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Nowa miejska biblioteka
Już wkrótce budynek starej poczty przejdzie głęboką metamorfozę. Dzięki pozyskanym przez burmistrza Mariusza Godlewskiego środkom przeprowadzony zostanie
gruntowny remont obiektu. Już dziś możecie przekonać się, jak będzie wyglądała nowoczesna Biblioteka Miejska w Raciążu.
Czytaj str. 14

Razem możemy więcej!
Dyrektor Artur Adamski od ponad trzech lat pracuje
nad poprawą oferty kulturalnej dla Raciąża. Organizuje nowe interesujące wydarzenia oraz imprezy, które
zyskują ponadlokalny rozgłos. Jednocześnie, wspólnie
z władzami miasta modernizują infrastrukturę Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu. Wkrótce efektem tej współpracy będzie całkowicie odmieniona Biblioteka Miejska. Ponadto aktywnie angażuje się w liczne działania
prospołeczne.
Rozmowa na str. 15

MIG-iem na imprezę!
Rozmowa z Dorotą Gwiazdowską z zespołu MIG na stronie 12.

Baboszewo

Czy władzom uda się przejąć
Ośrodek Zdrowia w Baboszewie?
Wójt Gminy Baboszewo – Tomasz Sobecki wraz z grupą Radnych (Tadeusz Cichocki, Sławomir Goszczycki, Grzegorz Ziółkowski) zintensyfikowali swoje działania w przedmiocie przekazania na rzecz Gminy Baboszewo budynku, w którym przez wiele lat funkcjonował Ośrodek Zdrowia w Baboszewie. W tym celu wystąpili ponownie do właściciela
nieruchomości – Powiatu Płońskiego – o nieodpłatne przekazanie obiektu.
Więcej str. 2

Spór o dowóz dzieci z Dramina
do zespołu szkół w Krajkowie trwa!
O problemie dowozu i przerzucaniu obowiązku dowożenia dzieci zamieszkujących
w Draminie i uczących się w Krajkowie przez Wójta Gminy Raciąż na Wójta Gminy Baboszewo informowaliśmy już we wcześniejszych numerach Pulsu. Do tematu wracamy znowu, gdyż do tej pory nie wszystkie dzieci mają zapewniony dowóz do szkoły.
Liczne rozmowy z Wójtem Gminy Raciąż oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Krajkowie
nie przyniosły żadnego efektu.
Str. 4

29. Memoriał Andrzeja
Trochanowskiego
Tradycyjnie 1 maja, po raz 11 w Baboszewie, odbędzie się kolejny Międzynarodowy
Wyścig Kolarski memoriałowy. Organizatorami zawodów są Stowarzyszenie Mazovia
Tram oraz Gmina Baboszewo.
Więcej na str. 7
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Czy władzom uda się przejąć
Ośrodek Zdrowia w Baboszewie?
Wójt Gminy Baboszewo – Tomasz Sobecki wraz z grupą
Radnych (Tadeusz Cichocki,
Sławomir Goszczycki, Grzegorz
Ziółkowski) zintensyfikowali
swoje działania w przedmiocie przekazania na rzecz Gminy
Baboszewo budynku, w którym
przez wiele lat funkcjonował
Ośrodek Zdrowia w Baboszewie.
W tym celu wystąpili ponownie
do właściciela nieruchomości –
Powiatu Płońskiego – o nieodpłatne przekazanie obiektu.
Powiat Płoński stał się właścicielem tejże nieruchomości w wyniku
decyzji komunalizacyjnej Wojewody Mazowieckiego z 2015 r. Wcześniej budynek użytkowany był przez
Gminę Baboszewo bez tytułu prawnego. Po uregulowaniu w 2015 roku
kwestii własności, Wójt Gminy Ba-

boszewo wystąpił
o przekazanie budynku, jednak jego
prośba spotkała się
z odmową Starosty
Płońskiego. Starosta, jako tymczasowe rozwiązanie
wskazał wówczas
możliwość zawarcia
umowy najmu lub
użyczenia. Obecnie
budynek jest użytkowany przez Gminę Baboszewo na podstawie umowy
użyczenia z dnia 29 grudnia 2016 r.
Stan techniczny budynku jest tak zły,
że nie pozwala na realizację obowiązków nałożonych przez Użyczającego
– Powiat Płoński na Gminę Baboszewo, a dotyczących obowiązków określonych w Rozdziale VI ustawy Prawo budowlane (m.in. dotyczących

okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów oraz obowiązku
dokonania napraw). Konieczne jest
zajęcie przez Powiat Płoński stanowiska w trybie natychmiastowym, bowiem starania Gminy o przekazanie
budynku trwają już dwa lata, a jego
stan cały czas się pogarsza i stanowi

realne zagrożenie
dla bezpieczeństwa
osób
korzystających z niego. Poza
tym w lokalu na
piętrze bezumownie
zamieszkuje
rodzina, w stosunku do której Gmina Baboszewo nie
może podjąć działań egzekucyjnych
przede wszystkim,
dlatego, iż nie jest
właścicielem budynku. W związku
z powyższym Wójt Gminy Baboszewo wraz z Radnymi złożyli podczas
sesji Rady Powiatu Płońskiego w dniu
5 kwietnia br. petycję o przekazanie
budynku na rzecz Gminy Baboszewo.
Władze Gminy Baboszewo zobowiązały się jednocześnie do gruntownego remontu i dostosowania budyn-

ku do świadczenia usług związanych
z ochroną zdrowia.
Starosta Powiatu Płońskiego dalszy
bieg sprawy uzależnia od reformy sieci szpitali i nie chce podejmować decyzji naprędce. – Być może płońskiemu
szpitalowi będzie opłaciło się uruchomić tam działalność choćby podstawowej opieki zdrowotnej. Musimy to
skonsultować – komentuje Andrzej
Stolpa. – Ten budynek był przeznaczony dla służby zdrowia i w takiej formie
powinien służyć mieszkańcom. Jeżeli
budynek nie będzie potrzebny szpitalowi, to powrócimy do rozmów. Nie
mam nic przeciwko temu, aby przekazać ten obiekt gminie – odpowiadał
starosta. Władze Baboszewa są zdeterminowane i z niecierpliwością czekają
na rozpatrzenie petycji. Do sprawy będziemy powracać.
Beata Wiechowska
Sekretarz Gminy Baboszewo

Trzy odcinki dróg
gminnych odnowione
Planowana przebudowa dróg
gminnych dobiegła końca. Zrealizowano prace związane ze zmianą nawierzchni drogi gminnej Nr
300189W Śródborze-Kruszenica
o długości 459,00 m.b., przebudowę
drogi gminnej Nr 300182 w Polesiu o długości 42,00 m.b. oraz drogę

wewnętrzną w Rzewinie o długości
302,00 m.b. Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów z Mińska
Mazowieckiego. Zgodnie z ustaleniami, termin zakończenia prac,
przypadał na dzień 30 kwietnia

Droga Rzewin.

br. Prace zostały wykonane planowo. Koszt przebudowy trzech dróg
wyniósł 447 838,70 złotych brutto.
Finansowany był ze środków własnych gminy.
Redakcja
UG Baboszewo

Droga Polesie.

Droga Śródborze-Kruszenica.
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Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

Wspólnie znaczy lepiej
Drodzy Mieszkańcy!

Przed nami majówka, największa impreza, na którą już dziś wszystkich zapraszam. Będzie aktywnie
i muzycznie. Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego przy współpracy z Miastem Raciąż i Gminą Raciąż
po raz czwarty zaplanowało dla nas
dzień pełen wrażeń. We wtorkowy
poranek 2 maja planowany jest Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Romana Siemińskiego. Wystartuje 15 drużyn, w tym 5 zespołów
zagranicznych: z Czech, Białorusi,
Niemiec, Ukrainy i Słowacji. Zawodom towarzyszyć będą imprezy kulturalne i sportowe m.in. wyścig Mazovia Tour dla amatorów. Start i meta
wyścigu przeniesiona została na ul.
19 stycznia. I tam właśnie powstanie miasteczko wyścigowe. Organizatorem wydarzenia jest Klub Kolarski Legia 1928 oraz Miasto Raciąż
i Gmina Raciąż. Po południu przeniesiemy się na raciąskie targowisko,
gdzie odbędzie się II Festiwal Muzyki Tanecznej 2017. Będziemy się bawić przy piosenkach Akcentu z Zenonem Martyniukiem oraz rodzeństwa
z płońskiego kwartetu MIG, zespołów Spontan i The Brothers. Do tańca
spróbuje nas porwać formacja Camasutra Music Dance. Mam nadzieję, że
ubiegłoroczny rekord frekwencyjny
zostanie pobity…

Wspólnie zaplanujmy budżet!

Budżet to wielkie wyzwanie dla
władzy każdego szczebla. Duże miasta dysponują, co prawda, wielkimi funduszami, ale towarzyszy im
ogromna skala potrzeb do zaspokojenia. Trudne jest przy tym właściwe rozpoznanie społecznych oczekiwań. Wiadomo jest tylko jedno:
wszystkim się nie dogodzi, bo wymagania zawsze wykraczają poza
finansowe możliwości. Wydawać
by się mogło, że małym ośrodkom,
takim jak nasz, jest łatwiej. Nic bardziej mylnego: w miniskali wszystko wygląda podobnie jak w wielkiej
aglomeracji. Prace nad budżetem
trwają w zasadzie przez cały rok,
bez przerwy. Ledwie został uchwalony budżet na 2017 rok już zaczęliśmy pracować nad kolejnym, na
2018 rok. Także i w Raciążu nie jest
możliwe zaspokojenie wszystkich
oczekiwań. Musimy wybierać spośród wielu ważnych i potrzebnych
inwestycji te najważniejsze i najbardziej potrzebne. Moim powodem do
dumy jest wsłuchiwanie się przy tych
niełatwych wyborach w społeczne
oczekiwania i wspólne kształtowanie
budżetu. Jednym z najważniejszych
narzędzi jest w tym względzie budżet obywatelski.

Właśnie rusza kolejna jego edycja. Zapraszamy wszystkich Raciążan do zgłaszania propozycji
najpilniejszych zmian, ulepszeń, remontów i inwestycji w naszym mieście. Na wszystkie Wasze zgłoszenia czekamy do 15 maja. Wystarczy
krótko opisać propozycję, wykazując przy tym korzyści dla mieszkańców i złożyć je w sekretariacie urzędu miejskiego lub wysłać mailem
na adres sekretariat@miastoraciaz.
pl z zaznaczeniem w tytule „Budżet
obywatelski 2017”. Każdy pomysł
się liczy i na pewno będzie wnikliwie przeanalizowany. Pod koniec maja, zapraszamy Was na głosowanie – propozycje, które zbiorą
najwięcej głosów i zmieszczą się
w planowanym limicie zostaną zrealizowane. Łącznie na ten cel chcemy przeznaczyć 50 tys. zł.

Zadbajmy o miasto i o…
naszą kondycję

W maju tradycyjnie zapraszamy wszystkich mieszkańców
do wspólnego sadzenia kwiatów
na naszym rynku. Ta popularna,
wspólna akcja upiększania naszego miasta zostanie zorganizowana już 7 maja. Korzystając z okazji chciałbym ogłosić konkurs na
najładniejszy ogródek. Wszystkich, którzy chcieliby pochwalić
się swoimi ogrodniczymi dokonaniami, prosimy o nadsyłanie propozycji i zdjęć do redakcji „Pulsu”. To nie koniec nowości. Już
teraz zapraszam na przełomie
maja i czerwca na nordic walking
po okolicach Raciąża. Wymyślone w Finlandii spacery z kijkami są wspaniałą formą rekreacji
szczególnie dla osób dojrzałych.

To dla nas szansa na wspaniały
relaks i solidną, wiosenną porcję
zdrowia. Będą też klasyczne biegi terenowe i wycieczki rowerowe.
Wszystko to pod okiem doświadczonych ekspertów.

Urząd miejski w Raciążu wkracza w XXI wiek

Już niebawem wiele spraw w naszym urzędzie miejskim będzie można załatwić szybciej, praktycznie bez
wychodzenia z domu. Planujemy,
żeby jeszcze w tym roku mieszkańcy
Raciąża mogli załatwić wiele urzędniczych spraw przez internet. Platforma
ta zawierać będzie również m.in. zarządzanie urzędem miejskim, finansami, budżetem i kadrami. Zagwarantuje też nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi, oświatą, gospodarką nieruchomościami i mieniem.
Ułatwi obsługę podatkową, obsługę
spraw cywilnych, gospodarkę odpadami, obsługę działalności gospodarczej oraz zamówień publicznych
i innych zakupów. To wszystko jest
możliwe, gdyż zdobyliśmy kolejne dofinansowanie z Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych. Na uruchomienie e-urzędu otrzymaliśmy około 800 tys. zł.
(przy 200 tys. zł wkładu własnego).
Skorzystają mieszkańcy – będą mogli z domu łączyć się internetowo
z urzędem, dzięki czemu zaoszczędzą
czas. Zmieni się także praca urzędu
– wszystkie komputery zostaną połączone w jedną sieć. Do zmian zostanie przystosowana strona www
naszego urzędu. Zadbamy o to, by
korzystanie z niej było intuicyjne i jak
najbardziej przyjazne mieszkańcom.
To śmiały plan, który pozwoli nam
naprawdę wejść w XXI w.

Mamy plan rewitalizacji!

Zgodnie z przyjętą przez mnie
polityką konsekwentnie pozyskujemy kolejne dofinansowania. Miło
mi poinformować, że tym razem
wywalczyliśmy środki na plan rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Nazwa programu
to „Raciąż odnowa Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż
2016-2026”, a dotacja wynosi prawie 127 tys. zł. Wszystko ze środków unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Co
bardzo ważne, nasz wkład własny
to tylko 14,4 tys. zł! Razem to będzie prawie 141,5 tys. zł. Piszemy
o tym szerzej w tym numerze „Pulsu”. Rewitalizacja to cały ciąg działań, które mają polepszyć i ułatwić
życie Raciążan w wielu obszarach:
od rozwoju usług i przedsiębiorczości po likwidacje negatywnych
zjawisk społecznych jak bezrobocie, przestępczość i patologie po
szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne. Cieszę się, że największe inwestycje i działania udaje nam się realizować ze wsparciem
pozyskiwanych funduszy unijnych.
Nasz Raciąż dzięki temu ma szansę na stały rozwój, a czynny udział
mieszkańców przy działaniach
władz samorządowych pozwala lepiej realizować ważne dla nas
wszystkich zadanie.
Życzę wszystkim mieszkańcom
Raciąża dobrej zabawy i aktywnego wypoczynku w trakcie długiego majowego weekendu. Trzymam
także kciuki za tegorocznych maturzystów i gimnazjalistów. Życzę
znakomitych wyników egzaminów.
Mariusz Godlewski

Dyżury

radnych
W maju Przewodniczący
Rady Miejskiej w Raciążu
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim pokój
nr 7 w następujących dniach:
11 maja (czwartek) od godziny 16:30 do 17:30
24 maja (środa) od godziny
16:30 do 17:30

W maju Radni Rady Miejskiej w Raciążu pełnią
dyżury w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego
w następujących dniach:
Leszek Kowalski,
Marek Wiejski
– 08 maja (poniedziałek)
w godz. 17.00-18.00
Krzysztof Dądalski
– 11 maja (czwartek)
w godz. 17.00-18.00
Edyta Obrębska,
Dariusz Dobrosielski
– 5 maja (poniedziałek)
w godz. 17.00-18.00
Krystyna Chrzanowska,
Andrzej Karasiewicz
– 17 maja (środa)
w godz. 17.00-18.00
Marzanna Kubińska,
Artur Gizler
– 22 maja (poniedziałek)
w godz. 17.00-18.00
Bogusław Jeżak
– 23 maja (wtorek)
w godz. 17.00-18.00

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składamy najserdeczniejsze życzeniaPaweł
zdrowia,
Chrzanowski,
Jerzy Lawendowski

pomyślności i samych pięknych dni w
– 26życiu.
maja (piątek)

w godz. 17.00-18.00

Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
Burmistrz Miasta Raciąż

Zbigniew Adamski,
Andrzej Sendal
– 30 maja (wtorek)
w godz.
17.00-18.00
Przewodniczący
Rady
Miejskiej

Mariusz Godlewski

Andrzej Staniszewski

i byście zawsze czuły się doceniane.
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Spór o dowóz dzieci z Dramina
do zespołu szkół w Krajkowie trwa!
O problemie dowozu i przerzucaniu obowiązku dowożenia
dzieci zamieszkujących w Draminie i uczących się w Krajkowie przez Wójta Gminy Raciąż
na Wójta Gminy Baboszewo informowaliśmy już we wcześniejszych numerach Pulsu.
Do tematu wracamy znowu,
gdyż do tej pory nie wszystkie
dzieci mają zapewniony
dowóz do szkoły.
Liczne rozmowy z Wójtem
Gminy Raciąż oraz Dyrektorem
Zespołu Szkół w Krajkowie nie
przyniosły żadnego efektu. Wójt
Gminy Raciąż nie odpowiedział
też na propozycję Rady Gminy
Baboszewo z dnia 21 października 2016 r., która zajęła stanowi-

sko, iż jest zainteresowana podjęciem współdziałania z Gminą
Raciąż w zakresie przejęcia przez
Gminę Raciąż od Gminy Baboszewo zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu uczniom
niepełnosprawnym i dzieciom pięcioletnim bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół w Krajkowie. W międzyczasie Dyrektor Zespołu Szkół
w Krajkowie zwrócił się do Wójta
Gminy Baboszewo o partycypację
w kosztach dowozu dzieci z Dramina do Krajkowa w roku szkolnym 2017/2018, a Wójt Ryszard
Giszczak na łamach „Głosu Raciąża” informował, iż Gmina Baboszewo nie jest zainteresowana
współpracą w tym zakresie. Propozycja Dyrektora Zespołu Szkół

w Krajkowie, dotycząca dowozu
uczniów z Dramina autobusem
szkolnym zorganizowanym przez
Gminę Raciąż, za co koszty w wysokości 1000 zł miesięcznie miałaby ponosić Gmina Baboszewo
spotkała się z natychmiastową odpowiedzią Wójta Tomasza Sobeckiego. Podczas rozmowy z dyrektorem ww. szkoły zaproponował
partycypację w kosztach dowozu
dzieci w wysokości 50% tj. 500 zł
miesięcznie. W kilka dni po wizycie, dyrektor Kasicki poinformował Wójta Gminy Baboszewo, iż
Wójt Gminy Raciąż nie zaakceptował jego propozycji. Wójt Gminy Baboszewo, dla którego sprawa dowozu dzieci z Dramina do
Zespołu Szkół w Krajkowie jest
priorytetową, nadal podtrzymuje,

iż Gmina Baboszewo jest jak najbardziej zainteresowana możliwością rozwiązania powstałego problemu, ale nie może się zgodzić
na warunki stawiane przez Wójta
Gminy Raciąż, któremu jak widać
nie zależy na rozwiązaniu problemu a na jego eskalacji. Należy
nadmienić, iż dotychczas ustalona
przez Gminę Raciąż trasa autobusu szkolnego przebiega zaledwie
w odległości 1 km od przystanku
autobusowego w Draminie i wystarczy jedynie dobra wola włodarza Gminy Raciąż, by problem
został rozwiązany, a proponowana
przez wójta Tomasza Sobeckiego
kwota 500 zł miesięcznie tytułem
zwrotu kosztów, w pełni zrekompensuje koszty ponoszone przez
Gminę Raciąż. Trzeba podkre-

