dla mnie bardzo ważnym,
dodatkowym atutem w zabiegach
o normalność.

Zachęceni sukcesem chcemy poprawić bezpieczeństwo na kolejnych
przejściach dla pieszych. W najbardziej niebezpiecznych miejscach zostaną one wyposażone w specjalne,
migające ledowe (a więc oszczędne) oświetlenie. Chcemy też wzmocnić monitoring naszego miasta.
W ramach projektu, planujemy także zakupić defibrylator (i przeszkolić personel) dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu. Urządzenie to
może przywrócić stabilną pracę serca w sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu, a wiadomo, że nasi
strażacy często zjawiają się na miejscu poważnych wypadków i innych
niebezpiecznych zdarzeń jeszcze zanim dotrze tam karetka pogotowia.

Wiklinowe koszyki wyplatane
przez seniorów i ozdoby świąteczne sklejane przez najmłodszych pod
okiem utalentowanej instruktorki
Moniki Wasiak w Miejskim Centrum
Kultury Rekreacji i Sportu (więcej na
stronie 5) przypominają, że niebawem Święta Wielkanocne. Ja najchętniej wracam myślami czasów, kiedy wychowywałem się w bloku przy
ul. 19 stycznia w Raciążu. Bardzo lubiłem tę świąteczną atmosferę. Najpierw Wielki Piątek, wieczorne pójście
do Grobu Pańskiego, potem święcenie pokarmów, rezurekcja i śniadanie wielkanocne. Wszyscy mieliśmy
czas dla siebie i była w nas radość ze
wspólnego świętowania. Nawet w lany
poniedziałek ludzie się nie obrażali,
a śmiali się nawet, gdy zostali przemoczeni do suchej nitki. Było wesoło.
Byliśmy wszyscy razem z naszymi rodzinami, sąsiadami. Pielęgnowaliśmy
wtedy tradycję stukania się wielkanocnymi pisankami. W niedzielę po
śniadaniu dosłownie cała młodzież
wychodziła przed blok, żeby uczestniczyć w tych „zmaganiach”. Zwyciężał
ten, którego pisanka była najtwardsza i przetrwała wszystkie „boje”. Ta
świąteczna wiktoria miała zapewniać
szczęście przez cały rok. Aż do następnych świąt i kolejnej „jajecznej bitwy”.
Wiem, że w wielu rodzinach w Raciążu ta sięgająca XV wieku polska tradycja jeszcze przetrwała. U nas w rodzinie nadal przy śniadaniu jest obecna.
Jako ludzie, wszyscy cały czas szukamy
szczęścia. I właśnie szczęścia z okazji
tych najważniejszych dla katolików
świąt życzę Wam i Waszym bliskim.
Trzymajmy się razem i przeżywajmy
pogodnie te naszą wspólnotę nie tylko w te świąteczne dni, ale także na co
dzień przez cały rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Raciążu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim pokój nr 7
w następujących dniach:
06 kwietnia (czwartek)
od godziny 16:30 do 17:30,
20 kwietnia (czwartek)
od godziny 16:30 do 17:30.

W kwietniu Radni Rady Miejskiej w Raciążu pełnią dyżury
w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego
w następujących dniach:
Leszek Kowalski, Marek Wiejski
– 03 kwietnia (poniedziałek)
w godz. 17-18.
Krzysztof Dądalski – 06 kwietnia
(czwartek) w godz. 17-18.
Krystyna Chrzanowska, Andrzej Karasiewicz – 10 kwietnia (poniedziałek) w godz. 17-18.
Edyta Obrębska, Dariusz Dobrosielski – 13 kwietnia (czwartek)
w godz. 17-18.
Marzanna Kubińska, Artur Gizler –
19 kwietnia (środa) w godz. 17-18.
Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawendowski – 21 kwietnia (piątek)
w godz. 17-18.
Bogusław Jeżak – 25 kwietnia
(wtorek) w godz. 17-18.
Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal
– 27 kwietnia (czwartek)
w godz. 17-18.

Bezpieczeństwo
w centrum uwagi

Nigdy nie tracę z pola widzenia
spraw najszerzej pojętej poprawy
bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W ramach projektu „Razem
bezpieczniej” planujemy kolejne zadania. Staramy się o dofinansowanie. Już udało się pozyskać wsparcie
ze strony urzędu wojewódzkiego. Teraz czekamy na akceptację ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. To nie pierwsza odsłona tego
programu. Dotąd w 20 newralgicznych miejscach obniżyliśmy krawężniki oddzielające jezdnie od chodników. Tylko pozornie są to drobne
sprawy. Bardzo często różnice między chodnikiem, a ulicą wynosiły 2030 cm. Dla matek z dziećmi w wózkach, niepełnosprawnych i seniorów
była to bariera trudna do pokonania.
Teraz wszyscy odczuwamy poprawę.

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.
Burmistrz Miasta Raciąż

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Godlewski

Andrzej Staniszewski
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Czy Wójt Gminy Baboszewo
złamał prawo?

SET ponownie
zorganizuje
spływ kajakowy!
W dniu 27 marca br. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy
społecznej i promocji turystycznej
Gminy Baboszewo, które wpłynęły do Urzędu w ramach ogłoszonego w dniu 28 lutego br. konkursu.
W skład konkursu wchodziły dwa
zadania. Pierwsze z nich dotyczyło zorganizowania kolonii letnich
z programem terapeutycznym nad
morzem dla dzieci i młodzieży
w wieku 8-16 lat z grup ryzyka. Zadanie to realizowane będzie w ramach pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogra-

niczania marginalizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Dofinansowanie na realizację tego
zadania w wysokości 25 000,00 złotych otrzymało Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych z Lublina.
Drugie zadanie, realizowane
w ramach promocji turystycznej
gminy z dotacją 9 000,00 tys. złotych
otrzyma Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne „SET”
w Baboszewie, które za dofinansowana kwotę zorganizuje w lipcu tego
roku spływ kajakowy dla mieszkańców gminy Baboszewo.
Anna Zielaskiewicz
UG Baboszewo

Runda jesienna
już na zmodernizowanym
stadionie w Baboszewie!
Wykonany na zlecenie gminy
projekt modernizacji stadionu
wraz ze zgłoszeniem zamiaru
wykonania robót został złożony
17 lutego br. do starostwa a 14
marca dokumentacja, (do której
nie stwierdzono uwag) została
odebrana z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego starostwa.
W marcu ogłoszono przetarg
na realizację modernizacji stadionu
sportowego przy ulicy Sportowej
w Baboszewie. Na początku kwietnia nastąpi rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy. Zgodnie
z założeniami, rozpoczęcie prac ma
nastąpić w maju a zakończenie pod
koniec września tego roku. Zakres
prac obejmował będzie m.in.: rekultywację płyty boiska (wykona-

nie warstwy odsączającej, ułożenie
siatki przeciw kretom, wykonanie
podbudowy nawierzchni trawiastej
z torfu, siew trawy, jej zagęszczenie,
nawożenie, deszczowanie terenu po
wysiewie nawozów) oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
wokół płyty stadionu. Boisko zostanie wyposażone w bramki, wiaty dla zawodników, trybuny z około 220 miejscami, kabiny przenośne
WC, piłko chwyty, urządzenia do
nawadniania. Wykonane zostanie
ogrodzenie wokół płyty boiska, jak
również ogrodzenie całego terenu
stadionu. Fundusze, zarezerwowane na powyższe zadanie to około
700 tys. złotych jednakże dokładny
koszt będzie znany po wyłonieniu
wykonawcy.
UG Baboszewo

Na początku marca br. niektóre
z lokalnych mediów (Tygodnik Ciechanowski, Extra Płońsk) na pierwszych stronach zadawały pytanie
„Czy Wójt Baboszewa złamał prawo?”, „Czy wójt przekroczył swoje uprawnienia?”. Z uwagi na to, iż
mieszkańcy mają prawo do rzetelnej
informacji, informuję iż na wniosek
jednej z pracownic postanowieniem
z dnia 23 grudnia 2016 roku zostało wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Płońsku postępowanie
w sprawie o czyn z art. 231§1 k.k.
w zb. z art. 191§ 1 k.k. w zb. z art.
190a § 1 k.k w zw. z art. 1§ 2 k.k.
Zarówno Wójt jak i Sekretarz zostali na początku marca przesłuchani
w charakterze świadków. Ponadto
informuję, że nikt z pracowników
nie został zwolniony, a urzędniczka rzekomo zmuszana do przejścia
na emeryturę, w lutym br. złożyła wniosek o rozwiązanie umowy
za porozumieniem stron z powodu nabycia prawa do emerytury. Ta

sama urzędniczka złożyła do sądu
pracy pozew o zadośćuczynienie
i odszkodowanie z tytułu mobbingu polegającego na szykanowaniu przez pracodawcę poprzez
m.in. „nikłe dofinansowanie do
leczenia uzdrowiskowego” oraz
„pozbawienie” prawa do nagrody
z okazji Dnia Samorządowca, które były „standardem” za poprzedniej władzy.
Głównym motywem przyświecającym mojej pracy jest prawidłowa jej organizacja oraz jak najlepsze
wykonywanie zadań nałożonych na
gminę. W tym celu podjąłem decyzje o zmianach struktury organizacyjnej urzędu oraz o wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania,
zgodnych przede wszystkim z zasadą równego traktowania, o czym
informowałem wcześniej na łamach
Pulsu. Niezadowolenie niektórych
urzędników z działań wójta spowodowane jest m.in. dostosowaniem
ich dotychczasowych wynagrodzeń

do nowych zasad wynagradzania.
Nie jest tajemnicą, iż urząd w rankingach płac w powiecie płońskim
plasował i nadal znajduje się w czołówce, a najwyższe wynagrodzenia
zasadnicze posiadały często osoby o najniższych kwalifikacjach.
Mam świadomość, że decyzje m.in.
o dostosowaniu wynagrodzeń do
nowych zasad wynagradzania nie
są popularne i nie zostały przyjęte z entuzjazmem przez niektórych pracowników (co zrozumiałe)
i prawdopodobnie z tego powodu
w sposób nieoficjalny lub oficjalny
manifestowane jest niezadowolenie.
Mimo wszystko, jestem pełen optymizmu, bo znaczna część pracowników urzędu to wykwalifikowane
i doświadczone osoby, wykonujące
pracę z dużym zaangażowaniem.
Razem na pewno damy radę jeszcze
lepiej wypełniać nasze zobowiązania wobec mieszkańców gminy.
Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki

Spotkanie wójta z sołtysami
Połowa marca to co roku dla
sołtysów gorący czas. Po pierwsze
z uwagi na konieczność rozliczenia się w urzędzie gminy z pierwszej raty podatku, ale także z uwagi na fakt, że 11 marca przypada
w Polsce Dzień Sołtysa. Sołtysi
pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu samorządu gminnego czasami pewnie niedocenianą
w odpowiedni sposób. Trzeba za-

znaczyć, że sołtysi podobnie jak
wójt czy radni są wybierani (przynajmniej w naszej gminie) w demokratycznym głosowaniu, a więc
osoby pełniące tą funkcję cieszą
się społecznym zaufaniem innych
mieszkańców danej miejscowości.
Sołtysi w wielu przypadkach aktywnie uczestniczą w sesjach i komisjach Rady Gminy Baboszewo,
dopytując, interpelując i składa-

jąc wnioski w imieniu mieszkańców danego sołectwa lub sołectw.
15 marca br. Wójt Gminy Baboszewo spotkał się z sołtysami z terenu gminy z okazji ich święta. Wójt
złożył zebranym życzenia i rozdał
skromne prezenty, dziękując za
zaangażowanie w wykonywanie
pracy na rzecz wszystkich mieszkańców gminy Baboszewo.
UG Baboszewo

Monika Wasiak, instruktorka MCKSiR łączy pasję z pracą

Rękodzieło
nie tylko od święta
Kiedy w Raciąskim Centrum
Kultury zaczyna się wyplatanie koszyków, powstają
pisanki, małe zajączki i kurczaki oraz skręcane są wielobarwne palmy ozdobione
kwiatami z krepiny to znak,
że Wielkanoc tuż, tuż.
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gotować pracę z papieru na zajęcia
z techniki. Pomogłam mu. Wtedy
zdałam sobie sprawę z tego, że sprawia mi to przyjemność. Zaczęłam
sama próbować coś tworzyć. Zrobiłam wózeczek z papierowej wikliny. To była moja pierwsza praca – wspomina. Wsparcie rodziny
i znajomych stało się motorem, do
kolejnych prób. Uczyła się sama.
Oglądała filmiki w internecie, czytała o różnych technikach w poradnikach, na blogach.

Na prowadzone od 2 lat zajęcia
instruktorki Miejskiego Centrum,
Sportu i Rekreacji Moniki Wasiak
nie brakuje chętnych. I to w każdym wieku! Nic dziwnego: rękodzieło to wielka pasja Moniki,
którą potrafi skutecznie zarażać innych. Najmłodsi wprost ją
uwielbiają! Dzięki niej, niemal
z niczego powstają małe dzieła sztuki. – Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu po 2 godziny. W tym roku zaczęłam prowadzić również zajęcia z seniorami – opowiada Monika. – Teraz
na warsztatach tworzymy ozdoby świąteczne różnymi technikami od decoupage (oklejanie
przedmiotów z różnych materiałów wzorami wyciętymi z papieru i pokrywanie ich lakierem
– przyp. red.) po wyplatanie, lepienie, wyginanie i co tam jeszcze przyjdzie nam do głowy –
dodaje instruktorka MCKSiR. W głowie Moniki jest mnóstwo pomysłów
W jej pracowni z przeróżnych na piękne ozdoby.
materiałów, np. papierowej wikliny drutu, krepiny, powstają figur- Stworzyła ponad sto prac
ki zające, kurczaki, baranki, pisanki,
Dziś Monika ma na koncie
koszyczki itd. Często wykorzystu- ponad setkę prac. Wśród nich są
je przy tym materiały przeznaczone wazony w kształcie buta, samodo recyklingu, jak chociażby maku- chodziki, kosze z kwiatami z krelaturę, resztki materiałów, tworzywa piny, bukiety, osłonki na butelki
sztuczne. Stare przedmioty zyskują w kształcie koszyczków, ale takna jej warsztatach nowe życie…
że np. wiklinowo-krepinowy tort
urodzinowy!
Zaczęło się od zajęć syna
– Najlepiej czuję się dziś właśnie
Przygoda Moniki Wasiak z rę- w technice wyplatania z papierokodziełem zaczęła się przez przy- wej wikliny. Bardzo mnie ta metopadek. – Kiedy mój syn, Damian, da wciągnęła – mówi instruktorka.
uczył się w gimnazjum miał przy- Dumna jest z wielu prac, ale naj-

Uczestnicy zajęć rękodzielniczych przygotowali stroiki na wielkanocne stoły.

bardziej z wykonanego w ubiegłym
roku zająca wielkanocnego, który
zrobił prawdziwą furorę. Wykonany
z papierowej wikliny, sznurka, guzików, kawałka materiału, pokryty
farbą w spreju zając zyskał dziesiątki polubieni i pozytywnych komentarzy na FB oraz zachwyt w Miejskim Centrum Kultury, gdzie był
wystawiony.
Inspiruje ją niemal wszystko.
– Przeglądam internet, bywam na
jarmarkach. Lubię odwiedzać kramy z rękodziełem. Czasem pomysły same przychodzą do głowy. A wtedy siadam i tworzę
– opowiada Monika. Wyplatanie jest zajęciem wymagającym
wytrwałości i czasu. – Ja się przy
tym relaksuję, odpoczywam.
Cieszy mnie, że mogę stworzyć
coś przydatnego, albo sprawić
komuś prezent, którego nie kupi
się w sklepie – mówi o swojej
pasji. Najwięcej prac powstaje
przed Świętami Wielkanocnymi, Bożego Narodzenia, ale także na Walentynki, Dzień Kobiet,
urodziny czy imieniny.

