
 

Rola współczesnego sołtysa 

Baboszewski samorząd gminny docenia ogromną rolę sołtysów w życiu gminy. 
Podczas marcowej sesji Wójt Gminy Tomasz Sobecki wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Sławomirem Goszczyckim oraz Wiceprzewodniczącą Rady Gminy 
Anną Prusińską złożyli obecnym na sesji sołtysom życzenia. Dziękowali również 
za trud codziennej pracy i poświęcenie na rzecz lokalnej społeczności. Sołtysi zo-
stali obdarowani skromnymi upominkami, str. 4.

Taniec  
moja 
pasja

W ostatnim cza-
sie w Szczecinku 
odbyły się Mistrzo-
stwa Polski FTS 
w Tańcach Laty-
noamerykańskich, 
w których udział 
wzięła mieszkanka 
Raciąża Weronika 
Kujawa. Sam udział 
w mistrzostwach to 
niebywały sukces. A 
dla nas historyczny 
moment, ponie-
waż po raz pierw-
szy mieliśmy swoją 
reprezentantkę na 
zawodach o takiej 
randze. 

WIĘCEJ INFORMACJI 

NA STR. 7

Termomodernizacja coraz bliżej
Urząd Miejski w Raciążu ogłosił drugi przetarg na realizację zamówienia pn. 

„Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków uży-
teczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. Realizacja projektu zakłada ter-
momodernizację siedmiu budynków użyteczności publicznej w Raciążu, tj. Szko-
ły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola, Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędy 
Miejskiego, Hali Sportowej, budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym znajduje 
się MOPS i Biblioteka Publiczna oraz Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. 

WIĘCEJ INFORMACJI STR. 5

Budynek ośrodka zdrowia odzyskany

Gmina Baboszewo od. prawie miesiąca. jest  właścicielem działki i budynku 
po dawnym Ośrodku Zdrowia w Baboszewie.

27 lutego br. Wójt Gminy Baboszewo oraz przedstawiciele Powiatu Płońskie-
go podpisali akt notarialny, str. 2.

Świetlica na sprzedaż
Zapraszamy do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lo-

kalu użytkowego  o pow. 128,00 m² położonego w  budynku wielorodzinnym w 
Raciążu przy ul. Kilińskiego 56/2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2018 
roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, pl. Adama  Mickie-
wicza 17, pokój nr 28 (sala ślubów).

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 5 

Platforma e- urząd wkrótce w Raciążu!
Już wkrótce zaczynamy także działania związane z realizacją projektu pn. „Plat-

forma e-urząd w Raciążu. Ogłoszony został przetarg, wybrany został wykonawca, 
a w najbliższych dniach podpisana zostanie umowa i ruszamy z działaniami. Plat-
forma ma służyć przede wszystkim mieszkańcom, którzy bez wychodzenia z domu 
będą mogli załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STR. 3
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Hala Sportowo-Widowiskowa  
z nowym oświetleniem
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Budynek 
mieszkalny 
z lokalami 
socjalnymi 
odebrany od 
Wykonawcy
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami so-
cjalnymi w Cywinach Dyngunach został ukończo-
ny i przekazany gminie przez wykonawcę.

Budynek wybudowany w Cywinach 
Dyngunach z 10-cioma lokalami socjalnymi 
został 1 marca br. ukończony i przekazany 
gminie przez wykonawcę. Państwowa Straż 
Pożarna oraz Powiatowy Inspektorat Sani-

tarny w Płońsku przeprowadziły kontrolę 
obiektu i nie wniosły uwag. Wójt Gminy 
złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Płońsku o udziele-
nia pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po 
jego uzyskaniu lokale będzie można przy-
dzielić potrzebującym mieszkańcom. 

BEATA WIECHOWSKABudynek 
ośrodka zdrowia 
odzyskany
Gmina Baboszewo od. prawie miesiąca. 
jest  właścicielem działki i budynku po 
dawnym Ośrodku Zdrowia w Babosze-
wie.

27 lutego br. Wójt Gminy Babo-
szewo oraz przedstawiciele Powiatu 
Płońskiego podpisali akt notarialny, na 
mocy którego Gmina Baboszewo stała 

się właścicielem zabudowanej działki 
o powierzchni 14 arów w Baboszewie 
przy ul. Brodeckich 7  a więc działki, 
na której znajduje się dawny Ośrodek 
Zdrowia. Zabudowana nieruchomość 
została przekazana gminie w formie 
darowizny. 

Modernizacja budynku zostanie 
rozpoczęta jeszcze w tym roku, po 
sporządzeniu projektu i otrzymaniu 
pozwolenia na przebudowę. Obec-
nie w budżecie gminy Baboszewo  
na modernizację zabezpieczono po-
nad 421 000 zł. 

BEATA WIECHOWSKA

Hala Sportowo-
Widowiskowa 
z nowym 
oświetleniem

Na początku marca wymieniono 
oświetlenie na Hali Sportowo-Widowi-

skowej w Baboszewie. Lampy sodowe 
zastąpiono lampami ledowymi. Dzięki 
zastosowaniu technologii LED średnie 
natężenie światła na parkiecie wzrosło 
ponad 3-krotnie, z ok. 150 luksów do 
ponad 500 luksów, zatem na parkie-
cie jest zdecydowanie jaśniej. Poza tym 
lampy ledowe mają moc 150 watów, na-
tomiast zdemontowane lampy sodowe 

miały moc 250 watów. W praktyce ozna-
cza to, że będzie mniejsze zużycie energii 
elektrycznej, a co za tym idzie - rachunki 
za energię z tytułu oświetlenia parkietu 

też będą zdecydowanie niższe. Wartość 
inwestycji wymiany oświetlenia wyniosła 
prawie 40 000 zł. 

BEATA WIECHOWSKA
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Drodzy mieszkańcy,
Wiosna wita nas w tym roku 

wyjątkowo powoli. Poranne 
przymrozki to jeszcze standard, 
jednak promienie słońca coraz 
częściej przebijają się przez za-
chmurzone niebo. Wkrótce jed-
nak przyjdzie prawdziwa wio-
sna, a po niej lato i rozpocznie 
się czas rodzinnych spacerów. 
W mieście także rozpoczęły się 
wiosenne porządki. Ogłoszony 
został przetarg na realizację pla-
cu rozrywki przy osiedlu Jana 
Pawła II. Partnerem projektu 
jest Ochotnicza Straż Pożarna 
w Raciążu. W moim zamyśle 
ma to być miejsce łączące po-
kolenia – gdzie zarówno dzieci, 
rodzice jak i dziadkowie oraz 
babcie spędzą czas razem. Pro-
jekt zakłada realizację w tym 
miejscu placu zabaw dla dzie-
ci z bezpieczną nawierzchnią. 
Ponadto plac zapewniał będzie 
atrakcje osobom starszy – zbu-
dowane zostaną stoły do gry w 
szachy, warcaby czy ping ponga. 
Poza miłym spędzaniem czasu 
na ławeczkach będzie można 
także zadbać o rekreację i kon-
dycję ponieważ znajdzie się na 
nim kilka urządzeń w ramach 
siłowni na świeżym powietrzu. 
Dodatkowo projekt zakłada 
utworzenie kilkunastu nowych 
miejsc postojowych.  Plac za-
pewni miłe spędzanie czasu ca-
łym rodzinom – od dzieci, przez 
dorosłych po seniorów. Mam 
nadzieję, że uda się rozpocząć 
wkrótce jego realizację i jeszcze 
w tym roku nasi mieszkańcy 
będą mogli korzystać z jego wa-
lorów.

Prace nad kanalizacją i e-urzędem
Mam nadzieję, że przyj-

ście wiosny usprawni działania 
związane z projektem dotyczą-
cym kanalizacji. Przez jesień 
oraz zimę i związane z nimi 
obfite opady tempo prac było 
nieco wolniejsze. Teraz jestem 
przekonany, że uda nam się po-
wrócić do realizacji zakładanych 
celów z pełną werwą i realizacja 
projektu przebiegnie w założo-
nym terminie.

Już wkrótce zaczynamy tak-
że działania związane z reali-
zacją projektu pn. „Platforma 
e-urząd w Raciążu. Ogłoszony 
został przetarg, wybrany został 
wykonawca, a w najbliższych 
dniach podpisana zostanie 
umowa i ruszamy z działania-
mi. Platforma ma służyć przede 
wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy bez wychodzenia z domu 
będą mogli załatwić sprawy w 
Urzędzie Miejskim oraz jed-

nostkach podległych. Głównym 
celem projektu jest zapewnienie 
mieszkańcom dostępu do ko-
rzystania z usług publicznych 
drogą elektroniczną z wyko-
rzystaniem bezpiecznego pro-
filu zaufanego, dzięki budowie 
nowoczesnego i zinformaty-
zowanego e-urzędu w Raciążu 
poprzez zastosowanie nowo-
czesnych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych. 
Nasi mieszkańcy będą mogli 
złożyć wniosek o dowód czy 
zapłacić za wodę lub podatek, 
uzyskać zezwolenia, czy zareje-
strować działalność gospodar-
czą. Co więcej będziemy mogli 
zająć się sprawami dotyczący-
mi odpadów komunalnych czy 
świadczenia usług społecznych. 
Każdy interesant będzie miał 
możliwość m.in. pobrania i 
przesyłania stosownych do-
kumentów czy zadania pytań 
pracownikom urzędu. Korzyści 
i możliwości dla mieszkańców 
będzie wiele, a to wszystko już 
wkrótce.

Termomodernizacja  - wyłanianie 
wykonawcy

W ostatnim czasie ogłosili-
śmy drugi przetarg na realizację 
zamówienia pn. „Termomoder-
nizacja oraz poprawa efektyw-
ność energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gmi-
nie Miasto Raciąż”. Realizacja 
projektu zakłada termomoder-

nizację siedmiu bu-
dynków użyteczności 
publicznej w Racią-
żu, tj. Szkoły Podsta-
wowej, Miejskiego 
Przedszkola, Ochot-
niczej Straży Pożarnej, 
Urzędy Miejskiego, 
Hali Sportowej, bu-
dynku przy ul. Kiliń-
skiego 21, w którym 
znajduje się MOPS i 
Biblioteka Publiczna 
oraz Miejskiego Cen-
trum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszar-
da Kaczorowskiego w 
Raciążu. Realizacja 

projektu zakłada zwiększenie 
efektywności energetycznej w 
budynkach użyteczności pu-
blicznej, co umożliwi uzyskanie 
oszczędności zużycia energii, 
przynosząc optymalizację kosz-
tów jej zużycia. To już drugi 
przetarg ogłoszony na realizację 
tego projektu. Pierwszy został 
unieważniony ponieważ złożo-
ne oferty swą ceną przewyższały 
znacząco kwotę jaką zamierza-
liśmy przeznaczyć na realizację 
zadania. (Więcej informacji do-
tyczących II przetargu – str. 5)

Rok wyzwań
Obecny rok nie jest dla nas 

łatwy. Zaczynamy go ze znisz-
czonymi przez zimę bardziej 
niż zwykle drogami. Drogi 
gruntowe przemiękły i cięż-
ko się po nich poruszać. Na 
wszystko trzeba  czasu, pienię-
dzy i odpowiednich do napraw 
warunków. Pracujemy nad 
tym systematycznie, proszę o 
cierpliwość i zrozumienie. Nie 
wszystko da się zrobić od razu, 
ale na pewno drogi są  uspraw-
niane i naprawiane na tyle, aby 
możliwy był na nich normal-
ny ruch. Jak będzie to tylko 
możliwe, ruszą prace nad od-
budową dróg. Aktualnie prio-
rytetową sprawę mają drogi i 
pozyskanie środków od Woje-
wody na ten cel, by dokończyć 
realizację założonych wcześniej 
działań. Odbyłem w tej spra-

wie spotkania w Raciążu i w 
Warszawie. Dzięki środkom od 
Wojewody Mazowieckiego już 
udało się wyremontować więk-
szość chodników w południo-
wej części miasta. Przed nami 
rewitalizacja miasta – ulic i 
podwórek, parków, budynków 
miejskich. To ogromne wzywa-
nia i zapotrzebowanie na środ-
ki. Przed nami także wykupy 
gruntów pod ulice już wyzna-
czone w planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Dalsze 
remonty mieszkań komunal-
nych i budynków. To zadania, 
które są ogromne dla każdego 
samorządu miejskiego, szcze-
gólnie dla Raciąża, gdzie re-
alizujemy zadania, które inne 
gminy zrobiły już lata temu. 
Dobrze, że w poprzednich la-
tach udało mi się na dużą część 
z tych zadań uzyskać dofinan-
sowania zewnętrzne, bo inaczej 
nigdy nie byłoby nas stać na 
ich realizację.

Służba zdrowia
Przez wiele lat sytuacja w 

służbie zdrowia w Raciążu była 
tragiczna. Mało lekarzy, kiep-
skie warunki leczenia w znisz-
czonym i zaniedbanym budyn-
ku. Dzięki moim decyzjom i 
Rady Miejskiej okazało się, że 
można leczyć się w dobrych 
warunkach. Budynek ośrodka 
zdrowia został wyremontowa-
ny. Mamy dwa funkcjonujące 
w mieście prywatne zakłady 
podstawowej opieki zdrowot-
nej, które udzielają bezpłatnych 
świadczeń w ramach umowy 
z NFZ.  Zawalczyliśmy i uda-
ło się też w Raciążu utrzymać 
poradnię rehabilitacyjną, która 
była przeznaczona do likwi-
dacji. Jednocześnie miasto nie 
musiało wydawać pieniędzy na 
remonty i przestało dopłacać do 
funkcjonowania ośrodka zdro-
wia.

Wyremontowaliśmy też we 
własnym zakresie stację karetek 
pogotowia w Raciążu. Jestem 
głęboko zaniepokojony pomy-
słem, aby w Raciążu stacjono-

wała karetka wyłącznie z ratow-
nikami, bez obsługi lekarskiej. 
Nie podoba mi się ten pomysł, 
jestem mu głęboko przeciwny.  
Dla zaoszczędzenia pieniędzy 
pozbawia się ratowniczej obsłu-
gi lekarskiej mieszkańców Ra-
ciąża i okolic. Protestuję prze-
ciwko takim decyzjom. Ciągle 
NFZ ani Szpital Płoński nie 
zrealizował nocnej pomocy le-
karskiej w Raciążu. Ponownie  
wnioskuję o nocną pomoc le-
karską w Raciążu – tym razem 
w akcję włączyła się także gmina 
Raciąż. Walczmy o to razem, 
bo nigdy nie wiadomo, kiedy 
i komu taka pomoc będzie po-
trzebna.

Jeżeli mają Państwo uwagi 
dotyczące funkcjonowania służ-
by zdrowia w Raciążu, proszę o 
kontakt w urzędem. Już przeka-
zaliśmy uwagi mieszkańców do 
poradni dotyczące wystawiania 
recept tylko przez kilka go-
dzin w ciągu dnia oraz o trud-
nościach z zapisami w okresie 
szczytu zachorowań a także spo-
sobu obsługi pacjentów podczas 
zapisów do lekarzy.