ślić, że Gmina Baboszewo od wielu lat jest w analogicznej sytuacji,
jak Gmina Raciąż tzn. do szkół na
terenie tej gminy uczęszczają dzieci z innych gmin (gmina Glinojeck
i gmina Płońsk), którym Gmina Baboszewo zapewnia bezpłatny dowóz
i opiekę. Wójt Gminy Baboszewo
wierzy, że wieloletnie doświadczenie wójta z sąsiedniej gminy nie pozwoli mu na zostawienie zarówno
rodziców jak i uczniów szkoły samym sobie. Jednocześnie czuje się
zobligowany do rozwiązania tego
problemu na poziomie gmin. Dlatego jeszcze raz zwrócił się do Wójta
Gminy Raciąż z prośbą o przychylenie się do propozycji Gminy Baboszewo. Jak dotąd bez odzewu.
Beata Wiechowska
Sekretarz Gminy Baboszewo

Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danej gminy. W przypadku większej
liczby kandydatów spełniających
wyżej określony warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, na
pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w art.
131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, tj.
• wielodzietność rodziny kandydata;
• niepełnosprawność kandydata;
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

• niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata;
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową
wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne
przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna
forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,
w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata mu-

szą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi, oraz
lokalnych potrzeb społecznych.
Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów, określa też nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje
każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
W związku z powyższym 28 marca Rada Gminy Baboszewo podjęła uchwałę (Nr XXVII/181/2017)
w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Baboszewo. Zgodnie z nią,
przy rekrutacji do publicznego
przedszkola, pod uwagę brane są
następujące kryteria:
• oboje rodzice kandydata pracują

– 10 punktów; (za spełnienie warunku uznaje się, gdy każdy z rodziców kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków: pozostaje
w zatrudnieniu w ramach stosunku
pracy lub umowy cywilnoprawnej;
pozostaje w samozatrudnieniu lub
prowadzi gospodarstwo rolne; uczy
się w trybie dziennym),
• istnieje potrzeba zapewnienia
kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – 5 punktów;
• rodzeństwo kandydata w roku
szkolnym, na który prowadzona
jest rekrutacja, będzie uczęszczało
do tego przedszkola – 3 punkty;
• kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim
lub wsparciem asystenta rodziny –
2 punkty.
W przypadku postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w publicz-

nej szkole podstawowej, bierze się
pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
• kandydat mieszka w obwodzie
szkoły podstawowej, w której zorganizowana jest oddział przedszkolny,
do którego prowadzona jest rekrutacja – 5 punktów;
• rodzeństwo kandydata w roku
szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja będzie uczęszczało do tej
samej szkoły – 3 punkty
• kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim
lub wsparciem asystenta rodziny –
2 punkty.
Zainteresowani rodzice, powinni przedłożyć odpowiednie dokumenty do dyrekcji przedszkola
publicznego w Baboszewie lub do
dyrekcji szkół z oddziałami przedszkolnymi z terenu naszej gminy.
Redakcja
UG Baboszewo
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Raciąż – rozmaitości

Jesteśmy z Wami już 10 lat!
W tym roku „Puls Raciąża” kończy 10 lat. Z okazji jubileuszu zapytaliśmy mieszkańców Raciąża, co sądzą o swoim miesięczniku. Oto, co nam powiedzieli nasi czytelnicy.
Czekamy także na Wasze sugestie. Piszcie do nas. Chcemy się zmieniać, razem z Wami!
„Puls Raciąża” jest interesującą
gazetą, ponieważ mogę dowiedzieć się
o różnych wydarzeniach w Raciążu
oraz innych miejscowościach znajdujących się w pobliżu. Artykuły są ciekawe i prawie każdy tekst jest uzupełniony o zdjęcia. Lubię czytać materiały
o zwierzętach, np. podobał mi się materiał o strażakach ratujących psa, czy
o nowej ustawie o walce z bezdomnością zwierząt. Interesują mnie też działy poświęcone młodzieży.
Wiktoria Petrykowska,
uczennica I klasy LO w Raciążu
Moja córka chodzi do szkoły podstawowej, więc zawsze śledzę
artykuły i zdjęcia z wydarzeń odbywających się w miejskim zespole
szkół. Interesują mnie również relacje z wydarzeń kulturalnych w mieście, oraz zapowiedzi imprez. Oprócz
tego, dzięki gazecie mogę na bieżąco
śledzić informacje o Raciążu i przy
okazji dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat naszego miasta.
Anita Jurczak,
pracownik biblioteki
Bardzo lubię czytać „Puls Raciąża”. Zawsze jest wiele ciekawych artykułów i zdjęć. Interesujące są zwłaszcza relacje z wydarzeń
miejskich i imprez organizowanych
w domu kultury. Śledzę też wiadomości na temat wolontariatu.
Wiktoria Dądalska,
uczennica gimnazjum
publicznego w Raciążu

Pracuję w Raciążu od kwietnia
2007 roku, więc można powiedzieć,
że od początku mojej pracy „Puls
Raciąża” towarzyszy mi w codziennej służbie. Pamiętam trudne początki gazety. Przez te 10 lat gazeta
zmieniła się bardzo, i na pewno jest
to zmiana na plus. Myślę, że bardzo
dobrym posunięciem było rozszerzenie działalności o gminę Baboszewo.
Jako mieszkaniec gminy Baboszewo
mam możliwość śledzenia wydarzeń
w obu gminach. Podoba mi się szata
graficzna. Ja czytam głównie informacje sportowe – zaczynam czytanie
od przedostatniej strony. W drugiej
kolejności wydarzenia bieżące z miasta oraz z gminy Baboszewo, plany inwestycyjne i wydarzenia kulturalne.
Co można zmienić? Ja ze swej strony
mogę zaproponować utworzenie stałej strony promującej działania profilaktyczne na terenie miasta, informującej o zagrożeniach – internet,
oszustwa ,,na wnuczka”, „na policjanta”, promującej zdrowy tryb życia
itp. Zwiększyłbym też aktywność internetową, na facebooku. Generalnie
zrobić coś, by pobudzić mieszkańców
Raciąża do współtworzenia gazety.
Może jakiś kącik kulinarny, poetycki,
konkursy dla czytelników?
Robert Kędzierski, dzielnicowy
Czytam „Puls Raciąża” od dawna. Gazeta dostarcza mi wielu przydatnych informacji o tym, co dzieje
się w mieście. Najczęściej czytam artykuły poświęcone planowanym in-

westycjom w Raciążu oraz zapowiedzi wydarzeń kulturalnych. „Puls”
odpowiada mi w takiej formie w jakiej prowadzony jest teraz. Jeśli czegoś mi brakuje w gazecie to może informacji o sprawach komunalnych,
harmonogramie wywozu śmieci,
planowanych w danym miesiącu remontach, zmianach w kursowaniu
autobusów i pociągów itp.
Andrzej Rybus-Tołłoczko,
prezes zarządu PGKiM w Raciążu
Bardzo dobrze, że istnieje „Puls
Raciąża” i od pewnego czasu ukazuje się znów systematycznie, co miesiąc. Uważam, że jest bardzo dobrą
promocją miasta. Informuje o wydarzeniach ważnych dla mieszkańców
Raciąża. Porusza sprawy, które mają
wpływ na życie lokalnej społeczności. Przekazuje informacje o pracy
rady miejskiej, burmistrza, urzędu
miejskiego, jednostek działających

na terenie miasta, organizacji pozarządowych itd.
Lokalna gazeta naszego miasta
towarzyszy mi od pierwszego numeru ówczesnego „ Głosu Raciąża
– wiadomości miejskie i wiejskie”,
który ukazał się w 1993 roku, a następnie „Pulsu Raciąża” istniejącego od roku 2007. Nie tylko czytam
wszystkie artykuły znajdujące się
na jego łamach, lecz także zbieram
wszystkie numery tego interesującego miesięcznika, który jest kopalnią
wiedzy o naszym mieście i okolicach.
Z okazji jubileuszu 10 – lecia „Pulsu Raciąża” serdecznie pozdrawiam
Redakcję i Wydawcę oraz życzę kolejnych udanych i ciekawych numerów pisma.
Stefan Modrzejewski,
delegat do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, prezes Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów w Raciążu

Pierwszy numer trafił do rąk
mieszkańców w kwietniu
2007 roku. Przez ten czas
pismo bardzo się zmieniło.
Ewoluowała zarówno szata graficzna jak i zawartość
miesięcznika. Jedne rubryki się pojawiały, inne znikały. Największą zmianę przyniosło regularność wydań
oraz przekształcenie pisma
w miesięcznika. Także ważną
zmianę przyniosło rozszerzenie naszego periodyku
o gminę Baboszewo. Za życzenia i liczne dowody sympatii serdecznie dziękujemy.
Wszystkie rady bierzemy sobie do serca i obiecujemy, że
będziemy dążyć, aby pismo
stawało się coraz lepsze.
Redakcja

Dżambo znaczy: cześć!
Każdy z nas podróżuje, jedni
bliżej – inni dalej. Część z nas
wybiera Polskę, innym marzą
się dalekie wyprawy zagraniczne. Podróżnika Roberta
Gondka, który niedawno odwiedził Raciąż zafascynowała Afryka. Choć na zewnątrz
było jeszcze chłodno, to w sali
Raciąskiego Centrum Kultury
robiło się upalnie od opowieści o Czarnym Lądzie.
Słuchaczy, głównie uczniów
miejscowych szkół, zauroczyły
opowieści o tej wielkiej afrykańskiej miłości podróżnika. Dzięki prezentacji multimedialnej,
zdjęciom i filmom przenieśli się
z nim na gorący kontynent. Robert Gondek odwiedził aż 18
afrykańskich państw. Celem było
m.in. wejście na najwyższą górę
w każdym z nich.

Język suahili językiem Raciążan

Jednym z tematów był „The African Big Five” – czyli 5 najgroźniejszych zwierząt. Przedstawiał zgromadzonym ciekawostki dotyczące np.
wagi, długości życia oraz kłów słoni.
Pokazywał filmiki pokazujące zachowania małp – szympansów i mandryli. Wspominał także o kulinarnych
zaskoczeniach jakich doświadczył
w Afryce: m.in. o sposobie spożywania owoców drzewa chlebowego, czy afrykańskim „McDonald’sie”
czyli stoisku z frytkami na straganie.
Ogromną ciekawość wśród słuchaczy
wzbudziła nauka afrykańskich wyrazów. Rober Gondek uczył słów w języku suahili, np. cześć to „dżambo”,
a lew – „simba”. Wspominał także
o trudach życia w Afryce. Dla Europejczyka to prawdziwa szkoła życia.
Na koniec był konkurs: sprawdzał
ile informacji zapamiętali uczestnicy
i za poprawne odpowiedzi nagradzał
wyjątkowymi pocztówkami.

Zafascynowani afrykańską pasją
podróżnika zadaliśmy mu kilka pytań.
Dlaczego właśnie Afryka stała
się dla Pana taka ważna?
To przypadek. W 2001 roku
skończyłem studia. W tym samym
czasie mój kolega był na stypendium w RPA. Bardzo chciałem go
odwiedzić i ruszyłem w podróż życia. Wybrałem się do RPA i spodobało mi się tak bardzo, że zacząłem
wracać do Afryki. Być może, gdyby mój kolega był na stypendium
w Azji wówczas moją pasją stałyby
się podróże po Azji. Kto wie?
Każda kolejne wyprawa to
przygoda, a zdobywanie kolejnych szczytów to wielkie emocje.
Co Pan czuje w takich chwilach?
Oczywiście są to ogromne emocje, w szczególności pierwsze zdobyte góry, to wielka radość i satysfakcja. Nie będę ukrywać, że na

najwyższych górach Tanzanii, Kenii czy Ugandy z oczu popłynęły mi
łzy. Cieszyłem się, że udało mi się
tego dokonać, że pokonałem własne
słabości. To jest ogromny wysiłek.
Wędrujemy przez kilka dni. Bywa
ciężko, z każdym dniem organizm
coraz silniej odczuwa skutki wyprawy. Ale kiedy zdobywamy kolejny szczyt to zapominam o bólu,
trudach, jest tylko ogromną radość.
Dla mnie przyjemnością jest także
wspinanie się na niskie góry, których osiągnięcie zajmuje nam nie
więcej niż godzinę.
Czy przygotowuje się Pan
w szczególny sposób do swoich
wypraw?
Przed każdą wyprawą do nowego kraju robię rekonesans. Muszę się
wiedzieć: co będzie mi potrzebne?
W jakim terminie najlepiej lecieć?
Kiedy jest pora deszczowa? Czy jest
wymagana wiza i jeśli tak, to jak ją

uzyskać? W Polsce nie ma wielu ambasad, więc trzeba sporo wcześniej
zabrać się za przygotowania. Przede
wszystkim trzeba pamiętać o wymaganych szczepienia. To wymaga
sporo czasu. Następnie orientuję się,
gdzie dokładnie jest najwyższa góra?
Czy aby ją zdobyć jest wymagane
pozwolenie? W Afryce nie na każdą
górę można wejść – niektóre z nich
są tzw. świętymi górami i nie można ich zdobywać. Czasami przygotowania do wyprawy trwają nawet kilka miesięcy. Jeśli zaś chodzi
o fizyczne przygotowania to przede
wszystkim biegam.
Dokąd planuje Pan kolejne
wyprawy?
Być może jesienią będę chciał
wrócić do RPA i do Lesotho. Tam
jeszcze nie chodziłem po górach,
a chciałbym zdobyć także tamte
najwyższe szczyty.
Paulina Adamiak
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Herb i Flaga Gminy Baboszewo
2 maja w Polsce obchodzony
jest Dzień Flagi a jego główną rolą jest popularyzowanie
wiedzy o polskiej tożsamości
i symbolach narodowych. Jest
to również czas, by przybliżyć
naszym mieszkańcom wiedzę
na temat historii herbu i flagi
gminy Baboszewo.
26 sierpnia 2011 roku Rada
Gminy Baboszewo uchwałą Nr
VI/78/2011 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej, ustanowiła symbole Gminy
Baboszewo: Herb, Flagę i Pieczęć
mające stanowić trwałe znamiona
tożsamości wspólnoty samorządowej symbolizując więź historyczną
i kulturową mieszkańców gminy.
Flagę Gminy Baboszewo stanowi
prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8,
składający się z trzech poziomych
płatów: białego – stanowiącego 1/5
wysokości flagi, czerwonego – 3/5
wys. i białego – 1/5 wys. Na środkowym płacie umieszczono Herbu
Gminy Baboszewo, którego wysokość równa się 1/2 wysokości flagi.

Jak powstawał HERB?

Prace nad projektem herbu Gminy Baboszewo rozpoczęły się w 2004
r. Urząd Gminy ogłosił konkurs,
wpłynęło kilkadziesiąt prac. Najczęściej pojawiającym się symbolem
w pracach konkursowych, który kojarzył się z Gminą był motyw zabytkowego kościoła w Baboszewie.
Uwzględniając sugestie mieszkańców
został opracowany pierwszy projekt
herbu Gminy przedstawiający wizerunek kościoła i złoty kłos. Projekt ten nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby Rada
Gminy mogła podjąć uchwałę obligatoryjnie projekt musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. Po nieudanej próbie uchwalenia
symbolu Gminy ponownie w 2010 r.
podjęto działania celem powierzenia
opracowania projektu osobie kompetentnej, znającej zasady heraldyki. Zespół opiniował przedkładane
przez Wykonawcę projekty. Wypracowany projekt herbu przedstawiony został Komisji Heraldycznej na
konsultacji w dniu 9 lipca 2010 r. Po
uwzględnieniu sugerowanych przez
członków Komisji drobnych poprawek projekty zostały przesłane do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji celem wydania opinii. Komisja Heraldyczna w dniu
3 czerwca 2011 r. wydała pozytywną
opinię dotyczącą przedłożonych projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy
Baboszewo. Herb gminy Baboszewo
składa się z następujących elementów: na tarczy hiszpańskiej w polu
srebrnym kościół czerwony z czarnymi oknami i czarną ostrołukową bramą okoloną złotym portalem,
z trzema wieżami – główną środkową
i dwiema mniejszymi bocznymi – nakrytymi czarnymi stożkowymi daszkami z krzyżami tej samej barwy.