Znajomi: ma talent

Entuzjastyczne
recenzje
przyjaciół motywują Monikę
do samodoskonalenia i tworzenia nowych, coraz trudniejszych rzeczy. Pomysły na prace
pojawiają się niemal codziennie.
Czasem znajomi proszą ją, np. o coś
oryginalnego na ślub lub chrzciny.
Monika jest skromna. Nie mówi
o sobie za dużo. Więcej mówią ci,
którzy ją dobrze znają. – Monika
ma niebywały talent i zdolności artystyczne. Jej prace są nie tylko piękne, ale także oryginalne i starannie
wykonane – opowiada Danuta, koleżanka z pracy. – Planujemy zrobić
wystawę jej prac w naszej bibliotece
lub w domu kultury – dodaje.
– Monika to taki Pomysłowy
Dobromir, który z niczego potrafi
zrobić coś zachwycającego. Wystarczą jej papier, nożyczki, klej. Jest bardzo zdolna, ale też niezwykle skromna – chwali Monikę przyjaciółka,
Angelika. – Do tworzenia takich
cudeniek potrzeba dużej wyobraźni, ale też wytrwałości i cierpliwości, a ona wszystkie te cechy ma. Z jej
zdolnościami mogłaby z rękodzieła
zrobić biznes – dodaje. – Monia ma
też bardzo dobre podejście do dzieci
i potrafi je zarażać swoją pasją. Dzięki niej dzieciaki mają fantastyczne
prezenty na różne okazje, takie jak
Dzień Babci i Dziadka, urodziny
i inne święta – wspomina.
Marianna Góralska

Zwyczaje i tradycje
wielkanocne
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii
chrześcijańskiej, upamiętniające Niedzielę Zmartwychwstania. Jest to radosny czas, z którym wiąże się
wiele zwyczajów i tradycji
wielkanocnych.
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Tego dnia niesiemy do kościoła palmy wykonane
z rózgi wierzbowej, gałązek bukszpanu, ozdobione kwiatkami, ziołami, kolorowymi piórkami. Według
tradycji włożone do wazonów chronią mieszkanie przed nieszczęściem
i złośliwością sąsiadów.

Przedświąteczne porządki

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki. Chcemy,
żeby dom lśnił czystością. Nasze
mamy i babcie mówiły, że przedświąteczne porządki mają także
symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią
wszelkie zło i choroby.

Święconka

Wielka Sobota jest dniem oczekiwania. Należy tego dnia poświęcić
koszyczek z jedzeniem. Nie może
w nim zabraknąć baranka (symbolu

zmartwychwstania), mięsa i wędlin
(symbolu zakończonego postu).
Święcimy również chrzan (symbolizuje krzepę, siłę, przynosi dobre
zdrowie), masło (oznakę dobrobytu) i jajka (symbol narodzenia).
Święconkę zjadamy następnego
dnia, po rezurekcji.

Wielka Niedziela

Kościelne dzwony symbolizują Zmartwychwstanie. Po rezurekcji
zasiada się do świątecznego śniadania. Najpierw dzielimy się jajkiem. Na
stole nie może zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.
Tradycyjnie podaje się też żurek, a na
Mazowszu – barszcz czerwony.

Lany poniedziałek

Śmigus dyngus – to zabawa,
którą wszyscy doskonałe znamy.
Oblewać można wszystkich i wszędzie. Tradycja mówi, że zmoczone
tego dnia panny mają większe szanse na szybki ślub.

Szukanie zajączka

Zwyczajem o stosunkowo niedługiej tradycji stała się wspólna zabawa
po zakończeniu śniadania wielkanocnego – zwana szukaniem zajączka,
czyli małej niespodzianki dla każdego, a szczególnie dla najmłodszych.
Marianna Góralska

Wielkanocne pyszności
Co roku, na Wielkanoc, jak tradycja nakazuje, na każdym polskim
stole musi być świąteczna babka. Raciążanka Ewa Dzięgielewska
zdradziła nam swój przepis na świąteczną babkę z orzechami.
Ciasto jest pyszne, proste w wykonaniu i zawsze się udaje!

Przepis na świąteczną babkę z orzechami
Składniki:

Ciasto: 700 g mąki tortowej, 100 g cukru, ½ szklanki roztopionego masła, 50 g drożdży, 1 jajko, cukier waniliowy, 5 żółtek, 2 szklanki mleka,
skórka pomarańczowa, szczypta soli, płatki migdałów.
Masa: 200 g posiekanych orzechów włoskich, 200 g cukru, ½ szklanki
miodu, 5 białek.

Przygotowanie:

1. Drożdże wymieszaj z cukrem, wlej ciepłe mleko, dodaj część mąki,
wymieszaj i odstaw do wyrośnięcia. Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj. Wyrób ciasto, odstaw do wyrośnięcia aż podwoi objętość.
2. Ubij białka z cukrem, dodaj resztę składników.
3. Ciasto rozwałkuj w kształcie prostokąta o grubości 1 cm, posmaruj
masą i zroluj. Przełóż do natłuszczonej formy z kominkiem, odstaw do
wyrośnięcia i na 70 minut wstaw do
piekarnika (180 st.).
4. Zimną babkę polukruj.
Smacznego!
Zachęcamy wszystkich Raciążan do
wspólnego gotowania i przysyłania
do redakcji swoich sprawdzonych
przepisów na ulubione dania.
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Fundusz sołecki – pierwszy rok za nami
Fundusz sołecki to unikalne
rozwiązanie, w ramach którego o części wydatków budżetu
gminy decydują bezpośrednio
mieszkańcy, a ich wola zobowiązuje wójta do wpisania efektów
decyzji do projektu budżetu.
Rok 2016 był pierwszym rokiem
realizacji inwestycji w ramach funduszu sołeckiego na terenie naszej
gminy. Mieszkańcy gminy Baboszewo na spotkaniach sołeckich jakie
miały miejsce w sierpniu i wrześniu
2015r. zdecydowali o przeznaczeniu kwoty ok. 500 000 zł na różnego rodzaju inwestycje, zakupy, remonty w swoich miejscowościach.
Po zamknięciu roku budżetowego
2016 warto podsumować działania
związane także z realizacją zadań
w zakresie funduszu sołeckiego.
Przejdźmy zatem do konkretów.
W 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 457 569,99 zł. Środki te zostały
przeznaczone na:

Modernizację oświetlenia drogowego w następujących sołectwach: Brzeście, Brzeście Małe,
Brzeście Nowe, Budy Radzymińskie, Cieszkowo Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cywiny Dynguny,
Dłużniewo, Galomin, Galominek,
Galominek Nowy, Jarocin, Jesionka, Korzybie, Kowale, Lutomierzyn, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie,
Rzewin, Sarbiewo, Wola Folwark
i Zbyszyno. W ramach zadania zamontowano: 83 nowe sodowe oprawy oświetleniowe o mocy 70W, 24
szafki pomiarowe (liczniki + zegary), 9 900 m linki oświetleniowej.
Utworzenie, doposażenie placów
zabaw oraz siłowni zewnętrznych
w sołectwach: Baboszewo, Cieszkowo Stare, Mystkowo. W ramach
zadania zakupiono wyposażenie
placów zabaw w miejscowości Baboszewo i Cieszkowo Stare oraz elementy siłowni zewnętrznych w miejscowości Baboszewo i Mystkowo.
Dożwirowanie, wyżużlowanie
dróg gruntowych w sołectwach: Bo-

żewo, Kruszewie, Lachówiec, Niedarzyn, Pieńki Rzewińskie, Polesie,
Rybitwy i Sokolniki Stare.
Zakup wyposażenia w świetlicach wiejskich w sołectwach: Cywiny Wojskie, Dziektarzewo, Goszczyce Średnie
Montaż wiat przystankowych
w sołectwach: Galominek Nowy,
Kruszewie, Rzewin i Wola Dłużniewska.
Zagospodarowanie terenu pod
boisko do piłki nożnej w sołectwach: Goszczyce Średnie oraz Dramin. W ramach zadania w 2016 r.
zakupiono ziemię, trawę, nawozy
i bramki piłkarskie, a także wykonano prace przygotowawcze dotyczące wyprofilowania istniejącego terenu. W marcu br. przystąpiono do
prac związanych z wysiewem trawy i montażem bramek. W najbliższych miesiącach ogólnodostępne
boiska zostaną przekazane mieszkańcom do użytkowania.
Jedynym zadaniem, które zaplanowane było na jesień 2016 r.

i którego ze względu na niekorzystne warunki pogodowe nie udało się wykonać była przebudowa
przepustu w Galominku Nowym.
Przebudowa ta będzie jednak zrealizowana w 2017 r.
Ogromnym plusem funduszu
sołeckiego jest fakt, że gmina może
ubiegać się o zwrot z budżetu państwa, części nakładów poczynionych na zadania, o czym mówi ustawa o funduszu sołeckim.
W połowie marca 2017 r. gmina
złożyła wniosek do wojewody mazowieckiego o zwrot części kosztów poniesionych w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego
w 2016 r. Dla gminy Baboszewo będzie to zwrot na poziomie 26,741%
co oznacza, że do budżetu gminy
wpłynie w najbliższym czasie prawdopodobnie 122 358,79 zł. Wniosek
uzyskał już wstępną akceptację.
Zalety płynące z funduszu sołeckiego dostrzega m.in. również
Samorząd Województwa Mazowieckiego, pisząc: „Rozwiązanie

takie (fundusz sołecki), to szansa
dla każdego z sołectw, dobry punkt
wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych dla
lokalnego środowiska spraw. To nie
tylko pieniądze, to przede wszystkim demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy
sołectw. Fundusz doskonale stymuluje aktywność wiejską, stwarza
możliwość udziału mieszkańców
w rozpatrywaniu spraw ich dotyczących, daje szansę lepszego organizowania się wsi, powstawania organizacji pozarządowych”.
Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje na rok 2018 granty, konkursy dla sołectw. Będą one
dostępne dla gmin posiadających
fundusze sołeckie. Ze swojej strony deklaruję wolę pomocy Urzędu
Gminy w Baboszewie dla tych sołectw gminy Baboszewo, które będą
chciały przystąpić do konkursów.
Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa (...)
Użyty w tytule cytat to początek znanego wiersza Leopolda Staffa. Jednak od poezji przejdźmy do
prozy … życia. W całej Polsce, od
momentu zmiany przepisów liberalizujących wycinkę drzew na
prywatnych posesjach obserwuje
się niebezpieczny trend wycinania
drzew na dużą skalę. Ustawa miała
ułatwić osobom fizycznym gospodarowanie stanem zadrzewienia na
własnej działce i dokonywanie koniecznych wycięć drzew praktycznie
bez urzędowej procedury. Jednak
jak pokazuje rzeczywistość zmiana przepisów spowodowała w wielu przypadkach usuwanie drzew na
masową skalę, co raczej nie było zamysłem ustawodawcy. Problem, o

którym mowa dostrzegli także przedstawiciele partii rządzącej, którzy zapowiadają zmianę przepisów, aby wyhamować niebezpieczny proceder.
Poprzez niniejszy artykuł pragniemy zaapelować do mieszkańców także gminy Baboszewo o podejmowanie rozsądnych decyzji
w zakresie wycinki drzew. Oprócz
działania na podstawie i w granicach prawa należy brać też pod
uwagę racjonalność każdej wycinki,
na terenie własnej działki. Pamiętajmy, że oprócz walorów estetycznych, pojedyncze drzewa mogą pełnić szereg innych ważnych funkcji.
Masowa wycinka drzew to z pewnością działanie wbrew naturze.
Wycinający drzewa zapominają o

podstawowym fakcie, że drzewa rosną kilkadziesiąt a czasem kilkaset
lat a znikają w zaledwie kilka minut!
Wyrządzone spustoszenie, jakie
może mieć miejsce, trudno będzie
naprawić. Zrozumiałym jest fakt, że
niektóre drzewa, będąc na przykład
w znacznej części spróchniałe, stanowią zagrożenie i kwalifikują się
do usunięcia. Przygnębiający jest
natomiast wyrąb okazów zdrowych,
tylko i wyłącznie z powodu wizji
przestrzennej właściciela działki.
Może warto zastanowić się głębiej
przed podjęciem takiej decyzji? Być
może odejście od pomysłu wycięcia
zdrowego drzewa w przyszłości pozwoli właścicielowi na zamontowanie chociażby huśtawki dla wnucz-

ka? Dać może również satysfakcję
posiadania kilkudziesięcioletniego
okazu na swojej działce – i chociażby wywołać zazdrość u tych właścicieli, którzy w miejsce starych posadzili nowe, małe drzewka, które w
niczym nie mogą się równać z do-

stojnymi okazami, pielęgnowanymi
przez pokolenia. Przykładów może
być wiele – wystarczy czas na zastanowienie się i przeanalizowanie –
czy na pewno chcę wyciąć to drzewo? Prosimy o rozwagę.
UG Baboszewo
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RRDPP wkroczyła w drugą kadencję
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła
swoją drugą, 3-letnią kadencję.
Pracy jest dużo, ale zapału i pomysłów również nie brakuje.
W planach jest m.in. koncepcja
rewitalizacji miasta i działania
wspierające budowę zalewu
w Gminie Raciąż.
W marcu Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się po raz pierwszy w nowej
kadencji. Burmistrz wręczył nominacje członkom rady.
Są nimi:
Artur Adamski – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawiciel burmistrza,
Wiesława Czerwińska – kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel burmistrza,
Edyta Obrębska – przedstawiciel
Rady Miejskiej,
Leszek Kowalski – przedstawiciel
Rady Miejskiej,
Stefan Modrzejewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów,
Artur Gizler – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy i Miasta Raciąż,
Dawid Smoleński – przedstawiciel
Ochotniczej Straży Pożarnej,
Andrzej Pokorski – przedstawiciel
Stowarzyszenia Klub Motocyklowy
Cavalcade,
ks. Sebastian Krupniewski –
przedstawiciel Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha,
Janina Osmańska – przedstawiciel
Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów.

Czas podsumowań i podziękowań poprzednikom

Wybrano
współprzewodniczących: Dawida Smoleńskiego
oraz z ramienia burmistrza nominowany został dotychczasowy współprzewodniczący – Artur
Adamski, który podziękował całej
radzie I kadencji, a w szczególności Stefanowi Modrzejewskiemu,
który był współprzewodniczącym
w poprzedniej kadencji. — Dzię-

remonty parkingów przy osiedlu na
ul. Kilińskiego, chodnika na Mławskiej oraz garaży OSP. Kolejna istotna sprawa, która jest właśnie finalizowana to darmowe Wi-Fi w parku
i centrum miasta – mówił – Mam
nadzieję, że współpraca z nowym
współprzewodniczącym
będzie
nam się dobrze układała. Dawid
Smoleński reprezentuje druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, ludzi aktywnych społecznie,

Członkowie II kadencji RRDPP gotowi do pracy i realizacji nowych wyzwań.

kuję za owocną współpracę i mam
nadzieję, że nadal będziemy mogli korzystać z Pana doświadczenia i wiedzy.
Poprosiliśmy Artura Adamskiego, o krótkie podsumowanie
I kadencji – Najważniejszą zrealizowaną sprawą była współpraca
z miastem nad budżetem obywatelskim, w ramach którego mieszkańcy wytypowali do realizacji m.in.

którzy chętnie podejmują się działań na rzecz mieszkańców. Wyznacza to bardzo dobre perspektywy
dla współpracy i zapewne sprawi, że
nowa kadencja będzie jeszcze bardziej owocna.
Rada wyłoniła swych przedstawicieli do komisji konkursowej
ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej oraz w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym – zostali nimi Artur
Gizler oraz Andrzej Pokorski.