Zapraszamy do korzystania z usług 
samorządu

Zapraszam do korzystania 
z oferty zajęć w MCKSiR w 
Raciążu. Rodziców zachęcam 
do zapisywania dzieci do Miej-
skiego Przedszkola. Zapraszam 
także do udziału w organizowa-
nych przez miasto wydarzeniach 
miejskich. W najbliższym czasie 
czeka nas III Festiwal Muzyki 
Tanecznej, obchody ustano-
wienia konstytucji 3 maja, na-
stępnie dzień dziecka, jarmark 
i dożynki oraz wiele innych, o 
których będziemy Was na bie-
żąco informować. Udział w wy-
darzeniach to doskonała okazja 
do rozrywki, miłego spędzania 
czasu w gronie rodzinnym, ale 
także i przede wszystkim okazja 
do integracji społecznej.

Wielkanocny czas
Z okazji Zmartwychwsta-

nia Pańskiego życzę wszystkim 
mieszkańcom Raciąża i czytel-
nikom „Pulsu Raciąża, Babosze-
wa i okolic” aby na czas Świę-
ta Paschy w waszych sercach 
rodzinach i domach zagościła 
radość, spokój i wielka nadzieja 
odradzającego się życia. Zdro-
wych, pogodnych świąt Wielka-
nocnych, przepełnionych wiarą 
nadzieją i miłością oraz serdecz-
nych spotkań  w gronie rodziny 
i przyjaciół. Jako ludzie, wszy-
scy cały czas szukamy szczęścia. 
I właśnie szczęścia z okazji tych 
najważniejszych dla katolików 
świąt życzę Wam i Waszym bli-
skim. Trzymajmy się razem i 
przeżywajmy pogodnie te naszą 
wspólnotę nie tylko w te świą-
teczne dni, ale także na co dzień 
przez cały rok.

Słowo Burmistrza 
Miasta Mariusza 
Godlewskiego
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23 marca br. odbyła się sesja Rady 
Gminy Baboszewo. Baboszewscy Rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie podziału 
Gminy Baboszewo na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz licz-
by radnych wybieranych do Rady Gmi-
ny Baboszewo w każdym okręgu wybor-
czym oraz uchwałę w sprawie podziału 
gminy na obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic i siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych. Podjęcie 
pierwszej z nich związane jest z wejściem 
w życie 31 stycznia 2018 roku ustawy z 
dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektó-
rych organów publicznych (Dz. U. z 
2018r., poz. 130), która obliguje radę do 
jej podjęcia w terminie 60 dni od dnia 
wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 31 
marca 2018 roku. Dotychczasowe okręgi 
i obwody, ich numery i granice oraz sie-
dziby obwodowych komisji wyborczych 
pozostają bez zmian.

 Radni dokonali zmian w uchwa-
le dotyczącej mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz  Wieloletnim Programie Go-
spodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Baboszewo na lata 2015-2020. 
Zmiany podyktowane były konieczno-

ścią włączenia nowo wybudowanego bu-
dynku mieszkalnego z lokalami socjalny-
mi w Cywinach Dyngunach do zasobu 
mieszkaniowego gminy.  

 Rada podjęła również uchwałę 
w sprawie określenia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie gminy Baboszewo w 2018 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, odła-
wianie bezdomnych zwierząt, obligato-
ryjną sterylizację albo kastrację zwierząt 
w schroniskach dla zwierząt, poszukiwa-

nie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
usypianie ślepych miotów, wskazanie 
gospodarstwa rolnego w celu zapew-
nienia miejsca dla zwierząt gospodar-
skich, zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. Tego-
roczny program przewiduje  kontynu-
ację, zaproponowanej po raz pierwszy 
w ubiegłym roku przez Wójta Tomasza 
Sobeckiego, możliwości adopcji przez 
mieszkańców odłowionych psów. 

 Podczas sesji rozpatrzono tak-
że skargę złożoną na działalność Wójta 
Gminy Baboszewo uznając ją za bezza-
sadną. Skarżący podnosił w skardze pro-
blem oświetlenia przystanku autobuso-
wego, ewentualnego jego przeniesienia, 
a także problem spożywania alkoholu na 
przystanku w miejscowości Goszczyce 
Średnie. 

 W porządku obrad pojawiły się 
również punkty dotyczące zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej, a także 
zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. 
W planach wieloletnich zwiększono o 20 

530 zł środki z przeznaczeniem na zada-
nie Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administra-
cji i geoinformacji. Ponadto zmniejszo-
no środki na zadaniach inwestycyjnych: 
„Budowa budynku mieszkalnego z lo-
kalami socjalnymi w Cywinach Dyngu-
nach” - (55 tys. zł.) i „Przebudowa drogi 
gminnej w Galominie” -9 678 zł. 

 Po stronie dochodów wprowa-
dzono dotację w kwocie 178 749,00 zł 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Roz-
budowa ścieżki pieszo – rowerowej po-
przez budowę oświetlenia w miejsco-
wości Sokolniki Nowe”. Na dochody 
wprowadzono środki z tytułu dotacji 
celowej z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego na dofinansowanie remon-
tu zabytkowej drewnianej ciesielskiej 
bramy z 1917 roku w miejscowości 
Dziektarzewo (10 tys. zł) i  wyposażenie 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy 
świetlicy wiejskiej w Goszczycach Śred-
nich (10 tys. zł). Wprowadzono również 
kwotę 104  606,00 zł tytułem wpływu 
kary umownej od wykonawcy budowy 
budynku w Cywinach Dyngunach w 
związku z nieterminowym wykonaniem 
inwestycji. 

 Wydatki zwiększono: o  5 tys. zł 
z przeznaczeniem na zakup materiałów 
do napraw przydomowych oczyszczalni 
ścieków, o 11 tys. zł na zakup działki w 
miejscowości Pieńki Rzewińskie, a także 
o 35 tys. zł na zapewnienie opieki bez-
domnym zwierzętom. Ponadto zmiany 
zarówno w dochodach, jak i wydatkach 
związane były z pismami Wojewody 
Mazowieckiego dotyczącymi zmian w 
planach dotacji celowych dla Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

ANITA GROSZYK

BEATA WIECHOWSKA

Baboszewo – aktualności

Czas na zasłużony 
odpoczynek

22 marca br. licznie zgromadzeni 
pracownicy UG w Baboszewie, GOPS-
-u, ZWIK-u oraz Gminnej Biblioteki 
Publicznej dziękowali Paniom: Wandzie 
Laszeckiej i Grażynie Markowskiej za 
wieloletnią współpracę.  Pani Wanda 
Laszecka odeszła z pracy w Świetlicy 
Środowiskowej w związku z przejściem 
na emeryturę z początkiem lutego, na-
tomiast Pani Grażyna Markowska pra-
cownica Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przejdzie na emeryturę z po-
czątkiem kwietnia. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 

Paniom za sumienność i zaangażowanie, 
za trud i wysiłek codziennej pracy, za 
dyspozycyjność, lojalność i uczciwość, 
za profesjonalizm, za udaną współpracę, 
za życzliwą atmosferę i przyjazne uspo-
sobienie, za rzetelność, pogodę ducha i 
dobre rady.

Życzymy dużo zdrowia oraz spełnie-
nia niezrealizowanych planów. 

WÓJT GMINY BABOSZEWO TOMASZ SOBECKI Z 

PRACOWNIKAMI

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ BARBARA KOCIUBER Z PRACOWNIKAMI

KIEROWNIK ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

KRZYSZTOF KRUSZEWSKI Z PRACOWNIKAMI

DYREKTOR  GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

MAŁGORZATA BUGAJEWSKA Z PRACOWNIKAMI

11 MARCA -Dzień Sołtysa  

Rola 
współczesnego 
sołtysa 

Jeszcze kilkanaście lat temu sołtys 
postrzegany był jako inkasent podatko-
wy. Jego rola sprowadzała się w zasadzie 
jedynie do rozwożenia mieszkańcom 
wsi nakazów płatniczych podatku. Dziś 
rola sołtysa nabrała innego wymiaru. 
Jest menadżerem, liderem reprezentują-
cym sołectwo, łącznikiem między gmi-
ną a mieszkańcami. Uczestniczy w se-
sjach rady gminy, a także w jej pracach, 
nie posiada jednak prawa do głosowa-
nia. Dobry sołtys potrafi zaktywizować 
i zintegrować lokalną społeczność do 

realizacji wspólnych celów. Z pewnością 
należy do nich sołtys sołectwa Mystko-
wo – Pan Mariusz Kocieński, który z 
wielkim zaangażowaniem i determina-
cją dba o swoją miejscowość. Między 
innymi dzięki jego staraniom Szkoła 
Podstawowa w Mystkowie jest wizytów-

ką miejscowości, a plac wokół szkoły zo-
stał wyposażony w nowe urządzenia do 
zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Nie-
zwykle zaangażowana w swoje zadania 
jest także Pani Beata Piotrowska – soł-
tys sołectwa Goszczyce Średnie. Dzięki 
jej staraniom oraz Pani Edyty Babeckiej 
(opiekun świetlicy wiejskiej w Goszczy-
cach Średnich) w miejscowej świetlicy 
są organizowane różne imprezy integra-
cyjne dla dzieci a także dorosłych miesz-
kańców. 

Rolę sołtysów docenia rok rocznie 
samorząd gminny, pamiętając o sołty-
sach w dniu ich święta. Za ich ciężką 
pracę i działania na rzecz mieszkań-
ców Wójt Tomasz Sobecki oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Sławomir 
Goszczycki podziękowali sołtysom 
podczas marcowej sesji, wręczając im 
drobne upominki. 

BEATA WIECHOWSKA 

Okręgi i obwody wyborcze bez zmian

 XXXIX sesja Rady Gminy Baboszewo
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Burmistrz Miasta Raciąż zachęca do kupna nieruchomości przy ul. 
Kilińskiego 56/2

WYCIĄG  Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ

O  TRZECIM   PRZETARGU    USTNYM  NIEOGRANICZONYM

 na sprzedaż lokalu użytkowego  o pow. 128,00 m² położonego w  budynku 
wielorodzinnym w Raciążu przy ul. Kilińskiego 56/2 wraz z przypadającym 
na ten lokal udziałem wynoszącym 1280/4130  w prawie własności działki 
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewid. 1592/4  o 
pow. 0,0415 ha oraz w  częściach wspólnych budynku i urządzeń, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 
Dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony został budynek , 
w którym znajduje się przedmiotowy lokal Sąd Rejonowy w Płońsku IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1L/00032862/4.
 
Cena wywoławcza  – 170.000,00 zł 
Wysokość wadium  –  17.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2018 roku o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, pl. Adama  Mickiewicza 17, pokój 
nr 28 (sala ślubów).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, 09-140 Raciąż, pl. A. Mickiewicza 
17, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Raciążu 
www.miastoraciaz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
bip.um.raciaz.asi.pl. 

 Szczegółowe informacje o można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Raciążu, 
09-140 Raciąż pl. Adama Mickiewicza 17, pokój nr 11, tel. (23) 679-11-63 
wew.38, 
w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                BURMISTRZ MIASTA RACIĄŻ

                                                                                /-/ MARIUSZ JERZY GODLEWSKI

II Przetarg na termomodernizację budynków użyteczności 
publicznej w Raciążu

Termomodernizacja coraz bliżej
Projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektowności energetycz-
nej w Gminie Miasto Raciąż”  realizowany w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 za-
kłada zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej, co umożliwi uzyskanie oszczędności zużycia energii, przynosząc 
optymalizację kosztów jej zużycia.

Urząd Miejski w Raciążu ogłosił drugi przetarg na realizację za-
mówienia pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energe-
tycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. 
Realizacja projektu zakłada termomodernizację siedmiu budynków 
użyteczności publicznej w Raciążu, tj. Szkoły Podstawowej, Miej-
skiego Przedszkola, Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędy Miejskiego, 
Hali Sportowej, budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym znajduje 
się MOPS i Biblioteka Publiczna oraz Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.

Jak? Gdzie? Kiedy?
Oferty na realizację powyższego zamówienia można składać do 

Urzędu Miejskiego w Raciążu do dnia 4 kwietnia 2018r. do godz. 
10.00. A otwarte zostaną w siedzibie zamawiającego 4.04.2018r. 
o godz. 10.15 w pokoju nr 28 (sala ślubów) Urzędu Miejskiego w 
Raciążu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz sposobu 
składania ofert znaleźć można na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Raciążu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Raciążu

I przetarg unieważniono
Ogłoszony przetarg jest już drugim na realizację niniejszego 

projektu. Pierwszy został unieważniony, ponieważ złożone – dwie 
– oferty swą ceną przewyższały znacząco kwotę jaką Gmina Mia-
sto Raciąż zamierzała przeznaczyć na jego realizację. Gmina Mia-
sto Raciąż zamierzała przeznaczyć na realizację przedmiotu zamó-
wienia 7 167 778,98 zł brutto, zaś najniższa cena zaproponowana 
przez wykonawców, którzy złożyli oferty to 9 496 407,54zł brutto.

W ostatnim czasie w me-
diach społecznościowych poja-
wiła się informacja, że na tere-
nie gminy Raciąż (w okolicach 
Pólki Raciąż) znaleziony został 
zmaltretowny piesek. Urząd 

Miejski w Raciążu skontaktował 
się z osobami, które go znalazły, 
w celu ustalenia szczegółowych 
informacji zdarzenia. Wszyst-
kie istotne dane przekazane zo-
staną policji w celu znalezienia 

sprawcy bestialskiego zachowa-
nia w stosunku do psa. Sprawa 
jest badana i weryfikowana czy 
jest prawdziwa czy to fakenews, 
które w ostatnim czasie często 
pojawiają się w różnego rodzaju 
mediach.

Jeśli jednak zdarzenie jest 
prawdą to nie możemy pozwo-
lić by takie sytuacje się powta-
rzały, a sprawcy takich zacho-
wań nie ponosili konsekwencji. 
Zwierzęta, a przede wszystkim 
psy są przyjaciółmi człowieka. 
Nie chcemy, by takie okrut-
ne zachowania się powtarzały. 
Dbajmy o nasze zwierzęta, a 
wszystkie osoby posiadające 
informacje o znęcaniu się nad 
nimi prosimy o kontakt z poli-
cjantami z Komisariatu Policji 
w Raciążu. Maltretowanie zwie-
rząt jest karalne, a na pewno nie 
może zostać bezkarne.

UM RACIĄŻ 

Zmaltretowany pies na terenie gminy Raciąż

Stop przemocy wobec zwierząt

14 marca w budynku MCKSiR w Raciążu 
odbyła się debata ewaluacyjna dotyczą-
ca bezpieczeństwa mieszkańców mia-
sta i gminy Raciąż. W czasie spotkania 
przedstawiono stan realizacji wniosków 
z zeszłorocznej raciąskiej debaty. Zapre-
zentowano też aplikację Moja Komenda i 
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Na debacie z mieszkańcami mia-
sta i gminy spotkali się policjanci oraz 
przedstawiciele lokalnego samorządu. 
Komendant Komisariatu Policji w 
Raciążu kom. Andrzej Mikołajewski 
w czasie spotkania przedstawił stan 
bezpieczeństwa na terenie powiatu i 
na terenie działania miejscowej jed-
nostki Policji. Omówił również w jaki 
sposób zrealizowane zostały wnioski 
zgłoszone przez mieszkańców w cza-
sie poprzedniej debaty społecznej.
Wnioski przedstawiono

Poruszono temat dotyczący pro-
blemu dewastacji mienia po byłej 
szkole przy ul. Kilińskiego ( pozosta-
jącej w zarządzie Starostwa i Gminy 
żydowskiej). W powyższej sprawie 
skierowano pismo do Starostwa Po-
wiatowego w Płońsku  na podstawie 
którego właściciel  budynku zamuro-
wał otwory  w budynku na poziomie 
parteru. Zagadnienie to pozostaje 
w zainteresowaniu funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w Raciążu. W 
codziennej służbie dokonywane są w 
tym miejscu kontrole porządku pu-
blicznego. 