Rys historyczny

Stylizowany kościół w herbie
Gminy Baboszewo nawiązuje do
neogotyckiego kościoła p.w. Matki

Boskiej Częstochowskiej w Baboszewie stanowiącego najokazalszą
budowlę górującą nad tą gminną miejscowością. Kościół ten powstał w latach 1907-14 według
projektu Stefana Szyllera budowniczego m.in. budynków Politechniki Warszawskiej, bramy głównej
oraz Biblioteki UW, Zachęty i wielu innych. Sama parafia w Baboszewie ma metrykę znacznie starszą. Nie jest znana data jej erekcji,
ale pierwsza wzmianka w źródłach

– wsi Baboszewo i tutejszej świątyni – pojawia się już w roku 1254 za
panowania księcia mazowieckiego
Siemowita I. W datowanym na ten
rok dokumencie papieża Inocentego IV dla opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku czytamy,
że dziesięciny ze wsi Baboszewo,
w której jest kaplica, należą do
opactwa czerwińskiego. Na terenie
Gminy Baboszewo są jeszcze dwie
parafie – św. Antoniego w Sarbiewie (erygowana na początku XIV w.
5;). oraz św. Katarzyny w Dziektarzewie (powstała prawdopodobnie
pod koniec XIV lub na początku
XV w.). Miejscowości leżące obecnie na terenie Gminy Baboszewo
w minionych wiekach w większości

należały do drobnej szlachty (m.in.
Brzeskich, Cieszkowskich, Cywińskich, Radwańskich, Święckich, Wilamowskich, Wołowskich, Zawidzkich, Zbyszewskich, Żółtowskich).
Wśród nich wybijał się jedynie
ród Sarbiewskich z Sarbiewa, który wydał Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), jednego
z największych poetów łacińskich
w Europie doby baroku. Sarbiewski
herbu Prawdzic był jezuitą i kaznodzieją króla Władysława IV. Poeta,
nazywany w swojej epoce Horatius
Sarmaticus lub Horatius Christianus. Jego Lyricorum libri doczekały się kilkudziesięciu wydań w całej Europie. W 1632 wydana została
w Antwerpii Lyricorum libri IV –
luksusowa edycja z miedziorytami
Petera Paula Rubensa w wysokim
jak na owe czasy nakładzie 5000
egzemplarzy. Na dworze papieża-poety Urbana VIII stał się jednym
z grona czołowych intelektualistów
europejskich. Z rąk tego Ojca Świętego otrzymał Sarbiewski najwyższą w tamtych czasach nagrodę literacką poeta laureatus oraz złoty

naszyjnik z medalem Ojca Świętego. W herbie Gminy Baboszewo
świadomie pominięto nawiązanie
do osoby poety Macieja K. Sarbiewskiego, gdyż ewentualne symbole

i godła z nim związane (herb Prawdzic, laur poetycki, pióro gęsie) nie
byłby jednoznacznie i czytelne nawet dla osób posiadających wiedzę
z zakresu historii i heraldyki. Poza
tym władze gminy postawiły sobie
za cel opracowanie herbu jak najprostszego, najbardziej czytelnego,
z jednym godłem kojarzącym się
z gminą. Stąd wybór padł na górujący nad Baboszewem neogotycki
kościół – bo choć ten istnieje niespełna 100 lat, to prezentuje oryginalną architekturę i symbolizuje
parafię Baboszewo – niejako poprzedniczkę Gminy – której historia ma przeszło 750 lat.
Symbolika kolorów: czerwień –
symbolizuje przelaną krew, miłość,
wspaniałomyślność i hart ducha,
ogień oraz Syna Bożego. Złoto (żółcień) – symbolizuje królewski majestat, wiarę, stałość, mądrość i chwałę, a także Boski majestat. Srebro
(biel) – symbolizuje czystość, prawdę, niewinność, a także Boga Ojca
i kapłanów, jako Jego przedstawicieli, Apostołów.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Baboszewo prawo do używania
herbu i flagi i pieczęci przysługuje: Radzie Gminy, Wójtowi, Jednostkom organizacyjnym Gminy,
jednostkom pomocniczym Gminy – Sołectwom. Osoby fizyczne
i inne podmioty mogą wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunek
herbu, flagi i pieczęci w celach komercyjnych wyłącznie za pisemną
zgodą udzieloną przez Wójta Gminy Baboszewo. W celu otrzymania
zgody należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu
Gminy Baboszewo.
Redakcja
UG Baboszewo
Źródło: www.gminababoszewo.pl

Kryteria przyjęcia do szkół podstawowych
dzieci spoza gminy Baboszewo
Praktyką jest, że dzieci z uwagi na wygodę, uczęszczają do szkół, najbliższych
ich zamieszkania. Czasami zdarza się
tak, że szkoła, będąca w małej odległości od miejsca zamieszkania dziecka, jest
placówką oświatową, należącą do innej
gminy, niż gmina zamieszkania dziecka. W związku z powyższym 28 marca br. Rada Gminy Baboszewo podjęła
uchwałę (Nr XXVII/182 /2017) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych szkół podstawowych,
dla kandydatów zamieszkujących poza
obwodem wybranej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym
jest Gmina Baboszewo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich
spełnienia. Kryteria rekrutacyjne, bra-

ne pod uwagę, w celu przyjęcia danego dziecka spoza obwodu jego szkoły są
następujące:
• rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
będzie uczęszczało do tej samej szkoły;
• wielodzietność rodziny kandydata;
• kandydat objęty jest kształceniem specjalnym;
• niepełnosprawność w rodzinie kandydata.
Zainteresowani rodzice, powinni przedłożyć odpowiednie dokumenty do dyrekcji szkoły, do której dziecko ma uczęszczać.
Oczywiście spełnienie powyższych warunków, brane będzie pod uwagę tylko wtedy, gdy
dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Redakcja
UG Baboszewo
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29. Memoriał Andrzeja
Trochanowskiego
Tradycyjnie 1 maja, po raz 11
w Baboszewie, odbędzie się kolejny Międzynarodowy Wyścig Kolarski memoriałowy. Organizatorami
zawodów są Stowarzyszenie Mazovia Tram oraz Gmina Baboszewo.
Długoletnia współpraca stworzyła
wyjątkową atmosferę i klimat dla
imprez towarzyszących, głównie

w zakresie szeroko pojętej kultury.
Naszym partnerem, który od lat
tworzy ten program jest Hala Sportowa Baboszewo. W niedługim
czasie zaprezentujemy tegoroczny program zawodów, ale już teraz
możemy zapowiedzieć, że imprezę otworzy wyścig dla amatorów
„Mazovia Tour” – 2 etap. Pierwszy

etap odbędzie się 20 kwietnia jazdą na czas na Torze Służewieckim
w Warszawie.
Wyścig memoriałowy cieszy się
dużym zainteresowaniem drużyn
zagranicznych. Zgłoszenia do zawodów zaakceptowaliśmy już od
reprezentacji Białorusi, Zespołu Lokomotiv-Cycling z Azerbejdżanu (to

ciekawy zespół po raz pierwszy na
naszej imprezie), kolejnym jest Elkov-Author Team oraz zawodowa
grupa z Mińska Białoruskiego. Łącznie przewidujemy udział 5-7 zespołów zagranicznych oraz 10 z Polski.
Razem wystartuje 120-tu kolarzy.
Jeszcze jeden miły akcent związany z niniejszą imprezą. Starterem
honorowym wyścigu głównego bę-

dzie osoba, która wygrała akcję charytatywną na rzecz chorego dziecka
ze szkoły w Baboszewie. Jednocześnie możemy już zaprezentować tegoroczną trasę wyścigu, dostępna
na stronach: www.mazovia-team.pl,
www.gminababoszewo.pl
Do zobaczenia w Baboszewie.
Marcin Wasiołek
Dyrektor Wyścigu

Historia Trochanowskiego
Historia Memoriałów związana jest niestety zawsze z utratą
kogoś cennego. Dla nas takim
człowiekiem był niewątpliwie
Andrzej Trochanowski, jeden
z najwybitniejszych polskich
trenerów. Urodził się 7 października 1932 w Warszawie, na początku lat 50. rozpoczął karierę
sportową w maleńkim klubiku
LZS Jelonki, później przez OWKS
Lublin, trafił do Legii Warszawa
i z tym klubem był związany do
ostatnich chwil życia.
Będąc zawodnikiem odniósł
wiele sukcesów, reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w 1957
r. Był mistrzem Polski w wyścigu ze
startu wspólnego w latach 1956-57
oraz przełajowym mistrzem Polski
w 1958. Dwukrotnie, wraz z kolegami z legii, sięgał po złoty medal mistrzostw Polski w wyścigu drużynowym (wtedy to był dystans 100 km).
Czynne uprawianie sportu zakończył w 1964 i wówczas rozpo-

czął karierę trenerską. Osiągnięcia
Andrzeja w roli trenera przebiły
jego sukcesy, jako zawodnika. Dla
kolarzy Legii rozpoczął się złoty
okres. Cechowało Go, to przyznają
wszyscy, niesamowita intuicja, olbrzymia praktyka, duża fachowość.
Legioniści pod Jego wodzą mieli
niemal monopol na wygrywanie
drużynowych mistrzostw Polski.
„Drużyna, to podstawa kolarskiego abecadła” – mawiał „Trochan”,
jak go wszyscy nazywali. I chyba
dobrze się stało, że nie dożył czasów, kiedy „drużynówka” znikła
z programów mistrzostw świata
i igrzysk olimpijskich.
W Legii, pod jego pieczą, dojrzewali najlepsi kolarze lat 70. i 80.
Przychodzili do wojska nieopierzeni i tu, pod solidną ręką pana
Andrzeja, z żółtodziobów wyrastali na tytanów szos. Wspomnijmy tylko nazwiska tych najwybitniejszych, bez których polskie
kolarstwo byłoby o wiele uboższe w sukcesy: Stanisław Szozda,

Janusz Kowalski, Jan Jankiewicz,
Czesław Lang, Zbigniew Szczepkowski, Lechosław Michalak, marek Lesniewski, Sławomir Krawczyk, Zbigniew Ludwiniak…
W latach 70. Andrzej współpracował z trenerami kadry narodowej, odpowiadając za przygotowania ekipy na 100 km (słynna
drużynówka) do mistrzostw świata. Był prawą ręką legendarnego
Henryka Łasaka – twórcy potęgi
polskiego kolarstwa. W 1979 na
Balu Mistrzów Sportu „Trochan”
uhonorowany został, razem ze
Zbigniewem Ruzinem, tytułem
Trenera Roku.
Prywatnie był przesympatycznym człowiekiem, chętnie udzielając porad młodszym kolegom po
fachu. Lubił ostro dyskutować, rowery kochał ponad wszystko. Do
końca, zmagając się z okrutną chorobą, interesował się sprawami kolarstwa w Legii, jeździł na wyścigi…
Niestety 27 czerwca 1988 zakończył
się Jego wyścig z życiem.

A dla nas rozpoczął się wyścig
o pamięć o tym zacnym człowieku. Już w 1989 roku został zorganizowany I Memoriał Andrzeja Trochanowskiego z udziałem
zawodników krajowych. Start
nastąpił na ul. Puławskiej, trasa prowadziła wokół Warszawy,
a meta była w kultowym miejscu na ul. Myśliwieckiej przy
kortach CWKS Legia. W następnych latach przeprowadzany był
w Warszawie lub okolicznych
miejscowościach, głównie, jako
kryterium, najczęściej w obsadzie
międzynarodowej.
Sytuacja zmieniła się diametralnie z chwilą, gdy organizator otrzymał z UCI prawa do tytułu, a wyścig
został umieszczony w kalendarzu światowym w kategorii 1.2, co
oznacza możliwość rozgrywania go,
jako wyścig klasyczny (1-dniowy)
w obsadzie, co najmniej 5 ekip zagranicznych. Impreza z chwilą wejścia do kalendarza UCI ma stały
termin 1 maja.

Wyścig rozgrywał się głównie
na Mazowszu m.in. przez wiele lat
w Wyszkowie, a także w Legionowie, Piastowie, w Kazimierzu Dolnym (Lubelskie). Od 10 lat odbywa się w miejscowości Baboszewo
w pow. Płońskim. Miejscowy samorząd wokół tej imprezy zintegrował wielu współorganizatorów
i instytucji wspierających, głównie okoliczne samorządy oraz firmy. Zawodom patronuje Marszałek Województwa Mazowieckiego
– Adam Struzik.
Również silnie utożsamiają się
z wyścigiem mieszkańcy Baboszewa. Odległość 80 km od Warszawy, jak i fakt, że termin jest zawsze
w czasie tzw. „długiego weekendu
majowego”, powoduje, że przyjeżdża duża grupa kibiców z Warszawy. Każdorazowo przygotowywany jest przez miejscowy samorząd
gminny oraz instytucje kulturalne
powiatu płońskiego ciekawy program imprez towarzyszących.
Źródło: www.mazovia-team.pl
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Do urzędu miasta przez internet
“Kto nie idzie do przodu ten
się cofa” mówił Johann Wolfgang von Goethe. Raciąż musi
narabiać wieloletnie zaległości.
Ważne by nadążał za rozwijającym się otoczeniem i wprowadzanymi w samorządach
unowocześnieniami. Dzięki
projektowi e-urząd wchodzimy
w końcu w XXI wiek. Zyskają na
tym wszyscy.

W

ramach projektu pn. „Platforma e-urząd w Raciążu” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie
ponad 800 tys. zł. Łączna kwota na realizację projektu to blisko milion złotych. Część wydatków już ponieśliśmy.
Ze środków tych sfinansujemy system
e-urząd oraz informatyzację urzędu
wraz z zakupem serwerów, komputerów i utworzeniem sieci. Wszystko
po to, by ułatwić życie mieszkańcom,
którzy bez wychodzenia z domu będą
mogli załatwić sprawy w Urzędzie

Miejskim w Raciążu oraz jednostkach
podległych. O szczegółach projektu piszemy poniżej.

Korzyści dla mieszkańców

Każdy mieszkaniec naszego
miasteczka będzie mógł załatwić
przez internet sprawy, które musiał
dotychczas załatwiać bezpośrednio w urzędzie. Po wprowadzonych
udogodnieniach będziemy mogli
złożyć wniosek o dowód czy zapłacić za wodę lub podatek bez potrze-

źródło: Record System

by pojawiania się w urzędzie. Dzięki
uzyskanej dotacji usprawnimy działanie urzędu w zakresie informatycznym. Efektem wprowadzanych
zmian będzie możliwość załatwiania spraw związanych z zameldowaniem, z Urzędem Stanu Cywilnego
czy z uzyskaniem dowodu tożsamości. Ponadto przez internet uda
nam się rozwiązać sprawy związane z podatkiem lokalnym, uzyskać
zezwolenia, czy zarejestrować działalność gospodarczą. Co więcej będziemy mogli zająć się sprawami
dotyczącymi odpadów komunalnych czy świadczenia usług społecznych. Korzyści dla mieszkańców jest
wiele. każdy interesant będzie miał
możliwość m.in. pobrania i przesyłania stosownych dokumentów czy
zadania pytań pracownikom raciąskiego urzędu. Mieszkańcy Raciąża
z ułatwień będą mogli skorzystać już
w niedalekiej przyszłości.

Czym jest e-urząd?

E-urząd to platforma elektroniczna. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Mia-

sto Raciąż dostępu do korzystania
z usług publicznych drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego profilu zaufanego poprzez
zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Po zmianach z urzędem połączymy się bez wychodzenia z domu,
przez internet. Platforma e-urząd
składa się ze zbioru uporządkowanych tematycznie fomularzy elektronicznych. Są one odpowiednikami druków papierowych. Złożone
przez internet wnioski rozpatrywane są przez pracowników urzędu,
którzy tą samą elektroniczną drogą przesyłają odpowiedź. Platforma usprawni zarządzanie urzędem
i jednostkami podległymi.
***
Wprowadzane zmiany będą korzystne dla pracowników i dla mieszkańców Raciąża. Mamy nadzieję,
że mieszkańcy będą zadowoleni ze
zmian, które sprawią, że wszelkie
sprawy będą realizowane szybciej.
Paulina Adamiak

Pierwszy krok
do rewitalizacji Raciąża
Nasze miasto ma większe szanse
by przejść rewitalizację. 11 kwietnia 2017 roku Burmistrz Miasta
Raciąża w imieniu Gminy Miasto
Raciąż podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych o przekazanie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Raciąż odnowa
Gminny Program Rewitalizacji
Miasta Raciąż 2016-2026”. Całkowita wartość projektu wynosi 141 386,00zł. Wydatek miasta
to jedynie 10 proc. tej sumy.
Dla mieszkańców każdego miasta jego wygląd ma duże znaczenie.
Każdy z nas marzy by prezentowało się ono jak najlepiej, a przy okazji
by w funkcjonalny sposób wykorzystać jego naturalne możliwości.

RACIĄŻ PEŁEN KWIATÓW
Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wspólne
coroczne sadzenie kwiatów.
7 maja 2017r. o godzinie 16.00 czekamy na
Ciebie przy Urzędzie Miejskim w Raciążu!
Pomóż nam ozdobić miasto!
Udowodnijmy, że mieszkańcy Raciąża
potrafią zrobić coś wspólnie!

Liczymy na Ciebie!

Dotacja przybliża do głównego celu

Uzyskanie dotacji jest bardzo
ważne. Dzięki niej Gmina Miasto
Raciąż pozyskała środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji, przeprowadzenie analiz i badań oraz
niwelowanie negatywnych zjawisk
społecznych. Wszystkie te działania
stanowić będą podstawy do przygotowania projektu o kolejne dofinansowanie – tym razem na przeprowadzenie rewitalizacji naszego miasta.
Realizacja tych zadań będzie znaczą-

ca przy przygotowaniu materiałów
do walki o spore środki w ramach
kolejnych programów.

Raciąski program rewitalizacji

Plan rewitalizacji to dokument,
który jest wymagany do wielu przedsięwzięć. Miasto składa różnorodne
projekty, jednak bez tego planu często nie możemy pozyskać dofinansowania bądź otrzymujemy mniej
punktów. Teraz to się zmieni. Zależy
nam by dokument ten był prawdziwy,
wiarygodnie odzwierciedlał potrzeby
naszego miasta i jego mieszkańców.
Dzięki dotacji, którą pozyskaliśmy
jest szansa, by właśnie tak go przygotować byśmy mogli składać wnioski
w różnych obszarach.

Co może zmienić się w Raciążu?

Dla Raciąża rewitalizacja może
oznaczać spore zmiany. To nie tylko
kompleksowa odnowa, oznaczająca
prace remontowo-budowlane. Poprawa jakości wszelakiej infrastruktury miejskiej musi wynikać z potrzeb
społecznych i gospodarczych. Raciąska rewitalizacja zapewne nie będzie
ograniczona jedynie do bieżących remontów, ale uwzględniać będzie także stworzenie lub zagospodarowanie
istniejących przestrzeni publicznych
w harmonii z otoczeniem np. parków,
skwerów czy placów zabaw. Co więcej rewitalizacja może oznaczać re-

nowację zabudowy, w tym obiektów
infrastruktury społecznej, stworzeniu
bazy dla rozwoju przedsiębiorczości
i zapewnieniu różnorakich usług dla
mieszkańców. Zakłada także tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym. Jednym z jej celów jest dbałość
o obiekty o walorach architektonicznych i historycznych.

Wiele zależy od mieszkańców

Drodzy mieszkańcy! To także
od Was zależy, jakie działania zostaną uwzględnione w raciąskim programie rewitalizacji. Ważne by był
narzędziem realnie wspierającym
realizację potrzeb naszego miasta.
Organizować będziemy konsultacje
społeczne, spotkania z mieszkańcami
oraz przeprowadzimy ankiety. Prosimy Was o pomoc i udzielanie odpowiedzi i opinie. Raciąski program rewitalizacji to nasza wspólna sprawa!
***
Informujemy, że rozpoczynamu prace przygotowawcze. W dniach
26.04-26.05 konsultacje społeczne. 17
maja o 16 w MCKSiR odbędzie się spotkanie dotyczące raciąskiego programu rewitalizacji, a 20 maja o godzinie
10 wybierzemy sie na spacer badawczy.
Wszystkich mieszkańców serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w powyższych przedsięwzięciach.
Paulina Adamiak
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Miasto wspiera lokalne działania
Miasto jest stabilnym i regularnym partnerem wspierającym
działania organizacji pozarządowych. Corocznie z budżetu
miasta przekazywane są środki
finansowe na ten cel. Ważne jest
jednak włączenie się w finansowanie naszych społeczników potencjalnych darczyńców
i sponsorów. Wspólne działanie
na rzecz naszego miasta przyniesie korzyść nam wszystkim.
Nasze miasto wspiera finansowo różnorodne działania organizacji społecznych od 2013 r. gmina i instytucje działające w gminie
to najniższy szczebel współfinansowania zadań takich organizacji.
Zazwyczaj wielokrotnie większe
środki są w dyspozycji powiatów,
województw oraz na poziomie krajowym. Dodatkowo organizacje
pozarządowe mogą starać się o pozyskanie środków z innych fundacji lub stowarzyszeń np. z Lokalnej
Grupy Działania Przyjazne Mazowsze oraz od partnerów prywatnych.
Możliwości w pozyskiwaniu dodatkowych środków na swoją działalność jest wiele. Trzeba jednak aktywnie o nie zabiegać. Dlatego też
tak ważne jest aby starały się one
o środki z wielu źródeł, ponieważ
mogą pozyskać do 100% dofinansowania na swoje działania.