Nowe pomysły i wyzwania

Przed członkami rady nowe
wyzwania. Bardzo ważną kwestią dla miasta jest współpraca
z przedsiębiorcami. Jest to jeden
z głównych priorytetów wyznaczonych przez Burmistrza RRDPP
na ten rok — Chcemy realizować
projekty stanowiące odpowiedź na
potrzeby przedsiębiorców, a także
wspierać ich rozwój, co wpływać
będzie korzystnie na rozwój Raciąża. – powiedział Burmistrz Mariusz Godlewski
Ponadto prowadzone już są konsultacje w sprawie kolejnej edycji
budżetu obywatelskiego. Omawiane są nowe propozycje współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
a także pomysły na akcje społeczno-rekreacyjne. Planowane jest
także przygotowanie petycji popierających ważne inwestycje w regionie, m.in. budowę zalewu w Gminie
Raciąż. Ważnym tematem jest także
projekt rewitalizacji miasta. Dyskutowano także o budowie farmy fotowoltaicznej, zakupie stojaków na
rowery czy akcji sadzenia kwiatów
przy udziale seniorów, podopiecznych MOPS-u oraz wszystkich
chętnych mieszkańców miasta.
Kolejne posiedzenie Raciąskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego planowane jest w kwietniu.
Mają być na nim konkretyzowane
działania dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
Paulina Adamiak

Ze Stefanem Modrzejewskim rozmawia Paulina Adamiak

Raciąż ma swojego przedstawiciela
w parlamencie seniorów
Stefan Modrzejewski – znany
działacz organizacji senioralnych
w naszym mieście, założyciel
i prezes Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów oraz
prezes Nauczycielskiego Klubu
Seniora w Raciążu, został delegatem Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów II kadencji 2016-2019.
To dobra okazja, żeby porozmawiać z naszym delegatem.

Wyjaśnijmy czym jest parlament
seniorów?

Obywatelski Parlament Seniorów
(OPS) jest organizacją środowisk polskich seniorów. Jest platformą dialogu
i współpracy z władzami publicznymi, jednostkami samorządu tery-

torialnego w tworzeniu i monitorowaniu realizacji polityki senioralnej.
Cele parlamentu seniorów to m.in.:
konsolidacja środowisk senioralnych
w Polsce, rzecznictwo interesów osób
starszych wobec władz publicznych,
zapewnienie partnerskich relacji środowisk senioralnych z najwyższymi organami władzy ustawodawczej
i wykonawczej, a także administracji
publicznej wszystkich szczebli.

Jakie zadania ma taki delegat
jak Pan?

Delegaci uczestniczą w sesjach
plenarnych. Biorą udział w powoływaniu, a następnie w posiedzeniach delegatur regionalnych
parlamentu. Zgodnie z Regulaminem OPS m.in.: propagu-

ją cele i informują o przebiegu
prac parlamentu w swoim środowisku, współpracują z wojewodą
oraz samorządem terytorialnym
wszystkich szczebli.

Jak wyglądają Pana dotychczasowe działania?

Z uwagi na to, że nie mogłem
uczestniczyć w sesji plenarnej parlamentu seniorów, ślubowanie złożyłem w terminie późniejszym.
Legitymację otrzymałem niedawno, podczas spotkania delegatów
województwa mazowieckiego, powołującego Mazowiecką Delegaturę Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, które odbyło się 27 lutego
2017 r. w Pałacu Kultury i Nauki

w Warszawie. W spotkaniu, oprócz
władz OPS, udział wzięli przedstawiciele Sejmu RP, Kancelarii Premiera, Rady Warszawy oraz przedstawiciele Prezydent Warszawy.
Powołanie i działalność delegatury
honorowym patronatem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Właściwie teraz
mogę podejmować pierwsze działania. Zacząłem od swojego miasta.
Podczas spotkania z naszym burmistrzem Mariuszem Godlewskim
podzieliliśmy się dotychczasowymi
doświadczeniami w pracy na rzecz
seniorów. Na początek kwietnia zaplanowane zostało także spotkanie z podmiotami działającymi na
rzecz raciąskich seniorów.

7
UM zaprasza
mieszkańców
lokali
komunalnych
Od jakiegoś czasu urząd
miasta wysyła wezwania
dla mieszkańców lokali komunalnych. Rodzi to różne
domysły. Sprawdziliśmy –
nie ma powodów do obaw,
ale przyjść trzeba. We własnym interesie.
Zapytaliśmy burmistrza Mariusza Godlewskiego, o co chodzi z tymi wezwaniami. — Nie
ma powodu do obaw. Zdaję sobie sprawę, że może to jak wyglądać groźnie, ale pragnę wszystkich uspokoić: w tym przypadku
chodzi tylko o uporządkowanie
stanu prawnego mieszkań komunalnych. Dlatego prosimy wszystkich o przedstawienie umów najmu, które stanowią podstawę
prawną do zamieszkania w konkretnym lokalu. Jeśli ktoś takiego dokumentu nie ma, postaramy
się wszystko wyjaśnić i uzupełnić.
Ale najpierw trzeba się do nas
zgłosić – wyjaśnia burmistrz.
Urzędnicy przyjmują interesantów codziennie (od pon. do
pt. w godz. od 7.30-15.30) w pokoju nr 11 na pierwszym piętrze.
Zapraszani są tu także mieszkańcy lokali komunalnych, którzy zalegają z czynszem. Czasem to niewielkie kwoty i małe
problemy ze spłaceniem długu,
ale czasem, niestety, poważne
kwestie finansowe. Urzędnicy
życzliwie podchodzą do każdej
sprawy i na pewno każdemu pomogą rozwiązać problem. Może
to być rozłożenie płatności na
raty, albo np. odpracowanie zaległości przy pracach porządkowych. Jest tylko jeden warunek:
trzeba przyjść i porozmawiać,
co w danej sytuacji można zrobić. Po wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania trzeba będzie już tylko
przestrzegać ustaleń. Za każde
mieszkanie należy regularnie
płacić opłaty. Ich brak może stać
się podstawą do odebrania prawa do lokalu i eksmisji.
W Raciążu jest ponad 180
lokali komunalnych. UM Raciąż w ostatnich latach wydał
na ich remonty ponad 2 mln zł,
większość tych środków stanowi
pozyskana przez burmistrza dotacja. W fazie projektowania są
dwa kolejne bloki komunalne na
ulicy Akacjowej. Na mieszkania
komunalne ciągle czeka blisko 80
rodzin i każda z nich deklaruje,
że będzie regularnie wnosiła miesięczne opłaty czynszowe.
Redakcja
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Światowy Dzień Konsumenta –
prawa konsumentów
Działania niezgodne z prawem

• 15 marca obchodzony jest
Światowy Dzień Konsumenta.
• W tym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKiK) przypomina o prawach
seniorów.
• Najczęstsze praktyki skierowane przeciwko nim dotyczą umów
zawieranych na pokazach lub
w czasie wizyty handlowca w domu.
Obecnie urząd prowadzi 14 postepowań w tego typu sprawach.
Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest 15 marca, ponieważ tego dnia w 1962 r. John F.
Kennedy sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów do:
informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. W 2017 r.
UOKiK postanowił przypomnieć
o prawach osób w wieku senioralnym. Walka z nieuczciwymi praktykami, skierowanymi przeciwko
nim to jeden z najważniejszych celów Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

– Z naszego doświadczenia wynika, że najczęstsze nieprawidłowości dotyczą umów zawieranych
poza lokalem przedsiębiorcy, czyli
podczas wizyty handlowca w domu
konsumenta lub podczas prezentacji towarów. W 2016 r. wydaliśmy 13 decyzji, w których stwierdziliśmy niedozwolone działania
spółek zajmujących się tego typu
działalnością. Prowadzimy obecnie 14 kolejnych postepowań –
mówi Marek Niechciał, prezes
UOKiK.
W przypadku wizyt w domach konsumentów najczęściej
naruszają prawo podmioty,
które sprzedają usługi telekomunikacyjne, głównie telefonii stacjonarnej. Nieprawidłowości dotyczą również energii
elektrycznej i gazu. Najczęstszym mechanizmem jest twierdzenie, że chodzi o zmianę warunków umowy i obniżenie
płaconych rachunków. Przedstawiciele mówią, że reprezentują dotychczasowego operatora.
Jednak w rzeczywistości konsument podpisuje umowę z nowym
przedsiębiorcą, co wiąże się często
z rozwiązaniem umowy u dotych-

czasowego i zapłaceniem kary za
zerwanie kontraktu.
Niedozwolone działania mają
również często miejsce podczas
pokazów, na których sprzedaje
się sprzęt gospodarstwa domowe-

ją również w błąd, co do właściwości tych produktów oraz utrudniają
odstąpienie umowy w ustawowym
czasie 14 dni.

Jak jest w innych krajach?

Urząd zapytał inne kraje
UE, czy również mają problemy z praktykami wymierzonymi
w seniorów podczas pokazów.
Kilka z nich przyznało, że istnieje
u nich podobne zjawisko. Były to
m.in. Niemcy, Austria, czy Węgry. W niektórych państwach istnieje obowiązek zgłaszania pokazu. Niedozwolone jest wówczas
sprzedawanie innych produktów i w odmiennych cenach niż
w tym zgłoszeniu.

Skargi seniorów

go, wyroby medyczne czy pościel.
Przedsiębiorcy w przesyłanych konsumentom zaproszeniach nie informują, że celem prezentacji będzie
sprzedaż produktów. Wprowadza-

Polscy konsumenci-seniorzy
skarżą się również na zbyt małą
czcionkę w umowach oraz ich
skomplikowany język. Proponowane im kontrakty zawierają również szereg odniesień do innych
dokumentów, np. regulaminów,
cenników, tabel opłat. W szczególności dotyczy to branży telekomunikacyjnej i finansowej. Seniorzy
sygnalizują brak dostosowania oferty przedsiębiorców do ich potrzeb.

Przede wszystkim chodzi o sprzedaż
im usług, z których nie korzystają np. różnego rodzaju usługi związane
z dostępem do Internetu. Zgłaszanym problemem są również agresywne działania windykacyjne, które
przede wszystkim wśród osób starszych powodują silny stres.

Wszyscy możemy pomóc

UOKiK przypomina, że ochrona konsumentów w podeszłym
wieku prowadzona przez instytucje państwowe może być wspierana
przez każdego z nas.
– Warto sobie zadać pytanie, czy
na co dzień możemy coś zrobić żeby
nie dopuścić do sytuacji, w której
senior padnie ofiarą manipulacji.
Czy możemy porozmawiać z babcią, wujkiem, czy sąsiadką i powiedzieć im żeby uważali na wizyty
przedstawicieli handlowych, zaproszenia na rzekome bezpłatne badania medyczne, które okazują się pokazami? Ostrzec ich również przed
pułapkami, które mogą czyhać na
tych prezentacjach? – przypomina
prezes Marek Niechciał.
Więcej informacji na stronie:
www.uokik.gov.pl
Źródło: Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

UWAGA! Oszuści znów w "akcji"!
W połowie marca na terenie
Płońska doszło do oszustwa
metodą "na policjanta". Ofiarą oszustów padła 70-letnia
płońszczanka.
Rano, na posiadany przez nią nr
tel. stacjonarnego zadzwonił mężczyzna podający się za kuriera. Poinformował o konieczności odbioru
przesyłki i oświadczył, że będzie za
około godzinę. Później na ten sam
nr. telefonu zadzwonił ktoś podający się za policjanta. Podał nawet
fikcyjny nr legitymacji służbowej.
Mężczyzna poinformował 70-latkę,
że w Płońsku grasuje szajka fałszywych kurierów i poprosił o pomoc
w ich ujęciu. Zagroził kobiecie, że jeżeli tego nie uczyni to może ponieść
odpowiedzialność karną. Następnie
polecił wybranie numeru 112 bez
rozłączania się, po trzech sygnałach,
jakie seniorka usłyszy w słuchawce.
Kobieta tak zrobiła. Inny mężczyzna,
również podający się za funkcjonariusza policji, przedstawił swojej
rozmówczyni szczegóły "tajnej akcji
policji". Polecił pobranie znacznej

kwoty pieniędzy z banku, nie kontaktowanie się w tym czasie z nikim,
by nie popsuć działań policji i pozostawienie nierozłączonej rozmowy.
Seniorka wykonała wszystkie polecenia fałszywych policjantów. Po powrocie z banku do domu kontynuowała rozmowę z tym „policjantem".
Mężczyzna oświadczył 70-latce, że
po pieniądze przyjdzie nieumundurowany funkcjonariusz. Niespełna
15 minut później do drzwi seniorki
zadzwonił mężczyzna. Przedstawił
się, jako policjant z miejscowej jednostki. Gdy seniorka prosiła o okazanie legitymacji i wystawienie pokwitowania stwierdził, że utrudnia
akcję policji. Kobieta wydała mu pobrane wcześniej w banku pieniądze.
Jej telefoniczny rozmówca poleciłby
od tej chwili nikomu już nie otwierała i z nikim się nie kontaktowała gdyż jest zagrożona, a on za jakiś
czas przyjedzie do niej z prokuratorem. Zaniepokojona całą sytuacją
kobieta, od sąsiadki zadzwoniła do
bliskiej osoby. Zorientowała się, że
padła ofiarą oszustów i zawiadomiła
prawdziwych policjantów.

Seniorze! Nie daj się oszukać!

Metody działania oszustów na
tzw. "wnuczka" wciąż są przez nich
modyfikowane. Często przestępca
podaje się za policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub CBA. Oszust przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje
zorganizowaną grupę przestępczą
i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta
pomoc ma polegać na przekazaniu
gotówki. Dzięki temu będzie można
zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze osoby na
tzw. "wnuczka". W rzeczywistości
dzwoniący są przestępcami, niemającymi nic wspólnego z Policją. Po
przekazaniu pieniędzy lub wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta
konto, wszelki kontakt z przestępcami się urywa.
Pamiętajmy! Prawdziwi policjanci nigdy nie informują osób
postronnych o podejmowanych
działaniach, a szczególnie o tajnych akcjach. Nigdy nie odbierają i nie przekazują pieniędzy. Jeśli
odbierzemy telefon i nasz rozmówca będzie przedstawiał się, jako np.
funkcjonariusz CBŚ, czy prokurator

i pojawi się temat związany z koniecznością przekazania przez nas
na jakikolwiek cel pieniędzy, natychmiast dzwońmy pod nr 997, czy
112 po prawdziwych policjantów.

Jak nie dać się oszukać?