Rozmawiano także na temat na-
ruszania zakazu zatrzymywania przy 
ul. Błonie. Powyższy   postulat jest 
realizowany     podczas służb WRD 
KPP Płońsk i KP Raciąż pełnionych 
na terenie miasta Raciąż. 

Dyskutowano również o zanie-
czyszczaniu klatek schodowych w 
budynkach mieszkalnych na osie-
dlu przy ul. Piłsudskiego. Problem 
został zgłoszony do administrato-
ra budynku tj. Prezesa Spółdzielni 

Mieszkaniowej, który zobowiązał 
pracowników porządkowych do zgła-
szania wszelkich stwierdzonych nie-
prawidłowości.   Powyższe zagrożenie 
jest uwzględniane w zadaniach w ra-
mach codziennej służby patrolowej i 
obchodowej. 

Poruszano także temat dewastacji 
mienia w parku miejskim   przy ul. 
Parkowej. Od  czasu ostatniej debaty 
tj. 14 czerwca 2017 roku nie stwier-
dzono aktów wandalizmu, uszkodze-
nia mienia na terenie parku miejskie-
go przy ulicy Parkowej.  Policjanci KP 
w Raciążu podczas codziennej służby 
kontrolują rejon parku w różnych 
godzinach, reagując na popełniane 
wykroczenia. 

Jednym z tematów debaty było tak-
że naruszanie zakazu wjazdu na teren 
MZS w Raciążu. W powyższej sprawie 
skierowano pismo do Urzędu Miejskie-
go w Raciążu, celem rozważenia  zmiany 
organizacji ruchu w tym rejonie  lub też 
zastosowanie szlabanu elektronicznego   
i udostępnienie kart wjazdowych tyl-
ko osobom uprawnionym.   W rejonie 
Szkoły Podstawowej przeprowadzone 
są przez policjantów doraźne kontrole 
przestrzegania   przepisu dotyczącego 
zakazu wjazdu tj. niestosowania się do 
znaku  „B-2”.  W ostatnich 3 latach na 
terenie szkoły i terenie przyległym nie 
odnotowano zdarzeń drogowych.

Rozmawiano także o demoraliza-
cja nieletnich, spożywaniu alkoholu 
i paleniu papierosów. Przedmiotowa 
problematyka   jest w zainteresowa-
niu   funkcjonariuszy KP Raciąż w 
ramach Prewencji Kryminalnej.   W 
roku 2017 roku ujawniono 5 przy-
padków demoralizacji nieletnich   o 
czym powiadomiono Sąd Rejonowy 
w Płońsku Wydział III Rodziny i 
Nieletnich. W ramach   profilakty-
ki społecznej , przeprowadzane są 
spotkania   z młodzieżą , na których 
omawiana jest szkodliwość spożywa-

nia alkoholu, papierosów , substancji 
psychotropowych oraz inne przejawy 
demoralizacji. 

Poruszano także problem z bra-
kiem psychologa, poradni rodzinnej 
na terenie miasta Raciąż. Z informa-
cji przekazanej z Urzędu Miejskiego 
w Raciążu wynika, że w najbliższym 
czasie nie jest planowane utworzenie 
Poradni   Rodzinnej.   Mieszkańcy 
mogą korzystać   z pomocy psycho-
logów w Poradni „Szansa” przy ul. 
Mławskiej. 

Kolejnym tematem debaty było 
oznakowanie umożliwiającej wyjazd 
na ul. Mławska ( z terenu osiedla przy 
ulicy Piłsudskiego 2). W powyższej 
sprawie skierowano pismo do Urzędu 
Miejskiego, celem rozważenia zmiany 
organizacji ruchu w postaci   usunię-
cia znaku „nakaz jazdy w prawo” i 
umożliwienie wjazdu na Plac Adama 
Mickiewicza.

Podczas debaty rozmawiano także 
o naprawie nawierzchni na ul. 11 Li-
stopada. Ulica 11 Listopada znajduję 
się w ciągu drogi powiatowej   3743 
w relacji Raciąż-Koziebrody.  Z posia-
danych informacji wynika , że w dniu 
23 lutego 2018 roku została podpi-
sana umowa na sfinansowanie  prze-
budowy drogi powiatowej. Termin 
realizacji inwestycji przewiduje się od 
kwietnia 2018r. do maja 2019r. 

Debatowano także o podwyższe-
niu dozwolonej prędkości   w terenie 
zabudowanym ( ul. Zawoda, Cie-
ciersk,   ul. Mławska, Pólka Raciąż). 
Wniosek dotyczący zmiany   obszaru 
zabudowanego na terenie miejscowo-
ści Pólka Raciąż został zrealizowany 
poprzez zmianę  obowiązywania zna-
ków D-42 i D-43 ( obszar zabudowa-
ny i koniec obszaru zabudowanego). 
Nie ma możliwości realizacji powyż-
szego wniosku w miejscowości Cie-
ciersk oraz na ul. Mławskiej i Zawoda. 

REDAKCJA ZA INFO KPP PŁOŃSK

Debata ewaluacyjna o bezpieczeństwie w Gminie Miasto Raciąż i Gminie Raciąż

Porozmawiali o bezpieczeństwie
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Gmina Baboszewo planuje 
przygotowanie i złożenie wnio-
sku aplikacyjnego w ramach 
działania 4.3: Redukcja emi-
sji zanieczyszczeń powietrza 
RPO WM na projekty związa-

ne z wymianą starych kotłów, 
pieców, urządzeń grzewczych 
wykorzystujących paliwa stałe 
na źródła ciepła spalające bio-
masę lub wykorzystujące pali-
wa gazowe w gospodarstwach 

domowych. Dofinansowaniu 
podlegać będą także instalacje 
odnawialnych źródeł energii, 
wspierające system grzewczy w 
budynkach mieszkalnych. W 
ramach projektu gmina zapro-

jektuje, zakupi i następnie za-
instaluje instalacje i urządzenia 
w budynkach mieszkalnych, 
których właściciele podpiszą 
stosowną umowę z gminą. 

Podstawowym warunkiem 
realizacji projektu jest uzyska-
nie przez gminę dofinansowania 
UE. Dopiero po jego uzyskaniu 
nastąpi faza realizacji projektu, 
w tym wyłonienie Wykonawcy, 
pobieranie wkładu finansowe-
go od mieszkańców i następnie 
zaprojektowanie, zakup i mon-
taż instalacji w poszczególnych 
budynkach prywatnych. Szaco-
wany okres realizacji projektu: 
2019 r. Wkład własny miesz-
kańców: 20% kosztów zakupu 
i instalacji wybranych przez 
mieszkańców rozwiązań tech-

nicznych.
Przed uzyskaniem dofinan-

sowania UE gmina Baboszewo 
nie będzie pobierać jakichkol-
wiek wkładów finansowych ze 
strony mieszkańców. Jedynym 
warunkiem zgłoszenia budynku 
prywatnego i następnie uczest-
nictwa w projekcie będzie pod-
pisanie umowy partnerskiej z 
gminą. Termin podpisywania 
umów z mieszkańcami – kwie-
cień/maj 2018 r. Szczegóły 
przedstawimy wkrótce na stro-
nie internetowej https://www.
gminababoszewo.pl/ oraz na 
tablicach ogłoszeń.

Jak widać na spotkania in-
formacyjne, podczas których 
zostały omówione najważniejsze 
warunki techniczne, organiza-

cyjne i finansowe związane z 
realizacją projektu przybyło 
wielu mieszkańców. 

Spotkanie poprowadzili 
zaproszeni eksperci współ-
pracujący z Gminą Babo-
szewo, Pan dr inż. Grzegorz 
Maśloch ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie 
oraz Pan mgr inż. Mateusz 
Berger z Polskiej Izby Ener-
gii Odnawialnej i Efektyw-
nej Energetyki.

TOMASZ SOBECKI

WYMIANA STARYCH KOTŁÓW, PIECÓW, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 
WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWA STAŁE  NA EKOLOGICZNE - dofinansowanie 80%
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W ostatnim czasie w Szczecinku 
odbyły się Mistrzostwa Polski FTS 
w Tańcach Latynoamerykańskich, 
w których udział wzięła mieszkan-
ka Raciąża Weronika Kujawa. Sam 
udział w mistrzostwach to nieby-
wały sukces. A dla nas historyczny 
moment, ponieważ po raz pierwszy 
mieliśmy swoją reprezentantkę na 
zawodach o takiej randze. 

Mistrzostwa odbyły się w 
Szczecinku 24 – 25 lutego. We-
ronika wystąpiła wśród 41 par 
najlepszych par z Polski. Pary 
podzielone zostały na 4 grupy, 
każda z par w poszczególnych 
grupach (które były zmienne w 
zależności od tańca) zatańczy-
ła 5 tańców – samba, cha cha, 
rumba, paso doble i jive  – W 
Mistrzostwach wystąpiły pary 
o najwyższej klasie tanecznej. 
Nie każdy mógł wziąć udział 
w turnieju. Trzeba było przejść 
kwalifikacje – musiałam wysłać 
informację o posiadanych prze-
ze mnie umiejętnościach i zdo-
bytych osiągnięciach, jak np. 
zdobyte przeze mnie Mistrzo-
stwo Województwa Mazowiec-
kiego. Za każdy wykazany suk-
ces przyznawana była konkretna 
liczba punktów i tylko parom z 
największą ich ilością udało się 
zakwalifikować do udziału w 
Mistrzostwach Polski. To trener 
występuje w naszym imieniu ze 
zgłoszeniem, ale najważniejsze 
są posiadane umiejętności – 
gdybym nie posiadała dodatko-
wych osiągnięć nie udałoby mi 
się zakwalifikować. – jak mówi 
Weronika.

Tańce oceniało 9 sędziów z 
areny międzynarodowej, byli 
z Łotwy, Finlandii, Włoch, 
Ukrainy, Danii, Macedonii i 3 
sędziów z Polski. Każdy z nich 
wybierał, która para według 
niego powinna przejść dalej.  
Weronika zajęła 28 miejsce, co 
jest wielkim sukcesem zważyw-
szy na jej młody wiek. – Przy-
gotowania do Mistrzostw nie 
były łatwe. Na co dzień jeżdżę 
na treningi do Warszawy 2 razy 
w tygodniu, a po podjęciu de-
cyzji o udziale w Mistrzostwach 
uczestniczyłam w nich 4 razy w 
tygodniu. Wychodzę ze szkoły i 
od razu jadę na trening do War-
szawy, a przecież cały czas cho-
dzę do szkoły. Lekcje odrabiam 
przy lampce w samochodzie lub 
po powrocie do domu, przez 
co bardzo późno chodzę spać. 
Bywam przemęczona. Często 
treningi były także w sobotę. 
Dodatkowo trenuję z trenerką 
personalną – Magdaleną Ko-
walską z Płońska, która poma-
gała mi budować kondycję, po-
nieważ w ostatnim czasie była 
niezwykle ważna. Wspólnie z 

moim partnerem tańczyliśmy 
dopiero od 3 miesięcy i występ 
na mistrzostwach wymagał od 
nas ogromnego zaangażowania, 
ponieważ w większości inne 
pary, które brały udział w Mi-
strzostwach tańczyły ze sobą od 
kilku lat. – wspomniała Wero-
nika.

Hobby, ale także ciężka praca
Weronika to nastolatka dla 

której taniec to ogromna pasja 
- przynosi powody do radości, 
a rodzicom także do dumy. 
Tańczy już od 9 lat. W tańcach 
latynoamerykańskich osiągnę-
ła już najwyższą krajową kla-
sę A. Jednak zapowiada, że na 
tym nie zamierza poprzestać. 
– Swoją przygodę z tańcem roz-
poczęłam w klubie Akcent pro-
wadzonym przez Pana Krzysz-
tofa Langiewicza w Raciążu, to 
właśnie od Niego nauczyłam się 
pierwszych kroków i jeździłam 
na pierwsze zawody i turnieje. 
Niestety partner, z którym tań-
czyłam zrezygnował i musiałam 
zmienić klub. Nowego partne-
ra znalazłam w klubie Feeling 
w Warszawie i to właśnie tam 
tańczę już od 4 lat. Zaczynałam 
mając klasę taneczną C, dość 
szybko udało mi się zakwalifi-
kować do kolejnej klasy B. Part-
ner, z którym udało mi się to 
osiągnąć również zrezygnował. 
Z kolejnym już udało mi się 
awansować do najwyższej klasy 
tanecznej – A. Jednak i z tym 
partnerem musiałam się rozstać, 
ponieważ był niski, co niezbyt 
dobrze prezentowało się na tur-
niejach a dodatkowo był ode 
mnie 5 lat starszy, a na turnie-
jach niezwykle ważny jest wiek, 
bo kwalifikuje do odpowiedniej 
kategorii wiekowej – musiałam 
rywalizować z dorosłymi kobie-
tami, które są ode mnie o wiele 
dojrzalsze tanecznie. Dodatko-
wo rzec można, że im się jest 
młodszym tym lepiej, bo wiele 
można jeszcze osiągnąć. Trener 
podjął decyzję, że już wspólnie 
osiągnęliśmy to co można było 
i zaproponował mi kolejne-
go partnera z mojego klubu, z 
którym wystąpiłam na Mistrzo-
stwach. – opowiada Weronika. 

Dziewczyna stawia przed 
sobą kolejne wyzwania. Chcia-
łaby osiągnąć międzynarodo-
wą klasę taneczną S w tańcach 
latynoamerykańskich, co jest 
niezwykle trudne. A także - jeśli 
znajdzie odpowiedniego partne-
ra – wrócić do tańców standar-
dowych i awansować w nich do 
klasy A. 

Wytrwałość w przygotowaniach
Treningi, zawody, turnieje – 

to ogromna praca Weroniki, ale 
także spore poświęcenie i zaan-
gażowanie całej rodziny. Przy-
gotowania do każdego turnieju 
to ciężkie wyzwanie – samo 
malowanie i czesanie to blisko 
3 godziny. Czasochłonny jest 
również dojazd na turnieje, po-
nieważ odbywają się one zwykle 
w miejscowościach oddalonych 
od Raciąża kilkaset kilometrów. 
Weronika startuje głównie - w 
tych organizowanych w północ-
nej Polsce. Same przygotowania 
wymagają niezwykle dużo za-
angażowania, a Weronika po-
święca także mnóstwo czasu na 
treningi.