Raciąż przyjazny
organizacjom pozarządowym

Miasto
jest
zainteresowane w szczególności partnerstwem

w projektach skupiających wielu
partnerów z sektora pozarządowego i publicznego. Władze naszego
miasta zachęcają do współpracy –
przedstawiania swoich pomysłów
i współpracy przy realizowanych
przez Raciąż projektach. Jak powszechnie wiadomo wspólne działanie na rzecz naszego miasta może
przynieść zwielokrotnioną korzyść.
Mimo trudnego budżetu miasto
stara się znależć środki na wsparcie działalności organizacji, czy to
w postaci konkursu na realizację
zadania publicznego w danym zakresie czy w postaci małego grantu.
Zawsze staramy się wspierać aktywne organizacje, które przychodzą do nas z dobrymi pomysłami.
Wspieramy projekty przynoszące
korzyść mieszkańcom Raciąża. Czasem finansujemy je w części a czasem w całości. Współpraca z miejscowymi organizacjami daje mocne
podstawy do zakończenia projektu
sukcesem. Liderem takiego rodzaju współpracy jest Stowarzyszenie
Seniorów, Emerytów i Rencistów
w Raciążu. Organizacje prowadzące projekty współfinansowane z kilku źródeł zazwyczaj realizują przedsięwzięcia zgodnie z założeniami, co
jest niezwykle ważne do rozliczenia
dotacji. Z doświadczenia wiem, że
nieraz niestety bywa różnie, szczególnie w przypadku tych większych
dotacji. Dla osób chętnych do działania na rzecz lokalnej społeczności,
jednak obawiających sie trudności
związanych z wypełnianiem wniosków, gotowi jestesmy zorganizować

szkolenia, które ułatwią dopełnianie
formalności. Zapraszam do przedstawiania swoich pomysłów oraz
współpracy — wyjaśnia burmistrz
Mariusz Godlewski.

Po długiej przerwie spowodowanej nieobecnością prezesa,
członkowie zarządu stowarzyszenia
jednogłośnie zdecydowali o wznowieniu działalności statutowej.
W najbliższych miesiącach na walnym zgromadzeniu zostaną nowe
władze towarzystwa.

Działalność stowarzyszenia

Z informacji uzyskanych od
prezesa stowarzyszenia Barbary
Kosińskiej wiemy, że wszelkie pro-

pozycje i sugestie jego członków
zostały ujęte i wpisane do statutu.
Najważniejsze działania stowarzyszenia to m.in. upowszechnianie
wiedzy o współczesnym mieście,
jego życiu społecznym i kulturze.
Ponadto, podejmowanie inicjatyw
i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi Raciąża. Stowarzyszenie zajmuje się poznawaniem
oraz upowszechnianiem przeszłości Raciąża poprzez prace badawcze i poszukiwania archiwalne.
Gromadzi ono materiały i pamiątki historyczne. Jego działalność
polega również na organizowaniu
konferencji, sesji, zjazdów i spotkań poświęconych zagadnieniom
dotyczącym wszechstronnego rozwoju miasta. Ponadto planowane
są wystawy, festiwale i uroczystości
związane z rocznicami historycznymi i kulturalnymi – opowiadała o jego najważniejszych działaniach pani prezes.

Organizacje, które dostały środki finansowe z budżetu miasta
Raciąża w latach 2013-2017

– Klub Honorowych Dawców Krwi
– Stowarzyszenie Seniorów Emerytów i Rencistów
– Klub Sportowy „Błękitni” Raciąż
– Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk (dofinansowanie na utworzenie oddziału w Raciążu)
– Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu
– Fundacja Profilaktyki, Resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym „Radość dzieciom”

Organizacje społeczne
w naszym mieście

W Raciążu działa wiele organizacji, których działalność jest związana z różnymi obszarami życia
społecznego, m.in. sportem, działalnością senioralną, krwiodawstwem
lub wspieraniem historii i promocji
naszego miasta. Najprężniej współpracujące z miastem to: Ochotnicza Straż Pożarna; Stowarzyszenie
Seniorów, Emerytów i Rencistów;
Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Cavalcade, Klub Sportowy „Błękitni”; Raciąska Rada Działalności
Pożytku Publicznego. Na terenie
miasta działają i współpracują z samorządem także: Fundacja Ludzi
i Miejsc Ziemi Płońskiej; Stowarzyszenie „Promocji Medialnej Ziemi
Raciąskiej”, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej, Klub Honorowych Dawców Krwi, Fundacja Profilaktyki,
Resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym Wykluczeniem
Społecznym „Radość dzieciom”.
***
Będziemy pisać o założeniach
i działalności poszczególnych organizacji w Raciążu. Wszystkich
chętnych zapraszamy na łamy naszej gazety.
Paulina Adamiak

TPZR „Ziemowit”
wznawia działalność
Stowarzyszenie zapowiada
w najbliższym czasie wybór nowych władz. W Raciążu funkcjonuje ono od wielu lat, kiedyś
prężnie podejmowało się różnorodnych działań, później je
zawieszono. Teraz Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” wznawia działalność
i jednocześnie zaprasza wszystkich chętnych do współpracy.
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Każdy może dołączyć
do stowarzyszenia

Dołączyć do nas może każdy, kto
czuję potrzebę współpracy i wniesienia
cząstki siebie w rozwój naszego miasta. Każdy, kto ma pasję i pragnie się
nią podzielić. Każdy, kto chce aktywnie działać. Zapraszamy także osoby, których dotychczasowa aktywność
społeczna była niewielka — powiedziała nam Barbara Kosińska, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”. — Spotkania organizowane przez naszych członków
były okazją do przeżycia wspaniałych
chwil, które proszę mi wierzyć, na długo pozostają w pamięci, ale przede
wszystkim będą cząstką historii naszego miasta. W imieniu Zarządu
serdecznie zapraszam wszystkich do
wspólnego działania oraz zainteresowania się naszą działalnością. Mamy
nadzieję, że reaktywacja stowarzyszenia się powiedzie — dodała.
Redakcja

DZIEŃ FLAGI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2

MAJA
2017r.

3

MAJA
2017r.

UCHWALENIA
ROCZNICA
KONSTYTUCJI
- godz. 11:10 - zbiórka uczestników uroczystości
przed budynkiem Urzędu Miejskiego,
- godz. 11:30 -

Msza Święta w intencji Ojczyzny,

- godz.12:30 - przemarsz delegacji pocztów
sztandarowych pod Pomnik Pamięci Narodowej,
wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Miasta,
- godz.12:45 - uroczyste złożenie wieńców (wiązanek)

Miasto
Raciąż
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Czym się kierować przy wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej?
Zainteresowaniami, a może
tym, że większość uczniów wybiera daną szkołę, odległością od
domu? Co zrobić, kiedy przyszły
absolwent gimnazjum nie wie,
co chciałby robić w przyszłości,
co wcale nie jest dziwne, wszak
ma dopiero 16 lat? W poprzednim numerze swoją opinią na temat wyboru szkoły podzieliła się
z nami Maja Zielaskiewicz, dzisiaj
czyni to Hubert Hutkowski, który uczy się w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Hubert
odpowiedział na kilka naszych pytań, myślę, że warto przeczytać, co
ma do powiedzenia tegorocznym
absolwentom gimnazjum.

Co powiedziałbyś tegorocznym
absolwentom na temat wyboru
szkoły?

nauczyciele oraz pracownicy wszystkich jednakowo traktują.

Co da ci szkoła?

Po ukończeniu egzaminów
będę miał tytuł – technik pszczelarz. Technikum Pszczelarskie
daje możliwość poznania tajemnic pszczół, rozwinięcia pasji
i zdobycia ciekawego zawodu.
Wiedza uzyskana w naszej szkole
pozwoli mi poprowadzić własne
gospodarstwo pasieczne, a złożenie egzaminu maturalnego otwo-

rzy drogę do kształcenia na każdym kierunku studiów!
W czasie trwania nauki mam
możliwość zdobywania, pogłębiania i weryfikacji wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas płatnych
praktyk u pszczelarzy zawodowych
w Austrii, Niemczech, Luksemburgu,
Francji, Szkocji i we Włoszech. Ponadto mam możliwość doskonałego
opanowania języka obcego, nawiązania wielu nowych znajomości, poznania różnych krajów i ich tradycji.

Czym kierowałeś się przy wyborze szkoły?

Pszczelarz to bardzo rzadki zawód. Moje tradycje rodzinne od
1920 roku, skłoniły mnie głównie
do wyboru tej szkoły. Lubię to, dobrze się w tym czuję i chcę kontynuować te obyczaje, a ta szkoła daje mi
możliwości, aby spełnić się i kontynuować te tradycje.

Czy miałeś jakieś obawy?

Obawy? Miałem różne,
że nie zostanę zaakceptowany przez rówieśników, że
się nie odnajdę. Jednak były
to obawy na wyrost, zbędne, wszystko ułożyło dobrze.
W szkole szybko się odnalazłem, nawiązałem nowe
przyjaźnie i znajomości. Zyskałem sympatię, ale i respekt
zostając prezesem zespołu ludowego, do którego należę.

Czy był moment ze żałowałeś?

Czy żałowałem wyboru
szkoły? Do tej pory nie. Tutaj
każdy każdego równo szanuje, panuje miła atmosfera,

Warto wybrać szkołę średnią
w Pszczelej Woli, bo Pszczela Wola
to nie tylko technikum pszczelarskie. Jest tu jeszcze wiele innych
szkół, w których każdy może odnaleźć coś dla siebie. Jest między
innymi, także jedyne w Polsce, liceum sportowe o profilu jeździeckim. Szkoła posiada krytą ujeżdżalnię, stajnie oraz wybieg dla koni i 50
koni przeznaczonych dla uczniów,
aby na nich ćwiczyli.
Jest także szkoła kelnerska, kucharska, dziennikarska, liceum
sportowe, klasa wojskowa, językowa. Z roku na rok oferta jest w poszerzana, o nowe kierunki. Są także szkoły policealne dokształcające
w wybranym zawodzie. Uczniowie
mieszkają w internacie położonym
w bezpośrednim sąsiedztwie ze
szkołą. Tworzą go dwa budynki męski i żeński razem ze stołówką.
Koszty zamieszkania nie są
wysokie (50 złotych miesięczny pobyt plus 10 złotych dzienne wyżywienie), panuje bardzo
rodzinna atmosfera, i jest
organizowane wiele zajęć
pozalekcyjnych. m.in. Zespół Pieśni i Tańca APIS,
którego jak wspomniałem
jestem prezesem. Nie bójcie się odległości od domu,
obecnie to 4 godziny jazdy
samochodem. Nauczycie
się samodzielności, dbania o siebie i swoje sprawy, co z pewnością przyda wam się w przyszłości.
Zobaczycie, to niesamowita przygoda, ale i odpowiedzialność, czyli połączycie
przyjemność z pożytecznym. Ja służę pomocą.
Rozmowę przeprowadziła
Elżbieta Burzykowska

Stres gimnazjalistów
Gimnazjaliści w całej Polsce
w dniach 19-21 kwietnia pisali test
gimnazjalny. W skali kraju do egzaminu przystąpiło 340 tysięcy uczniów
III klas gimnazjów. W gminie Baboszewo test pisało 92 uczniów. Pierwszy dzień rozpoczął test humanistyczny, który trwał 150 minut i podzielony
był na dwie części: test z języka polskiego oraz historii i WOS-u. Z wiedzy humanistycznej, uczniowie mieli
m.in. napisać w formie rozprawki, czy
zgadzają się ze stwierdzeniem, że ma-

rzenia mają moc sprawczą. Z części
historycznej pytania dotyczyły renesansu, klasycyzmu i starożytności. Na
WOS-ie natomiast trzeba było wiedzieć między innymi, czym jest szara
strefa i znać pojęcie sejmu wielkiego.
Drugi dzień testów składał się z części matematyczno-przyrodniczej. Arkusz egzaminacyjny z matematyki
zawierał 23 zadania. 20 z nich były
zadaniami zamkniętymi, czyli takimi,
w których uczeń sam musiał wybrać
prawidłową odpowiedź z zapropono-

wanych. Arkusze z nauk przyrodniczych zawierały 25 zadań. Wszystkie
były zadaniami zamkniętymi. Trzeci dzień to język obcy nowożytny na
poziomie podstawowym i rozszerzonym. Większość naszych gimnazjalistów wybrała język angielski (78%),
pozostali język rosyjski (22%).
Wszystkim gimnazjalistom życzymy, by uzyskane wyniki z egzaminów pozwoliły im na wybranie
szkoły, do której się wybierali.
Monika Ciska
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Depresja jest jak grypa
– może się zdarzyć każdemu
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony, co roku 7 kwietnia,
w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje
nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych
konkretnym zagadnieniom
i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 była
depresja.
Choroba ta uważana jest za
czwartą najpoważniejszą dolegliwość zdrowotną na świecie. 23 lutego obchodzony był Ogólnopolski
Dzień Walki z Depresją, w związku,
z czym chcemy przybliżyć, czym
jest depresja, jakie są jej objawy i jak
sobie z nią radzić. Depresja jest zaburzeniem emocjonalnym, jest to
zaburzenie nastroju. Stany depresyjne mogą pojawiać się cyklicznie
lub w reakcji na ciężkie zdarzenia
losowe i mogą mieć różne nasilenie – od depresji lekkiej do bardzo
głębokiej. Szczególnie tak trudne
zdarzenia życiowe jak utrata bliskiej
osoby, pracy czy majątku może uruchomić reakcję depresyjną.

Po czym rozpoznać u siebie
lub bliskich depresję?

Jeśli przez długi okres czasu:
– czujesz się przygnębiony, często
bez wyraźnego powodu przeżywasz uczucie głębokiego smutku,
– czujesz się jak gdyby odrętwiały,
zawieszony w pustce, – masz uczucie wszechogarniającej beznadziei,
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wydają się być kompletnie
pozbawione sensu, – nie cieszysz
się życiem, – powoli wycofujesz się
z kontaktów społecznych, tracisz
zainteresowanie sprawami bliskich Ci osób, – czujesz się istotą bezwartościową, taką, która jest
nikim, nic nie umie, do niczego się
nie nadaje, – czujesz, że Twoje życie nie ma sensu, przestajesz dbać
o siebie i swoje sprawy, w skrajnych stanach tracisz zainteresowanie zaspokajaniem swoich potrzeb
(także tych podstawowych), – rozmyślasz o tym, w jaki sposób odebrać sobie życie, lub wręcz przygotowujesz się do tego.
Pierwszym objawem „z ciała”
mogą być zaburzenia snu. Jeszcze
nie dopuszczamy do świadomości,
że coś się z nami dzieje, ale o 4 nad
ranem wybudzamy się i nie możemy z powrotem zasnąć. Albo nie
możemy zasnąć wieczorem, choć
czujemy się bardzo, bardzo zmęczeni. Albo przesypiamy pół dnia,
– czyli przesypiamy problemy, taka

ucieczka w sen. Może się też pojawić fizyczne zmęczenie: jesteśmy
bez przerwy zmęczeni, ciężko zmęczeni, – choć z aktywnością fizyczną
nie ma to nic wspólnego. Dla chorego na depresję najgorsze są poranki: budzi się i ciężar zbliżającego się
dnia wydaje mu się przytłaczający.
Zwykle pod wieczór samopoczucie trochę się poprawia. Stopniowo
pojawia się całkowity brak radości z czegokolwiek. Coś, co jeszcze
niedawno sprawiało nam przyjemność, teraz już nas nie cieszy. Osoby chore na depresję skarżą się, że
ich ciało jest puste, są zawieszone
w próżni. Czują się, jakby oglądały swoje życie jak na filmie. Zmienia się ich życie seksualne: zanikają
potrzeby w tym zakresie. Nie mają
chęci w jakikolwiek sposób zbliżyć
się do drugiego człowieka. Spada
ich aktywność w każdej dziedzinie
życia – przestaje interesować, co się
dzieje z dziećmi, mężem, żoną, rodzicami, przyjaciółmi. Przestaje interesować nawet własne ciało: kobiecie nie przeszkadza, że nie ma
makijażu, mężczyźni zaniedbują higienę… Osoba w depresji często nie
ma ochoty nawet na prysznic.
Jeśli takie objawy pojawiają się
codziennie i trwają dłużej niż dwa
tygodnie, nie lekceważ ich. Możesz
mieć depresję. To, że w Twoim od-

czuciu jeszcze „jakoś” funkcjonujesz, nie oznacza, że nie potrzebujesz pomocy. Nieleczona depresja
nasila się. Im wcześniej podejmiesz
leczenie, tym większe masz szanse na uzyskanie trwałej poprawy
i zapobieżenie ewentualnym nawrotom. Depresję leczy psychiatra.
Zgłoś się do lekarza. Do psychiatry nie trzeba mieć skierowania, nie
obowiązuje też rejonizacja. Ludzie
z dużych miast są tu w lepszej sytuacji: nie tylko łatwiej się dowiedzieć
czegoś o tej chorobie i łatwiej znaleźć pomoc, ale też nie jest się narażonym na łatkę „psychicznie chorego”. W małych miejscowościach
jest gorzej. Tam, gdzie wszyscy się
znają, ludzie boją się, że taka informacja o nich przecieknie między
znajomych i zaczną się plotki. Ludzie boją się „łatek”. Dla niektórych
jest to bariera nie do pokonania.
Pamiętajmy też, że choremu w depresji trudno jest się zmobilizować
i szukać pomocy. Dlatego w poszukiwania powinna się włączyć rodzina. Należy pamiętać, że depresja
to choroba, którą można wyleczyć!
Większość, bo aż 50-60% ludzi chorych na świecie nie idzie do lekarza,
20-30% chorych z depresją zostaje
pod opieką lekarzy ogólnych, a tylko 8-12%(!!!) jest pod opieką psychiatrów. Warto zadać sobie pyta-

nie: Po co się męczyć rok, dwa, pięć
lat? Można znacznie skrócić przebieg i objawy depresji przez zażywanie odpowiednio dobranych leków
przeciwdepresyjnych i psychoterapii. Istotne jest też duże wsparcie
rodziny i znajomych. Należy przyjąć fakt, że depresja jest chorobą,
na którą zachorowaliśmy. Ważne
jest to, aby mówić o tym otwarcie,
nie bać się rozmowy z najbliższy-

mi, nie ukrywać się. To, że chorujemy na depresję nie oznacza, że jesteśmy źli czy gorsi. Depresję należy
traktować tak jak każdą inną chorobę – należy ją leczyć, aby poprawić
swoje funkcjonowanie i przywrócić
radość z życia.
Źródła:
www.depresjaza.pl
www.hipnoza.pl
www.radioklinika.pl
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Rozmowa z Dorotą Gwiazdowską

MIG-iem na imprezę!

Dorota od lat występuje w zespole MIG z braćmi – Markiem,
Krzysztofem i Sławomirem. Nie
czuje się gwiazdą, ale bez muzyki
nie wyobraża sobie życia. 2 maja
cała czwórka z Płońska zagra na
„Majówce Raciąż 2017”. W ten
sposób rozpoczną trasę, w której grać będą w każdy weekend
z wyjątkiem jednego czerwcowego. Dorota bierze ślub…

Byliście już kiedyś w Raciążu?

Oczywiście. Jesteśmy z Płońska,
więc jak byśmy mogli nie znać Raciąża. Niewiele osób o tym wie, że
jeden z moich braci, Krzysiek, urodził się właśnie w Raciążu! Remont
porodówki w szpitalu w Płońsku
sprawił, że przyszedł na świat właśnie w Waszym mieście. Graliśmy
na waszej majówce cztery lata temu.
Teraz wracamy…

Co zagracie tym razem?