• Dzwoni telefon, ktoś mówi,
że jest Twoim wnuczkiem, krewnym...coś się wydarzyło: wypadek,
choroba;
• Rozmówca się rozłącza, a za
chwilę telefon dzwoni ponownie; ktoś mówi, że trwa akcja policyjna, która pozwoli zatrzymać
oszustów...;
• Pada prośba o zachowanie
wszystkiego w tajemnicy;
• Pilnie potrzebne są pieniądze
lub wartościowe rzeczy, jeśli nie
masz pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie kredytu;
• Rozmówca prosi Cię o przekazanie pieniędzy wskazanej osobie
lub wykonanie przelewu;
• Pomogłaś/eś, przekazałaś/eś
pieniądze, czekasz;
• Uspokoiłaś/eś się, dopiero
teraz dzwonisz do wnuczka, na

policję... już wiesz, że dałaś/eś się
oszukać!
Nie musiało się tak stać. Bądź
ostrożna/y, pamiętaj:
• Jeżeli rozmówca proponuje Ci,
że możesz potwierdzić autentyczność dzwoniącego policjanta pod
numerem 112 czy 997 – zanim zadzwonisz pod ten telefon, sprawdź
czy na pewno rozłączyłeś poprzednią rozmowę, a najlepiej skorzystaj
z innego aparatu telefonicznego np.
od sąsiada
• Policja nigdy w takich lub
podobnych sytuacjach nie prosi
o przekazanie pieniędzy
• Nie działaj pochopnie pod
presją czasu
• Po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu by opowiedzieć o zdarzeniu
- nie może być ono tajemnicą
• Jeśli nie możesz skontaktować
się z najbliższymi, niezwłocznie powiadom Policję o takim zdarzeniu,
dzwoniąc pod numer 112 lub 997
mł. asp. Kinga
Drężek-Zmysłowska
kwp.radom
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Dziękujemy
za wielkie serca
We wrześniu ubiegłego roku zdiagnozowano u naszej córki Zuzi
nowotwór złośliwy nerki lewej.
W obecnej chwili mała jest już po
dwóch operacjach, ale prawdopodobnie czeka ją jeszcze jedna. Jak
na razie jest dopiero w połowie
leczenia, lecz mamy nadzieję, że
wszystko się uda.
Wiele zawdzięczamy Wam drodzy Raciążanie, między innymi pomoc finansową – bez której nie poradzilibyśmy sobie.
Pan Bóg Stworzył aniołów w postaci ludzi, których serca są wypełnione miłością i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Dlatego chcielibyśmy podziękować wszystkim z całego serca.

Dziękujemy MCKSiR w Raciążu
za jego wielkie zaangażowanie się w pomoc dla Zuzi na dużą skalę, jaką były
i są ogłoszenia w gazecie, puszki w sklepach, plakaty itp. Ponadto dziękujemy:
– rodzinie,
–Prezesom firmy Polmlek, wszystkim
pracownikom,
– Dyrektorowi i Pracownikom MADENT-MED,
– Aptece Rodzinnej i Panu Zalewskiemu za darmowe leki dla Zuzi,
– Urzędowi Miasta Raciąż,
– Urzędowi Gminy Raciąż,
– Szkole i klasie 3 d do której Zuzia
uczęszcza,
– Pracownikom Banku Spółdzielczego w Raciążu,
– Centrum Medycznemu Grupa
Zdrowie w Kraszewie-Czubaki,

– Kościołowi za zbiórkę i modlitwę,
– Pracownikom sklepu Topaz ,
– Wszystkim dzieciom, które odmawiały za Zuzię różaniec,
– p. S. Tyska za zorganizowanie meczu na rzecz Zuzi,
– wszystkim, którzy brali udział
w Kiermaszu dla Zuzi,
– wszystkim sąsiadom, kolegom,
znajomym,
– P. Mossakowskiej za piękny kostium taneczny dla Zuzi,
– Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej.
Nie sposób jest wymienić wszystkich z osobna, dlatego dziękujemy
wszystkim za okazaną nam pomoc.
Niech Pan Bóg wszystkim Wam
Pobłogosławi i wynagrodzi.
Rodzice Zuzi

Dyplomy i podziękowania
dla wolontariuszy
Podczas XXVI Sesji Rady Miejskiej w Raciążu uhonorowano wolontariuszy, którzy brali udział
w 25. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz współpracowali w 2016 roku z Miejskim
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu. W sumie pamiątkowe
dyplomy otrzymało 38 osób.
Burmistrz Mariusz Godlewski i dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury Artur Adamski podziękowali za pomoc przy organizacji wielu miejskich wydarzeń oraz wyrazili nadzieję na dalszą współpracę.
Podziękowania, jako wolontariusze

biorący udział w 25. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
otrzymali Wiktoria Szelągiewicz,
Wiktoria Dądalska, Natalia Dąbkowska, Julia Kalman, Dominika
Karwowska, Dominika Komorowska, Agata Kordalska, Julia Koszela, Natalia Lewandowska, Roksana
Lewandowska, Aleksandra Łazarska, Jakub Małecki, Natalia Radecka, Ewa Sadowska, Dominika Skierkowska, Szymon Skierkowski,
Marta Stępińska, Aleksandra Szałkowska, Wiktoria Wasiak, Aniela
Alicja Wojtal.
Za pomoc przy wydarzeniach organizowanych przez MCKSiR uhonorowani zostali: Ania Karwowska,

Aleksandra Wiejska, Angelika Seweryn, Paulina Pydyn, Ola Szerszeniewska, Maja Kopczyńska,
Wiktoria Dądalska, Wiktoria Wasiak, Dominika Karwowska, Kamila Pawlak, Kuba Małecki, Kacper
Drzewiecki, Agata Kordalska, Aleksandra Adamska, Alicja Langiewicz, Julia Koszela, Anita Ługowska, Krystian Lewandowski.
Wszystkim nagrodzonym serdeczni gratulujemy i dziękujemy
za ich niezawodną pomoc zawsze
wtedy, gdy są potrzebni!
Redakcja

Światowy Dzień Poezji
w Bibliotece Publicznej w Raciążu

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji nasza biblioteka, przy współpracy z dwoma grupami humanistycznymi prowadzonymi
przez polonistę Andrzeja Łopatę, przygotowała wystawę. Uczniowie wybrali
najciekawsze wiersze m.in. o wiośnie, o poezji, zdrowiu, czy miłości.
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Działania gimnazjalnego wolontariatu
„Człowiek jest wielki nie przez to,
kim jest i co posiada, ale przez to,
czym dzieli się z innymi”
Te słowa Jana Pawła II przyświecają młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowym Klubie Wolontariatu,
który działa w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie od blisko
10 lat (tz. od 2008r.) Jest on pierwszą
tego typu organizacją, która powstała na terenie gminy Baboszewo. Klub
ma na celu zrzeszenie młodzieży zainteresowanej pomocą potrzebującym, chętnej do podjęcia służby na
rzecz drugiego człowieka oraz szerzenia postaw chrześcijańskich.
Zgodnie z misją klubu młodzi
ludzie są inicjatorami, a także włączają się w wiele działań o charakterze dobroczynnym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Impulsem do powstania klubu było zorganizowane przez Stowarzyszenie Terapeutów z Warszawy świetlicy dla dzieci z autyzmem
i problemami w zachowaniu. Początkowo spotkania w świetlicy odbywały się w Baboszewie
(w świetlicy gimnazjum), później
przeniesione zostały do Płońska.
Wolontariusze uczestniczyli w tych
zajęciach dwa razy w tygodniu, jako
asystenci młodszych kolegów i koleżanek. Wówczas to zrodził się pomysł zorganizowania wspólnej zabawy dla niepełnosprawnych dzieci
z terenu gminy Baboszewo. Klubowicze sami przygotowali zaproszenia, oprawę muzyczną oraz zestaw
gier i zabaw na bal karnawałowy.
Pierwszy bal został zorganizowany
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Terapeutów oraz Stowarzyszeniem „Podajmy sobie dłonie/
ręce”. Inicjatywa wspólnych zabaw
przyjęła się i stała się tradycją.
W tym roku młodzież gimnazjalna
także włączyła się w zorganizowaną
przez Akademię Dobra i GOPS zabawę dla młodszych kolegów.
Do corocznych przedsięwzięć
organizowanych od wielu lat przez
młodzież z klubu należy jesienna
akcja porządkowania parafialnego
cmentarza i zaniedbanych grobów.

Gimnazjaliści chętnie podejmują
się tego zadania i w wyznaczonym
dniu licznie stawiają się przed bramą cmentarza parafialnego wyposażeni w potrzebne narzędzia
i chęci do pracy. Porządkują zapomniane groby, zapalają znicze.
Swoją obecnością dają świadectwo
pamięci, szacunku i wdzięczności
tym, którzy odeszli.
Kolejną akcją, w której uczestniczą wolontariusze z gimnazjum, jest
zbiórka nowych książek, gier i zabawek oraz materiałów plastycznych
dla małych pacjentów oddziałów onkologicznych, podopiecznych Fundacji „Mam marzenie”. Współpracę

Gimnazjaliści do swojej aktywności wolontariackiej wykorzystują
nie tylko czas po zajęciach lekcyjnych, ale również okienka czy zajęcia
świetlicowe w szkole – chętnie wówczas chodzą do klasy specjalnej przy
gimnazjum, gdzie pomagają w przygotowaniu dekoracji i pomocy do
zajęć czy do przedszkola w Baboszewie, aby czytać książki maluchom.
Dla maluchów wolontariusze przygotowują gry i zabawy z okazji Dnia
Pluszowego Misia. Poprzebierani
za misie gimnazjaliści (z „małym,
co nieco”) są ciepło przyjmowani
przez milusińskich przedszkolaków.
Przedszkolaki są również wdzięcz-

wszystkim na dwa obszary: środowisko szkolne i lokalne. Chętnie włączają się i są (bądź byli) pomysłodawcami akcji charytatywnych na
rzecz chorych, niepełnosprawnych
czy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej kolegów i koleżanek. Przygotowali koncert dla chorej młodszej koleżanki (wówczas
uczennicy SP), włączyli się w akcję na
rzecz chorego absolwenta gimnazjum
przygotowanej przez jego kolegów ze
szkoły średniej, zbierali dary dla osób
poszkodowanych w klęskach żywiołowych. W roku ubiegłym włączyli
się w akcję „Gramy dla Leosia” przeprowadzaną przez Akademię Dobra,

z fundacją nawiązaliśmy dzięki absolwentce naszego gimnazjum i jednej z ówczesnych wolontariuszek
fundacji. W tym i w ubiegłym roku
do akcji włączyły się inne szkoły z terenu gminy – Zespół Szkól w Polesiu
i Szkoła Podstawowa w Mystkowie.
Dzięki wspólnym działaniom przesłaliśmy do Fundacji imponujących
rozmiarów paczki wypełnione kolorowymi, pięknymi zabawkami.
Ważne miejsce w działalności klubu ma również coroczna zbiórka żywności dla najuboższych mieszkańców
gminy organizowana przed świętami
Bożego Narodzenia. Zebrane artykuły były przekazane do GOPS-u, gdzie
pracownicy dzielili je na paczki.

nymi odbiorcami inscenizacji baśni
przygotowanych przez wolontariuszy należących też do Koła Teatralnego w Gimnazjum. Na przedstawienia „Śpiąca królewna” oraz
„Kopciuszek” zostali zaproszeni także uczniowie młodszych klas Szkoły
Podstawowej w Baboszewie.
Wartą uwagi inicjatywą jest „Pogotowie naukowe”. Jest to forma działalności polegająca na tym, że zdolni
uczniowie pomagają uczniom słabszym, mającym trudności. Uczniowie zostają po lekcjach, a zajęcia odbywają się na zasadach ustalonych
przez uczestników.
Aktywność
wolontariuszy
z MKW ukierunkowana jest przede

zainicjowali i przeprowadzili zbiórkę
do puszek na rzecz koleżanki, która
po śmierci mamy znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, włączyli się
w zbieranie funduszy na leczenie chorej absolwentki gimnazjum.
Na terenie szkoły wolontariusze prowadzą zbiórkę korków dla
młodszego
niepełnosprawnego
kolegi. Żeby zmotywować innych
uczniów gimnazjum do przynoszenia korków, ogłosili konkurs dla
klas, – która klasa przyniesie najwięcej nakrętek.
Włączają się aktywnie również
w akcje ogólnopolskie min. „Góra
Grosza” czy „Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy”.

Bal dzieci niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, przy współpracy z Gminnym Wolontariatem
Akademii Dobra i z Gimnazjum
w Baboszewie, w sobotę 25 lutego zorganizowali bal dla dzieci dotkniętych
niepełnosprawnością.
Impreza odbywała się w auli gimnazjum i uczestniczyło w niej około 60 osób. Organizatorzy zadbali-

by dzień ten obfitował w atrakcje.
Przeprowadzono wiele ciekawych
zabaw i konkursów, za które uczestnicy otrzymali nagrody w postaci
gier planszowych, puzzli, ozdobnych poduszek i słodyczy ufundowanych przez Bank Żywności
z siedzibą w Ciechanowie. Z inicjatywy organizatorów, wodzirej i animator zabaw pan Piotr Jezierski,

uświetniał imprezę efektownymi
sztuczkami i pokazami a członkowie Akademii Dobra przygotowali
dla wszystkich obecnych poczęstunek. Bal zakończył się o godzinie
14. Zgodnie z opinią dzieci, zabawa była nad wyraz udana i już teraz
czekają na zorganizowanie podobnej w przyszłym roku.
UG Baboszewo

Młodzieżowy Klub Wolontariatu ma wielu sympatyków – uczniów,
którzy z różnych powodów do klubu nie należą, ale chętnie włączają
się w część przedsięwzięć, a niektóre
z nich realizują systematycznie. Szeroki wachlarz inicjatyw umożliwia
każdemu znalezienie przynajmniej
jednej ciekawej propozycji działań.
Duże znaczenie w działalności wolontariuszy ma nie czas trwania poszczególnych przedsięwzięć, ale poziom zaangażowania wolontariuszy,
ich poczucie satysfakcji oraz przekonanie, że mają one sens.
Świadczą o tym wypowiedzi
naszych gimnazjalistów:
„Zostałam wolontariuszką, ponieważ lubię pomagać innym. Pomaganie sprawia mi niezwykłą
radość. Największym podziękowaniem jest uśmiech dzieci i dorosłych za moją pomoc” Ania
„Wolontariat daje mi radość
z pomagania innym. Dzięki wolontariatowi mogę stać się lepszym człowiekiem. „Bogatym nie jest ten, kto
posiada, lecz ten, kto daje.” Wojtek
„Lubię pomagać. Czuję, że robię
coś pożytecznego i sprawia mi to
dużą satysfakcję. Nie mogę uczestniczyć we wszystkich akcjach organizowanych przez wolontariat, ale
staram się pomagać na miarę moich
możliwości”. Martyna
„Chociaż nie jestem najlepszym
uczniem, to lubię pomagać innym, bo
to daje mi dużo satysfakcji.” Maciek
„Pomagam, bo chcę to robić. Nikt
mnie do tego nie zmusza.” Szymon
Wielki autorytet moralny naszych czasów ks. Jan Twardowski napisał: Dobro jest mało dostrzegane.
O nim przeważnie nie mówi się, nie
pisze, jest wyciszone, niekrzykliwe...”
Trudno nie uznać słuszności
tych słów, jednak w przededniu
likwidacji gimnazjów chcielibyśmy podziękować tym młodym ludziom, którzy na przestrzeni lat byli
pomysłodawcami i wykonawcami różnego rodzaju przedsięwzięć
wolontarystycznych. Myślę, że dobro, jakie czynili przez te wszystkie
lata, pozostanie i w nich samych,
i w tych, którzy go doświadczyli.
J.S.
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Jak nie LO,
to co?