Dziewczyna mówi, że nikt 
nie jest w stanie sobie wyobra-
zić jak wielkiego zaangażowania 
i pracy taniec wymaga. Zdoby-
wane tytuły oraz udział w mi-
strzostwach to wielkie wyzwa-
nia, ale także osiągnięcia. Taniec 
Weroniki to już nie tylko pasja 
to już praca. Weronika planuje 
także przygotowywanie się do 
kolejnych Mistrzostw Polski, 
które odbędą się za rok. Zatem 

głównym celem przygotowu-
jącym do tego będzie udział w 
turniejach typu: Open i Grand 
Prix, które pozwolą jej pozyskać 
dodatkowe punkty w kwalifika-
cji na mistrzostwa, a także da-
dzą kolejne osiągnięcia i tytuły. 
Planuje brać udział także w tur-
niejach międzynarodowych.

Weronika jest bardzo 
wdzięczna rodzicom i docenia 
ich trud w rozwój swojej pasji 
– Dziękuję swoim rodzicom, bo 
to co osiągnęłam było możliwe 
dzięki ich pomocy i wsparciu. 

Jestem wdzięczna za to, że fi-
nansują moją pasję, bo jest ona 
bardzo kosztowna. Wiele zna-
czy dla mnie to, że tata godzi 
swoją pracę zawodową z moim 
tańcem i wozi mnie na wszyst-
kie treningi i turnieje. Zarówno 
mama, jak i tata angażują się w 
pełni i robią wszystko co w ich 
mocy, żebym mogła spełniać 
swoją pasję. To jest niesamowi-
te, że mogę na nich polegać. – 
mówi.

Weronika zamierza studio-
wać, bo jak mówi – nauka jest 
najważniejsza. Jednak szkoda 
by było czasu i zaangażowania 
włożonego w taniec, zatem We-
ronika planuje otworzyć własną 
szkołę tańca, w której mogłaby 
uczyć innych a także przygoto-
wywać ich do udziału w zawo-
dach i turniejach, w których 
sama bierze obecnie udział.

Biorąc pod uwagę mło-
dy wiek Weroniki, jej pasję i 
ogromne zaangażowanie jeste-
śmy przekonani, że wiele jesz-
cze osiągnie. Na tak wysokim 
poziomie jak ona w naszym 
mieście nie trenuje nikt.  Re-
dakcja Pulsu życzy zaś samych 
sukcesów i realizacji założonych 
celów.

PAULINA ADAMIAK

Weronika Kujawa uczestniczka Mistrzostw Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich 

Taniec moja pasja
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Ja informowaliśmy w poprzednim 
numerze prawie 40 tys. zł dofinanso-

wania Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przyznało działającemu przy Urzędzie 

Gminy w Baboszewie 
Stowarzyszeniu Sporto-
wo-Turystyczno-Ekolo-
gicznemu „SET”. Dofi-
nansowanie pochodzi ze  
środków Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów 
na realizację w 2018 
roku zajęć sportowych 
dla uczniów - Program 
powszechnej nauki pły-
wania „Umiem pływać”. 
225 uczniów ze szkół dla 

których organem prowadzącym jest 
Gmina Baboszewo, od trzech tygodni 
uczy się pływać. Zajęcia nauki pływania 
odbywają się w 15-osobowych grupach, 
pod czujnym okiem instruktorów nauki 
pływania oraz opiekunów. Dzieci chęt-

nie korzystają ze wszystkich dostępnych 
atrakcji. Efekty nauki już widać. Nie-
którzy uczniowie już po kilku lekcjach 
zaczęli samodzielnie pływać. W realiza-
cję zadania chętnie angażują się rodzice, 
którzy sprawują  opiekę nad dziećmi.  

BEATA WIECHOWSKA

Mały projekt, duży uśmiech dzieci

Baboszewo – umiem pływać 
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Weekend majowy kojarzy nam się z 
odpoczynkiem i ciekawymi impre-
zami. W Raciążu atrakcji tego dnia 
na pewno nie zabraknie! Miejskie 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda zaprasza na dobre roz-
poczęcie weekendu majowego! Już 
30 kwietnia na targowicy miejskiej w 
Raciążu odbędzie się Majówka Raciąż 
2018 – III Festiwal Muzyki Tanecznej.

30 kwietnia najlepsza za-
bawa czeka nas w Raciążu. 
Tego dnia od godziny 17.00 
na raciąskiej scenie wystąpią 
najlepsze zespoły disco polo. 
Planowane są koncerty zespo-
łów: After Party, Baeyr Full, 
Markus P., Kordian, Smash. 
Zatem zatańczyć i zaśpiewać 
będzie można do m.in. utwo-

rów: „Majteczki w kropeczki”, 
„Ona lubi pomarańcze”, „Kici, 
kici miał”, „Dziewczyna z gór”, 
„Taka idealna” i wiele, wiele 
innych świetnych kawałków. 
Wystąpią także DJ Piotrek 
oraz zespół WooW. Ponadto 
w tym dniu planowane są ani-
macje sceniczne oraz zabawy i 
konkursy dla dzieci. Ponadto 

będą dmuchańce i inne formy 
zabawy i rekreacji. Serdecznie 
zapraszamy! Więcej informacji 
już w kolejnym numerze Pulsu 
oraz na fanpage MCKSiR w 
Raciążu.

Gdzie kupić bilety?
Bilety w cenie 12 zł (cena 

obowiązuje tylko w przedsprze-

daży, w dniu koncertu cena bile-
tu wyniesie 15 zł) można będzie 
nabyć w sekretariacie MCKSiR 
przy ul. Parkowej 14 w Racią-
żu już od początku kwietnia. 
Planowana jest także sprzedaż 
w innych miejscowościach w 
regionie, o czym informować 
będziemy na bieżąco na fanpage 
Miejskiego Centrum Kultury w 
Raciążu. W dniu imprezy tj. 30 
kwietnia bilety można będzie 
kupić w kasach na miejscu im-
prezy – targowisku miejskim w 
Raciążu przy ul. 19 stycznia.

MCKSIR RACIĄŻ

Mężczyźni w Raciążu nie zapo-
mnieli o Dniu Kobiet. W Miejskim 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu odbył się koncert właśnie 
z tej okazji. Wystąpił zespół Pectus 
ze swoimi najlepszymi kawałkami. 
Była wspaniała zabawa, a wieczór 
zaczął się od miłej niespodzianki  - 
każda z Pań przybyłych na koncert 
otrzymała kwiatka. 

Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego to miejsce wy-
jątkowych imprez. 10 marca na 
tamtejszej scenie odbył się kon-
cert zespołu Pectus. Koncerty z 
okazji dnia kobiet powoli wpi-
sują się w kalendarz raciąskich 
imprez muzycznych. Także w 
tym roku, Panie mogły świę-
tować swój dzień w Raciąskim 
Centrum Kultury. A chętnych 
było nie mało, wyprzedano 
wszystkie bilety. Akustyczny 
koncert zespołu Pectus okazał 
się strzałem w dziesiątkę

To co chciałbym Ci dać
W sobotni wieczór muzycy 

zabrali słuchaczy we wspaniałą 

podróż. Zespół Pectus zagrał 
najlepsze swoje kawałki. Pu-
bliczność bawiła się przy utwo-
rach królujących na listach prze-
bojów, m.in. „Barcelona”, „To 
co chciałbym Ci dać”, „Jeden 
moment” czy „Szkoła marzeń”. 
Prezentowane utwory były zna-
ne – jak się okazało – wszystkim 
uczestnikom. Wszyscy przybyli 
na koncert śpiewali wraz z ze-
społem. Klaskali w takt muzyki 
i z wielkim entuzjazmem reago-
wali na piosenki. Bracia Szcze-
panikowie uświetniali swój wy-
stęp historiami i anegdotkami z 
życia. Opowieści przypadły do 
gustu uczestnikom. A muzycy 
wspomnieli, że ich utwory opar-
te są na prawdziwych historiach 
z życia. Bo jak twierdzą życie 
pisze najpiękniejsze scenariusze, 
które stanowią doskonałą wenę 
do tworzenia utworów, a one 
zaś niosą cudowne przesłanie

Z myślą o kobietach
Zainteresowanie koncertem 

było ogromne. Sala MCKSiR 
wypełniona była po brzegi. 
Większą część publiczności tego 

dnia stanowiły, co zrozumiałe, 
kobiety. To na ich cześć zorgani-
zowano 1,5-godzinny koncert.  
Po występie zainteresowanie ze-
społem braci Szczepaników nie 
zmniejszyło się ani na moment. 
Długa kolejka fanów ustawiła 
by kupić płyty i dostać autogra-
fy od gwiazd. Artyści chętnie 
pozowali do zdjęć z uczestnika-
mi koncertu. 

Celebrowanie Dnia Kobiet 
rozpoczęła się już na samym 
wejściu. Każda z przybyłych 
na koncert Pań otrzymała ko-
lorowego wiosennego tulipana. 
Zaplanowana niespodzianka 
była miłym zaskoczeniem dla 
wszystkich kobiet. 

Każdy, kto chce przypo-
mnieć sobie ten wyjątkowy 
wieczór zapraszamy na FB 
Miejskiego Centrum Kultury 
Raciąż. Jest fotorelacja i film z 
koncertu wraz z fragmentami 
wywiadu z zespołem Pectus. 

A cały wywiad z zespołem 
będzie można przeczytać już w 
następnym numerze Pulsu! Szu-
kajcie nas przed majówką!

PAULINA ADAMIAK

Pectus na Dzień Kobiet

30 kwietnia – noc disco polo -  tylko w Raciąż – Majówka Raciąż 2018! Zapraszamy!

III Festiwal Muzyki Tanecznej w Raciążu
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"Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. 
I pierwszy promień bliskiej wiosny. 
Dzień bez kłopotów i bez trosk. 
Dużo radości. 

Dla mamy, Pani, dla dziewczynek, 
W domu, w przedszkolu, na wycieczce. 
Każdego dnia dobry uczynek - 
To jest od chłopców upominek"

8 Marca   to wyjątkowy dzień w roku. 
Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie 
kobiety,  zarówno te duże, jak i te małe. 

 W Przedszkolu w Baboszewie 
odbyła się szczególna uroczystość pod 
hasłem: Przedszkolaki dawniej i dziś. 
Wszystkie Panie -  pracujące w przed-
szkolu oraz zaproszone na uroczystość  
Mamy, Babcie, dziewczynki z niecierpli-
wością czekały na  występ. W tym dniu 

głównymi  aktorami byli chłopcy mali 
i duzi - wszak w każdym mężczyźnie 
mieszka dusza chłopca... Na początek  
wszyscy "mali mężczyźni"  z przedszkola, 
ubrani odświętnie złożyli Paniom życze-
nia i  zaśpiewali "Sto lat". Następnie był 
występ chłopców z najstarszej grupy  i 
cudowne "Bolero dla Pań" w wykonaniu 
Jakuba Chyczewskiego. Tę część występu 
przygotowała nauczycielka 6 - latków, 
p. Jolanta Gryszpanowicz.  Następnie  
chłopcy - Jakub Chyczewski, Maciej 
Chyczewski, Jakub Chądzyński i Michał 
Goszczycki zatańczyli układ przygotowa-
ny wraz z mamami - dla wszystkich Pań. 
Ten występ został nagrodzony gromkimi 
brawami.

 Dziesięć lat temu, a może 
więcej,  do Przedszkola w Baboszewie 
uczęszczał Adrian Werle. Był  cichym i 

nieśmiałym chłopcem.  Okazało się, że 
Adrian jest uzdolniony muzycznie.  A 
dziś, po latach postanowił zaśpiewać dla 
wszystkich zebranych. W swoim reper-
tuarze posiada piosenki dla dzieci oraz 
hity znane z telewizji. Zachęcał wszyst-
kich do klaskania,  śpiewania i do wspól-
nej zabawy. Występ Adriana spotkał się 
z dużym zainteresowaniem widowni i 
sprawił wszystkim ogromna radość.

 Dwadzieścia lat temu, a może 
więcej, do naszego przedszkola uczęsz-
czał  Daniel Chojnowski. Dzisiaj to tata 
Nikoli, uczęszczającej do szkoły podsta-
wowej oraz   Filipka z II grupy, ale tak-
że  muzyk z zespołu "Sami Swoi". Pan 

Daniel zaprosił zebranych do wspólnej 
zabawy w pociąg,  w "Kaczuchy"  i oczy-
wiście wspólnego śpiewania i klaskania 
przy piosence  "Oczy zielone".  Wspól-
ną uroczystość zakończyliśmy brawami i 
podziękowaniami dla wszystkich wyko-
nawców. 

Każda  Pani obecna na naszej uroczy-
stości  otrzymała kwiaty i uśmiechy od 
chłopców. Wszystkie dzieci otrzymały 
lizaki i podziękowania. Święto Kobiet, 
które corocznie obchodzimy w naszym 
przedszkolu, to doskonały sposób na 
integrację przedszkola ze środowiskiem  
lokalnym.

JANINA MACIKOWSKA
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W Przedszkolu w Baboszewie co 
roku obchodzimy  Dzień Słońca 
(ang. Sun-Earth Day)  . Celem świę-
ta jest upowszechnienie wiedzy na 

temat Słońca oraz jego wpływie na 
Ziemię. Święto zostało ustanowio-
ne przez Europejską Agencję Ko-
smiczną (ESA) i NASA. Po raz pierw-

szy Międzynarodowy Dzień Słońca 
był obchodzony w 2007 roku.

 15 marca 2018r nauczy-
cielki przedszkola przygotowa-
ły uroczystość, która miała na 
celu:

- uświadomienie roli Słońca, 

powietrza i wody dla rozwoju 
roślin i życia na Ziemi;

- przedstawienie zjawiska 
następstwa dnia i nocy;

- uświadomienie dzieciom 
teorii, że „Ziemia krąży wokół 
Słońca”;

- posługiwanie się pojęciami 
związanymi z kosmosem: Układ 
Słoneczny, planeta, gwiazda.

W tym dniu wszyscy ubra-
liśmy się na żółto.  Dzieci na-
zywały żółte przedmioty w sali, 
dzieci młodsze wykonywały 
"żółte" prace plastyczne. Star-
szaki wykonały plastyczne prace 
zbiorowe na temat: "Słońce daje 
życie.....", "Co szkodzi warstwie 
ozonowej" oraz "Jak chronić się 
przed szkodliwym promienio-
waniem".  Obejrzeliśmy prezen-
tację multimedialną dotyczącą 
Układu Słonecznego i lotów ko-
smicznych. Potem były zagadki 
słowne o tematyce kosmicznej. 
Nasze spotkanie zakończyli-
śmy wspólnym śpiewem weso-
łej piosenki ,,Słoneczko nasze" 
oraz tańcem w korowodzie.

JANINA MACIKOWSKA

Wieści z przedszkola

Pierwszy Dzień Wiosny
"Kiedy pierwsze promienie ogrzeją wreszcie świat,
Kiedy ziemia się zbudzi i zrodzi pierwszy kwiat,
Kiedy ptaków radosny usłyszysz wreszcie śpiew,
Kiedy liście zielone pojawią się wśród drzew.
Wtedy możesz być pewien, 
że nadszedł ten czas
i znów wiosna odwiedziła nas!"

21 marca 2018r przedszkolaki z Baboszewa wyszły na spacer w 
poszukiwaniu Wiosny.

 Każda grupa zabrała Marzannę - zimową pannę, aby ostatecz-
nie  pożegnać Zimę.