Wszystkie nasze hity. Mamy
nadzieję, ze publiczność zaśpiewa
z nami „Wymarzoną”, „Miód malinę”, czy „Nie ma mocnych na Mariolę”. Będą tylko autorskie utwory, żadnych coverów. Tyle mogę zdradzić.

Szykujecie jakąś niespodziankę?

Planujemy coś specjalnego. Powiem jedynie, że będą nagrody dla
publiczności. Na pewno też spotka-

my się z fanami: rozdamy autografy
i zrobimy wspólne zdjęcia.

rozwijać się nasza kariera muzyczna. Od zawsze swoją przyszłość łączyłam z muzyką. Dlatego chyba
nie potrafiłabym się odnaleźć w innym zawodzie. Nie potrafię sobie
wyobrazić jak wyglądałoby moje
życie bez muzyki. Moi bracia też nie
potrafią bez niej żyć.

Jesteście rodzeństwem. Jak wygląda
Wasza praca od kulis? Z braćmi jest
łatwiej?

Wydaje mi się, że jest zupełnie
inaczej niż w każdym innym zespole. My możemy sobie powiedzieć
dużo więcej i na więcej sobie pozwolić. Szczerze mówiąc to od czasu do czasu, jak to w rodzinie, nawet
się kłócimy, ale świetnie nam się ze
sobą współpracuje. Najważniejsze
jest przecież to żeby robić to, co się
chce i lubi, wtedy wszystko się udaje.

Nazwisko Gwiazdowscy zobowiązuje.
Czujecie się gwiazdami?

Ależ skąd! Z gwiazdami łączy
nas tylko nazwisko. Nie czujemy
się i nie jesteśmy gwiazdami. Jesteśmy normalnymi muzykami, którzy
z pasją grają własną muzykę. Cieszymy się, że to, co robimy spodobało się innym. To jest dla nas największy powód do radości. Reakcja
publiczności jest zawsze najważniejsza. Pozytywny odbiór daje nam
siłę do jeszcze większej pracy.

Na Waszych koncertach bawią się
tysiące osób. Co czujecie podczas
występów? Jakie emocje towarzyszą
Wam na scenie?

Gramy wiele koncertów, zdarza

Teraz to chyba niemożliwe. Jesteście
rozchwytywani. Jakie macie plany?

się, że jesteśmy bardzo zmęczeni. Jednak kiedy wchodzimy na scenę i widzimy wesołą i rozbawioną publikę
to zmęczenie od razu mija. Dostajemy od fanów mnóstwo pozytywnej
energii, dają nam niesamowity power. Wtedy nic się nie liczy, po prostu
jesteśmy i bawimy się z publicznością.

Jak to możliwe, że w jednej rodzinie
jest tylu utalentowanych muzyków?

To chyba kwestia genów. Od
małego w naszym domu brzmiała muzyka. Tata śpiewał i grał na
perkusji, mama również śpiewała, oboje występowali w zespole
Rozbitkowie. W naszej rodzinie
jest wielu muzyków, jeden z wujków grał na akordeonie, drugi na
saksofonie... Ja uczyłam się grać

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego
z muzyką country w tle
Któż z nas nie marzył kiedyś by poczuć wiatr
we włosach czy by z charakterystycznym warkotem przemierzać kilometry. Motocykle –
wspaniałe maszyny, które wśród wielu budzą
podziw, wśród innych zainteresowanie. 7 maja
w Raciążu nadarzy się okazja by zaspokoić ciekawość
Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Cavalcade
wspólnie z Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy
współpracy z dwoma samorządami Miastem Raciąż
i Gminą Raciąż zorganizuje otwarte dla wszystkich
mieszkańców wydarzenie rozpoczynające sezon motocyklowy. Z licznych atrakcji, szkoleń i koncertów może
skorzystać każdy z nas! Zapraszamy! Baw się dobrze,
podziwiaj, a przy okazji pomagaj innym!

Podziwiać piękne maszyny będzie mógł każdy

7 maja poza wspaniałymi motocyklami – w strefie
Oldtimer - podziwiać będziemy mogli pojazdy zabytkowe. Na fanów większych i na dodatek czterech kółek
również czeka coś miłego. Będą oni mogli podziwiać
wyjątkowy pokaz Leo Stunt’a człowieka, który z quadami robi niewyobrażalne rzeczy. Ponadto uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Co więcej

nie lada gratka czeka miłośników militariów – różne
ciekawostki czekają właśnie na nich w strefie militarnej
Jednostki Strzeleckiej Nr 1006 Płońsk

Wszystkie drogi prowadzą do… Raciąża

Tego dnia nie zabraknie także muzycznych atrakcji. Punktem kulminacyjnym pikniku będzie koncert
Cezarego Makiewicza z zespołem Koltersi. Mamy nadzieję, że przy utworach zespołu dobrze bawić będą się
wszyscy – nie tylko wielbiciele muzyki country.

Baw się dobrze – pomagaj innym

Na imprezie można będzie także pomóc innym
w walce o zdrowie. W namiocie fundacji DKMS można będzie zarejestrować się jako dawca komórek macierzystych. To bardzo szlachetna idea. Niewiele robiąc
możemy uratować życie innym. Na miejsce wolontariusze udzielą szczegółowych informacji. Sama rejestracja
jest krótka i bezbolesna – potrzebny jest tylko wymaz
z jamy ustnej.
***
Piknik z okazji rozpoczęcia sezonu motocyklowego stanowi przykład dobrej praktyki współpracy władz
samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Jak
widać na tym przykładzie, lokalne inicjatywy, dzięki
wspólnym działaniom mogą być wdrażane w życie.
Paulina Adamiak

na flecie poprzecznym, a w szkole
muzycznej na fortepianie. Jednak
marzyłam, żeby spróbować gry na
saksofonie. Rodzice mi go kupili
i zaczęłam grać. Moi bracia w tym
czasie grali już w zespole MIG
jako zespół weselny. Dołączyłam
do nich i pierwszy raz wystąpiłam
właśnie na weselu. Miałam wtedy
zaledwie 13 lat.

Można powiedzieć, że muzyka to całe
Wasze życie? Czy wyobrażasz sobie
inną przyszłość?

Odkąd pamiętam w naszym
domu była muzyka. Były próby,
śpiewy, wspólne koncerty. Z zawodu jestem pielęgniarką, ale nigdy
nie pracowałam w tym zawodzie.
Kiedy kończyłam studia zaczęła

Od raciąskiej majówki zaczynamy trasę koncertową. Do października gramy koncerty we wszystkie weekendy. Jedyny wolny mam
w czerwcu, bo – uwaga – biorę ślub!
Poza trasą po Polsce po raz kolejny zagramy w Stanach Zjednoczonych (m.in. w Nowym Jorku, Chicago i w New Jersey). Polonia zawsze
świetnie się bawi, jest wspaniała atmosfera, ludzie gościnni, czujemy
się tam jak w domu. Niebawem planujemy również wydać płytę, mamy
już 3 nowe utwory, być może premiera będzie jeszcze przed wakacjami.
Wszystko wskazuje na to, że damy
radę. To będzie dla nas niezwykle intensywny czas.

Dziękuję bardzo za wywiad.

Ja również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich na koncert naszego zespołu 2 maja w Raciążu.
Paulina Adamiak
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Majówka tylko w Raciążu!
Weekend majowy kojarzy nam się z odpoczynkiem i ciekawymi imprezami. W Raciążu atrakcji tego dnia na pewno nie zabraknie! Miejskie Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego przy współpracy z Miastem Raciąż oraz Gminą Raciąż zaprasza na „Majówkę Raciąż 2017”!
2 maja, we wtorkowy poranek,
zaczynamy majówkę od sportowych
emocji. O godzinie 10 rozpocznie
się Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Romana Siemińskiego.
Mieszkańców Raciąża serdecznie zachęcamy do naszego miasteczka wyścigowego ze zorganizowaną strefą
kibica. Po zakończeniu wyścigu będzie można spotkać się z kolarzami.

2 maja w naszym kraju obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego podczas licznych atrakcji
na majówce w patriotycznym duchu organizowane będą
animacje i konkursy, nie zabraknie malowania twarzy
w barwach narodowych, tworzenia kotylionów czy zabaw
dla najmłodszych. Zapraszamy!

Quizy i konkursy dla każdego

Przed południem rozpoczną się
atrakcje dla dzieci, młodzieży i całych
rodzin. Organizatorzy przewidują różnorodne konkursy z nagrodami, będą
one absorbowały uczestników zarówno fizycznie jak i umysłowo. Planowany jest, np. tajemniczy Bieg na
Nartach Kaprala, układanie puzzli –
mapy Polski, gra planszowa quiz wiedzy o Polsce, slalom w dwuosobowych
spodniach czy sztafeta w tunelach.
Warto przyjść i dobrze się bawić oraz
wygrać nagrody. Na ten dzień przewidziane są także prezentacje sceniczne
grup działających przy Miejskim Centrum Kultury, Sportui Rekreacji w Raciążu. O godzinie 17 zapraszamy na
spektakl teatralny dla dzieci.

Noc gwiazd disco-polo

Na godzinę 18 planowany jest
start koncertów muzyki tanecznej. Jako pierwsi na raciąskiej scenie wystąpi zespół The Brothers.
Następnie zagra dla nas Spontan,
a w taneczny nastrój wprowadzi nas
formacja Camasutra. Ok. godz. 21
na scenie wystąpi rodzeństwo z zespołu MIG. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk na raciąskiej scenie
pojawi się ok. 22. Imprezę kończyć
będziemy przy muzyce przygotowanej dla nas przez dj-a Tuk Muz.

18

Międzynarodowy
Wyścig Kolarski

MEMORIAŁ

Romana
Siemińskiego
2 maja 2017 r. RACIĄŻ

Składajmy podpisy

W ubiegłym numerze pisaliśmy o inicjatywie burmistrza Mariusza Godlewskiego nt. wystąpienia do NFZ z petycją o utworzenie
w Raciążu nocnej pomocy lekarskiej. Drodzy mieszkańcy i uczestnicy majówki zapraszamy składania podpisów pod dokumentem.
Zajmie to tylko chwilę, a pożytek
będzie dla nas wszystkich. Razem
przecież możemy zdziałać więcej!

Gdzie kupić bilety?

Bilety w cenie 10 zł można
już nabyć w sekretariacie MCKSiR przy ul. Parkowej 14 w Raciążu. W dniu imprezy tj. 2 maja bilety od godz. 13 można będzie kupić
w kasach na miejscu imprezy – targowisku miejskim w Raciążu przy
ul. 19 stycznia.
Paulina Adamiak

www.legia-kolarstwo.pl

PROGRAM WYŚCIGU
12.00
12.30
16,20
16.20–16.50

Partner główny

prezentacja ekip – ul. 19 Stycznia
start wyścigu
przyjazd na metę
dekoracja zwycięzców

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
W trakcie trwania całego wyścigu aktywna strefa kibica
oraz atrakcje i konkursy organizowane
przez MCKSiR w Raciążu.
Wyścig amatorów Mazovia Masters
8.30–9.30
akredytacja uczetników
10.00
start wyścigu
11.00–11.30 przyjazd na metę
13.00
dekoracja zycięzców
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

S TA R T i M E TA
ul. 19 Stycznia

Działania animacyjne MCKSiR
The Brothers
Spontan
Camasutra
MIG
Akcent
Imprezę donansowano ze środków

Samorządu Województwa Mazowieckiego

Organizatorzy

Miasto Raciąż

Sponsorzy i partnerzy

Gmina Raciąż

Patronat medialny
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Nowa miejska biblioteka
Już wkrótce budynek starej poczty przejdzie głęboką metamorfozę. Dzięki pozyskanym przez burmistrza Mariusza Godlewskiego środkom przeprowadzony zostanie gruntowny remont obiektu. Już dziś możecie przekonać się, jak będzie wyglądała nowoczesna Biblioteka Miejska w Raciążu.
Decyzja o kupnie budynku starej poczty to strzał
w dziesiątkę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znalazł nowe, lepsze miejsce na
swoją siedzibę. Mieszkańcy są
bardzo zadowoleni z tej zmiany – nie muszą ze swymi problemami udawać się do budynku na obrzeżach Raciąża.
Ponadto miasto pozyskało
więcej miejsca na działalność
kulturalną. Biblioteka będzie
zajmowała powierzchnię kilkakrotnie większą niż dotychczas. Daje to zdecydowanie
większe możliwości. Czytelnicy mieć będą swobodny
dostęp do półek z książkami,
a ponadto bardzo przytulną
strefę czytelniczą. Znajdzie
się także miejsce na nowe pracownie m.in. Fotograficzną,
Dziennikarską, Dokumentacji
Dziejów Miasta i Okolic.
W związku z realizacją dużego projektu infrastrukturalnego
dotyczącego dziedzictwa kulturalnego warunkiem uzyskania dotacji było ogłoszenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego
na projekt elewacji i zagospodarowania wnętrza. Propozycją dla biblioteki są pokazane obok wstępne wizualizacje. O kilka słów
odnośnie przedsięwzięcia popro-

rej, drewnianej zabudowy
– charakterystycznej dla
ulicy Kilińskiego. Uważam,
że wstępne koncepcje wyglądają atrakcyjnie. Zależy
nam na opinii mieszkańców, dlatego publikujemy je
w początkowej fazie realizacji projektu, by dowiedzieć
się jak nasze założenia są postrzegane. Wraz z postępem
prac będziemy publikowali
dalsze materiały. Zapraszam
mieszkańców do dzielenia
się swoimi opiniami.

siliśmy koordynatora projektu –
Artur Adamskiego:
Prezentowane propozycje są
zgodne z naszymi wstępnymi wytycznymi. Zależy nam, aby budynek był unowocześniony oraz
racjonalnie zagospodarowany. Projekt elewacji przygotowany został
w taki właśnie sposób, a jednocześnie wpasuje się w klimat sta-

Już wkrótce będziemy
mogli przedstawić też wizualizacje elewacji siedziby
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przy
ul. Parkowej 14 oraz ogólnodostępnych placów przy budynkach – muzycznego placu
zabaw oraz otwartej czytelni.
Szukajcie informacji w następnych numerach Pulsu!
***
Mamy nadzieję, że efekty pracy projektantów przypadną mieszkańcom Raciąża do gustu. Na nas
zrobiły ogromne wrażenie. To zaskakujące, jakich zmian można
dokonać w zwykłym i niepozornym budynku.
Paulina Adamiak
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Z Arturem Adamskim, dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu rozmawiała Paulina Adamiak

Razem możemy więcej!
Dyrektor Artur Adamski od
ponad trzech lat pracuje nad
poprawą oferty kulturalnej
dla Raciąża. Organizuje nowe
interesujące wydarzenia oraz
imprezy, które zyskują ponadlokalny rozgłos. Jednocześnie,
wspólnie z władzami miasta
modernizują infrastrukturę
Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
Wkrótce efektem tej współpracy będzie całkowicie odmieniona Biblioteka Miejska. Ponadto
aktywnie angażuje się w liczne
działania prospołeczne.

dwutlenku węgla i innych szkodliwych pyłów – co przełoży się na poprawę jakości powietrza w Raciążu.
Dopełnieniem zmian będzie efekt
wizualny – budynek MCKSiR ma
także swoim wyglądem zachęcać
mieszkańców do korzystania z naszej oferty kulturalnej.

Drzwi Centrum Kultury są dla mieszkańców zawsze otwarte. Jednak
w dniach 18-20 maja otworzą się
jeszcze szerzej. Jakich atrakcji można
się spodziewać?

2 maja czeka nas moc atrakcji. Czy
może Pan przybliżyć czytelnikom,
na co mogą liczyć na tegorocznej
majówce? Czy myśli Pan, że pogoda
będzie nam sprzyjać?

Na raciąskich imprezach najczęściej mamy ładną pogodę. Nad
naszą instytucją też świeci słońce –
mam nadzieję, że nie inaczej będzie
2 maja. Mówiąc poważniej, szukamy takich rozwiązań, które stanowiłyby bezpośrednią odpowiedź
na potrzeby mieszkańców. Majówka jest jednym z takich projektów.
Najważniejsze jest by uczestnicy
dobrze się bawili. Mamy nadzieję,
że tegoroczna edycja będzie udana.
Na przybyłych czeka wiele atrakcji.
Już po raz drugi organizujemy festiwal muzyki tanecznej, imprezę
na ogromną skalę. W zeszłym roku
przy przebojach disco-polo bawiło się kilka tysięcy osób. Teraz zaplanowaliśmy
najpopularniejsze
gwiazdy muzyki tanecznej m.in.
Zenona Martyniuka z zespołem
Akcent, MIG, Camasutrę. Rano zapraszamy na kolarski Memoriał Romana Siemińskiego, którego start
i meta będą na ul. 19 stycznia. Na
targowisku zaś zorganizowana będzie strefa kibica, w której będziemy mogli obserwować wyścig kolarski. Co więcej, przez cały dzień
dzieci i młodzież będą mogły korzystać z wielu atrakcji przygotowanych właśnie z myślą o nich. Każdy
znajdzie coś dla siebie.

Poza miłym spędzaniem czasu na
imprezach plenerowych, mieszkańcy wkrótce będą mogli korzystać
z dodatkowego lokalu w budynku
MCKSiR . Jak zamierza Pan zagospodarować odzyskany lokal?

Proces odzyskiwania lokalu
trwał dość długo, dzięki wsparciu
wielu osób – Rady Miejskiej oraz
Burmistrza udało się. Słyszę wiele
głosów, a także z własnych obserwacji wiem, że w Raciążu brakuje

miejsca, w którym można ze znajomymi – wypić kawę, zjeść dobre
ciastko, pograć w bilard, flippery
(automat do gry, w którym gracz
za pomocą ruchomych łapek odbija kulkę poruszającą się po nachylonej w jego kierunku planszy
– przyp. red.) czy w ogóle spotkać
się i porozmawiać. Planujemy, już
niebawem, otworzyć ogólnodostępną kawiarnię z licznymi atrakcjami
dla mieszkańców. Będzie to uzupełnienie zarówno oferty kulturalnej,
jak i społecznej w naszym mieście.
To doskonałe miejsce na integrację
oraz liczne działania z każdą grupą
wiekową mieszkańców.

Znaczne zmiany będzie można wkrótce zobaczyć w miejskiej bibliotece.
Jak będzie wyglądała po zakończeniu
modernizacji?

Biblioteka stanowi główny element realizowanego wspólnie
z Urzędem Miejskim projektu dotyczącego dziedzictwa kulturowego. Planowany jest generalny remont, w ramach którego zmieni
się zarówno wnętrze jak i wygląd
zewnętrzny. Wymienione zostaną
wszystkie instalacje. Przeprowadzane prace będą miały na celu także ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym. Biblioteka stanie
się w większym stopniu multiteką
– usprawni to korzystanie z jej zasobów także osobom z dysfunkcja-

mi słuchu czy wzroku. W ramach
biblioteki powstanie kilka pracowni, m.in. Raciąska Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i okolic. Pomysłodawcą pracowni było
Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów. Uważam, że my
wszyscy potrzebujemy miejsca,
w którym będziemy mogli gromadzić wszelkie materiały historyczne związane z Raciążem. Przechowywanie ich i przekazywanie
kolejnym pokoleniom umożliwia
budowanie naszej lokalnej tożsamości. Jest to też doskonała szansa dla rozwoju współpracy międzypokoleniowej. Modernizacja
biblioteki jest przedsięwzięciem,
którego efekty będą korzystne dla
wszystkich mieszkańców.