Dzień patrona
w Szkole Podstawowej
w Baboszewie
Od roku 1982 patronem szkoły podstawowej w Baboszewie jest
Józef Wybicki. Tradycją placówki,
której początki sięgają 1937 roku
(wtedy zrodziła się idea budowy budynku) jest uroczyste obchodzenie
Dnia Patrona. Z tej okazji uczniów
obowiązuje strój galowy. Przy tablicy pamiątkowej z wizerunkiem patrona składane są kwiaty. Szkoła ma
od 2000 roku również swój hymn,
do którego słowa ułożył p. Leon
Sęk, a muzykę skomponował pan
Leon Kacperski.
Podczas tegorocznego święta
(21 marca 2007 r.) cała społeczność

szkolna uczestniczyła w przedstawieniu „Józef Wybicki – człowiek
swojej epoki” zorganizowanym
przez uczniów klas czwartych
wraz z wychowawczyniami (p. R.
Kędzierska, p. T. Osińska) i chór
szkolny (opiekun p. J. Giszczak).
W wartościowej lekcji historii
czwartoklasiści przybliżyli działalność i twórczość autora słów Mazurka Dąbrowskiego.
Z okazji Dnia Patrona p. B.
Iwińska – Lewicka i p. T. Osińska zorganizowały konkurs wiedzy o Józefie Wybickim. Uczniowie mieli możliwość wykazania

się wiedzą dotyczącą życia i twórczości Józefa Wybickiego. Laureatami konkursu zostali: Dominika
Smolińska, Zuzanna Skolimowska
– trzecie miejsce, Hanna Michalak
– drugie miejsce, Mikołaj Demkowicz – pierwsze miejsce. Samorząd
Uczniowski przygotował stałą wystawę zdjęć pokazujących budynek
szkoły, nauczycieli i uczniów w różnych etapach działalności, w latach
1949-2017. To dziesięć fotografii, na
których czas się zatrzymał, ukazując
charakter baboszewskiej placówki.
Iwona Witulska
SP Baboszewo

Dla gimnazjalistów nadszedł
czas na wybór nowej szkoły. Być
może jest to pierwsza samodzielna
i trudna decyzja, jaką muszą podjąć. Jaką szkołę mam wybrać: liceum
czy technikum? Co powiedzą rodzice, znajomi? Czym mam się kierować przy wyborze nowej szkoły? To
pytania, jakie będą im towarzyszyć
przy podejmowaniu decyzji, która
nie zawsze jest prosta. Szkoła ponadgimnazjalna to miejsce, w którym
będą się przygotowywać do dalszego
kształcenia, a być może od jej wyboru zależy całe dorosłe życie.
Dobry wybór to zgodny
z zainteresowaniami, predyspozycjami, ale także taki, na który, będzie w przyszłości zapotrzebowanie
na rynku pracy. To, co może pomóc
podjąć decyzję o wyborze szkoły to
informacje zebrane w kilku grupach
tematycznych: wiedza o samym sobie – zainteresowania, predyspozycje psychofizyczne, stan zdrowia;
wiedza o zawodach – zakres obowiązków, czynności zawodowe, jakie trzeba będzie wykonywać, wymagania i kwalifikacje, jakie trzeba
zdobyć; wiedza o systemie kształcenia i sieci szkół; wiedza o rynku
pracy – lokalnym, krajowym, globalnym. Jeśli zdarzy się, że uczeń
wybrał szkołę, która nie odpowiada rodzicom warto o tym porozmawiać. Spokojnie przedstawić argumenty „za” i „przeciw”. Rodzic
powinien jednak pamiętać o tym,
że wybór pod presją może zaowocować w przyszłości drugorocznością, trudnościami adaptacyjnymi,
zdrowotnymi oraz wieloma innymi
trudnymi sytuacjami.
Kto może mi pomóc? Wiele
młodych osób sugeruje się opinią
znajomych, szuka porady u rodziców czy nauczycieli. Warto jest porozmawiać z kimś na ten temat i rozważyć ich opinię. Pamiętaj jednak,
że ostateczną decyzję warto podjąć
samodzielnie. Decyzję o wyborze
szkoły może pomóc Ci podjąć także
pedagog szkolny lub wizyta w poradni pedagogiczno-psychologicznej, a może jedna z absolwentów
baboszewskiego gimnazjum przekona tegorocznych abiturientów, że
warto rozwijać swoje pasje, wybrać
szkołę zgodną z naszymi zainteresowaniami nawet jak jest bardzo
oddalona od miejsca zamieszkania.
Maja Zielaskiewicz: „Jestem
uczennicą drugiej klasy Technikum Fototechnicznego w Warszawie. Szkołę wybrałam spontanicznie. Sprawdziłam w Internecie czy
jest w pobliżu szkoła o kierunku
fotograficznym. Gdy ją znalazłam
zaczęłam się poważniej nad tym zastanawiać. Pojechałam, sprawdziłam i byłam już pewna, że chce się
tu uczyć. Ta szkoła pomaga mi speł-

niać marzenia dążyć do celu, do bycia profesjonalistką. Pomimo rozłąki z rodzicami i przyjaciółmi szybko
odnalazłam się w nowej sytuacji.
Przyjemne zajęcia, praca w studiu, praca w ciemni – to było takie
WOW. Niektóre przedmioty męczące, na pozór zupełnie niepotrzebne,
ale warto było o tych rzeczach wiedzieć. Szkoła ma naprawdę dobry
sprzęt i można się pobawić. Jeżeli
nie masz aparatu – to wcale nie znaczy, że nie możesz iść do tej szkoły!
W szkole jest cały sprzęt, czasami
zadają jakieś prace domowe, żeby
zrobić fotki w plenerze, ale możesz
je zrobić kompaktowym aparatem,
telefonem, albo po prostu pożyczyć
od kogoś aparat. Jeśli chcesz przeżyć
fajną przygodę, nie nudzić się w liceum, to naprawdę warto! Czego na
pewno nauczysz się w Technikum
Fototechnicznym? Przygotowywać
profesjonalne studio fotograficzne
i pracować w nim – robić w nim
zdjęcia cyfrowo i analogowo; wywoływać zdjęcia i inne materiały
fotograficzne w ciemni, dowiesz się
jak przygotować chemię do wywoływania, jakie substancje trzeba dodać itp. (to jest naprawdę niełatwe,
ale warto takie rzeczy umieć, – kto
wie czy za kilkanaście lat wszystko
nie rozleci się i nie będziemy musieli zacząć żyć bez komputerów?); budowy aparatu fotograficznego, matrycy, budowa drukarek i ich różne
rodzaje – jak to wszystko działa;
obsługiwać program Adobe Photoshop – edytować zdjęcia, zmieniać
kolory przedmiotów, dodawać jakieś elementy, tworzyć makiety do
wydruków; przy okazji nauczysz się
jak znaleźć pracodawcę i jak pracować, jako fotograf (przy szukaniu
praktyk). A więc czy warto? Warto!
Zdobywasz zawód, doświadczenie,
dodatkowe umiejętności… kosztem tylko jednego roku dłuższej
edukacji! Dużo absolwentów zakłada swoje firmy albo zatrudnia się
w studiach fotograficznych, zakładach, dużych korporacjach.
Właściciele firm, kierownicy,
chętniej przyjmują osoby z umiejętnościami niż bez, prawda? Więc
mówię, – jeśli naprawdę masz talent
albo, chociaż zapał – idź do Foto
technikum, Warszawa, ulica Spokojna 13, dowiesz się sporo ciekawych rzeczy. Nawet, jeśli aparatu nigdy w ręku nie trzymałeś to pomyśl
– może Cię ta fotografia jednak zainteresuje? Nie warto marnować się
w liceum. Jeśli nie interesuje Cię ta
branża – zastanów się, co ci sprawia
największą frajdę i znajdź zawód
zbliżony do tego twojego hobby.
Kończąc szkołę zaczynasz dorosłe
życie, więc już teraz zastanów się jak
chcesz je zacząć!”
Elżbieta Burzykowska
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Talenty wokalne
z Raciąża jadą
po „Złotą Nutkę"
Raciąż może pochwalić się młodymi wokalnymi talentami.
Weronika Pająk, Amelia Marciniak, Nadia Cybulska i Liliana
Sadowska zakwalifikowały się
do Festiwalu Piosenki „O Złotą
Nutkę”. 4 kwietnia wystąpią
w Grójeckim Ośrodku Kultury.
Nasze dziewczynki zakwalifikowały się do udziału w VIII Festiwalu Piosenki „O Złotą Nutkę”
w dwóch kategoriach. W I kategorii
wiekowej (dzieci 7-9 lat) Weronika
Pająk (z utworem „Dwa serca jak
pociągi dwa” Krystyny Giżowskiej,
Amelia Marciniak („Beatelmania
story” Ireny Jarockiej) oraz Nadia
Cybulska (z piosenką „Pogoda ducha” Hanny Banaszak). Do II kategorii wiekowej (dzieci 10-13 lat) zakwalifikowała się Liliana Sadowska
(z utworem „Moje serce to jest muzyk” Ewy Bem).
Weronika, Amelia, Nadia i Liliana, uczestniczą w zajęciach wokalnych w MCKSiR w Raciążu,
gdzie szkolą głosy pod kierownictwem Iwony Wronkowskiej. Młode
wokalistki nagrały już swoje pierwsze demo na nowoczesnym sprzęcie w Miejskim Centrum Kultury,
które było zarazem zgłoszeniem
na festiwal. Festiwal odbędzie się
4 kwietnia 2017 r. w Grójeckim
Ośrodku Kultury.
Redakcja Pulsu trzyma kciuki!
Paulina Adamiak
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Laureaci etapu regionalnego w Raciążu

24. Sacrosong Diecezji Płockiej
Chór i schola z parafii św. Floriana w Proboszczewicach oraz zespół „Totus Tuus” z parafii
św. Jana Chrzciciela w Bielsku
zostali laureatami 24. Sacrosongu Diecezji Płockiej. Pierwszy
etap konkursu odbył się 11 marca w Sali Widowiskowej MCKSiR
w Raciążu. Laureaci 6 maja wystąpią w finale konkursu
w Gostyninie.
Podczas eliminacji w Raciążu
uczestnicy występowali w 3 kategoriach – chóry parafialne, młodzieżowe zespoły muzyczne i parafialne schole dziecięce.
W I kategorii zaprezentowały
się 2 chóry. „Słowiki Maryi” z parafii św. Floriana z Proboszczewic
wykonały pieśni „Zbliżam się ku
Tobie” (wg słownika ks. Siedleckiego) i „Niechaj z nami będzie
Pan” (wg słownika ks. Chamskiego). Ten kobiecy chór powstał
niedawno, w 2016 roku, na cześć
nawiedzenia w parafii Proboszczewice obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Drugi w tej kategorii, chór z naszej parafii pw. św.
Wojciecha w Raciążu, wykonał pieśni „Requiem” i „Maryjo, ja Twe
dziecię”. 20-osobowy zespół, który
występuje od 11 lat, prowadzi organista – Robert Szymborski.
W II kategorii zaprezentowała
się grupa z naszej parafii. W wykonaniu młodych kobiet publiczność

usłyszała „Błogosławieni miłosierni” i „Błogosław duszo moja Pana”.
Natomiast grupa „Totus Tuus” z parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku
wykonał pieśń „Jezus Najwyższe
Imię” oraz autorką piosenkę „Ufaj
Mu”. Grupa, obchodząca 10-lecie
pochodzenia jest laureatem Konkursu Piosenki Religijnej w Grale-

Burzliwe obrady jury

wie oraz zwycięzcą poprzedniego
23. Sacrosongu Diecezji Płockiej.
W III kategorii Scholki parafialne widownia oklaskiwała występy
scholii z parafii św. Floriana z Proboszczewic. 30 dzieci zaśpiewało pieśni „W drogę z nami wyrusz
Panie” i „Usłysz Bożej Matki głos”.
Scholka działa od 2014 roku.

nauczyciel muzyki w Miejskim Zespole Szkół, Edyta Obrębska, germanista w Miejskim Zespole Szkół,
muzyk, oraz ks. Mariusz Przybysz, wikariusz parafii św. Floriana
w Proboszczewicach.
Występy oceniane były pod
względem intonacji, emisji głosu, dykcji, doboru repertuaru oraz

Przegląd piosenki religijnej
poprowadziły Wiktoria Wasiak
i Maja Witkowska, uczennice Publicznego Gimnazjum w Raciążu.
Koordynatorem etapu rejonowego
Sacrosongu był ks. Sebastian Krupniewski. W jury zasiadali: Katarzyna Skierkowska – przewodnicząca,

ogólnego wrażenia. – Wszystkie
wykonania były na bardzo wysokim poziomie i zostały nagrodzone przez publiczność gromkimi
brawami – wyjaśnia ks. Sebastian
Krupniewski. – Dla jury wybór był
naprawdę trudny. Nie było jednomyślności, dopiero po burzliwych
obradach jury wyłoniło zwycięzców
w 3 kategoriach.
Do finału zakwalifikowali się
uczestnicy, którzy zajęli I miejsca
w każdej kategorii – chór i schola z parafii św. Floriana z Proboszczewic, oraz zespół „Totus
Tuus” z parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pozostali uczestnicy zajęli II miejsca
w swoich kategoriach. – Wszyscy
uczestnicy zasługują na wielkie
słowa uznania za wkład pracy jaki
włożyli w przygotowanie się do
konkursu. Śpiew to ważna funkcja w służbie Bogu. Jak powiedział
św. Augustyn: Ten, kto śpiewa dwa
razy się modli – podsumował ks.
Krupniewski.
Eliminacje do konkursu Sacrosong Diecezji Płockiej po
raz drugi odbyły się w Raciążu.
Szczególne podziękowania skierowano do Burmistrza Miasta
Raciąż, Dyrektora MCKSiR oraz
wszystkich pracowników Miejskiego Domu Kultury, za pomoc
w organizacji konkursu.
Marianna Góralska

W świecie Fogga i Ordonówny
W nostalgiczny klimat przeniosło nas przedstawienie „Retromania lata 20-te, lata 30-te”
w Miejskim Centrum Kultury
w Raciążu. Widzowie udali się
w wędrówkę do świata dwudziestolecia międzywojennego.
Akcja „Retromanii…” zawiązuje
się na ławeczce w parku, gdzie dwoje małżonków wspomina dawne
czasy, wyznaje sobie miłość, śpiewa piosenki z tamtych lat. To muzyczne przedstawienie stanowi retrospektywę wydarzeń opisujących
codzienne życie ludzi w dwudziestoleciu międzywojennym, przez co
staje się wspaniałą lekcją historii dla
współczesnych.

Szyk i elegancja

Spektakl wypełniają szlagierowe
piosenki Mieczysława Fogga i Hanki Ordonówny. Przywiodły nam one
na myśl czasy fantazyjnych damskich kapeluszy, fraków, baskinek
i futer. Były walc i tango – tak charakterystyczne dla tamtych czasów.

Widzowie udali się w świat doznań
razem z aktorami. Na sali słychać
było zarówno śmiech, jak i można

było zauważyć łzy wzruszenia. Takie
były te lata 20-te, lata 30-te…
Paulina Adamiak
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Muzyczny wehikuł czasu przypadł mieszkańcom Raciąża do gustu.

Muzycy chętnie rozdawali autografy i podpisywali swoje płyty po koncercie.

Męskie trio na Dzień Kobiet
Mężczyźni w Raciążu nie zapomnieli o Dniu Kobiet. W Miejskim Centrum Kultury odbył się
koncert z tej okazji. Wystąpili
muzycy ze znanych formacji
muzycznych. Była wspaniała zabawa i na koniec niespodzianka: piękne tulipany dla każdej
z pań wręczane przez burmistrza Mariusza Godlewskiego
i dyrektora Centrum Artura
Adamskiego.
Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego to miejsce wyjątkowych imprez. 8 marca na tamtejszej scenie odbył się koncert
„Trio Akustycznie”. Wystąpili Jerzy
Styczyński – gitarzysta z zespołu
„Dżem”, Krzysztof Wałecki – woka-

lista z grupy „Oddział zamknięty”
oraz Jarosław Tioskow – gitarzysta
z „Kasy Chorych”. Panowie postanowili połączyć się w akustyczne
trio, jakiego jeszcze nie było.