Po drodze, w ogródkach dzieci  widziały zwiastuny wiosny: kro-
kusy, przebiśniegi  oraz  zauważyły klucz lecących żurawi. To znak, 
że wiosna jest tuż, tuż...

JANINA MACIKOWSKA

Baboszewskie słoneczka 

Dzień Słońca w Przedszkolu w Baboszewie
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Darmowe 
warsztaty 
rękodzielnicze

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych na zajęcia 
z rękodzieła prowadzone przez 
Monikę Wasiak w Miejskim 
Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorow-

skiego w Raciążu. Warsztaty 
odbywają się: dla dzieci – we 
wtorki o godz. 14.00 i w środy 
o godz. 15.00 oraz dla seniorów 
we wtorki o godz. 15.00

Chcesz robić cudeńka z 
wikliny? A może wazoniki czy 
piękne obrazki na talerzykach? 
Nic trudnego przyjdź na zaję-
cia z rękodzieła. Zapraszamy 
dzieci, młodzież dorosłych i se-
niorów. Każdy znajdzie coś dla 

siebie. A warsztaty prowadzo-
ne przez Monikę zawsze są cie-
kawe. Różnorodność technik i 
form każdemu przypadnie do 
gustu. 

Gwarantujemy miesiąc bez-
płatnych zajęć, świetną zabawę 
i ręcznie robione cudeńka! Za-
praszamy. Więcej informacji 
w sekretariacie MCKSiR oraz 
pod numerem 23 679 10 78.

MCKSIR

Serdecznie zapraszamy do 
zapisywania dzieci do Przed-
szkola Miejskiego w Raciążu. 
Prowadzony jest nabór do grup 
wiekowych. Przyjmujemy dzie-
ci w wieku od 3 do 6 lat. Na-

sze przedszkole pracuje w godz. 
6.30 – 16.30. Przedszkole jest 
niedawno wyremontowane, a 
w planach mamy kolejne mo-
dernizacje. Przy przedszkolu do 
wykorzystania jest plac zabaw. 

Zapraszamy do zgłasza-
nia dzieci nie tylko z Miasta 
Raciąż, ale także z gmin są-
siednich. Nasze przedszkole 
jest otwarte i przyjazne dla 
każdego dziecka. Czekamy na 
Wasze zgłoszenia! Zapisy oraz 
więcej informacji pod nume-
rem tel. 23 679 10 49

MP RACIĄŻ

Miejskie Przedszkole zaprasza maluchy w swe progi!

Nabór do przedszkola trwa

Monika Wasiak - rękodzielniczka z 
klubu robótek ręcznych „BabyRo-
bią”, na co dzień instruktor zajęć w 
Miejskim Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Raciążu - potrafi stwo-
rzyć prawdziwe cuda za pomocą 
papierowej wikliny i krepiny. Naj-
większe zainteresowanie wzbudzi-
ła wykonana przez nią Pani Zając, 
którą można oglądać na wystawie 
wielkanocnej w raciąskiej bibliotece

Swoją przygodę z rękodzie-
łem Monika zaczęła wiele lat 
temu, kiedy jej syn był jeszcze w 
gimnazjum. - Pomogłam synowi 
zrobić pracę na zajęcia. Spodo-
bało mi się to i zaczęłam próbo-
wać coś stworzyć sama, najpierw 
podpatrując w internecie prace 
innych – wspomina. - Zrobi-
łam wózek z papierowej wikliny 
i była to pierwsza praca, którą 
pamiętam. Byłam z niej bardzo 
dumna. A później, gdy nabra-
łam już wprawy zaczęłam łączyć 
różne techniki i materiały.

Setka prac, inspiracje, praca 
twórcza

Monika Wasiak stworzyła 

niezliczoną ilość prac. Najczę-
ściej wyplata z papierowej wikli-
ny, krepiny, czy bibuły. Stworzy-
ła m.in. kosze z wikliny i krepiny, 
zające wielkanocne, wózeczki, 
osłonki na butelki, ozdoby świą-

teczne, imieninowe, weselne i 
wiele, wiele innych.

Inspiracji szuka niemal 
wszędzie. – Przeglądam inter-
net, podpatruję na blogach, 
oglądam filmiki instruktażo-

we, czytam. Mam mnóstwo po-
mysłów, tylko czasu mało – opo-
wiada. - Podczas wyplatania, na 
które poświęcam kilka godzin 
dziennie, najczęściej po pracy, 
relaksuję się i odpoczywam. 

Każda wykonana przez Mo-
nikę Wasiak praca jest starannie 
wykonana, dopracowana w naj-
drobniejszym szczególe. – Na 
początku tworzę poszczególne 
elementy z papieru (rurki),  z 
których wyplatam swoje prace, a 
gotowy przedmiot maluję farbą 
w spreju. Gdy wyschnie ozda-
biam, dołączam elementy z kre-
piny, wstążki lub koronki. Lubię 
łączyć materiały - dodaje.

Największym atutem ręko-
dzieła Moniki jest pomysło-
wość, kreatywność, kolorystyka 
i samo wykonanie. Żeby wyko-
nać tak piękne prace trzeba nie 
tylko włożyć w to dużo wysił-
ku, ale mieć przede wszystkim 
talent. Rękodzielniczka uważa, 
że przy odrobinie chęci każdy 
mógłby spróbować swoich sił w 
tym kierunku. – To prawda, że 
rękodzieło wymaga dużo cierpli-
wości i wytrwałości. Nie należy 
się jednak przejmować, kiedy na 
początku coś nam nie wychodzi. 
Z czasem nabiera się wprawy – 
radzi, tym którzy chcieli by na-
uczyć się wyplatać z papierowej 
wikliny.

Plany na przyszłość
Rękodzieło Moniki można 

oglądać na lokalnych jarmarkach 
i kiermaszach. Razem z klubem 
robótek ręcznych „BabyRobią” 
planuje wziąć udział w kolej-
nych wystawach połączonych 
z warsztatami. W przyszłości 
chciałaby zdobywać nowe umie-
jętności i poszerzać swoją wie-
dzę. - Na pewno nie zrezygnuję 
z rękodzieła, to nie tylko moja 
praca, ale przede wszystkim pa-
sja. Sprawia mi przyjemność i 
daje dużo satysfakcji – dodaje na 
koniec.

Przy okazji, chcielibyśmy za-
prosić wszystkie dzieci z przed-
szkola i szkoły podstawowej do 
naszej biblioteki na wystawę rę-
kodzieła. Będzie można zrobić 
sobie zdjęcie z zającem wielka-
nocnym wykonanym przez Pa-
nią Monikę. Serdecznie zapra-
szamy! 

MARIANNA GÓRALSKA

Rękodzieło - praca i pasja w jednym

Zając z papierowej wikliny
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Marzec w Bibliotece cieszył się licz-
nymi wydarzeniami. Odbywały się 
spotkania, wystawy, przedstawie-
nia. Każdy czytelnik i odwiedzający 
mógł znaleźć coś dla siebie.

Spotkanie z cyklu „Pytaj jeśli 
jeszcze możesz i masz kogo”.

Po raz kolejny odbyło się 
w bibliotece spotkanie z cyklu 
„Pytaj jeśli jeszcze możesz i masz 
kogo”. Wzięło w nim udział kil-
kanaście osób zainteresowanych 
historią Raciąża. Pan Stani-
sław Mączewski podzielił się z 
uczestnikami spotkania swoimi 
wspomnieniami związanymi z 
II wojną światową i wczesnych 
czasów powojennych.

Wspomnienia są zbierane do 
książki opisującej historię Ra-
ciąża, okolic oraz mieszkańców 
tych terenów z czasów przedwo-
jennych, wojennych i powojen-
nych. Wszystkich chętnych do 
dzielenia się wspomnieniami 
zapraszamy do Biblioteki.

Przedszkolaki w bibliotece
Po raz kolejny odbyły się 

lekcje biblioteczne dla dzie-
ci z Miejskiego Przedszkola 
w Raciążu. Tematem zajęć 
były zwierzęta na wsi i dzikie 
zwierzęta. Wykonane podczas 
przedszkolaków prace można 
było oglądać na wystawie w 
oknie biblioteki.

Dzień Kobiet w bibliotece
Z okazji Dnia Kobiet 

uczniowie klas II a i I b Szko-
ły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu, pod 
okiem nauczycielek  Ewy Ki-
sielewskiej i Anity Rogowskiej, 
przygotowali przedstawienie pt. 
„Dla Kobiet”. Na uroczystość 
zostały zaproszone wszystkie Pa-
nie z naszego miasta. Nie zabra-
kło pięknych laurek, kwiatów i 
życzeń.

Wystawa wielkanocna
Od połowy marca w Biblio-

tece można oglądać wystawę 
Wielkanocną. Swoje rękodzieło 
wystawiły Panie z klubu robó-

tek ręcznych „BabyRobią”. Na 
wystawie można zobaczyć m.in. 
prace na szydełku, na drutach, z 
bibuły, papierowej wikliny, kre-
piny, orgiami modułowe i wiele 
innych. Serdecznie zapraszamy! 

Dzień Poezji
21 marca obchodzony był 

Światowy Dzień Poezji. Z tej 
okazji biblioteka przygotowała 
wystawę wierszy różnych po-
etów m.in. Zbigniewa Herber-
ta, Wojciecha Młynarskiego, 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej. Wystawę można oglądać 
do końca miesiąca. Zapraszamy!

MARIANNA GÓRALSKA

Wieści z Biblioteki Publicznej w Raciążu

Nowości w bibliotece
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Dzień Języka Ojczyste-
go obchodziliśmy w naszej 
szkole 23. lutego. W ramach 
obchodów dziewczęta z klas 
trzecich gimnazjalnych w stro-
jach wróżek i królewien czy-
tały  baśnie przedszkolakom i 
uczniom klas I-III.  Następnie 
odbył się apel, na którym po 
krótkiej części informacyjnej  
przystąpiliśmy do przeprowa-
dzenia i rozstrzygnięcia kil-
ku atrakcyjnych konkursów.                                                                                                                                       
     W rywalizacji klasowej na 
transparent promujący język 
polski uczniowie wykazali się 
zaangażowaniem i pomysło-
wością. W kategorii klas I-III 
najładniejszą pracę przygoto-
wała klasa II. W kategorii klas 
IV-VI zwyciężyła klasa V przed 
VI i IV. W kategorii klasa VII 
i klasy gimnazjalne wygrali 
gimnazjaliści z  klasy II. Kolej-
ne miejsca zajęli uczniowie z 
klasy IIIB ,  VII i III A.  Tra-
dycyjnie już w Dniu Języka Pol-
skiego rozstrzygnięto konkurs 
dla uczniów o tytuł  "Mistrza 
Ortografii 2018". Trzeci rok z 
rzędu zwyciężył Bartek Groszyk 
z klasy VI. W klasach starszych 
mistrzynią okazała się Ola Za-

cieska z  IIIB. Nasi "Mistrzowie 
Ortografii 2018 ", pisząc dyk-
tando, nie popełnili ani jednego 
błędu.

Publiczność zgromadzona 
na sali gimnastycznej również 
dość aktywnie uczestniczyła           
w rywalizacji w ramach konkur-
su na najładniejszy kostium po-
staci literackiej. Najpiękniejsze 
kostiumy przygotowali: Michał 
Ordak z klasy I, Marta Gajew-

ska i Miłosz Fibrand z klasy II 
oraz  Kasia Bilińska z   V. Naj-
starsi uczniowie naszej szkoły 
rywalizowali w konkursie wie-
dzy o języku polskim. Najwięk-
szą wiedzą wykazali się gim-
nazjaliści: Natalia Kulasiewicz 
z klasy III A, Adam Podlecki 
z   II, Robert Masiak z   IIIB  i 
Mikołaj Pasierowski z   VII.  
Szkolne święto języka polskiego 
było  okazją do zaprezentowa-
nia projektu edukacyjnego pt. 
"Krzyżacy" Henryka Sienkie-
wicza bogactwem wiedzy o śre-
dniowieczu"  przygotowanym 
przez uczniów klasy II gimna-
zjalnej. Mogliśmy obejrzeć pre-
zentacje multimedialne poświę-
cone powieści, średniowieczu i 
obyczajom średniowiecznym. 
Powieść Sienkiewicza zainspi-
rowała chłopców  do opracowa-
nia gry planszowej "Potyczki z 
Krzyżakami". Autorzy projektu 
przedstawili scenę pojedynku 
rycerskiego i średniowieczny 
taniec kender z elementami in-
nych tańców. Nie zabrakło też 
współczesnej humorystycznej 
scenki na podstawie "Krzyża-
ków".

Dzień Języka Ojczystego  
minął w miłej, radosnej atmos-
ferze. Zwycięzcy konkursów 
otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, książki i drobne upominki.

EWA KOCIUBER

Atrakcyjne konkursy rozstrzygnięte

Dzień Języka Ojczystego w SP w Polesiu
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Turnieje sportowe, konkursy, przed-
stawienia - te i inne ciekawe wyda-
rzenia odbywały się w marcu w Ra-
ciąskiej Szkole Podstawowej.

Turniej o Mistrza Powiatu w 
Koszykówce

Finał odbył się 1 marca i po-
przedzony był eliminacjami w 
dwóch grupach po cztery zespoły. 
Nasza drużyna zajmując 2 miej-
sce w grupie awansowała do Fina-
łu. W rywalizacji o tytuł Mistrza 
Powiatu uczestniczyły 4 szkoły: 
- PGP – Płońsk, - SP 1 Płońsk, 
- SP 4 Płońsk, - SP Raciąż. Tur-
niej rozgrywany był systemem ,, 
każdy z każdym ‘’. Po zaciętej ry-

walizacji nasi chłopcy zdobyli III 
miejsce.

Skład drużyny: Banaszewski 
Jakub – 3c, Ambrochowicz Piotr 
– 3a, Kapela Adam – 3a, Sujkow-
ski Szymon – 3a, Sadowski Jakub 
– 3b, Kuźniewski Jakub – 3a, 
Komorowski Adam – 3c, Pawlak 
Eryk – 3a, Chmielewski Kacper 
– 3a. Opiekun – Olgerd Wszał-
kowski.

I MIEJSCE W DEKANACIE
1 marca w Szkole Podstawo-

wej w Drobinie odbył się drugi 
etap konkursu  biblijnego ze zna-
jomości Ewangelii wg św. Mate-
usza. Naszą szkołę reprezentowa-
li: Wojciech Bojanowski z kl. Vb  

i Julia Kosińska z kl. Vc. Wojciech 
Bojanowski zajął I miejsce w de-
kanacie raciąskim i tym samym 
zakwalifikował się do etapu die-
cezjalnego w Płocku. Uczniów do 
konkursu przygotowywała pani 
A. Wróblewska. 

Tego dnia odbył się również 
konkurs o świętym Stanisławie 
Kostce. Przedstawicielami na-
szej szkoły byli Julia Bylińska z 
kl. VIIb i Michał Bojanowski z 
kl. VIIc. Uczniów do konkursu 
przygotowywała pani E. Roma-
newicz.

Z WIZYTĄ W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
6 marca uczniowie klasy I a 

byli z wizytą w bibliotece szkol-
nej. Zapoznali się z biblioteką, 
pracą pani bibliotekarki, regu-
laminem biblioteki, zasadami 
obchodzenia się z książką. Na-
stępnie złożyli ślubowanie na 
czytelnika i wypożyczyli swoje 
pierwsze książki. Na koniec 
spotkania pani bibliotekarka 
wręczyła uczniom pamiątkowe 
zakładki do książek.