Zapowiadane są także zmiany w budynku Centrum przy ul. Parkowej…

To już ostatni etap wprowadzanych od blisko trzech lat zmian. Dotychczas koncentrowaliśmy się na
wnętrzu budynku, teraz zajmiemy
się elewacją i placem przylegającym
do MCKSiR. Zamontujemy panele
fotowoltaiczne, wentylację mechaniczną oraz wykonamy głęboką termomodernizację budynku. Dzięki
temu osiągniemy spore oszczędności – zminimalizujemy rachunki
za prąd i ciepło. Co więcej będą to
zmiany korzystne dla naszego środowiska – zmniejszymy produkcję

Po raz drugi wpisujemy się
w tzw. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To m.in. dzięki tym środkom nasza oferta od trzech lat jest
coraz bogatsza. Blisko cztery lata
temu, kiedy obejmowałem stanowisko, obraz był szary, a perspektywy dość posępne. Na szczęście
pozyskaliśmy fundusze europejskie, przeprowadziliśmy generalny
remont i otwieramy się na potrzeby Raciążan. Obecnie infrastruktura wykorzystywana jest na co dzień
przez różne grupy społeczne. Od
dzieci i młodzież uczęszczających
na zajęcia lub odwiedzających kino
po seniorów korzystających z pomieszczeń i wyposażenia. Poziom
jaki osiągnęliśmy jako instytucja
jest coraz bardziej satysfakcjonujący. Coraz częściej pomagamy organizować wydarzenia różnym
instytucjom zarówno miejskim
i gminnym, ale także tym o zasięgu
regionalnym. Cieszy mnie, że nasza wspólna praca przynosi efekty.
Przekłada się to na komfort życia
i zadowolenie mieszkańców naszego miasta. W czasie Dni Otwartych
przedstawione zostaną dotychczasowe osiągnięcia oraz nasze plany
na przyszłość. Wszystkie atrakcje,
jakimi dysponuje Centrum będą
przez te dni dostępne bezpłatnie.
Przewidujemy m.in. darmowe seanse, warsztaty, zajęcia rekreacyjne,
happeningi. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą i planami na
przyszłość, zapewniam, że każdy
znajdzie coś dla siebie.

Zbliża się najbardziej oczekiwane
przez wielu mieszkańców wydarzenie – Jarmark Raciąski. Kto będzie
gwiazdą tegorocznej, czwartej
edycji?

Jarmark z roku na rok rozrasta
się. Przekonujemy do tego rodzaju aktywności coraz szersze grono
uczestników i odbiorców. Impreza
na stałe wpisała się kalendarz imprez miejskich. Zależy nam by Jarmark miał wymiar nie tylko lokalny,
ale także regionalny. Cieszy mnie to,
że z roku na rok zainteresowanie na-

szym wydarzeniem jest coraz większe. Wpływa ono bardzo pozytywnie na wizerunek Raciąża. Jarmark
wyróżnia nas na tle innych miast,
a ponadto daje możliwość obcowania z kulturą, folkiem oraz największymi gwiazdami polskiej sceny
muzycznej. Corocznie przyjeżdża
do nas kilkudziesięciu wystawców
z Polski i z zagranicy. Mieszkańcy
mają możliwość obejrzenia spektakli oraz kupna produktów i wytworów rękodzieła, niedostępnych
na co dzień. W tym roku, tak jak
w latach ubiegłych, impreza będzie
trwała dwa dni. Gwiazdą będzie
Patrycja Markowska. Ponadto na
scenie zaprezentują się zespoły folkowe: Tuchaj-Bej i InoRos. Podziwiać będziemy różnorodne spektakle uliczne, które zawsze cieszą się
sporym zainteresowaniem mieszkańców. Dodatkowo planujemy
przeprowadzić, po raz kolejny, konkurs rzeźbiarski. Efekty poprzedniej
edycji można oglądać w MCKSiR,
gdzie znajdują się skrzaty wyrzeźbione podczas zeszłorocznego jarmarku. Mam nadzieję, że z roku
na rok impreza będzie przyciągała
coraz więcej uczestników. Już teraz
wszystkich zapraszam 1 i 2 lipca na
IV Jarmark Raciąski.

Nie narzeka Pan na brak pracy jako
dyrektor MCKSiR, a pomimo tego
zawsze znajduje Pan czas na czynne
zaangażowanie się w społeczne akcje
w naszym mieście…

Wspieranie zgłaszanych pomysłów jest podstawą mojej pracy.
Taką aktywność na rzecz naszej lokalnej wspólnoty cenię sobie najbardziej. Od początku staram się
dążyć do współdziałania z przedstawicielami różnych grup w realizacji
ciekawych pomysłów. Z Raciążem
jestem związany od najmłodszych
lat – tu się wychowałem, spędziłem
większą część swojego życia. zależy
mi na tym byśmy wspólnie tworzyli
naszą lokalną rzeczywistość. Działalność w Raciąskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego to naturalna kontynuacja moich założeń.
Poprzez pracę w niej dowiaduje się
o bieżących potrzebach, oczekiwaniach i problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy. Jako RRDPP
możemy tę wiedzę odpowiednio spożytkować wpisując potrzeby mieszkańców do opiniowanych
dokumentów oraz wspólnie z władzami miasta szukać sposobów ich
realizacji. Zachęcam wszystkich
mieszkańców do współpracy. Razem możemy więcej.

Dziękuję za rozmowę
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II Raciąski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Muzyczny talent show w Raciążu
Dzieci i młodzież z Raciąża i okolic
wzięły udział w II Raciąskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Było jak w prawdziwym talent show: jurorzy (także
z telewizji!), barwne uzasadnienia ocen i superlaureaci. Jak na
wielkie wydarzenie przystało nie
zabrakło Grand Prix.
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu już po raz
drugi zorganizowało przegląd. Jesteśmy otwarci na nowości i zależy
nam by organizowane wydarzenia
i przedstawiana oferta sięgała znacznie
dalej niż lokalna społeczność. Patrząc
na ogromne zainteresowanie II Przeglądem Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej zauważyć się da, że pomysł zyskał uznanie i zaciekawił mieszkańców
całego regionu. Poza raciąski talentami
na konkursie pojawili się mieszkańcy
Sochocina, Radzanowa, Ciechanowa
czy nawet Płocka.

Wielu młodych wokalistów na
raciąskiej scenie

Konkurs miał dwa etapy. Do 7
kwietnia trwały eliminacje wstępne, nadsyłane były nagrania z wyko-

Laureaci II Raciąskiego Przeglądu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
I kategoria wiekowa (klasy I-III)
I miejsce – Zuzanna Mariańska „Chcę do Bodzia” GOK Radzanów
II miejsce – Nadia Cybulska „To nie fair, to nie play” MCKSiR Raciąż
III miejsce – Amelia Marciniak „Dzwonię do Krakowa” MCKSiR Raciąż
Wyróżnienie: Dominika Wójcik, Gabrysia Koszela MCKSiR Raciąż
II kategoria wiekowa (klasy IV – VI)
I miejsce – Tymon Obrębski „Życia mała garść” MZS Raciąż
II miejsce – Emilia Oglęcka „Cud w szafie” Powiatowe Centrum Kultury
i Sztuki Ciechanów
III miejsce – Nadia Rzemieniewska „Zapamiętaj” Szkoła Podstawowa
w Glinojecku
Wyróżnienie: zespół „Rechotki” i „Rock boys” Szkoła Podstawowa
w Glinojecku
III kategoria wiekowa (klasy gimnazjalne)
I miejsce – Weronika Samoraj „Ewakuacja” Zespół Szkół w Drobinie
II miejsce – Magdalena Ryfińska „Miasto 44” GOK Radzanów
III miejsce – Maja Fijałkowska „Nie wie nikt” Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki Ciechanów
Wyróżnienie: Ewa Wielgolaska Zespół Szkół w Uniecku
Kategoria zespół: I miejsce „Cuś Radzanów” GOK Radzanów
IV kategoria wiekowa (powyżej 16 lat)
I miejsce – Weronika Dolińska „Wracam do domu” Zespół Szkół Nr 2
w Płońsku
II miejsce – Weronika Kruszewska „Napraw” Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku
III miejsce – Dominika Lewicka „Szare miraże” Zespół Szkół Usług
i Przedsiębiorczości w Płocku
Jury przyznało także nagrodę Grand Prix dla artysty, który najbardziej
urzekł jurorów swoim wykonaniem. Nagrodę dostała Paulina Oporska,
(Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie), która wykonała utwór „Alien”.
Akompaniował jej Jakub Piątkowski.

nanymi przez dzieciaki utworami.
Z nich jury wyłoniło aż 42 solistów
i 6 zespołów, którzy 20 kwietnia wzięli udział w wokalnych zmaganiach
w raciąskim MCKSiR. Mieszkańcy
naszego miasta i pobliskich miejscowości mogli wykazać się swym
talentem wokalnym. Rywalizowano
w czterech kategoriach wiekowych:
klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne i kategoria wiekowa powyżej 16 lat.

Nagroda Grand Prix
za piosenkę jurora

Jury, w którym zasiadali: Marek
Piekarczyk – wokalista legendarnego zespołu TSA i juror programu
The Voice of Poland, Kryspin Dawidko – tenor i Robert Szymborski – instruktor zajęć muzycznych
z MCKSiR w Raciążu uznało, że po-

ziom w poszczególnych kategoriach
był wysoki i wyrównany.
— Narady jury były bardzo
krótkie. Byliśmy zgodni. Jednomyślnie przyznawaliśmy pierwsze
nagrody. Dyskusje dotyczyły raczej
kolejnych miejsc na podium. Zazwyczaj zastanawialiśmy się czy
większe znaczenie mają wyrażane
utworem emocje czy kunszt muzyczny. Wydaje mi się, że wszystkie nasze werdykty są doskonałym
odzwierciedleniem całego dnia
— powiedział nam Marek Piekarczyk. — Nagrodę Grand Prix

przyznaliśmy Paulinie, która zaśpiewała mój utwór „Alien”! Byłem wzruszony, przypomniałem
sobie, kiedy tworzyłem ten kawałek, jak pisałem go nocą w pracowni ceramicznej. Paulina przedstawiła własną interpretację bardzo
ważnego w moim życiu utworu.
Byłem zachwycony. Okazało się,
że koledzy z jury również przyznali jej najwyższą notę. To wspaniała
wokalistka. Raciąski przegląd był
niezwykle udany. Na scenie pojawiło się wiele talentów. Mam nadzieję, że zostaną wielkimi muzykami — dodał słynny wokalista.
Na uczestników z kategorii wiekowej powyżej 16 lat, czekała niespodzianka. Po przeglądzie wzięli
udział w warsztatach muzycznych
z Markiem Piekarczykiem. Mogli
go podpytać o warsztat, porozmawiać o karierze i prawdziwym życiu muzyka.

Spotkajmy się
w Raciążu za rok

Przegląd budził emocje. Zwycięscy byli szczęśliwi, przegrani nieco zasmuceni, rodzice triumfatorów
wzruszeni i dumni, a publiczność
pod wrażeniem talentu wokalnych
młodych artystów. Dla wielu wokalistów był to pierwszy konkurs
muzyczny w życiu. Mamy nadzieję,
że zorganizowany w Raciążu przegląd będzie jednym z wielu ważnych etapów w ich muzycznej karierze. Organizatorzy zapowiadają
kolejną edycję za rok. Namawiamy młodych wokalistów – śpiewajcie jak najwięcej, przygotowujcie nowy repertuar i weźcie udział
w III Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. A wszystkich,
którzy jeszcze raz chcieliby przeżyć
te chwile zapraszamy na stronę FB
MCKSiR w Raciążu.
Paulina Adamiak
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Międzynarodowy Dzień Teatru w MCKSiR

Magia raciąskiego teatru!
Wielu z nas marzyło pewnie, żeby zostać aktorem. W Międzynarodowym Dniu Teatru w Miejskim Centrum Kultury w Raciążu można było spróbować swych sił w sztuce scenicznej. Wśród atrakcji było m.in. przebieranie się w kostiumy z epoki i robienie masek teatralnych.
Zajęcia warsztatowe pozwoliły
poczuć się jak w prawdziwym teatrze. Zaś wystawiane przedstawienia bawiły, uczyły i rozczulały do łez.

Najmłodsi w świecie Smerfów

Przedszkolaki przeniosły się
w świat bajki z niebieskimi stworkami. Przedstawienie „Smerfy”
przygotowali uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu pod
kierownictwem polonistki Edyty
Brodowskiej. Papa Smerf rozdawał
maluchom cukierki, a Smerfetki
porwały milusińskich do tańca. Radość nie schodziła z twarzy dzieciaków. Nawet wiedźma Hogata nie
była w stanie ich wystraszyć. Na
szczególne oklaski zasłużyli młodzi
aktorzy i ich rodzice, którzy własnoręcznie przygotowali elementy
scenografii. Z niecierpliwością czekamy na kolejne występy młodych
artystów.

Przebieranki i warsztaty
teatralne

Nieco starsi mieszkańcy naszego
miasta również nie mogli narzekać
tego dnia na nudę. Dla młodzieży
z Miejskiego Zespołu Szkół
i podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej prowadzone były warsztaty teatralne, podczas
których można było przebierać się
w piękne kostiumy sceniczne. Nie
lada atrakcją były warsztaty, podczas których pod okiem instruktorek z MCKSiR Anny Miki i Moniki Wasiak można było nauczyć się
i zrobić samemu maski teatralne!
Dzieci bardzo rzadko mają okazję by dotknąć teatru bezpośrednio,
od tej drugiej stronny czyli zza kulis. Postanowiliśmy im to umożliwić
– udostępniliśmy im różnego rodzaju
rekwizyty i kostiumy po to by mogły
pobawić się w aktorów, a właściwie
by poczuły się jak w garderobie artysty. W sali kinowej zbudowaliśmy
małe atelier teatralne, gdzie mogły
dowolnie komponować kostiumy
i dobierać do tego rekwizyty – przeobrażały się w wybrane przez siebie
postacie. Moim zdaniem świetnie
oddziaływało to na ich wyobraźnię. Niektóre połączenia były bardzo zaskakujące, choć elementy
stroju pozornie do siebie nie pasowały to w sumie utworzyły ciekawą
postać. Najlepszym pomysłem była
organizacja warsztatów tworzenia masek, które są przecież symbolem teatru. Bandaż gipsowy,
z którego były robione daje możliwość puszczenia wodzy fantazji
i utworzenia maski bardzo bogatej,
które po pomalowaniu dają fanta-

styczny efekt. Najbardziej zaskakujące było to, że niektóre dzieci
miały opory przed tym by stworzyć
taką maskę, ponieważ wymagało
to pobrudzenia się. Jednak i młodsze dzieci i starsze zdecydowały się,
a efekt był fantastyczny – powiedziała nam Anna Mika

Miłosne klimaty

Zwieńczeniem atrakcji zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru było
przedstawienie „Szesnaście róż”.
Muzyczna opowieść szesnastoletniej historii pewnego małżeństwa
z piosenkami m.in. Agnieszki

Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Seweryna Krajewskiego.
Przedstawienie zdradziło nam
kilka niewinnych małżeńskich
sekretów. I ten najważniejszy jak

należy dbać o miłość, i jak liczą
się drobne gesty, jak choćby róża
w rocznicę ślubu.
Paulina Adamiak
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Byliśmy na targach
inwestycyjnych

Uważajcie
na fałszywych
pracowników
gazowni!
19 kwietnia w ciągu dnia płońscy policjanci odebrali kilka
niepokojących sygnałów od
mieszkańców Płońska o osobach pukających do drzwi
seniorów i podających się za
pracowników gazowni. Osoby
te, mężczyźni w wieku ok. 20-30
lat oferowali starszym ludziom
montaż czujników gazu.
Przychodzili z walizką w ręku,
w której rzekomo mieli dokumenty i rejestr osób. Usługa taka miała kosztować kilkaset złotych. Proponowane było również rozłożenie
płatności na raty w wysokości kilkudziesięciu złotych. Gdy seniorzy mówili, że nie mają pieniędzy, spisywane były ich dane osobowe (włącznie
z nr PESEL) i nr telefonu, celem wpisania na listę osób oczekujących. Po
chwili mężczyźni mówili np., że muszą wyjść do samochodu i za chwilę
wrócą… Nie wracali!

Seniorze pamiętaj!

Gdy jesteś w domu nie wpuszczaj
nieznajomych do mieszkania, gdyż nie
znając osoby nigdy nie znasz jej zamiarów. Zawsze przed otworzeniem
drzwi zapytaj, kto za nimi stoi. Pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci
mogą wystawione rachunki za światło
i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej,
nie wchodząc do Twojego domu. Prace
zlecone przez spółdzielnie zapowiadane są wcześniej np. za pomocą ogłoszenia umieszczonego w gablocie na klatce schodowej, opatrzonego pieczątka
i podpisem wystawcy. Nie podawaj też
nigdy obcym osobom, przypadkowym
osobom swoich danych osobowych.

Nietypowy
ogrodnik
W dniu 10.04.2017 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Płońsku w jednej z posesji w miejscowości Baboszewo w budynku gospodarczym ujawnili stanowisko do
uprawy marihuany. Zabezpieczono
także susz konopi w ilości 916 gramów. Nietypowym ogrodnikiem
okazał się 28 letni mieszkaniec gm.
Baboszewo. Czynności w tej sprawie
prowadzi KPP w Płońsku.
KPP w Płońsku
podinsp. G. Osiński
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W

dniach 21 i 22 kwietnia pracownicy Urzędu Gminy brali udział w Targach Inwestycyjnych
INVESTATE POLAND, w których
reprezentowały Gminę Baboszewo.
Targi odbywały się Nadarzynie koło
Warszawy w Międzynarodowym
Centrum Targowo-Konferencyjnym

PTAK WARSAW EXPO. Na targach
samorządowcy prezentowali grunty
oraz przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane. Przeprowadzane były
cykle spotkań właścicieli terenów
pod inwestycje z firmami poszukującymi atrakcyjnych miejsc do rozwijania swojego biznesu. Na targach

samorządowcy prezentowali grunty
oraz przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane. Przeprowadzane były
cykle spotkań właścicieli terenów pod
inwestycje z firmami poszukującymi
atrakcyjnych miejsc do rozwijania
swojego biznesu. Do udziału w targach zgłosiło się 36 samorządów.