Muzyczna podróż w czasie

Muzycy zabrali słuchaczy we
wspaniałą podróż wehikułem czasu – zaprezentowali utwory, na których się wychowali oraz którymi się
inspirowali podczas swojej kariery artystycznej. Wykonali utwory
znane ze światowych i rodzimych
list przebojów. Wszyscy bawili się
świetnie, publika żywo reagowała
na znane utwory.

Z myślą o kobietach

Sala MCKSiR wypełniona była
do ostatniego miejsca. Większą

Kolorowych tulipanów nie szczędzono paniom w dniu ich święta.

część publiczności tego dnia stanowiły, co zrozumiałe, kobiety. To na
ich cześć zorganizowano 1,5-godzinny koncert. Impreza odbywała
się w kameralnej atmosferze z zapalonymi świeczkami i drobnymi
przekąskami na stołach. Po koncercie ustawiła się długa kolejka po autografy i zdjęcia z artystami. Na zakończenie na panie czekała miała
niespodzianka. Burmistrz Mariusz
Godlewski wraz z Arturem Adamskim, dyrektorem MCKSiR oraz
męska część załogi centrum kultury
wręczali kolorowe tulipany. To było
miłe zaskoczenie. Każdy, kto chce
przypomnieć sobie ten wyjątkowy
wieczór zapraszamy na FB Miejskiego Centrum Kultury Raciąż.
Jest fotorelacja i film z koncertu.
Paulina Adamiak

Uśmiech na twarzach pań – bezcenny.
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Filmowy
Tłusty Czwartek
W Tłusty Czwartek 23 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Mystkowie w godzinach popołudniowo-wieczornych (17-23)
zorganizowany został wieczór
filmowy. Rada Pedagogiczna razem ze wspólnotą „Źródło Błogosławieństw” z parafii św. Urbana
w Baboszewie zaprosiła uczniów,
rodziców oraz mieszkańców pobliskich wiosek do obejrzenia
trzech filmów: „Cuda z nieba”,
„Siła modlitwy” oraz komedii,
„Jak Bóg da”. W trakcie przerw
i seansów filmowych działała

w świetlicy szkolnej kawiarenka.
Nie zabrakło własnoręcznie robionych pysznych pączków, kolorowych kanapek i innych smakołyków. Małe dzieci mogły bawić się
w salach przedszkolaków, a starsze
dzieci po pierwszym filmie rozegrały mecze na sali gimnastycznej. Wszystkim dopisywały dobre
humory, chętnie dzielili się wrażeniami i refleksjami na temat obejrzanych filmów.
Marzanna
Smolińska-Smardzewska
SP Mystkowo

Z wizytą w studiu nagrań
Dzieci z klasy II B Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie odwiedziły
profesjonalne studio nagrań,
w którym nagrały piosenki
z linią melodyczną ze słowami
swojej wychowawczyni. Był to
pierwszy bardzo ważny etap ich
muzycznej kariery.

Wiosenna Kawiarenka
Artystyczna
Już po raz drugi mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Kawiarence Artystycznej, przygotowanej przez wychowawczynie klas V
Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego W Baboszewie, panie Mariolę Białecką i Agnieszkę Piotrowską. W listopadzie zeszłego
roku odbyło się jesienne spotkanie z poezją i piosenką, tym razem
w piątek 24 marca, uczniowie z rodzicami i dziadkami spotkali się
by w artystycznym nastroju przywitać wiosnę. Wysłuchano najpopularniejszych polskich utworów
m.in. Skaldów – „Wszystko kwitnie wkoło razem”, „Wiosna, ach
wiosna”, „Wiosna kwiaty rozdaje”

Małgorzaty Ostrowskiej czy „Wiosno, dzień dobry, to ja” Eleni. Podopieczni Ogniska Gama wykonali
utwory instrumentalne, a wszystko to przeplatane było wiosenną poezją największych polskich
twórców, takich jak: Julian Tuwim,
Konstanty Ildefons Gałczyński,
Wanda Chotomska, czy Bolesław
Leśmian. Dzięki zaangażowaniu rodziców, którzy przygotowali słodki
poczęstunek, uczestnicy Wiosennej Kawiarenki, mogli w radosnym
nastroju cieszyć się spotkaniem ze
znajomymi i miło spędzić piątkowe,
budzące się do życia popołudnie.
Monika Ciska
UG Baboszewo

Przed nimi kolejna sesja muzyczna, podczas której będą prezentować swoje umiejętności wokalne
na dzwonkach chromatycznych przy
akompaniamencie pianina pani Ani
Ładnej. Na płycie znajdzie się jeszcze wiele muzycznych niespodzianek, … ale o tym na razie nie mówią
głośno, ponieważ treść płyty zostanie ujawniona na festynie z okazji
"Powitania lata", podczas którego

zaprezentują swoje muzyczne talenty. Wychowanie muzyczne wśród
małych dzieci dokonuje się poprzez
rożne formy aktywności: śpiew, grę
na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki i słuchanie jej.
Formy te rozwijają i kształcą zdolności wykonawcze, zdolności percepcji
i wrażliwości na muzykę. Zaspokajają bieżące potrzeby estetyczne dziecka w różnych stadiach jego rozwoju,
przygotowują do percepcji muzyki
poważnej. Odtwarzanie muzyki na
dzwonkach chromatycznych posiada walor kształcący, bowiem kształci ono zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy
i syntezy oraz koncentrację uwagi.
Podobną rolę może spełniać również słuchanie utworów muzycznych
wchodzących w zakres muzyki arty-

stycznej. Kształtowanie smaku muzycznego dokonywać się może głównie poprzez prezentowanie uczniom
najwyższych wartości w dziedzinie
muzyki. Istotnym celem wszelkich
działań w realizacji wychowania
muzycznego jest rozwój podstawowych zdolności muzycznych i muzykalności. Zdolności muzyczne to
zespół wrodzonych i nabytych dyspozycji natury zarówno fizycznej
jak i psychicznej, natomiast muzykalność to zdolność emocjonalnego
przeżywania muzyki. Gra na dzwonkach chromatycznych daje dzieciom
z klasy II B bardzo wiele wewnętrznej satysfakcji i radości, bo „jest ona
czynnikiem, który wzbogaca osobowość i życie dziecka oraz czyni je bogatszym i lepszym...”
Anna Ładna

Zbieramy „Misie Ratownisie”
Uczniowie i wychowawcy ze
Szkoły Podstawowej w Mystkowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji straży pożarnej „Twój
miś może zostać ratownikiem”.
Celem kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego
dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych
zdarzeniach, jak również minimalizowanie stresu i zwiększanie poczucia ich bezpieczeństwa.
Uczniowie naszej szkoły chętnie
włączyli się w akcję i odpowiedzieli na nią przynosząc do szkoły
maskotki nowe i używane. Zbiórka trwała do 31 stycznia 2017
roku. W szkole zebrano ponad
120 różnych maskotek. Na zakończenie akcji i spotkanie z uczniami do szkoły przybyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej
w Płońsku, którzy podziękowali
uczniom za zaangażowanie w akcję i wręczyli dyplom dla szkoły
za udział w kampanii. Strażacy ze-

brane przez uczniów misie będą
rozdawać dzieciom, poszkodowanym podczas wypadków drogowych i innych niebezpiecznych
zdarzeń. Otrzymany miś ratownik
będzie absorbował uwagę dziecka,
pozwoli mu się przytulić i lepiej
znieść traumatyczną sytuację.

Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy przyłączyli się
do naszej zbiórki podarowując
poszkodowanym dzieciom swojego pluszaka.
Magdalena Baranowska
SP Mystkowo
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Aktywne Przedszkole
Słońce u dzieci
Marzec, to czas, kiedy mamy
coraz więcej słonecznych dni, a jeśli słońce – to kolor żółty. Chcąc,
aby takich dni było jak najwięcej
dzieci z Przedszkola w Baboszewie świętowały DZIEŃ SŁOŃCA
– ŻÓŁTY DZIEŃ przychodząc
tego dnia do przedszkola w żółtych, słonecznych
strojach.
O godzinie 9.30 każda grupa przekroczyła próg sali grupy piątej.
Każde dziecko otrzymało opaskę z żółtym słoneczkiem, która była biletem do dalszej zabawy.
Pani Agnieszka Ligocka
i Pani Monika Kupniewska przywitały wszystkich
przybyłych gości, następnie wspólnie wszyscy powiedzieliśmy wierszyk, a grupa II
(średniaki) zaśpiewała piosenkę pt.
„Słoneczko”.
Słońce widziane oczami dziecka to żółte koło z promykami
i uśmiechniętą buzią, aby pokazać
dzieciom prawdziwy obraz słońca,
obejrzały prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia Słońca wykonane z różnych stacji kosmicznych.
Dzieci dowiedziały się, że słońce
to gwiazda układu słonecznego, że
wokół Słońca krążą wszystkie planety, w tym nasza Ziemia. Dowie-

działy się również, że słońce wytwarza energię, dzięki której mamy
prąd, rosną rośliny, ogrzewana jest
woda, ziemia, zwierzęta. Jak wielkie
było zdziwienie dzieci, kiedy dowiedziały się, że Słońce to olbrzymia, płonąca gwiazda.

Następnie każda grupa miała
różne zadania do wykonania. Grupa I (maluszki) została zaproszona
do tańca z balonami przy dźwiękach
muzyki „Jagódki”. Dzieci z grupy II
zamieniły się w słoneczka, chmurki
i kropelki deszczu. Średniaki z grupy III poprzez czarowanie baj bajanie
stawały się żółtą pszczółką, żółtym
motylkiem, kaczuszką. Przedszkolaki z grupy IV po wysłuchaniu wiersza musiały odszukać w pudełeczku
żółte przedmioty i wyjaśnić, do czego
służą. Wysłuchały również opowieści

pt.: „Dzień z nocą wędrują” interpretując ruchowo tekst. Do kolejnego zadania zaproszono starszaków z grupy
V, dla których były przygotowane zagadki, a także dzieci miały pokolorować na czas kontur słoneczka.
Po wykonaniu wszystkich zadań dzieci wysłuchały bajki o Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu. Na
pamiątkę ciepłego spotkania, każda grupa dostała do
wykonania pracę plastyczną
ze słońcem w roli głównej.
Dzieci bawiły się wspaniale,
a promienny uśmiech nie
znikał z ich twarzy.
Celem naszego spotkania było: utrwalenie umiejętności rozpoznawania
koloru żółtego; podnoszenie sprawności manualnej
i koordynacji wzrokowo-ruchowej; doskonalenie logicznego myślenia podczas rozwiązywania
zagadek, stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci
oraz stworzenie atmosfery radosnych
przeżyć i wesołej zabawy.
Chociaż poranek tego dnia był
pochmurny, to w podziękowaniu za
dobrze wykonane zadania słoneczko wyszło zza chmur i już do końca
dnia pięknie świeciło na niebie.
Dyrektor Przedszkola
w Baboszewie
Janina Macikowska

Przywitanie wiosny
Budząca się do życia przyroda- pierwsze przebiśniegi, krokusy,
śpiewające skowronki przypominają nam o nadejściu nowej pory
roku. Ciepły wiatr, słoneczne dni –
na to czekamy wszyscy. Lada dzień
pojawią się bociany, usłyszymy ich
miły klekot. Oficjalnie za pierwszy
dzień kalendarzowej wiosny uważany jest 21 marca. Ta astronomiczna zaczyna się w momencie, gdy
Słońce przekracza równik. Jest to
moment zwany przez astronomów
równonocą wiosenną i przeważnie
ma miejsce około 20 marca.
Pierwszy dzień wiosny jest
jednym z bardziej wyczekiwanych dni w roku przez dorosłych
oraz dzieci. To dzień, który budzi
nowe oczekiwania i nowe nadzieje. Wszystkie przedszkolaki z Baboszewa zaakcentowały ten dzień
barwnym korowodem. Przeszły
ulicami Baboszewa śpiewając wesołe piosenki. Dzieciom towarzy-

szyły kolorowe kwiaty, wiosenne
gałązki oraz Marzanny.
Wesołe Marzanny dzieci wykonały w domu wspólnie z rodzicamikażda z nich ma inny i niepowtarzalny wyraz twarzy, jest kolorowa

i najpiękniejsza. Marzanny postawimy w przedszkolnym kąciku przyrody, w nadziei, że teraz WIOSNA
na dobre u nas zagości.
Z wiosennym pozdrowieniem!
Przedszkolaki z Baboszewa
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Dzień kobiet
8 marca 2017 r. obchodziliśmy Dzień Kobiet w Przedszkolu
w Baboszewie. Wszystkie dzieci przyszły odświętnie ubrane.
Były życzenia, wiersze, piosenki
dla kobiet tych dużych i tych małych z naszego przedszkola. Dzieci składały życzenia Paniom pracującym w przedszkolu. Chłopcy
składali życzenia dziewczynkom.
Nie obyło się bez lizaków i cukierków dla wszystkich przedszkolaków… O pięknym święcie pa-

miętali także Panowie z Rady
Rodziców, którzy wręczyli każdej
Pani wiosenne tulipany. Dzieci
przygotowały piękne laurki, które
wraz ze słonecznymi życzeniami
wręczyły swoim mamom w domu.
Wszystkim Kobietom – nie tylko w Dniu Kobiet – życzymy najpiękniejszych dni przepełnionych
słońcem i pięknym uśmiechem.
Dyrektor Przedszkola
w Baboszewie
Janina Macikowska
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Lekcja na wesoło – humorystyczne przedstawienie spodobało się widzom.
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Rewia mody wiosennej niczym na paryskim wybiegu.

Z humorem przywitaliśmy wiosnę
Pierwszy dzień wiosny zawsze jest hucznie świętowany przez dzieci i młodzież z miejskiej szkoły oraz
przedszkola. Także w tym
roku pedagodzy zadbali, by
uczniowie w ciekawy i zabawny sposób spędzili ten
Dzień Wagarowicza. Gdy
w szkole czekało mnóstwo
atrakcji to i ochota na ucieczki z lekcji stopniała do zera.
Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Raciążu wraz ze swymi
nauczycielami przygotowała projekty edukacyjne. Nie były to jednak sztampowe prezentacje, a bardzo fajnie przekazane informacje,
które dotyczą spraw codziennych. Pierwszy projekt dotyczył
oszczędzania energii elektrycznej.
Uczniowie przeprowadzili wśród
mieszkańców Raciąża ankietę
dotyczącą oszczędzania energii
i przedstawili jej wyniki. Wyszukali i zaprezentowali miejsca –
w Raciążu i okolicach, gdzie stosuje się odnawialne źródła energii:

Grupa uczniów przedstawiła ciekawą inscenizację fragmentów „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza

Dzień wiosny na wesoło

Uczniowie klas IV-VI zagwarantowali mnóstwo uśmiechu
wszystkim obserwatorom. Zaprezentowali humorystyczne przedstawienie „Wiosna w szkole”, a następnie rozbawili do łez pokazem mody
wiosennej, z propozycjami strojów
na np. wycieczki rowerowe, dla zakochanych, na rolki, do piaskownicy, a nawet… piłkarza Messi. Były
też wiosenne pokazy tańca oraz
akrobatyczne. Na warsztatach kulinarnych młodzież przygotowała
wiosenne, pyszne szaszłyki.