Rozgrywki o Mistrzostwo 
Powiatu w Piłce Koszykowej w 
Płońsku

6 marca nasza drużyna zdo-
była I miejsce w Powiecie, po-
dobnie jak za poprzednich lat. 
W rywalizacji uczestniczyły tylko 
3 zespoły: SP Raciąż, - SP Dzie-
rzążnia, - SP4 Płońsk.  W takiej 
samej kolejności zakończyły 
się też zawody. Mistrz powiatu 
płońskiego, czyli nasz zespół, dn. 
09.03.2018r. reprezentować bę-
dzie powiat w zawodach Rejono-
wych w Strzegowie.

Skład drużyny: Berent Małgo-
rzata – 7a, Chądzyńska Natalia – 
2b, Niksa Oliwia – 7a, Dębkow-
ska Natalia – 3c, Mazuchowska 
Patrycja – 3a, Witkowska Maja 
– 3a, Gburczyk Laura – 7c, Kru-
szewska Aleksandra – 3b, Kalman 
Maja – 3a, Włodarska Aleksandra 
– 2a, Maćkiewicz Patrycja – 7a. 
Opiekun; Olgerd Wszałkowski.

KONKURS PLASTYCZNY
Szkolne koło PCK było orga-

nizatorem konkursu plastycznego 

dla klas I - III SP ,, Ładny uśmiech 
mamy, bo o zęby dbamy".  Celem 
konkursu było promowanie wła-
ściwej higieny jamy ustnej.

Uczniowie wyróżnieni w kon-
kursie: kl. I a Oliwia Karwowska, 
kl. I b Roksana Bańka, kl. II a 
Mateusz Hajn, kl. II b Adam Du-
miński, kl. III a Kinga Morawska.

Dyplomy i nagrody zostały 
wręczone wyżej wymienionym 
uczniom dnia 7 marca 2018 r.

Gratulujemy !

DLA KOBIET
8 marca 2018 r.  uczniowie 

klasy I b i II a, pod okiem pań 
nauczycielek Ewy Kisielewskiej i 
Anity Rogowskiej, przygotowa-
li przedstawienie ,,Dla Kobiet" , 
które obyło się w Bibliotece Pu-
blicznej w Raciążu. Na uroczy-
stość zostały zaproszone wszystkie 
Panie z naszego miasteczka. Dzie-
ci przygotowały również piękne 
laurki, które po przedstawieniu 
wręczyły wszytskim paniom.

SP RACIĄŻ

W przedszkolu dzieciaki z pewno-
ścią nie mogą narzekać na nudę. W 
marcu nie zabrakło niezapomnia-
nych atrakcji. Odbywały się ciekawe 
wydarzenia, wycieczki, przedsta-
wienia i koknursy.

Wycieczka do biblioteki
6 marca przedszkolaki wraz 

z opiekunami grup wybrały 
się na wycieczkę do Biblioteki 
Publicznej w Raciążu. Podczas 
lekcji bibliotecznej dotyczącej 
zwierząt na wsi i dzikich zwia-
rząt dzieci wykonały koloro-
wanki, które zostały zaprezen-
towane na wystawie w oknie 
biblioteki oraz zapoznały się z 
księgozbiorem o zwierzętach 
dla dzieci.

Dzień kobiet małych i dużych
8 marca z okazji Dnia Ko-

biet dzieci z naszego przedszko-
la składały życzenia i wręczały 
laurki Paniom w sklepach i 

innych instytucjach miejskich, 
m.in. w banku, na poczcie, w 
bibliotece czy w urzędzie miej-
skim.

Kino sferyczne
9 marca w naszym przed-

szkolu gościliśmy mobilne kino 
sferyczne. Dzieci miały niepo-
wtarzalną okazję obejrzeć film 

wewnątrz kopuły w 
technice 3D. To były 
niezapomniane wra-
żenia.

I olimpiada 
matematyczna  w 
przedszkolu

14 marca odby-
ła się I olimpiada 
matematyczna. Ce-
lem olimpiady było rozwijanie 
zainteresowań i umiejętności 
matematycznych, rozwijanie 
logicznego myślenia, a tak-
że kształtowanie odporności 

emocjonalnej do pokonywania 
trudności. W zadaniach wzięli 
udział reprezentanci wszystkich 
grup wiekowych.

MP RACIĄŻ

Wieści z Miejskiego Przedszkola w Raciążu

Marzec u przedszkolaków

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Raciążu

Sportowy marzec
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Dnia 6 marca 2018 roku w biblio-
tece szkolnej w Polesiu odbyło się 

„Pasowanie na czytelnika” uczniów 
z klasy I Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brodeckiego pod na-
zwą „W krainie książki”.

W uroczystości bi-
bliotecznej wzięły udział 
dzieci z klasy pierwszej 
wraz z wychowawczynią 
Panią Anną Rosińską, 
Dyrektor Szkoły Pan 
Wiesław Kupniewski, 
nauczyciel bibliotekarz 
Pani Agata Sosnowska, 
rodzic jednej uczennicy 
Pani Anna Morawska 
oraz uczennice z klasy 
2 Gimnazjum: Maria 
Szymańska, Edyta Ma-
łachowska, Aleksandra 
Dąbkowska i Patrycja 

Grabowska.
 Celem spotkania było 

utrwalenie swobodnego korzy-
stania ze zbiorów i pomieszczeń 
bibliotecznych, wdrażanie do 
właściwego zachowania się w 
bibliotece oraz przyciągnięcie 
najmłodszych uczniów do bi-
blioteki, która powinna im się 
kojarzyć z miejscem radosnym, 
pełnym niespodzianek i nowych 
wiadomości.

Nauczyciel bibliotekarz 
wspólnie z Gimnazjalistkami 
przygotował dla uczestników 
„pasowania na czytelnika” wy-
stęp artystyczny oraz zabawy 
czytelnicze. Na uroczystość bi-

blioteczną dziewczęta z klasy 
drugiej Gimnazjum przebrały 
się za postaci z bajek. Recyto-
wano dzieciom znane i lubiane 
wiersze Jana Brzechwy oraz Ju-
liana Tuwima, rozpoznawano 
tytuły baśni po przedstawio-
nych rekwizytach, odczytywano 
„prośby książki” i przypomnia-
no uczniom zasady korzystania 
z biblioteki oraz rozwiązywano 
zagadki i wspólnie składano 
przyrzeczenie czytelnicze do-
tyczące czytania i szanowania 
książek wypożyczonych z bi-

blioteki szkolnej. Po czym Dy-
rektor Szkoły wręczył dzieciom 
pamiątkowe dyplomy i zakładki 
do książek. 

Na zakończenie uroczystości 
nauczyciel bibliotekarz podzię-
kował za udział i wspólną zaba-
wę dzieciom z klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej, uczenni-
com z klasy drugiej Gimnazjum 
oraz pozostałym widzom, a na-
stępnie zaprosił uczniów do wy-
pożyczenia książek. W wyborze 
książki pomagały postaci z ba-
jek.  AGATA SOSNOWSKA

16 marca 2018 r. to nowatorska 
lekcja historii w wykonaniu Grupy 
Artystycznej "Rekonstrukto", w której 
uczestniczyli uczniowie klas IV- VII. 
Podczas spotkania zaprezentowano: 
stroje z XVIII, XIX i pocz. XX wieku, 
kolekcję replik broni używanej przed i 
podczas powstań narodowych oraz w 
trakcie I wojny światowej, ekwipunek 
i uzbrojenie ówczesnych żołnierzy. Bar-
dzo wartościowe były informacje do-
tyczące powstań, sytuacji Polski przed 
zaborami czy też roli i legendy marszał-
ka Piłsudskiego. Uczniowie aktywnie 
uczestniczyli w tej szczególnej lekcji, 
wykonując poszczególne zadania. Za-
pewne wielu zdobyło cenną wiedzę lub 
też ją usystematyzowało. 

WICEDYREKTOR SZKOŁY JOANNA GISZCZAK 

Grupa Artystyczna Rekonstrukto

Pokaz historyczny "Ku niepodległej " 

W krainie książki

Pasowanie na czytelnika w Polesiu
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Wystawa w Zespole Szkół  
w Raciążu

Wielkie Polki 
wciąż żywe
Bieżący rok jest szczególny dla nas, 
Polaków. W listopadzie będziemy 
świętować setną rocznicę odzy-
skania niepodległości. W związku 
z tym, Starostwo Powiatowe w 
Płońsku zainicjowało szereg imprez 
i wydarzeń okolicznościowych. Do 
projektu przyłączył się także Zespół 
Szkół w Raciążu. 

Nawiązując do niedawno 
obchodzonego Dnia Kobiet, 
13 marca bieżącego roku zo-
stała otwarta wystawa pt. "Bez 
kobiet nie byłoby Polski". Eks-
pozycja powstała ku pamięci 

Polek, które miały znaczący 
wpływ na historię naszego kra-
ju i emancypację kobiet. Celem 
organizatorów było przybliżenie 
ich życiorysów, osiągnięć, a tak-
że ciekawostek i mało znanych 
faktów. Wszystkie wspomnia-
ne informacje zostały zawarte 
na udekorowanych tablicach, 
stanowiących edukacyjną część 
wydarzenia. Co ciekawe, twór-
cy postanowili... wskrzesić wiel-
kie Polki. W ich role wcieliły 
się uczennice klas licealnych. 
W trakcie inscenizacji, będą-
cej interaktywnym elementem 
wystawy, opowiadały o swoim 
życiu, rodzinie, karierze, miło-
snych perypetiach, najmilszych 
wspomnieniach, a także o dzia-
łaniach na rzecz Ojczyzny, po-

święceniu i odwadze. Na scenie 
pojawiły się: Maria Skłodowska-
-Curie (Dominika Pałyga), He-
lena Modrzejewska (Agnieszka 
Wielgolaska), Eliza Orzeszkowa 
(Fatma Oukal), Aleksandra Pił-
sudska (Karolina Kowalewska), 
Urszula Ledóchowska (Natalia 
Radecka), Maria Konopnicka 
(Weronika Milewska), Maria 

Wittek (Marta Szelągiewicz), 
Anna Henryka Pustowójtówna 
(Izabela Antoszewska), Emi-
lia Plater (Weronika Kujawa) i 
Wanda Gertz (Ala Ługowska). 
Organizatorkami wystawy były: 
Aneta Chyczewska, Justyna 
Ratkowska i Beata Kasicka. Ko-
ordynatorem całego wydarzenia 
był Andrzej Kowalski. 

Jak mówią same realizator-
ki: "Wystawa powstała z myślą 
o tym, byśmy nie zapomnieli o 
ich sile, mądrości, poświęceniu 
i odwadze. Dzięki nim możemy 
dziś śmiało powiedzieć, że jeste-
śmy kobiety pracujące - żadnej 
pracy się nie boimy".

KAROLINA KOWALEWSKA

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

Warto się 
uczyć!
Uczennice Zespołu Szkół w Raciążu, 17-let-
nia Karolina Kowalewska z Liceum Ogólno-
kształcącego i 18-letnia Weronika Wójtewicz 
z Technikum Ekonomicznego, udowadniają, 
że warto się systematycznie uczyć. Dzięki pil-
nej nauce udało im się zdobyć stypendium od 
premiera. 

Zarówno dla Karoliny, jak i Weroniki 
jest to pierwsze stypendium. Żeby je uzy-
skać należało otrzymać na koniec roku 
szkolnego wysoką średnią ocen. Karolina 
uzyskała średnią 4,75, Weronika średnią 
5,0.

- Trzeba się uczyć mądrze – radzi 
Karolina. – Nie wystarczy samo tzw. 
„zakuwanie”, trzeba rozumieć to, czego 
się uczymy. Czasem trzeba w to włożyć 
trochę ciężkiej pracy, dużo czytać, pisać. 
Jeśli nas to interesuje to zapominamy, że 
jest to trudne i czerpiemy z tego przyjem-
ność. A wtedy nauka daje zadowolenie, 
nie jest tylko przykrym obowiązkiem.

- Przede wszystkim należy się syste-
matycznie uczyć przez cały rok, nie od-
kładać niczego na potem, bo jeśli zrobią 
nam się zaległości ciężej będzie je nadro-
bić – dodaje Weronika. 

Obie stypendystki na naukę prze-
znaczają kilka godzin dziennie, w za-
leżności od dnia, najczęściej od dwóch 
do trzech godzin. Zarówno Karolina, 
jak i Weronika lubią się uczyć. Karolina 
lubi przedmioty humanistyczne – język 
polski i historię. Oprócz tego dużo czy-
ta, głównie książki z gatunku fantasy i 
horrory, uprawia sport (bieganie), pisze 
recenzje książek, opowiadania, artyku-
ły, scenariusze przedstawień szkolnych. 
Weronika z kolei lubi przedmioty za-
wodowe takie jak ekonomia i rachun-
kowość. Poza szkołą lubi sport i muzy-
kę, niedawno rozpoczęła naukę gry na 
gitarze. 

Plany na przyszłość
Obie stypendystki po skończeniu 

szkoły średniej zamierzają kontynuować 
naukę na studiach.

- Studia to jest to nad czym cały czas 
myślę – mówi Karolina. - Początkowo 
chciałam studiować prawo, lecz z cza-
sem zauważyłam, że większą przyjem-
ność sprawia mi pisanie czegoś nowego 
niż powielanie już ustalonych norm. 
Teraz zastanawiam się nad dzienni-
karstwem – opowiada. - Kierunek 
ten pozwoliłby mi na rozwój osobisty 
i tworzenie czegoś. Rozważam też czy 
nie złożyć dokumentów na edytorstwo, 
dzięki któremu mogłabym zgłębiać 
wiedzę o literaturze, języku polskim. A 
po tego typu studiach praca w gazecie, 
albo wydawnictwie, a może stworzenie 
czegoś własnego.

Weronika nie zastanawiała się jeszcze 
nad kierunkiem jaki chciałaby w przy-
szłości studiować.

- Nie mam sprecyzowanych planów. 
Został mi  rok na podjęcie decyzji, także 
mam jeszcze czas żeby się zastanowić. 
Myślę jednak, że pewnie wybiorę jakiś 
kierunek ekonomiczny, może rachun-
kowość, którą bardzo lubię? – zastana-
wia się. 

Recepta na sukces
Stypendium dało obu uczenni-

com nie tylko motywację do nauki, 
ale było zwieńczeniem ich całorocz-
nej ciężkiej pracy. Zarówno Karolina, 
jak i Weronika wiadomość o otrzy-
maniu stypendium od premiera przy-
jęły z zaskoczeniem, ale i z poczuciem 
zadowolenia. 

- Otrzymując stypendium w ogóle 
się tego nie spodziewałam. Poczułam się 
nie tylko doceniona, ale również dało 
mi to większą motywację do nauki – 
mówi Karolina. 

- Warto się uczyć – dodaje z uśmie-
chem Weronika. 

Receptą na sukces według Karoliny 
jest przede wszystkim ustalić swój cel i 
stopniowe osiąganie go. Trzeba włożyć 
w to dużo pracy, wierzyć w siebie i to 
wystarczy – radzi. 