Targi INVESTATE POLAND
2017 to jedyna w kraju tego typu
prestiżowa impreza o ogromnym
znaczeniu dla branży inwestycyjnej. Skierowane były do inwestorów nie tylko z Polski ale i całej
Europy. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszono miasta, gminy, powiaty, Parki Przemysłowo-Technologiczne, Specjalne Strefy
Ekonomiczne, Agencje Rozwoju
Regionalnego, Agencje Nieruchomości Rolnych, Banki i Instytucje
Finansowe oraz wszystkich właścicieli terenów inwestycyjnych, inwestorów z kraju i zagranicy. Impreza była doskonałą okazją do
zaprezentowania szerokiej rzeszy
inwestorów z całej Europy przygotowanych do inwestycji gruntów,
skuteczną platformą do skojarzeń
partnerów biznesowych na lata.
W tym samym miejscu i czasie odbyły się CENTRALNE TARGI BUDOWLANE. To świetna okazja
dla odwiedzających, aby spotkać
wystawców dwóch pokrewnych
i zbliżonych do siebie branż – inwestycyjnej i budowlanej. Miejmy nadzieję, że gmina Baboszewo,
dzięki udziałowi w Targach zyska
potencjalnych inwestorów.
Monika Ciska
Urząd Gminy Baboszewo
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Wieczór poezji
z radosnym
uśmiechem
Od najmłodszych lat towarzyszy nam poezja. Małe dzieci
z zachwytem słuchają wierszyków o ulubionych zwierzętach,
tańczących sprzętach, wesołych zabawkach i codziennym
świecie. Te wiersze są wprowadzeniem w bogaty świat poezji,
o którym Irena Słońska mówi:
„W wielkim obszarze literatury
pięknej jest brama, od której
wszyscy zaczynają swą wędrówkę po świecie słowa artystycznego, a do którego wracają
tylko nieliczni, jako wierni miłośnicy. To poezja.” Ważne jest
więc ciągłe „oswajanie” z poezją, kształtowanie nawyków
obcowania z pięknem poetyckiego języka, co później ułatwi
kontakt ze współczesną kulturą.
Impulsem dla różnorodnych
przeżyć, wzruszeń, radości i uśmiechu stał się wieczór poezji i konkurs
recytatorski pt. „Radosne rymy, serdeczny uśmiech” zorganizowany
przez bibliotekę szkolną dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie. Konkurs odbył się 30 marca 2017
r. i stał się, (jak co roku) wielopokoleniową imprezą kulturalną szkoły.
Jury w składzie: Renata Grabowska – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku, Bogumiła

Po wysłuchaniu wszystkich recytacji (50 uczestników) jury postanowiło nagrodzić następujących
uczniów:
w kategorii: oddział przedszkolny 4-5-latki – oddział
przedszkolny „0”
I miejsce – Zuzanna Sztabnik
II miejsce – Alicja Łukaszewska
III miejsce – Zuzanna Kulasiewicz i Lidia Chudzyńska
Wyróżnienia: Julia Kretkiewicz

Dołkowska – bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Henryka Sienkiewicza w Płońsku, Urszula Staniszewska – bibliotekarz w Bibliotece Gminnej
w Sarbiewie, Lidia Wyrzykowska
– bibliotekarz w Gimnazjum im
Armii Krajowej w Baboszewie,
oceniało uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
– oddział przedszkolny 4-5-latki
– oddział przedszkolny „0”
– klasy I-III
– klasy IV-VI.

w kategorii klas I-III
I miejsce – Juliusz Ryziński
II miejsce – Oliwia Jasińska
i Patrycja Szymańczyk
III miejsce – Justyna Zacieska
Wyróżnienia: Alicja Błaszkowska, Oliwia Sztabnik, Wiktoria Zajączkowska
w kategorii klas IV-VI
I miejsce – Marta Grzelak
II miejsce – Karolina Głuszczyk
III miejsce – Julia Górska
i Mateusz Muchowski
Wyróżnienia: Izabela Jóżwiak
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i książki ufundowane
przez organizatorów. Gratulujemy
i zapraszany do udziału w kolejnej
edycji wieczoru poezji.
Redakcja

Jedz warzywa i owoce,
a zdobędziesz super moce
Dnia 6 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sarbiewie odbyło się
spotkanie z paniami dietetyczkami. Odwiedziły nas p. Aleksandra
Januszewska i p. Iwona Żebrowska
z Centrum Dietetycznego NaturHouse. Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych
informacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania. Po
zakończonym wykładzie oraz pre-

zentacji multimedialnej wszyscy
uczniowie, nauczyciele oraz nasi
goście przystąpili do degustacji pełnych witamin produktów spożywczych. Dziękujemy p. Oli i p. Iwonie
za pouczającą wizytę.
Za organizację spotkania dziękujemy opiekunowi Samorządu
Uczniowskiego – p. A. Fonderskiej,
a uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie degustacji.

Kolejny raz pomagamy
Adasiowi
Po raz kolejny nasi uczniowie i ich rodzice zaangażowali się
w zbiórkę pieniędzy dla małego
Adasia – chłopca chorego na siatkówczaka oczu. Akcję przeprowadził Samorząd Uczniowski wraz
z opiekunem. Przez cały tydzień
można było ofiarować datki dla

Adasia, które przeznaczone zostaną na jego operację. Drugi etap
zbiórki zakończony został kwotą 814,05 zł. Bardzo dziękujemy
w imieniu swoim i Adasia oraz
jego Rodziców za okazane dobro
i otwarte serca.
Agnieszka Fonderska
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Wieści z Miejskiego Zespołu
Szkół w Raciążu

W kwietniu w naszej szkole sporo się działo. Poza przygotowaniami i przedstawieniami związanymi ze świętami Wielkanocnymi, uczniowie z raciąskiej szkoły brali udział w licznych zmaganiach konkursowych, odwiedzali bibliotekę oraz zaangażowali się w pomoc psiakom ze schroniska. 19-21 kwietnia nasi gimnazjaliści przystąpili do egzaminu – liczymy, że wyniki będą rewelacyjne.
Młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu wzięła udział
w II edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Celem konkursu
było propagowanie historii Polski
oraz krzewienie wartości i postaw
patriotycznych. Wśród Rady programowej konkursu zasiedli prof.
Jan Żaryn, prof. Edward Opaliński, prof. Marek Barański. Konkurs
polegał na wykonaniu krótkiej
animacji komputerowej dotyczącej najważniejszych wydarzeń historycznych. W konkursie brało
udział 90 drużyn ze szkół średnich i gimnazjów, w tym również
szkół średnich z Litwy, Białorusi
i Ukrainy. Praca uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
(Alicji Ługowskiej, Alicji Drzewieckiej i Mikołaja Dąbrowskiego) o wywózce polskich jeńców
z obozu w Kozielsku do miejsca kaźni w Katyniu, znalazła
się w grupie prac wyróżnionych
i w dniach 3-9 kwietnia była emitowana na telebimach reklamowych zlokalizowanych w Ząbkach
w pobliżu Centrum Handlowego.

Śpiewali w języku obcym

W MZS odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Uczniowie śpiewali w języku
angielskim i niemieckim, w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I- III
szkoły podstawowej, IV-VI szkoły
podstawowej i I- III gimnazjum.

Sebastian Kopciński, kl. III, Publiczne Gimnazjum w Raciążu.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Pobiegli po zwycięstwo!

Organizatorami byli nauczyciele
języków obcych z raciąskiej szkoły:
Agnieszka Tarnicka-Dymek, Marta Bielska, Piotr Grabowski, Iwona
Dąbrowska.
Talenty muzyczne i językowe
zaprezentowało 36 uczniów z pięciu szkół.
Wyniki rywalizacji
Klasy I – III szkoły podstawowej
(język angielski)
Kinga Ziembińska, kl. III Szkoła
Podstawowa w Drobinie.
Nadia Cybulska, kl. III Szkoła Podstawowa w Raciążu.
Amelia Marciniak, kl. II Szkoła
Podstawowa w Raciążu.
Wyróżnienie – Adam Dymek (która
klasa i skąd)
Klasy IV-VI ( język angielski)
Klaudia Wiśniewska, kl. IV Szkoła
Podstawowa w Łęgu.
Oliwia Kopczyńska, kl. VI Szkoła

Podstawowa w Drobinie.
Karol Nowakowski, kl. VI Szkoła
Podstawowa w Raciążu.
Wyróżnienia:
Natalia Gizler, kl. IV Szkoła Podstawowa w Raciążu.
Wiktoria Machczyńska, Szkoła
Podstawowa w Siemiątkowie.
Klasy I – III gimnazjum ( język angielski)
Weronika Samoraj, kl. I Gimnazjum w Drobinie.
Karol Betlewicz, kl. II Gimnazjum
w Raciążu.
Ewelina Grabowska kl. III Gimnazjum w Siemiątkowie.
Z uwagi na mniejszą liczbę śpiewających w języku niemieckim, w tej
kategorii przyznano tylko pierwsze
miejsca.
Klasy IV-VI szkoły podstawowej
Roksana Lewandowska, kl. IV
Szkoła Podstawowa w Raciążu.
Kasy I- II gimnazjum

W Ciechanowie odbyły się mistrzostwa rejonu w indywidualnych
biegach przełajowych.Na starcie
stanęli zawodnicy, którzy uzyskali awans w mistrzostwach powiatu.
Szkołę podstawową reprezentowali: Patrycja Ossowska, Amelia Rutkowska, Kinga Wilczyńska, Mateusz
Piłat, Oliwia Niksa, Patrycja Maćkiewicz, Oliwia Niksa, Kacper Sobiecki, Aleksandra Chłopik, Dawid
Mazuchowski. Przedstawicielami
publicznego gimnazjum byli: Jacek
Kopciński, Krystian Schodowski,
Patrycja Mazuchowska, Piotr Ambrochowicz, Aleksandra Kruszewska, Jakub Szelągiewicz, Dominika Cybulska. Największy sukces
osiągnął Krystian Schodowski, zajmując I miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Awans do Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej wywalczyli: Laura Gburczyk, Aleksandra
Chłopik, Aleksandra Kruszewska,
Krystian Schodowski. Ich opiekunowie to: Agnieszka Kopcińska
i Sławomir Jóźwiak.

Lekcja w Bibliotece Miejskiej

Uczniowie klas II i III SP wraz
z wychowawczyniami odwiedzili
Miejską Bibliotekę w Raciążu. Okazją do spotkania był obchodzony

w kwietniu w wielu krajach Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
Dzieci zapoznały się z pracą biblioteki na rzecz czytelnictwa. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali,
w jaki sposób układane są książki na półkach i jak ich szukać —
zwłaszcza te przeznaczone dla nich.
Nabyły wiedzę o tym, jak należy obchodzić się z książkami by długo
mogły nam służyć.
Realizacja lekcji bibliotecznej
pokazała, że w bibliotece można
nie tylko wypożyczać książki, ale
także świetnie się bawić. Uczniowie stwierdzili, że można w takim
miejscu spełnić swoje marzenia
i zainteresowania. Miejska Biblioteka w Raciążu bardzo się podobała wszystkim uczniom – obiecali, że
będą często odwiedzać to miejsce
wraz ze swoimi rodzicami.

Pomoc czworonożnym
przyjaciołom

Uczniowie MZS wraz ze swoimi nauczycielkami: Małgorzatą
Todryk, Joanną Milewską i Anetą
Kowalską prowadzą akcję pn. „Burek sam nie poprosi o pomoc”. Do
2 czerwca trwa zbiórka żywności
(suchej karmy, puszek, batonów
mięsnych, ryżu, kaszy i makaronu)
dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Pawłowie. Chcesz pomóc
psiakom? Przyłącz się do akcji!
MZS Raciąż

Dobre wyniki w STO
W ostatnim czasie poznaliśmy wyniki zewnętrznych egzaminów państwowych, przeprowadzonych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Osiągnięte w sesji zimowej 2016/2017 wyniki potwierdzające kwalifikacje zawodowe
były rewelacyjne. Najlepsze w historii szkoły!
Końcowe oceny egzaminów
teoretycznych (pisemnych) znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu,
dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej i wykorzystaniu
w tym celu trzech nowoczesnych
szkolnych pracowni komputerowych. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego
sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji
w danym zawodzie. Każda praca
była przesłana i oceniana przez

egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdolni uczniowie

Bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest powodem
do dumy, zarówno dla dyrekcji, jak
i uczących w naszej placówce edukacyjnej pedagogów. Kadra pedagogiczna PSP w Raciążu składa się
ze specjalistów w swojej dziedzinie,
posiadających ogromne doświadczenie i wieloletni staż pracy na
uczelniach wyższych.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wyniki. Okazały się
fantastyczne. Nasi absolwenci
uzyskali ponadprzeciętne wyniki zarówno w egzaminach teoretycznych, jak i praktycznych.
— Jesteśmy szczęśliwi — mówił
dyrektor Andrzej Nizielski. —
Naszymi słuchaczami są osoby
ambitne, pracowite, inteligentne, dostrzegające konieczność
ustawicznego kształcenia i pogłębiania swojej wiedzy, poszerzania lub zdobywania nowych
kompetencji zawodowych, zgod-

nie z potrzebami rynku i własnymi zainteresowaniami — chwalił
uczniów.

Kosmetyczki okazały
się najlepsze

Liderkami w tej sesji egzaminacyjnej były słuchaczki Technikum
Usług Kosmetycznych. Większość
absolwentek zaliczyła państwowy
egzamin praktyczny ze 100 proc.
punktacją, nie popełniając w zadaniu praktycznym żadnego błędu.
Kolejnym kierunkiem, na którym słuchacze osiągnęli bardzo

wysokie noty egzaminacyjne było
Technikum Turystyki Wiejskiej.
Jest to przyszłościowy kierunek pozwalający na zdobycie uprawnień
do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz działalności agroturystycznej. Również słuchacze Technikum Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy oraz Technikum Pojazdów
Samochodowych stanęli na wysokości zadania osiągając wysokie
wyniki. Wszyscy absolwenci szkół
policealnych uzyskują certyfikat
wykonywania zawodu w kraju i UE.
STO Raciąż
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Rozmowa ze stypendystką premiera Aleksandrą Dobrzyńską

Już za rok matura!

Egzamin dojrzałości tuż, tuż.
Jak wiadomo jest ważnym
wydarzeniem w życiu każdego młodego człowieka.
Tegorocznym maturzystom
życzymy optymizmu i wiary we własne siły. Również
przyszłoroczna maturzystka Aleksandra Dobrzyńska
trzyma kciuki za kolegów
i koleżanki.
Ola jest uczennicą III klasy
Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Raciążu i stypendystką prezesa Rady Ministrów w roku
szkolnym 2016/2017.
Do matury w tym roku podchodzi kilku moich znajomych
w tym dwie najbliższe przyjaciółki. Jedna w ogóle się nie stresuje,
a druga ciągle się jeszcze do niej
uczy — mówi. Z racji tego, że Ola
jest w III klasie technikum, do egzaminu maturalnego będzie przy-

stępowała dopiero w przyszłym
roku. Mimo to już teraz powoli zaczyna się do niego przygotowywać. Aleksandra wybrała
już przedmioty, z których będzie
maturę zdawać. Przedmioty obowiązkowe, czyli język polski, matematyka i język angielski osiemnastolatka
zamierza
zdawać
zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dodatkowo wybrała język rosyjski. Teraz stypendystka przygotowuje
się do egzaminu zawodowego, do
którego przystąpi już w czerwcu.

Bedzie studiować ekonomię

Po maturze Ola planuje kontynuować naukę na kierunku ekonomicznym w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Jak sama
przyznaje, jest to szkoła dla tych,
którzy lubią pracę papierkową,
a ona bardzo dobrze się w niej
czuje. Ponadto wiedzę zdobytą
w technikum może wykorzystać
w praktyce, a sama nauka sprawia

jej przyjemność i nie traktuje jej
jak przykrego obowiązku. — Najbardziej lubię przedmioty zawodowe: rachunkowość, biuro rachunkowe, pracownia ekonomiczna,
działalność gospodarcza, statystyka,
co idzie w parze z dobrymi ocenami, bo ze wszystkich mam piątki no
i jeszcze bardzo lubię matematykę
— deklaruje. Oprócz tego Aleksandra chętnie czyta książki. Interesuje się fotografią oraz udziela w wolontariatach.

Doceniona za wyniki w nauce

Stypendium premiera przyznawane jest na cały rok szkolny i wypłacane w dwóch transzach. Otrzymują je tylko najlepsi
uczniowie. Kryterium uzyskania
takiego stypendium to średnia
4,75. Aleksandra Dobrzyńska
nie spodziewała się, że uda jej
się otrzymać takie stypendium.
— Byłam bardzo zaskoczona, gdy
dowiedziałam się, że znalazłam
się w gronie jedenastu najlepszych

Trzymamy kciuki za
maturzystów w Raciążu!
Matury zaczynają się 4 maja. Do egzaminu dojrzałości przystąpi w tym
roku w Raciążu 91 absolwentów Zespołu Szkół w Raciążu (uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum). Zmierzą się z językiem polskim,
matematyką i językiem obcym (zdecydowana większość wybrała język
angielski).
Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym jest język angielski rozszerzony, który będzie zdawać 42 absolwentów.
Egzamin maturalny przeprowadzany jest wśród absolwentów szkół
średnich i stanowi przepustkę na wyższe uczelnie. Od 2010 roku zdaje się
go z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny, a także przedmiotów dodatkowych. Wszystkie
egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej, a język polski i języki
obce nowożytne dodatkowo zdaje się ustnie.
stypendystów premiera w powiecie
płońskim. Stypendium otrzymałam w listopadzie ubiegłego roku
za uzyskanie średniej ocen 4,96.
Było to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale również motywacja do
dalszej nauki. Stypendium zapew-

nia mi środki na zakup pomocy naukowych i podręczników do nauki.
Część pieniędzy odkładam z myślą
o studiach i swojej przyszłości —
mówi Ola.
Marianna Góralska

Świątecznie w Miejskim Przedszkolu w Raciążu

Wielkanocne śniadanie przedszkolaków
Ponad setka przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola w Raciążu zasiadła do wielkanocnego śniadania już 11 kwietnia. Mimo chłodnego, pochmurnego poranka w przedszkolnej sali zrobiło się ciepło i radośnie.
Pomieszczenie było udekorowane świątecznymi palmami, na stołach
kolorowe pisanki, zajączki i mnóstwo zieleni. Oczywiście nie zabrakło także świątecznych przysmaków: jajek na różne sposoby, sałatek, białej kiełbasy, mazurków no i oczywiście lukrowanej wielkanocnej babki drożdżowej.
Dzieci były odświętnie ubrane i superświątecznie wesołe. Były życzenia
i piosenki.
Dyrektor Iwona Karpińska złożyła życzenia wszystkim przedszkolakom, pracownikom i rodzicom, a dzieci wspólnie z nauczycielami zaśpiewały piosenki o wiośnie ,,Maszeruje wiosna” i ,,Bociany już przyleciały”.
Wszystkim ten poranek z pewnością pozostanie w pamięci…
Marianna Góralska
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Rozbiegana gmina Baboszewo
Bieganie to jedna z najprostszych form
aktywności fizycznej. Na początku przygody z tą dyscypliną sportu wystarczą
wygodne buty i trochę chęci.
Ktoś może zapytać, po co się pocić, męczyć i tracić czas? Bieganie dużo nam daje,
wzmacnia serce, kości, układ oddechowy. Poprawia naszą sprawność fizyczną. Wspomaga metabolizm i działanie układu nerwowego. O tym wszystkim dobrze wiedzą biegacze
z naszej gminy, którzy, na co dzień reprezentują Klub Biegacza Im. Piotra Sękowskiego
w Płońsku: Marek i Małgorzata Dzięgielewscy, Marta Gulaszewska, Dariusz Murawski,
Marcin Kłoszewski.