Najmłodsi topili marzanny
Uczniowie tanecznym krokiem wkroczyli w nową porę roku.

dwa wiatraki, latarnie wiatrowo-słoneczne na ulicy Lipowej i takie
same latarnie w Cieciersku, panele słoneczne na budynku komisariatu w Raciążu i na budynkach
mieszkalnych. Kolejny projekt
„Dodatki do żywności. Lista E”

Edukacja w przystępnej i ciekawej formie.

miał na celu w przystępny sposób ukazać uczniom, jakie środki
chemiczne dodawane są do żywności i jaki mają wpływ na organizm człowieka. Wykazano jakie
szkodliwe składniki zawierają np.
parówki, a także przypominano

o starych dobrych metodach, jak
np. kiszenie czy wędzenie, które
umożliwiały przechowanie żywności przez dłuższy czas.
Uczniowie mieli też okazję zapoznać się z dorobkiem polskich
noblistów w dziedzinie literatury.

Młode kuchareczki przygotowały pyszne, wiosenne szaszłyki.

Uczniowie najmłodszych klas
raciąskiej podstawówki oraz nasze
przedszkolaki spędziły ten dzień
na recytacji wierszy o wiośnie oraz
na spacerze po mieście. Tradycyjnie udali się do parku, gdzie z mostu rzucali przygotowane wcześniej
marzanny. W ten symboliczny sposób żegnały zimę i witały wiosnę.
Paulina Adamiak
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W Raciążu nie tylko czytamy!
Mamy w Raciążu pisarki
z prawdziwego zdarzenia!
Młode Raciążanki: Weronikę, Wiktorię i Mariannę łączy wspólna pasja – pisanie.
Dziewczyny piszą opowiadania, powieści i wiersze.
Podczas spotkania Nauczycielskiego Klubu Seniora w Bibliotece Publicznej w Raciążu swoją twórczość zaprezentowały trzy
młode pisarki. Weronika Szczuka i Wiktoria Petrykowska to siedemnastolatki, uczennice I klasy
Liceum Ogólnokształcącego im.
mjr H. Dobrzańskiego w Raciążu.
Marianna Góralska z wykształcenia pedagog, na co dzień pracuje
jako animator kultury w MCKSiR
w Raciążu. Z zamiłowania jest pisarką i dziennikarką.

zji. Można ją kupić w Empiku oraz
w raciąskiej księgarni lub w internecie m.in. na: zaczytani.pl. Jest też
dostępna w bibliotece w Raciążu.

„Marzenia” na początek

Wiktoria Petrykowska zainteresowała się pisaniem w szkole podstawowej. Pierwszy wiersz pokazała polonistce Edycie Brodowskiej,
która wpierała Wiktorię w pisaniu.
– Na dobre zaczęłam pisać w IV
klasie. Właśnie wtedy powstał mój
pierwszy wiersz, pt. „Marzenia”,
który opowiadał o tym, że nawet jeśli nie możemy spełnić swoich ma-

25 opowiadań, 2 powieści
i 300 wierszy

Marianna Góralska przygodę z pisaniem zaczęła od czytania.
Od dawna marzyła, żeby pracować
w bibliotece i… czytać. A pisaniem
poważniej zainteresowała się ponad cztery lata temu, kiedy zaczęła prowadzić blog, na którym zamieszczała swoje pierwsze wiersze,
opowiadania i z czasem fragmenty
powieści. Dziś jest autorką dwóch
blogów literackich. Należy do kilkunastu klubów poetyckich. Zadebiutowała rok temu antologią „Peron
Literacki 1” (wyd. KryWaj) z sied-

Wydać własną książkę

– Jako 10-latka próbowałam
swoich sił pisząc wiersze, później opowiadania. Odkąd pamiętam marzyłam, żeby wydać własną
książkę. Nie przypuszczałam jednak, że tak szybko to się spełni! –
opowiada Weronika Szczuka. Pod
koniec lutego ukazała się jej debiutancka powieść pt. „Finezja duszy
martwej” (wyd. Novae Res). – Pomysł był spontaniczny. Zaczęłam
spisywać wymyśloną historyjkę,
która z czasem rozrosła się do….
powieści – mówi. Praca nad książką trwała długo, były zmiany i poprawki. Poza tym, jako uczennica,
czas na „pracę” miała tylko w weekendy, wakacje, ferie lub święta. „Finezja duszy martwej” to romans
z elementami kryminału, który
opowiada o dwóch przyjaciółkach,
których przyszli mężowie w dniu
ślubu znikają bez śladu. Książka
zebrała wiele pozytywnych recen-

Od lewej: Weronika Szczuka, Marianna Góralska i Wiktoria Petrykowska.

rzeń to warto je mieć i dążyć do ich
zrealizowania” – wspomina Wiktoria. W gimnazjum kontynuowała swoją przygodę z piórem pod
okiem Iwony Cholińskiej. Do dziś
napisała ponad 80 wierszy, kilka
opowiadań, fraszek i tekstów piosenek. Jej wiersze to głównie przemyślenia i refleksje. Interesuje się historią, a przede wszystkim II wojną
światową, stąd w jej wierszach często pojawia się także taka tematyka.
Wiktoria na swoim koncie ma kilka
wyróżnień oraz nagród w konkursach poetyckich.

mioma wierszami. Kolejne utwory ukazywały się w antologiach
„W deszczu słów”, „Kawiarenka Poetycka 4” i ,,Peron Literacki 2”. Jest
autorką ponad 300 wierszy. – Poezja jest dla mnie odskocznią od codziennego życia, sposobem na wyrażanie emocji. Pisząc kieruję się
przede wszystkim sercem. W moich wierszach nie brakuje melancholii, ale ja lubię wzruszać – mówi.
W kwietniu ukaże się „W barwach
melancholii” – piąta już antologia
w jej dorobku literackim. Oprócz
25 opowiadań napisała 2 powie-

ści: „Nierozważna, ale romantyczna” (powieść obyczajowa z wątkiem
kryminalnym) i „Anioł ciemności”
cz.1 (fantasy). Teraz pracuje nad
kolejną powieścią obyczajową pt.
„Mazurski dworek”.

Literackie inspiracje

Pisarki z Raciąża mają swoje literackie autorytety. Weronika ceni
prozę współczesnych pisarzy, takich jak: Luanne Rice, Jodie Piecoult i Nicolas Sparks. A co inspiruje
ją do pisania? – Głównie przeczytane książki, ale czasem obejrzany
film. Najlepsze pomysły przychodzą
mi rano. Lubię też pisać w otoczeniu
przyrody – wyjawia. Wiktoria nie
trzyma się sztywnych reguł podczas
pisania. – Inspiracje czerpię z wierszy ulubionych poetów, m.in. Małgorzaty Hillar, Zbigniewa Herberta,
Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego – wyjaśnia. –
Moje najlepsze wiersze powstają pod
wpływem emocji: radości, ale także
smutku. Poezja mnie uspokaja. Najczęściej piszę wieczorem. – dodaje. Marianna szuka inspiracji czytając wiersze i słuchając muzyki. Ceni
twórczość Haliny Poświatowskiej,
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
i Kazimiery Iłłakowiczówny. Jeśli
chodzi o prozę to inspirują ją Carlos
Ruiz Zafon, Agatha Christie i Joanna
Chmielewska. Nie lubi ograniczać
się do jednej formy, dlatego miesza
gatunki i style.

Plany na przyszłość

Weronika, Wiktoria i Marianna
nadal chcą pisać. Weronika planuje
założyć bloga. Marzeniem Wiktorii jest wydanie w niedalekiej przyszłości tomiku poezji. A Marianna
chciałaby w przyszłym roku wydać
debiutancką powieść.
Życzymy spełnienia tych marzeń.
Redakcja

Młodzi dżentelmeni na ulicach
naszego miasta
Wiedzę o tym, jak ważna
rolę w życiu pełnią kobiety,
warto przekazywać już od
najmłodszych lat. Edukację
można zacząć w każdym wieku. Choćby tak, jak zrobiono
to 8 marca w Raciążu…
W Dniu Kobiet wychowankowie Miejskiego Przedszkola
w Raciążu, pod opieką swoich nauczycielek, mieli do wykonania
szczególną misję: każdej napotka-

nej kobiecie wręczali wcześniej
przygotowaną przez siebie laurkę.
Milusińscy wywiązali się z zdania
wzorowo. Jak na tak młody wiek
wykazali się nie lada odwagą i pewnością siebie. Bez wahania podchodzili do Pań, składali zyczenia
i wręczali upominek. Zaskoczenie, a bywało i wzruszenie, obdarowywanych było ogromne, laurki
piękne, a młodzi „panowie” dumni, że z powodzeniem udało im się
przejść tak wymagającą próbę.
Paulina Adamiak

W świat bajek
z policjantami
i wikarym
W Raciążu trwa ciekawa akcja
propagowania czytelnictwa
wśród najmłodszych. Jej kolejna odsłoną jest cykl spotkań
„Poranek z bajką”. Maluchom
czytali już bajki policjanci
i ks. Sebastian Krupniewski.
W każdy wtorek pracownicy Biblioteki Miejskiej w Raciążu odwiedzają dzieci z miejskiego
i gminnego przedszkola w Raciążu.
W każdym tygodniu zabierają ze
sobą gości. Ostatnio, raciąskich policjantów, mł. asp. Robert Kędzierski i asp. Marcin Leśniak czytali
dzieciom wiersze o wiośnie. Z „czytelniczą misją” milusińskich odwiedził w przedszkolu również m.in.
ks. Sebastian Krupniewski, który
przeczytał wybrany przez nie fragment książki.
Dodatkowo, w każdy piątek
maluchy odwiedzały miejską bibliotekę. Obcowanie najmłodszych
raciążan z książką i biblioteką stało się coraz bardziej popularne. To
nas cieszy, bo wiadomo, że dzieci,
którym rodzice czytają same chętniej sięgają po książki, a później po
szkolne lektury.
Paulina Adamiak

Uwaga
Czytelnicy!
W związku z przeprowadzanym skontrum (to taki nasz rodzaj remanentu – red.) biblioteka
jest nieczynna od 27 marca do 15
maja 2017 r. Warto to przeczekać
– wracamy z nowymi pomysłami i pozytywną energią! Na razie, przepraszamy za utrudnienia
i prosimy o cierpliwość.
Generalne porządki są prowadzone w Bibliotece Miejskiej
od kilku miesięcy. Chcemy ułatwić Wam korzystanie z naszego
zbioru. Abyśmy mogli tego dokonać musimy wprowadzić ład
w dokumentacji i książkach. Zatem działamy.
Pamiętajcie, że zmieniamy się
dla Was. Po wielu tygodniach wytężonej pracy udało nam się przygotować fajne miejsce, w którym
znaleźć możecie ciekawe książki
w tym sporo nowości. Obiecujemy, że będziemy starać się jeszcze
bardziej. W planach jest przecież
projekt, który ma na celu całkowitą modernizację biblioteki. Będzie rewelacyjnie. A teraz mamy
do Was prośbę – bądźcie cierpliwi.
Pracownicy Biblioteki
Miejskiej w Raciążu
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Spotkanie dwóch
kultur w Sarbiewie
Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Na
jej pierwszy dzień oczekują chyba wszystkie dzieci. Dlatego też 21 marca był w Szkole Podstawowej w Sarbiewie dniem radosnym
i pełnym zielonych akcentów. Zieleń jednak
odnosiła się nie tylko do nadejścia wiosny.
Kolor ten dotyczył również Dnia Świętego Patryka – święta irlandzkiego, które zwyczajowo
obchodzone jest kilka dni wcześniej.
Tego dnia organizatorzy postanowili połączyć dwa kraje – Polskę i Irlandię oraz porównać dwie różne kultury w atmosferze dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. Imprezę
rozpoczął występ „pierwszaków”, które wprowadziły wszystkich w iście wiosenny nastrój.
Kolejnym punktem programu był quiz wie-

dzy dotyczący obu świąt i związanych z nimi
tradycji. Przedstawiciele Polski i Irlandii walczyli o punkty dla swoich drużyn. Nie zabrakło także polsko-irlandzkich smakołyków, które dały uczniom siłę do wykonania
następnych zadań. Klasy młodsze pod czujnym okiem wychowawców wykonały ekologiczną postać marzanny, klasy starsze natomiast zmagały się z wykonaniem koniczynek
z masy solnej. Całość imprezy została zakończona meczem piłki nożnej (Polska-Irlandia
oczywiście), a wejściu na boisko towarzyszył
hymn obu państw.
Dominika Piotrowska
Beata Męczyńska
SP Sarbiewo

Kiermasz dla Adasia
Wszyscy wiemy, że Adaś potrzebuje
ogromnej pomocy duchowej oraz materialnej po to, aby zawalczyć o własne życie i zdrowie. W sobotę (25 marca) Szkoła
Podstawowa w Sarbiewie postanowiła zrobić pierwszy krok, aby ratować naszego małego przyjaciela. Korzystając z uprzejmości
proboszcza parafii Sarbiewo – ks. Janusza
Ziarko – oraz faktu, iż trwały w tym czasie Rekolekcje Wielkopostne, Samorząd
Uczniowski zorganizował kiermasz palm
i ozdób wielkanocnych.