Weronika uważa, że nie ma żadnej 
recepty, po prostu wystarczy uczyć się 
systematycznie. 

W imieniu swoim i redakcji chciała-
bym pogratulować obu stypendystkom 
i życzyć im dalszych sukcesów. 

MARIANNA GÓRALSKA
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Tegoroczne świeto szkoły -Dzień Patrona  zo-
stał  przygotowany przez uczniów klas czwar-
tych i  wychowawczynie p. Ewę Cichewicz  i p. 
Marzenę  Hadryś  oraz chór szkolny -p. Joanę  
Giszczak.

Akademia mająca patriotyczny cha-
rakter ukazała historię symboli narodo-
wych, dążenia Polaków do odzyskania 
niepodległości. Najważniejszą postacią 
historyczną o której opowiadali ucznio-
wie za pomocą wierszy i pieśni był patron 
szkoły- Józef Wybicki. Uczniowie wspól-
nie zaśpiewali hymn szkoły „Jeszce nie 
umarła” oraz   „Mazurek Dąbrowskiego” 

Rozstrzygnięte zostały także dwa kon-

kursy. Pierwszy z nich poświęcony był patronowi (or-
ganizatorzy: p. B. Iwińska- Lewicka, p. T. Osińska, p. 
U. Minakowska). Uczniowie przystąpili do konkursu 
wiedzy o życiu Józefa Wybickiego, jego działalności po-
litycznej, społecznej, literackiej oraz wiedzy historycz-
nej o hymnie polskim. Przygotowali też albumy o pa-
tronie. W konkursie wzięło udział 20 uczniów. Laureaci 
to: Julia Szeluga, Kacper Jąderko, Zuzanna Hadryś. 
Wyróżnienia dostali: Igor Hadryś, Izabela Kopczyńska, 
Mikołaj Demkowicz, Nina Dzięgielewska, Adam Dą-
browski. 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 ARTUR  PIOTROWSKI 

Dzień Kobiet to dzień szcze-
gólny – swoje święto mają wtedy 
wszystkie kobiety. Z tej okazji, 
jak co roku, w Szkole Podsta-
wowej w Baboszewie odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia 
Kobiet. Program artystyczny, po-
święcony kobietom, przygotowa-
li uczniowie klas drugich wraz 
z wychowawczyniami: p. Kata-
rzyną Paszyńską, p. Małgorzatą 
Mazurowską, p. Alicją Kowalską. 
Młodzi aktorzy w żartobliwy spo-
sób przedstawili postać kobiety 
na przestrzeni wieków od czasów 
Adami i Ewy, aż po współcze-
sność. W czasie przedstawienia 
chłopcy  wykonali z wielkim za-
angażowaniem układ taneczny, 

który zadedykowali wszystkim 
kobietom i dziewczynkom. Do-
pełnieniem programu był występ 
grupy dziewcząt z kółka tanecz-
nego, które zaprezentowały się w 
pięknym układzie tańca współ-
czesnego. Wszystkie występy 
przyjęte były gromkimi brawami.

Na koniec dyrektor szkoły p. 
Artur Piotrowski  podziękował za 
piękne występy i złożył życzenia 
wszystkim paniom w dniu ich 
święta. Do życzeń dołączyli się 
chłopcy z Samorządu Szkolnego, 
którzy również złożyli życzenia 
wszystkim kobietom oraz obda-
rowali kwiatami wszystkie panie 
pracujące w szkole.

JOANNA GISZCZAK

Postać kobiety na przestrzeni wieków

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Baboszewie

Konkurs wiedzy o życiu J. Wybickiego

Rok Niepodległej -  Dzień Patrona  w Szkole Podstawowej  
w Baboszewie  - "Józef Wybicki patron naszej szkoły "
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę siedliskową o powierzchni  ok 2 ha   położoną 

we wsi Kiniki  w odległości 4 km od Raciąża, z bezpośrednim do-
stępem do  drogi asfaltowej  i mediów.

Idealna na świadczenia unijne, KRUS itp.  Bardzo dobra lokali-
zacja  do  nowej zabudowy.

Telefon kontaktowy  : 604 598 106

Strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej to bohaterowie, który tak-
że Tobie mogą uratować życie. 
Warto wspomóc ich działalność! 
To bardzo proste. Wystarczy od-
dać właśnie na nich swój 1% po-
datku. Na co dzień oni pomagają 
nam – dzisiaj pomóżmy im my!

Strażacy OSP w Raciążu 
pomogli w potrzebie miesz-
kańcowi Raciąża. W nocy z 23 
na 24 marca interweniowali 
na ulicy Mławskiej. Pomogli 
w transporcie chorego zespo-
łowi karetki pogotowia. Stra-
żacy z OSP w Raciążu zostali 
wezwani po godzinie 3 nad 
ranem ponieważ nie można 
było przetransportować cho-
rego z domu do karetki. Unie-
możliwiały to wąskie i bardzo 
strome schody. Z pierwszego 
pietra chorego strażacy prze-
transportowali do karetki za 
pomocą podnośnika.

Szkolenie w komorze dymowej
W sobotę, 24 mar-

ca 2 strażaków z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raciążu uczestniczyło w 
teście w komorze dymowej 
w Komendzie Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Ostrołęce.

Celem takiego szkole-
nia jest przygotowanie oraz 
sprawdzenie strażaków w 
zakresie prowadzenia dzia-
łań ratowniczych w sprzęcie 
ochrony dróg oddechowych 
przy występowaniu dużych 
obciążeń psychofizycznych, 
takich jak wysoka tempera-
tura, zadymienie, minimal-
na widoczność, ograniczona 
przestrzeń oraz silny hałas. 
Strażacy ochotnicy należą-
cy do KSRG takie szkolenie 
muszą przejść raz na 5 lat. 
Komora składa się z dwóch 

elementów. Pierwszy ele-
ment to specjalny tor, gdzie 
należało m.in.: wykonać 20 
podciągnięć na ergonometrze 
siłowym, tzw. młocie pod-
ciągowym, przejechać odpo-
wiedni dystans na rowerze 
stacjonarnym, biec na bieżni 
z prędkością 9 km/h przez 6 
minut, wejść po tzw. drabi-

nie „bez końca” na wysokość 
20 metrów, na których każdy 
strażak musi zaliczyć test wy-
dolnościowy.

 Drugim etapem jest kon-
tener ze specjalnym syste-
mem modyfikowanych krat, 
przewężeń i korytarzy w for-
mie labiryntu, symulujących 
trudne warunki, jakie stra-
żak napotkać może podczas 
pożaru wewnątrz budynku. 
Dodatkowo w komorze sy-
mulowane jest zadymienie 
występujące przy tego typu 
pożarach. Podczas ćwiczeń 
w środku panują ciemno-
ści, podwyższona tempera-
tura, słychać ludzkie krzy-
ki, wybuchy [wszystko ma 
odwzorowywać prawdziwe 
sytuacje, z którymi strażacy 
mogą mieć do czynienia]. 
Przeszkody są pionowe i po-
ziome [niektóre są ciasne i 
mają pewne zabezpieczenia, 
które utrudniają przejście]. 

Strażak musi odnaleźć się 
w trudnej sytuacji, znaleźć 
możliwość przejścia poszcze-
gólnych przeszkód. Do tego 
jeszcze wszystko w ubraniu 
specjalnym, hełmie, odpo-
wiednim obuwiu, rękawi-
cach, kominiarce i aparacie 
powietrznym, który wystar-
cza na około 20 minut. 

Nad bezpieczeństwem 
strażaków ćwiczących w ko-
morze czuwał ratownik wspo-
magany przez system czujni-
ków i kamer umożliwiających 
obserwację postępów znajdu-
jącego się w kontenerze straża-
ka. Na początku każdy uczest-
nik szkolenia przechodził 
niezbędne badania medyczne 
i na podstawie pozytywnego 
wyniku był dopuszczony do 
odbycia ćwiczenia. Takie ba-
dania strażacy przechodzili 
także po skończonym ćwicze-
niu. Wszyscy uczestnicy za-
kończyli test pozytywnie.

Oddaj swój 1% dla strażaków.

Strażacy  
na medal
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Szukamy wiosny, odkrywamy talenty

Pierwszy Dzień Wiosny w Sarbiewie
Szukamy wiosny, odkrywamy talenty - pod takim hasłem uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Sarbiewie spędzili Pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia ucznio-

wie mogli zaprezentować swoje umiejętności i pasje. Każdy uczestnik miał swoje ,,5minut" na szkolnej scenie. Pomimo tremy, wszyscy spisali się świetnie wykazując się 
nieprzeciętnymi uzdolnieniami. Tegoroczny ,,Mam talent" wygrała grupa kabaretowa ,,Kompania Babci" pod kierunkiem pani Beaty Ners- Lewandowskiej. Kompania 
Babci zaprezentowała współczesną scenę balkonową z ,,Romea i Julii". 

Dzień osób niezwykłych

Dzień osób 
z Zespołem 
Downa

21 marca to oprócz dnia wiosny dzień ludzi niezwykłych~ osób 
z Zespołem Downa. Tego dnia solidaryzujemy się z nimi zakłada-
jąc dwie różne skarpetki. 

Data 21.03 nie jest przypadkowa, ponieważ w 21 parze chro-
mosomów osoby z Zespołem Downa mają trzy chromosomy za-
miast dwóch.

Do akcji tej dołączyli także uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Sarbiewie. Niemal wszyscy założyli różne skarpetki. Powód jednak 
był jeszcze jeden…tego dnia uczniowie z dwiema różnymi skarpet-
kami nie byli pytani.

NIE WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI, ALE JAK DWIE 
RÓŻNIĄCE SIĘ SKARPETKI MOŻEMY BYĆ RAZEM

MONIKA SZCZYTNIEWSKA 
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Praca szuka człowieka

Zachęcamy do korzystania z 
bazy wiedzy zawartej na stronie 
internetowej Powiatowego Urzę-
du Pracy w Płońsku. Znaleźć 
tam można liczne oferty pracy z 
naszego powiatu oraz informacje 
o stażach i praktykach zawodo-
wych w powiecie, a także oferty 
pracy w krajach Unii Europej-
skiej i EOG. Powyższe informa-
cje można znaleźć pod adresem 
http://plonsk.praca.gov.pl 

Dodatkowo na stronie in-
ternetowej Powiatowego urzę-

du pracy można znaleźć liczne 
informacje dla przedsiębiorców 
i pracowników oraz kalendarz 
warsztatów giełd i szkoleń, które 
znacząco ułatwiają rozwój osobi-
sty i zawodowy pracowników. 

Zachęcamy do zaglądania 
na stronę oraz do odwiedzania 
Oddziału Powiatowego Urzędu 
Pracy w Raciążu w celu pozyski-
wania istotnych informacji. Od 
przyszłego numeru będziemy je 
także zamieszczać w Pulsie.

REDAKCJA

Praca w MOPS w Raciążu
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodzi-
ny

Liczba etatów: 1

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę – 40 go-
dzin tygodniowo ( 8 godzin dziennie )

Miejsce pracy: Praca z rodziną na terenie Gminy 
Miasto Raciąż.

Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
posiada obywatelstwo polskie,
posiada wykształcenie wyższe na kierunku peda-

gogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub 
praca socjalna,

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku 
uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi 
lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż 
pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplo-
mowymi obejmującymi zakres programowy szkole-
nia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy o 
pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 
1769 ze zm ),

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pra-
cy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co 
najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

nie jest i nie był /była pozbawiony/a/ władzy ro-

dzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej 
zawieszona ani ograniczona,

wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypad-
ku, gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony 
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez Sąd,

nie był/ była skazany/a prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
posiada umiejętność podejmowania decyzji,
ma poczucie odpowiedzialności,
stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określo-

nym stanowisku.
raniu do miejsca zamieszkania wskazanych ro-

dzin objętych środowiskową pracą socjalną.
Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć 

do dnia 04.04.2018r. do godz. 14.00 (decyduje 
data wpływu do Ośrodka). Pełna treść ogłoszenia 
wraz listą wymaganych dokumentów aplikacyj-
nych dostępna jest w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Raciążu, ul. Kilińskiego 21 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Racią-
żu. Dodatkowych informacji udziela: Kierownik 
MOPS w Raciążu – Pani Wiesława Czerwińska pod 
numerem telefonu (23) 6527477 w godzinach pracy 
Ośrodka.

MOPS RACIĄŻ

Bezpłatne ogłoszenia o pracę
W związku z podjętą przez Radnych Rady 

Miejskiej w Raciążu uchwałą, poniżej prezentu-
jemy bezpłatne ogłoszenia o pracę w naszym re-
gionie.

Informujemy, że w każdym numerze Pulsu 

możliwe jest zamieszczenie darmowych ogłoszeń 
o pracę – ogłoszenie osób które poszukują pracy, 
a także ogłoszeń z ofertami pracy oraz informują-
cych o naborze na wolne stanowiska.

UM RACIĄŻ
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Znakomity pokaz 
piłkarskiego kunsztu

Piłkarskie 
Szpony Orląt

Już dawno nie było szczęśli-
wego weekendu dla Orlątek.

Już dawno nie było mocne-
go bicia serca podczas każdego 
meczu.

Już dawno dreszcz nie po-
jawił się na skroniach po ostat-
nim gwizdku sędziego.

Czekaliśmy... czekaliśmy… 
jak na zwycięstwa Adama Mały-
sza na skoczni. Od cudownego 
skoku minęło dokładnie 16 lat, 
kiedy to w 2001 roku na skocz-
ni w Willingen poleciał 151 m. 
Organizatorzy przez kilka mi-
nut nie potrafili zmierzyć odle-
głości. Polak jako pierwszy czło-
wiek w historii skoczył ponad 
150 metrów na skoczni, której 
punkt konstrukcyjny wyno-
sił jedynie 120 metrów. Talent 
Adama dał wiarę, wówczas 15 
- letniemu Kamilowi Stochowi, 
do tego, żeby rozniecić w nim 
marzenia sportowe o olimpij-
skim ogniu.

Turniej Piłki Nożnej Kobiet 
w Bieżuniu 11.02.2018 r, orga-
nizowany przez panią Ewelinę 
Liszewską, laureatkę plebiscytu 
„Optymistka Mazowsza 2017 
roku”, od początku owiany 

był pozytywną energią. Ekipy 
zjechały z różnych części Pol-
ski. Niektóre przyjechały dzień 
wcześniej, nocowały, aby w peł-
ni zaprezentować swoje umie-
jętności piłkarskie. Burmistrz 
miasta pan Andrzej Szymański 
witał i życzył wszystkim spor-
towcom udanych rozgrywek 
piłkarskich.

Ogromny baner na ścianie w 
hali sportowej, przedstawiający 
postać lekkoatlety - Piotra Mała-
chowskiego, specjalizującego się 
w rzucie dyskiem, srebrnego me-
dalistę igrzysk w Pekinie (2008) 
oraz srebrnego medalistę z igrzysk 
w Rio de Janeiro (2016), dzie-
więciokrotnego rekordzistę Pol-
ski. Olimpijczyka urodzonego w 
Bieżuniu będącego dumą całego 
miasta. Plakat wybitnego spor-
towca wzbudzał wśród wszystkich 
zawodniczek poczucie uczestnic-
twa w czymś bardzo wyniosłym. 
Sponsor strategiczny firma AGG 
SPORT- Joma przygotowała dla 
zawodniczek medale, puchary, 
statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Wczesne godziny poranne 
należały do roczników 2002-
2004 rywalizujących o prym 
najlepszych. Nasze Młode Or-
lątka grały dzielnie, ale na miej-
sce medalowe nie wskoczyły. 
Nagrodę indywidualną za naj-
lepszą w drużynie dostała Ewa 
Paszyńska. Najmłodszą w tur-
nieju została 12- letnia Wikto-

ria Cackowska. 
Seniorki z Baboszewa za-

czynały turniej w godzinach 
południowych, gdzie w obsa-
dzie było 8 ekip. Mecze grupo-
we wolno podkręcały tempo. 
Najpierw jeden dobry mecz, 
potem, drugi, trzeci i ten naj-
ważniejszy finałowy przeciwko 
Żbikowi Nasielsk. W ich szere-
gach gra słynna „Sterba”, która 
tego dnia została królową strzel-
ców. Jednak to było za mało, 
dobrze zorganizowane Orlęta 
szybko przeszły do ofensy-
wy... Kąsały swoimi Szponami 
ORŁA mocno.

Wspaniały obrazek kiedy 
Młode Orlątka dopingują swoje 
starsze koleżanki. Wbiegają po 
ostatnim gwizdku na boisko tulą 
i cieszą się ze zwycięstwa. Myślę, 
że wiele z tego dnia za 20 lat nie 
będziemy pamiętać, ale te chwi-
le, gesty zostaną w Orlich ser-
cach na długo. Nagród indywi-
dualnych było wiele. Bramkarką 
turnieju została Nasza Wiktoria 
Ciska, Najlepszą w drużynie 
zgarnęła Sylwia Sokołowska i 
Generałem-Ojcem zwycięstwa 
Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Aleksandra Możdżonek. 
Wszystkie Orlątka dołożyły 
swój pazur do zwycięstwa, bez 
których nie cieszylibyśmy się z 
tego osiągnięcia.

W dniach 03-04.02.2018 
r. w miejscowości Dzierżenin 

odbywały się Ogólnopolskie 
turnieje piłki nożnej o puchar 
Prezesa Firmy Drogi i Mo-
sty pana Jana Kaczmarczyka. 
Organizatorem małych spor-
towych igrzysk był znany na 
Mazowszu klub piłkarski Fuks 
Brix Pułtusk. W dwa dni ro-
zegrano blisko 50 spotkań, na 
których rywalizowało ponad 
150 zawodniczek, 150 talen-
tów w jednym miejscu z całej 
Polski. Takie połączenie dawało 
znakomity pokaz piłkarskiego 
kunsztu w wykonaniu wszyst-
kich drużyn. Pierwszy dzień 
rozgrywek był popisem piłkarek 
z roczników 2004 i młodszych. 
Młode Orlątka po mocno prze-
pracowanych feriach, trenując 
codziennie o wręcz niewyobra-
żalnej godzinie jak na ferie - 
8:00. (Przypomnę, że w ferie 
śpimy do 11:00). Rozegrały w 
tym czasie sparing z drużyną 
Footbal Talents z Piaseczna oraz 
wyjechały na turniej piłki noż-
nej w rejony Działdowa. Orga-
nizacja treningów i turniejów 
ma na celu uzyskania efektów, 
postępów w nauce i później-
szym doskonaleniu piłkarskiego 
IQ. Dobrym, małym testem 
okazał się turniej w Dzierżeni-
nie (ogromna hala sportowa, 
boisko niczym lotnisko, spo-
kojnie można na nim postawić 
4-ry helikoptery). Na lotnisku 
stawiło się 5 drużyn: Huta Miń-

ska, Łomża, Pułtusk, Płock, 
Baboszewo. Mecz otwarcia Puł-
tusk -Baboszewo zakończył się 
zwycięstwem Baboszewianek. 
Turniej został otwarty. Kolejne 
mecze pokazały kto tego dnia 
jest Najlepszy. Mistrzyniami 
zostały Tygrysiątka z Mińska 
Mazowieckiego. Drugie miej-
sce Królewscy Płock, trzecie 
miejsce Orlęta Baboszewo, 
czwarte miejsce Fuks Pułtusk, 
Piąte Mosir Łomża. Najlepszą 
zawodniczką turnieju MVP wy-
brano Naszą zawodniczkę Orląt 
Hanię Michalak. W konkursie 
pomiaru siły uderzenia piłki 
nogą, najlepszą została Nasza 
piłkarka Julka Hotlewska - 73 
km/h. Najlepszą zawodniczką 
w drużynie została Zuzanna 
Skolimowska. Brawa, brawa dla 
wszystkich młodych zawodni-
czek, to był super turniej.

Małe Piłkarskie Igrzyska w 
Dzierżeninie dobiegły końca. 
Rozdano dziesiątki medali, pu-
charów, statuetek. Mecze pełne 
akcji i emocji do samego końca.

Mam nadzieję, każdy cieszyć 
się będzie z zawarcia nowych 
przyjaźni i znajomości. Naj-
ważniejszą z wartości jaką niesie 
sport: pokorę, szacunek i radość 
z gry krzewimy cały czas. Dzię-
ki tym wartościom stajemy się 
lepszymi ludźmi  kochającymi 
sport. 

SŁAWOMIR ADAMSKI

18 marca 2018 r. została rozegrana VI kolej-
ka XVI Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej sezon 
2017/2018 w Baboszewie. Podczas rozgry-
wek rozegranych zostało 12 spotkań. Naj-
lepszym strzelcem VI kolejki zostali: Paweł 
Lewandowski (ADL Lewandowscy) i Patryk 
Zajączkowski     (Art - Dan) którzy  zdobyli 
po 4  bramki. Podczas VI kolejki zawodnicy 
strzelili 47 bramki.

Klasyfikacja VI kolejki:

I miejsce:  Tynkpol 
II miejsce:  ADL Lewandowscy 

 
III miejsce:  Nextnet  
IV miejsce: Art-Dan
V miejsce:  B&I Hydraulika Siłowa
VI miejsce:  Huragan Meble Skociń-

ski
VII miejsce:  MKS Mazovia Błomi-

no
VIII miejsce:  Myken & Champion

IX miejsce:  Oldboy Baboszewo
X miejsce:  Irma Sobanice

Klasyfikacja po VI kolejce:
I miejsce: Art-Dan  
II miejsce: Tynk pol
III miejsce: ADL Lewandowscy
IV miejsce: Nextnet  
V miejsce: Myken & Champion
VI miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
VII miejsce: Huragan Meble Sko-

ciński
VIII miejsce: Oldboy Baboszewo
IX miejsce: MKS Mazovia Błomino
X miejsce: Irma Sobanice
Najlepszy strzelec: Zajączkowski Pa-

tryk ( Art – Dan) – 23 bramki

Po VI kolejce strzelono łącznie – 301 
bramek

 DOROTA BARTCZAKOWSKA, PRZEMYSŁAW 

CYTLOCH.

Finał Turnieju 
RADIO PŁOŃSK HM 
TRANS CUP 2018

11 marca 2018 r.  w Hali Sportowo-
-Widowiskowej w Baboszewie odbył się 
Finał Turnieju RADIO PŁOŃSK HM 
TRANS CUP 2018  . Podczas finału 
rozegrane zostały cztery mecze: Remon-
cik-Auto-hol Kondrajec (1:9), Mazovia 
Błomino – Zjednoczeni Bulkowo (1:2), 
The Naturat – Art-Dan (2:14), Tynkpol 
– RB (4:0) Podczas finału strzelono 33 
bramki. 

Klasyfikacja końcowa Finału:
Miejsce I Tynkpol
Miejsce II Art-Dan
Miejsce III  Auto-hol Kondrajec
Miejsce IV RB

Miejsce V The Naturat
Miejsce VI Pal Bud
Miejsce VII Wkra Sochocin
Miejsce VIII Mazovia Błomino
Miejsce IX Remoncik Gościmin
Miejsce X Zjednoczeni Bulkowo

Najlepszym strzelcem turnieju zo-
stał Dawid Czajkowski – 13 bramek 
(Auto-hol Kondrajec) , najlepszym 
bramkarzem natomiast Sławomir 
Klimkowski (Tynkpol). Podczas tur-
nieju wybrano drużynę FAIR PLAY 
– The Naturat na czele z Markiem 
Wronką, a także wyłoniono najlepsze-
go zawodnika MVP  - Michała Ernesta 
( RB). Protokół z finału znajduje się na 
profilu Hali Sportowo-Widowiskowej 
na Facebooku. 

 

DOROTA BARTCZAKOWSKA

 PRZEMYSŁAW CYTLOCH
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Warsztaty Nordic Walking w MCKSiR

Sztuka spaceru  
z kijkami
W piątek 16 marca w budynku Miejskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyły 
się bezpłatne warsztaty dla osób zaintereso-
wanych Nordic Walkingiem. 

Oparty jest na naturalnym chodzie, 
jednak znacznie się od niego różni. 
Marsz ze specjalnymi kijkami pozwala 
nam na angażowanie mięśni ciała (bicep-
sy, tricepsy, mięśnie ramion i brzucha) 
które są bardziej stymulowane niż pod-
czas normalnego chodu czy spaceru. 

Pod okiem mistrza
Zajęcia w MCKSiR poprowadził 

wielokrotny Mistrz Polski oraz brązo-

wy medalista Mistrzostw Świata 2011  
w Nordic Walking, instruktor fundacji 
„Trzy Kroki” – ciechanowianin Krzysz-
tof Człapski, który uprawia tą dyscyplinę 
od 7 lat. Przekazał on zainteresowanym, 
którzy pojawili się na warsztatach wielu 
cennych uwag na temat prawidłowego 
uprawiania tego sportu. „Nie stawiaj kij-
ków przed sobą, nie opieraj się na kijach, 
skup się na ruchu barków, nie usztywniaj 
ramienia, odpychaj się kijkami od pod-

łoża.” – to 5 podstawowych zasad w Nor-
dic Walkingu. 

Ludzie dopisali
Na warsztatach stawiła się spora gru-

pa osób w różnym wieku, zarówno z Ra-
ciąża jak i okolic. Na zajęcia można było 
przyjść z własnym sprzętem, ale osobom 
które go nie posiadały został on wypoży-
czony by mogli w pełni uczestniczyć w 
zajęciach. Po części teoretycznej i warsz-
tatach przeprowadzonych przez instruk-
tora, przyszedł czas na trening na świe-
żym powietrzu. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję wypróbować i zastosować 
udzielone im wcześniej wskazówki. 

W kwietniu planowane są kolejne 
bezpłatne warsztaty pod okiem trenera, 
na które serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych. Więcej infor-

macji w sekretariacie MCKSiR lub pod 
numerem 23 679 10 78

Zarówno zakupiony sprzęt sportowo 
– rekreacyjny (20 kijków do nordic wal-
king), jak i prowadzone warsztaty zostały 
sfinansowane z pozyskanego zewnętrz-
nego dofinansowania w ramach realizo-
wanych projektów. Stałe zajęcia nordic 
walking będą zaś prowadzone przez prze-
szkolonego pracownika MCKSiR, który 
również przejdzie szkolenie w ramach 
projektu. DAWID ZIÓŁKOWSKI 

W sobotę 17 marca w budynku Miejskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu odbyła się uroczysta 
inauguracja rundy wiosennej dla grup mło-
dzieżowych działających przy Błękitnych Ra-
ciąż. Gala polegała na oficjalnej prezentacji 
drużyn.

Na spotkanie zaproszeni zostali za-
wodnicy grający w poszczególnych gru-
pach wiekowych, ich trenerzy, a także ro-
dzice. Chcieliśmy zrobić otwarcie rundy 
z taką pompą. Chodzi o to żeby chłopcy 
mieli okazję porozmawiać ze sobą, z tre-
nerami i z rodzicami w dobrej atmosfe-
rze. – powiedział członek zarządu Błę-
kitnych Raciąż Wojciech Stanowski. Dla 
wszystkich którzy pojawili się MCKSiR 

czekał również poczęstunek. 

3 grupy w grze
Pomimo rozwiązaniu seniorskiej 

drużyny Błękitnych, klub wbrew donie-
sieniom cały czas funkcjonuje. Błękitne 
barwy będą ubierać wiosną trzy grupy 
młodzieżowe. 

Drużyna składająca się z piłkarzy 
z roczników 2003-2004 prowadzona 
przez Pawła Szpojankowskiego będzie 
występować w ciechanowsko-ostrołęc-

kiej I lidze trampkarzy (w sparingach 
młodzi Błękitni pokonali ciechanowską 
Akademię Piłki Nożnej OLIMP 3:0, wy-
grali 4:1 z PAF Płońsk oraz 2:0 z Mła-
wianką Mława). W rundzie wiosennej 
drużyna zagra w lidze z PAF Płońsk, Orz 
Goworowo, MKS-em Przasnysz, MKS-
-em Ciechanów, Makowianką Maków 
Mazowiecki, Koroną Karolinowo i Ko-
roną Szydłowo. Zespół trenuje 3 razy w 
tygodniu (poniedziałki, środy i piątki), a 
24 marca zainauguruje rozgrywki ligowe 
wyjazdowym starciem z PAF Płońsk.

Kolejna to prowadzona obecnie 
przez Wojciecha Stanowskiego drużyna 
młodzików składająca się z chłopców z 
rocznika 2005 występująca w Grupie 1 

ligi młodzików 
(na stronie inter-
netowej Mazo-
wieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej 
wciąż nie ma in-
formacji o prze-
ciwnikach oraz 
terminie startu 
rozgrywek). Za-
wodnicy trenują 
3 razy w tygodniu 
na hali przy Miej-
skim Zespole 
Szkół. 

Trzecia dru-
żyna młodzieżowa, to prowadzona 
przez Olgierda Wszałkowskiego ekipa 
chłopców z rocznika 2008. Zespół tre-
nuje ze sobą praktycznie cały tydzień, 

ponieważ chłopcy tworzą klasę sporto-
wą – w ciągu tygodnia mają 10 godzin 
wychowania fizycznego, z czego aż 6 
składa się na zajęcia stricte piłkarskie. 
W połowie kwietnia drużyna wzno-
wi rozgrywki w ciechanowsko-ostro-
łęckiej lidze „E1 Orlik” – po rundzie 
jesiennej zajmuje w tabeli 5. Miejsce 
z dorobkiem 9 punktów w siedmiu 
meczach. 

Będą obozy i dofinansowanie 
Wojciech Stanowski potwierdził, że 

klub pracuje nad zorganizowaniem obo-
zów dla wszystkich grup młodzieżowych, 
a nie jak to miało miejsce w zeszłym roku 
tylko dla jednej. Liczymy na pozyskanie 
dodatkowych środków dla wszystkich 
grup. Zajmiemy się tym wszystkim jako 
klub korzystając ze współpracy z partne-
rami. Chcemy zorganizować obozy dla 
wszystkich drużyn ale na razie nie mogę 
nic więcej powiedzieć. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Błękitni bez seniorów, ale z grupami młodzieżowymi

Młodzi zaczynają rozgrywki



24 ogłoszenia