Zaangażowanie parafian było naprawdę
wielkie. Wszyscy uczniowie dziękują za pomoc i dobre serca, które pozwoliły uzyskać
pierwszą z kwot w wysokości 851,00zł.
W najbliższych tygodniach szkoła podejmie kolejne działania pomocowe dla chłopca,
angażując również inne szkoły gminy Baboszewo oraz lokalne instytucje.
Pieniążki te trafią oczywiście na konto fundacji, która pomaga Adasiowi i jego najbliższym.
Monika Witkowska
SP Sarbiewo

Grand Prix Baboszewa
w Tenisie Stołowym
25 marca 2017 r. uczniowie klas IV-VI
Szkoły Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie wzięli udział w pierwszym
turnieju Grand Prix Baboszewa w Tenisie
Stołowym. Turniej odbył się w Hali Sportowej
w Baboszewie i miał na celu popularyzację tenisa stołowego, jako formy aktywnego wypoczynku. Kategoria wiekowa objęła dziewczęta i chłopców z rocznika 2004 i młodszych.
Uczniowie po krótkiej rozgrzewce przystąpili
do gry oraz zaciętej rywalizacji o jak najlepsze pozycje. Dwie godziny zmagań przyniosły

sukces zarówno uczniom, jak i szkole, a klasyfikacja wyglądała następująco:
w kategorii dziewcząt:
I miejsce – Marta Grzelak
II miejsce – gościnnie Zosia Jankowska
w kategorii chłopców:
I miejsce – Marcel Jasiński
II miejsce – Sebastian Wróblewski
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
wszystkim pozostałym uczestnikom turnieju
za udział w grze. Wywiady z zawodnikami będzie można obejrzeć w Mazovia TV.
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Raciąż – rozmaitości

Błękitni otrzymali
pieniądze od samorządu
na działalność
Runda wiosenna rozpoczęła się na dobre. Drużyny trenują i rozgrywają mecze. Burmistrz Mariusz Godlewski podpisał z władzami Klubu umowę, dzięki
której Klub będzie miał zapewnione finansowanie rundy wiosennej – otrzyma
z budżetu miasta 100 tys. zł.
Burmistrz Miasta Raciąż przeprowadził
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej. Budżet konkursu na 2017 rok
wyniósł 200 000 zł. Zakres zadań w tym obszarze obejmuje – prowadzenie zajęć sportowych,
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz imprez o podobnym charakterze. Konkurs był skierowany
głównie do Klubu Sportowego „Błękitni” Raciąż. Klub złożył wniosek o dotację na rundę
wiosenną w w wysokości 100 tys. zł. Burmistrz
Mariusz Godlewski zdecydował o przyznaniu dotacji „Błękitnym”. Okres obowiązywania
umowy wygasa 30 czerwca 2017 roku. Planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, na
dalszą część roku, w którym również na działalność przeznaczone będzie 100 tys. złotych.
Co ważne, dzięki bardzo dobrym warunkom konkursu, klub nie musiał wnosić
własnych środków finansowych i cała jego
działalność może być sfinansowana ze środków przyznanych przez władze miasta. Dzięki pozyskanej dotacji „Błękitni” będą mogli
między innymi organizować mecze, przeprowadzać treningi, opłacić trenerów, ubezpieczenia, zakupić sprzęt sportowy, pokryć
koszty transportu, zapewnić właściwą opiekę medyczną podczas meczów czy pokryć
koszty ekwiwalentów sędziowskich. Miasto

Sezon dwóch kółek
coraz bliżej
Wiosna zagościła w naszym mieście na
całego, a co za tym idzie zbliża się sezon
motocyklowy. Raciąski Klub Motocyklowy Cavalcade postanowił przypomnieć
nam o najważniejszych zasadach ruchu
drogowego.
W Miejskim Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego odbyło się spotkanie dla wszystkich fanów jednośladów.
Współorganizatorami były
Komenda Powiatowa Policji
w Płońsku oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Płońsku. Głównym tematem spotkania było
bezpieczeństwo motocyklistów w ruchu drogowym.
Przypomniano zasady ruchu
drogowego ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów
obowiązujących motocyklistów. Omówiono także kon-

Nowy
wóz
straży
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu,
dzięki dobrej współpracy z miastem
wzbogaciła się o specjalistyczny samochód strażacki – podnośnik hydrauliczny. To nowoczesne urządzenie znacznie
przyczyni się do poprawy naszego bezpieczeństwa.

od wielu lat jest najbardziej stabilnym sponsorem klubu. To ważne, że klub może liczyć
na tak wysokie i regularne finansowanie ze
strony miasta. Przekazanie środków dla Klubu także w tym roku, pomimo zawirowań
wewnętrznych w klubie pokazuje, że Błękitni mogą liczyć na stałe wsparcie Burmistrza
i Rady Miejskiej.
W trakcie podpisania umowy burmistrz
Mariusz Godlewski oraz Zarząd Klubu ustalili szczegóły techniczne związane z bezpłatnym udostępnieniem klubowi przez miasto
hali sportowej i stadionu miejskiego. Obydwie strony cieszą się z podpisania umowy
i zapewnienia środków na działalność klubową. Nasza redakcja także życzy wielu sukcesów piłkarzom w nowej rundzie.
Redakcja

sekwencje niebezpiecznych zachowań na
drogach, które mogą być tragiczne w skutkach. Ponadto uczestnicy mogli wziąć udział
w szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego z uwzględnieniem specyfiki udzielania
pomocy przedmedycznej poszkodowanym
kierowcom pojazdów jednośladowych.
Paulina Adamiak
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Dzięki wspólnej inicjatywie burmistrza
Mariusza Godlewskiego, prezesa PGKIM
oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Raciążu, udało zakupić się specjalistyczny podnośnik, który będzie służył naszym
strażakom oraz mieszkańcom miasta. Nabycie zostało sfinansowane przez PGKiM
Sp. z o.o. w Raciążu.
O kilka słów o nowym wozie poprosiliśmy druha z Ochotniczej Straży Pożarnej,
Dawida Smoleńskiego:
– Podnośnik o symbolu SH 25 Volvo FL6
pozwala na pracę na wysokości aż 25 metrów,
a maksymalny udźwig kosza roboczego wynosi 265 kg. Ramię podnośnika wyposażone
jest w układ doprowadzenia wody do prowadzenia akcji gaśniczych z kosza. Urządzenie
umożliwi nam przede wszystkim realizowanie zadań z zakresu ratowniczo-gaśniczego
oraz ratownictwa wysokościowego. Będzie
to nieoceniona pomoc dla nas – strażaków
reklama

– przy gaszeniu pożarów na wysokości oraz
ewakuacji ludzi. Ponadto podnośnik ułatwi
usuwanie nadłamanych konarów drzew na
dużych wysokościach oraz będzie przydatne
przy innych pracach gospodarczych na terenie miasta – mówił.
Burmistrz zapytany o komentarz powiedział redakcji:
– Cieszę się, że dysponujemy w mieście
własnym podnośnikiem. Poprawia to znacząco bezpieczeństwo mieszkańców. Do tej pory
nie dysponowaliśmy sprzętem do akcji na wysokościach, np. w wypadku pożaru na wyższych piętrach w blokach mieszkalnych. Musieliśmy także płacić duże sumy za wynajem
podnośnika do prac bieżących. Cieszę się, że
plan naprawczy PGKIM zadziałał i spółka jest
w stanie sfinansować nabycie podnośnika.
Dziękuję i gratuluję druhom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu, którzy aktywnie
wzięli udział w wyborze, wyposażeniu i przygotowaniu podnośnika do pracy oraz panu
prezesowi Andrzejowi Rybus-Tołłoczko za
przeprowadzenie całego przedsięwzięcia.
Uroczyste przekazanie pojazdu nastąpiło
po mszy świętej w intencji dr Romana Wnorowskiego – założyciela raciąskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Paulina Adamiak
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Baboszewo – sport
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Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński

5 marca 1903
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Raciąż – Kronika historyczna
22 października 1903

Ogłoszenie
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu informuje,
że w MCKSiR w Raciążu przy ul. Parkowej
14 dyżur będzie pełnił koordynator
ds. Profilaktyki Społecznej i Uzależnień –
pan Robert Kędzierski – tel. 501 511 623.
Termin dyżurów:
10.04 godz. 16.00-18.00
13.04 godz. 16.00-18.00
20.04 godz. 16.00-17.30
24.04 godz. 16.00-18.00
27.04 godz. 16.00-17.30

W podanych terminach można zgłaszać
się ze sprawami dotyczącymi:
– problematyki uzależnień dzieci
i młodzieży,
– przemocy rówieśniczej
w tym „cyberprzemocy”,
– problemów wychowawczych
z nieletnimi
– przemocy domowej

15 października 1902
Na miejscu będzie można uzyskać informacje
o możliwościach pomocy prawnej
i psychologicznej.

PGKiM
przypomina

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przypomina o obowiązku nowych właścicieli nieruchomości nabytych
w drodze umów kupna-sprzedaży, darowizn,
spadków do zawarcia w terminie 30 dni umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków w celu określenia obowiązków stron
oraz przypisania nowego właściciela do urządzeń pomiarowych zainstalowanych w danej
nieruchomości.
reklama
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VI kolejka Halowej Ligi Piłki Nożnej
Tylko dwie kolejki dzielą nas od zakończenia XV Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej
sezonu 2016/2017. Podczas VI kolejki, która
została rozegrana 19 marca 2017 roku, nadal
w czołówce utrzymują się: B&I Hydraulika
Siłowa z 26 punktami, Myken&Champion –
23 punkty i Oldboy Baboszewo – również 23
punkty. Łącznie strzelono 47 bramek, co daje
nam 235 bramek od początku sezonu. Najlepszym strzelcem VI kolejki jest Piotr Nowicki,
który dla swojej drużyny zdobył 4 gole. Mimo
to od IV kolejki Najlepszym Strzelcem ligi
z ilością 15 goli na swoim koncie jest Paweł
Lewandowski (ADL Lewandowscy).
Klasyfikacja VI kolejki:
I – B&I Hydraulika Siłowa
II – ART-DAN
III – Huragan
IV – ADL Lewandowscy
V – Myken&Champion
VI – Oldboy Baboszewo
VII – Liberpol
VIII – Nextnet
IX – MKS Mazovia Błomino

Klasyfikacja po VI kolejce:
I – B&I Hydraulika Siłowa – 26 pkt.
II – Myken&Champion – 23 pkt.
III – Oldboy Baboszewo – 23 pkt.
IV – Nextnet – 19 pkt.
V – ART-DAN – 18 pkt.
VI – ADL Lewandowscy – 16 pkt.
VII – Huragan – 12 pkt.
VIII – MKS Mazovia Błomino – 8 pkt.
IX – Liberpol – 4 pkt.
Serdecznie zapraszamy na VII kolejkę,
która odbędzie się 23 kwietnia 2017 roku.
Paulina Lewandowska
Przemysław Cytloch
W związku ze zbliżającymi się Świętami
Wielkanocnymi, Pracownicy Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie składają
Wszystkim sympatykom sportu najserdeczniejsze życzenia, zdrowych i radosnych
świąt oraz serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół.
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Memoriał Romana Siemińskiego 2017
Mam zaszczyt poinformować
Państwa, że w dniu 2 maja
2017 roku w Raciążu odbędzie
się kolejny Międzynarodowy
Wyścig Kolarski mem. Romana
Siemińskiego. Organizatorem
jest Klub Kolarski Legia 1928,
przy współorganizacji z Miastem
i Gminą Raciąż. W wyścigu wystartuje 5 zespołów zagranicznych z Czech, Białorusi, Niemiec,
Ukrainy i Słowacji oraz wszystkie
zawodowe i amatorskie grupy,
kluby z Polski – łącznie 15 drużyn tj. około 120 zawodników.
Zawodom towarzyszyć będą
imprezy kulturalne i sportowe
m.in. wyścig Mazovia Tour dla
amatorów. W tym roku start i meta
wyścigu przeniesiona zostanie na
ul. 19 stycznia. Tam również zor-

Kto w tym roku zostanie zwycięzcą? – przekonamy się już 2 maja.

ganizowane będzie miasteczko wyścigowe, a po zakończeniu wyścigów koncert muzyki disco-polo.
Ze względu na przeniesienie startu
i mety nieznacznie zmieniona zostanie trasa wyścigu.
Wyścig o mem. Siemińskiego w Raciążu odbędzie się po
raz czwarty z rzędu. W 2014
jeszcze jako amatorskie zawody wygrał Eryk Latoń z zespołu
BDC. W 2015 roku wyścig został
umieszczony w kalendarzu światowym UCI, a wygrał go gość
z Czech Alois Kankowsky. W 2016
roku zwyciężył Dmitrij Kononenko z zespołu Kolss – BDC z Ukrainy. Ranga imprezy światowej
oznacza, że kolarze mogą tu zbierać punkty rankingowe. Dokładnie za miejsca 1-8, co też jest zasadniczym celem startu kolarzy

profesjonalnych. Spływają już
imienne zgłoszenia, w następstwie
czego będziemy niedługo prezentować imienne listy uczestników
Mem. Sieminskiego do niedawna nie miał szczęścia zagościć na
dłużej w jednym przyjaznym miejscu. Dopiero w Raciążu znaleźliśmy
odpowiedni „klimat” dla naszej imprezy. Serdecznie jestem wdzięczny Samorządom Raciąża. Mam nadzieję na dłuższą współpracę i na to,
że Raciążanie będą się z tym wyścigiem utożsamiali.
Trochanowski z Siemińskim
ponad czterdzieści lat współpracowali w życiu sportowym. Stanowili tandem. Mam satysfakcję,
że ich memoriałowe wyścigi są
obok siebie.
Marcin Wasiołek
Dyrektor Wyścigu

reklama

Majówka tuż tuż!
Majówka zbliża się wielkimi
krokami… Już dziś zapraszamy
Was na wielką imprezę! 2 maja
w Raciążu czeka na Was moc
atrakcji! Będą kolarze, zaśpiewa Zenon Martyniuk, a to nie
wszystko. Będzie się działo!
Miejskie Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego przy współpracy z Gminą Miasto Raciąż i Gminą Raciąż po raz kolejny zaplanowało dla nas dzień pełen
wrażeń. We wtorkowy poranek planowany jest wyścig kolarski wraz z miasteczkiem kibica z licznymi atrakcjami,
natomiast po południu rozpocznie się
II Festiwal Muzyki Tanecznej 2017.

Po raz czwarty w Raciążu

Międzynarodowy Wyścig Kolarski mem. Romana Siemińskiego
odbędzie się w Raciążu już po raz
kolejny (więcej informacji o wyścigu w tekście powyżej). Start i meta
wyścigu przeniesiona zostanie na
ul. 19 stycznia. I tam właśnie powstanie też miasteczko wyścigowe
wraz ze strefą kibica, a po zakończeniu wyścigów tradycyjnie będą
spotkania z kolarzami.

Disco polo po raz drugi

Po niezwykle udanej zeszłorocznej majówce w rytmach disco
– polo organizatorzy postanowili
znowu wprowadzić przybyłych do

Raciąża gości w taneczny klimat.
Gwiazdami wieczoru będą zespoły
Akcent z Zenonem Martyniukiem
oraz MIG. Ponadto na scenie wystąpią Spontan, The Brothers, Camasutra. Gwarantujemy także mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.
Więcej szczegółowych informacji na temat majówki już w następnym „Pulsie”! Szukajcie nas od
26 kwietnia, a przekonacie się, jakie atrakcje szykujemy dla Was na
ten dzień!
Bijmy rekordy – oby było nas
jeszcze więcej niż w zeszłym roku!
Serdecznie zapraszamy.
Paulina Adamiak

ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o.
ul. Rzeźniana 3
09-140 Raciąż

OFERTY PRACY
Operator Maszyn –
obróbka plastyczna metali
Miejsce pracy: Raciąż

Opis stanowiska:
• Obsługa maszyn do obróbki metali
• Ścisła współpraca z działem produkcji
• Dbałość o jakość produkowanych elementów
• Ustawianie parametrów maszyny

Programista Maszyn Numerycznych (CNC)
/ Operator maszyn CNC
Miejsce pracy: Raciąż

Opis stanowiska:
• Tworzenie odpowiednich programów dla maszyn CNC na podstawie
rysunku technicznego
• Opracowywanie dokumentacji technologicznej/programowej zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami
• Monitorowanie produkcji bieżącej i rozwiązywanie problemów
produkcyjnych dla utrzymania lub poprawy standardów
• Obsługa maszyn sterowanych numerycznie
• Ścisła współpraca z działem produkcji
• Dbałość o jakość produkowanych elementów
• Ustawianie parametrów maszyny

Operator Maszyn CNC
Miejsce pracy: Raciąż
Opis stanowiska:
• Obsługa maszyn sterowanych numerycznie
• Ścisła współpraca z działem przygotowania produkcji
• Dbałość o jakość produkowanych elementów
• Ustawianie parametrów maszyny
Wymagania:
Oferujemy:
• Wykształcenie techniczne
• samodzielną i stabilną pracę
– minimum średnie
• możliwość rozwoju zawodowego
• Doświadczenie w obsłudze maszyn
CNC
• Umiejętność posługiwania się narzędziami
kontrolno-pomiarowymi
• Umiejętność czytania rysunku technicznego
• Dyspozycyjność
Oferty prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@zpue.pl
413881413 lub osobiście pod adres firmy:
ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o.
ul. Rzeźniana 3
09-140 Raciąż
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( dz. U. Nr 133 poz. 833)”.

W zeszłym roku było nas ok. 7 tys. W tym, liczymy na jeszcze więcej.
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ZAPROSZENIA
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WSTĘP:

10 zł

WSTĘP:

10 zł

Miasto
Raciąż

Miasto
Raciąż

Gmina
Raciąż

Gmina
Raciąż