Starty naszych biegaczy:

1) 18.02.2017 XII Bieg Wedla(Warszawa),
dystans: 5,4 km.
3 miejsce Marek Dzięgielewski 00:17:32
– (1 miejsce w kategorii wiekowej)
40 miejsce Marcin Kłoszewski 00:23:41
Bieg ukończyło 415 osób.
2) 18.02.2017 XII Bieg Wedla(Warszawa),
dystans: 9 km.
3 miejsce Marek Dzięgielewski 00:30:44
– (1 miejsce w kategorii wiekowej)
95 miejsce Marcin Kłoszewski 00:42:55
Bieg ukończyło 455 osób.
3) 26.02.2017 Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych(Płock),

dystans: 6 km.
2 miejsce Marek Dzięgielewski 00:21:43
– (1 miejsce w kategorii wiekowej)
Bieg ukończyło 351 osób.
4) 26.02.2017 Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Płońsk),
dystans: 5 km.
3 miejsce Dariusz Murawski 00:18:49
9 miejsce Marcin Kłoszewski 00:21:11
Bieg ukończyło 80 osób.
5) 05.03.2017 37. Półmaraton Wiązowski(Wiązowna), dystans: 21,0975 km.
10 miejsce Marek Dzięgielewski 01:16:42
– (1 miejsce w kategorii wiekowej)
71 miejsce Dariusz Murawski 01:24:42
– (rekord życiowy)
392 miejsce Marcin Kłoszewski 01:38:56
Bieg ukończyło 1369 osób.
6) 12.03.2017 Bieg Tęczowe Łowisko U Źródeł Łyny Z Nadleśnictwem Nidzica(Wólka
Orłowska), dystans; 5 km.
1 miejsce Marek Dzięgielewski 00:16:07
– (1 miejsce w kategorii wiekowej)
36 miejsce Marcin Kłoszewski 00:20:51
– (3 miejsce w kategorii wiekowej)
133 miejsce Małgorzata Dzięgielewska
00:27:24 – (3 miejsce w kategorii wiekowej)
Bieg ukończyły 162 osoby.
7) 18.03.2017 Ogólnopolski Bieg Przełajowy
Mistrzostwa Polski Weteranów(Golub-Dobrzyń), dystans: 10 km.
1 miejsce Marek Dzięgielewski 00:33:16

–1 miejsce w kategorii wiekowej
Bieg ukończyło 158 osób.
8) 19.03.2017 Bieg Jagiełkowskim Szlakiem(Stawiguda k.Olsztyna), dystans: 10 km.
3 miejsce Marek Dzięgielewski 00:35:28
– (miejsce w kategorii wiekowej)
86 miejsce Marcin Kłoszewski 00:51:12
134 miejsce Małgorzata Dzięgielewska
01:00:38
Bieg ukończyło 147 osób.
9) 26.03.2017 12.PZU Półmaraton Warszawski(Warszawa), dystans: 21,0975 km.
1195 miejsce Marcin Kłoszewski 01:33:01
– (rekord życiowy)
Bieg ukończyło 12 180 osób.
10) 01.04.2017 Półmaraton Leśny "Na Żarcie"(Legionowo), dystans: 21,0975 km.

55 miejsce Marcin Kłoszewski 01:46:45
Bieg ukończyło 214 osób.
11) 02.04.2017 II Bieg Wiosny(Tustań),
dystans: 9 km.
3 miejsce Dariusz Murawski 00:35:41
13 miejsce Marcin Kłoszewski 00:39:31
Bieg ukończył 83 osoby.
12) 09.04.2017 Wieliszewski Crossing –Wiosna(Krubin), dystans: 11 km.
15 miejsce Dariusz Murawski 00:43:47
40 miejsce Marcin Kłoszewski 00:49:07
Bieg ukończyło 336 osób.
13) 09.04.2017 VIII Bieg Raszyński(Raszyn),
dystans: 10 km.
161 miejsce Marta Gulaszewska 00:46:39
(3 miejsce w kategorii wiekowej)
Bieg ukończyło 505 osób.
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Edyta Obrębska o byciu mamą nieperfekcyjną

Po prostu mama
26 maja w Dniu Matki Edyta
Obrębska czuje się wyjątkowo. Nie gotuje, nie sprząta…
dostaje kwiaty i laurki od
dzieci. Jest to dla niej magiczny dzień.
Z mężem staramy się również
naszym mamom sprawić tego dnia
odrobinę radości… Zawsze o nich
pamiętamy, są dla nas bardzo ważne – mówi Edyta Obrębska, mama:
12-letniego Tymona, 4,5-letniego Marcela i półtorarocznej Tamary. Radna Miejska. Nauczycielka
w Miejskim Zespole Szkół i Zespole
Szkół w Raciążu.
Mój najstarszy syn Tymon 29
marca obchodzi urodziny. Właśnie
tego dnia, 12 lat temu, moje życie
wywróciło się do góry nogami. Dobrze pamiętam, kiedy zobaczyłam
maleństwo i zakochałam się w nim
bez pamięci — opowiada.
Nawet nie przypuszczałam,
że mam w sobie tyle miłości, syn
stał się dla mnie najważniejszy,
a dotychczas istotne dla mnie rzeczy wydały się błahe. Moje życie totalnie się zmieniło, świat kręcił się
tylko wokół dziecka. Mogłam nie
spać, nie jeść, a zawsze miałam siłę
i gdy tylko zapłakał, zrywałam się,
by go uspokoić — wspomina.
Edyta Obrębska była wtedy na
5 roku filologii germańskiej w Bydgoszczy i miała poważne wątpliwości,
czy uda jej się napisać pracę magisterską w terminie. Przez chwilę myślała
nawet, żeby sobie „odpuścić”, a jed-

nak udało się! Miała w sobie tyle siły
i determinacji, że obrona pracy, choć
stresująca, okazała się przyjemnym
zwieńczeniem studenckich zmagań
(dziś jest także absolwentką studiów
podyplomowych w zakresie języka
polskiego i wiedzy o kulturze – przyp.
red.). 7 lat później urodził się Marcel,
a 18 miesięcy temu – Tamara. — Dopiero teraz wiem, co to zmęczenie. Każda mama, która ma troje dzieci, wie, że
to nie przelewki — śmieje się po latach.

w trakcie tego zamieszania budzi
się Tamara, a wtedy oboje marzą już
tylko o tym, żeby wyjść do pracy.
Na szczęście mogą polegać na ich
nieocenionej niani, która przychodzi im z pomocą o 7.30. — Ja zabieram starszego syna do szkoły, mąż
odwozi młodszego do przedszkola,
a dziewczyny zostają w domu. Po
pracy mknę po Marcela do przedszkola, a popołudniowe zabawy,
pieczenie ciasteczek i ciągłe „mamo,

,,Mamo, a on to.., a ona tamto!”

a on to, mamo, a ona to…!” czasem
absorbują do tego stopnia, że kiedy trzeba odebrać najstarszego syna
z zajęć muzycznych, sprzeczamy się
z mężem, kto po niego pojedzie. Każde z nas chce jechać, w drodze łapiemy oddech… — opowiada.

Każdy „normalny” dzień dla
Edyty i jej męża to nie lada wyczyn.
— Bez męża nie dałabym rady, bardzo mnie wspiera. Już od rana zaczyna się u nas istne szaleństwo,
brakuje nam czasu, spieszymy się,
szukamy kluczyków do samochodu… — opowiada. Podczas, gdy
jedno z nich robi kanapki do szkoły
dla najstarszego syna Tymka, drugie szykuje śniadanie dla Marcela,

Być mamą nieperfekcyjną, ale
kochającą

Edyta Obrębska jest mamą aktywną zawodowo. Chociaż uwiel-

Raciąż będzie
malowany!

Przed nami druga edycja wydarzenia pn. „Raciąż pędzlem malowany”. Podobnie jak
w ubiegłym roku na plener
malarski przyjadą do nas artyści z regionu oraz innych
zakątków Polski. To rzadka
okazja by zobaczyć twórców
przy pracy w naszym mieście.
Od 15 do 20 maja artyści będą
przenosić na płótno najciekawsze miejsca Raciąża. Tematy zostaną doprecyzowane pierwszego
dnia pleneru. Wezmą w nim udział
doświadczeni mistrzowie pędzla z Sierpca, Mławy, Ciechanowa,
Nowego Miasta, Rudzicy i Gołotczyzny. Tak jak w zeszłym roku,

w trakcie pleneru Raciążanie mogą
przyjść i porozmawiać z artystami
podczas pracy.
Będzie można poznać prace artystów uprawiających malarstwo
współczesne,
impresjonistyczne
i figuratywne. Do Raciąża przyjedzie m.in. znany malarz Florian
Kohut – rodowity góral z Rudzicy,
który posługuje się techniką olejną,
pastelami, akwarelami i akrylami.
To wybitny artysta z bogatym dorobkiem artystycznym — zachęca
Płońszczanka Katarzyna Rólka,
komisarz organizacyjny pleneru
malarskiego.
Dominujące w pierwszej edycji malarstwo olejne przeważać będzie i w tym roku. Zaprezentowane
zostaną jednak także inne techni-

ki. Jak zaznaczyła K. Rólka, oprócz
Floriana Kohuta również artyści
z Sierpca łączą różne sposoby wypowiedzi artystycznej. Do Raciąża przyjedzie m.in. Anna Górecka
z Sierpca. Podczas pleneru będzie
używała farb olejnych, ale na wernisażu będzie można zobaczyć dzieła
artystki wykonane w batiku – technice polegającej na nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku.
Na wystawie poplenerowej
zostaną zaprezentowane obrazy
wszystkich malarzy. O szczegółach
wernisażu będziemy informować
na bieżąco na Facebooku, organizatora wydarzenia, Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu.
Dominika Wiśniewska

bia spędzać czas w domu z dziećmi, to postanowiła wrócić do
pracy, którą bardzo lubi. Uczy
dzieci i młodzież języka niemieckiego, języka polskiego i wiedzy o kulturze. Na urlopie macierzyńskim tęskniła za szkołą.
— Po powrocie nabierałam wiatru w żagle — przyznaje. Na pytanie, jaką jest mamą odpowiada.
– Chciałabym powiedzieć, że jestem idealną mamą, taką bez wad,
taką, która zna odpowiedź na każde, nawet najtrudniejsze pytanie
i potrafi wszystko zrobić na czas,
oczywiście perfekcyjnie, ale… Jestem mamą nieperfekcyjną, popełniającą błędy, ale uczącą się
na nich, jestem mamą wrażliwą,
czasami przejmującą się za bardzo, mamą, która wstaje kilka
razy w nocy, by zobaczyć czy dzieci
śpią spokojnie, a czasami tylko po
to, by popatrzeć na nie z miłością
— mówi.

Swojej mamie zawdzięcza bardzo wiele

Dopiero teraz wie ile trudu wymaga macierzyństwo. — Dziś rozumiem i podziwiam moją mamę,

która wychowała również troje
dzieci i choć nie było jej lekko, dała
nam dużo miłości i poświęciła wiele uwagi — wyznaje. — Moja mama
jest moją przyjaciółką i chociaż
w wielu kwestiach miewamy odmienne zdanie, jest przy mnie. Bardzo ją kocham. Zawsze stara się
nam pomóc, często odwiedza wnuki i lubi spędzać z nimi czas. Wymykamy się wtedy z mężem do kina
czy do restauracji, to jedyna szansa,
żeby pobyć tylko we dwoje. Nigdy nie
obawiałam się, że mama nie poradzi sobie z dziećmi. Ma w tej kwestii doświadczenie — dodaje. Kiedy
mam gorszy dzień, wsiadam do samochodu i jadę do babci, uwielbiam
ją, jest wspaniała. To babcia jest
wzorem dla mnie i dla mojej mamy.
Umie zawsze spokojnie podpowiedzieć co zrobić i zawsze ma rację, bo
jej rady wcielone w życie, powodują,
że wszystko wraca do normy. Gdyby nie te wszystkie wspaniałe kobiety,
które wspierają mnie w codziennych
trudach, moja mama, mama mojego męża, na którą zawsze możemy
liczyć, babcia i nasza niania, nie dałabym sobie rady – dodaje.
Marianna Góralska

PLENER

MALARSKI

Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z malarzami
- uczestnikami II pleneru malarskiego " Raciąż pędzlem
malowany", które odbędzie się 19 MAJA w godzinach
15.00 - 18.00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu.
W trakcie Dnia Otwartego, zorganizowanego w odpowiedzi na
liczne zapytania Raciążan, wszyscy chętni mieszkańcy będą
mogli porozmawiać z artystami oraz złożyć indywidualne
zamówienia na obrazy.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
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VII kolejka halówki
23 kwietnia 2017 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie rozegrano przedostatnią, VII kolejkę XV Edycji Halowej Ligi
Piłki Nożnej Sezon 2016/2017. Tego dnia zabrakło drużyny Liberpol, która walkowerem straciła 10 bramek, po 5 goli na korzyść drużyny
Art-Dan i MKS Mazovia Błomino. W sumie
strzelono 46 bramek. Najlepszym strzelcem kolejki okazał się Jakub Palmowski (B & I Hydraulika Siłowa), który strzelając 4 gole dla swojej
drużyny, utwierdził ją na pozycji lidera. Mimo
to, dotychczas najlepszym strzelcem sezonu jest
Paweł Lewandowski (ADL Lewandowscy), który na swoim koncie ma 17 bramek.
Klasyfikacja VII kolejki:
I miejsce: Art-Dan
II miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
III miejsce: Nextnet
IV miejsce: MKS Mazovia Błomino
V miejsce: Huragan
VI miejsce: Oldboy Baboszewo
VII miejsce: Myken & Champion
VIII miejsce: ADL Lewandowscy
IX miejsce: Liberpol
Klasyfikacja po VII kolejce:
I miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
II miejsce: Oldboy Baboszewo

III miejsce: Nextnet
IV miejsce: Art-Dan
V miejsce: Myken & Champion
VI miejsce: ADL Lewandowscy
VII miejsce: Huragan
VIII miejsce: MKS Mazovia Błomino
IX miejsce: Liberpol
Zakończenie sezonu odbędzie się 14 maja 2017
roku. Gościem honorowym będzie Grzegorz Lato.
Serdecznie zapraszamy!
P. Lewandowska, P. Cytloch
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„Nie” przemocy domowej!
Problematyka przemocy domowej jest niezwykle ważna. Miasto Raciąż współpracuje ze wszelkimi jednostkami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy. Raciąż
w kwietniu stał się miejscem dyskusji na temat bezpieczeństwa. Właśnie tej tematyki dotyczyła konferencja odbywająca się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, która zgromadziła niemal wszystkie osoby odpowiedzialne z utrzymanie i zachowanie bezpieczeństwa w powiecie.
W Raciążu zagościły zespoły
interdyscyplinarne
z całego powiatu płońskiego. Tematem konferencji
było podsumowanie pracy
zespołów (ZI) i omówienie
współpracy z instytucjami
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Gospodarzem spotkania był burmistrz Raciąża
Mariusz Godlewski, a udział
w nim wzięły osoby, które na co dzień współpracują
z ofiarami przemocy domowej bądź tropią jej sprawców.
Byli to m.in. prokuratur rejonowa Ewa Ambroziak, komendant powiatowy policji
w Płońsku mł. insp. Jarosław
Brzozowski, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji
z/s w Radomiu – sierż. szt.
Ewa Jaworska, st. sierż. Anita Sambor, kurator Edmund
Piotrowski, kurator Aneta
Matuszyńska, przedstawiciele aresztu śledczego w Płońsku – rzecznik por. Małgorzata Nowak, wychowawca mł.
chor. Paweł Figurski, przedstawiciele
Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Miejskich i Gminnych
Ośrodków Pomocy Społecznej, przewodniczący Zespo-

łów
Interdyscyplinarnych
z terenu powiatu płońskiego
oraz dzielnicowi KPP Płońsk.

Ważne tematy

Konferencje
otworzył
burmistrz Mariusz Godlewski. Następnie ze swoimi
prelekcjami wystąpili za-

proszeniu goście. Podczas
spotkania poruszano ważne społecznie tematy. Komendant policji w Płońsku
przedstawił
kompetencje
policji w zakresie procedu-

ry Niebieska karta oraz dane
dotyczące jej zakładania, ilości wszczętych procedur czy
osób zatrzymanych.
Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego w Raciążu Wiesława Czerwińska
wraz z jego członkiem mł.
asp. Robertem Kędzierskim

ukazali zgromadzonym rolę,
jaką odgrywają zespoły interdyscyplinarne w przeciwdziałaniu przemocy. Prokurator
Ewa Ambroziak przedstawiła
prawne aspekty izolacji spraw-

ców przemocy domowej. Ponadto kurator Aneta Matuszewska omówiła sposoby
postępowania z osobami skazanymi, zaś przedstawiciele
aresztu śledczego opowiedzieli o postępowaniu z osobami
osadzonymi w aresztach śledczych na przykładzie Płońska.

Jak usprawnić działania ZI?

Wśród
zaproszonych
gości wywiązała się dyskusja o wadach i zaletach ZI,
ich działalności, nadmiernej
biurokracji związanej z pro-

wadzeniem dokumentacji,
brakiem wyegzekwowania
stawiennictwa na posiedzenie ZI lub grupy roboczej
oraz brakiem samodzielności finansowej. ZI są finansowanie z budżetu miasta lub
gminy a dokładnie ze środków GOPS-u lub MOPS-u.
Podsumowując konferencje
komendant policji z Płońska
zwrócił uwagę na zbytnie
sformalizowanie przepływu dokumentacji dotyczącej procedury Niebieskiej
Karty pomiędzy ZI a policją
w przypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego. Zwrócono również
uwagę na brak możliwości wyegzekwowania orzekanych przez sądy środków probacyjnych (w tym
uczestnictwa przez sprawców przemocy domowej
w programach korekcyjno-edukacyjnych).

Czym tak naprawdę
zajmują się ZI?

Głównym zdaniem zespołu
interdyscyplinarnego jest diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie. Kolejnym etapem jego funkcjonowania

jest podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym
przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Obowiązkiem jego członków jest opracowywanie
i realizacja indywidualnych
planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do
osób stosujących przemoc,
a następnie monitorowanie
sytuacji w tych rodzinach.
Do zadań zespołu należy
ponadto dokumentowanie
podejmowanych działań,
a także ich efektów. Jego
funkcjonowanie
umożliwia szybsze i planowe realizowanie działań pomocowych zaś otrzymywana
pomoc jest bardziej zindywidualizowana i adekwatna do konkretnych potrzeb.
Ponadto działania zespołów
interdyscyplinarnych dają
osobom objętym ich działaniami, większe poczucie
własnej wartości, wpływu
na własne życie oraz umożliwiają spoglądanie na samych siebie, jako osobę
ważną dla innych osób, które udzielają im pomocy.
Paulina Adamiak

Raciąż "Niebieską wyspą"!
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przystąpiło do programu
pod nazwą „Niebieska
wyspa” prowadzonego
przez Centrum Zdrowia
„Szansa”.
Rozpoczynamy
nabór
uczestników warsztatów z zakresu komunikacji z osobami
z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu. Projekt 21 kwietnia zainaugurowaliśmy happeningiem w centrum miasta. Pracownicy MCKSiR
wraz z wolontariuszami oraz
przedstawicielami Centrum
Zdrowia „Szansa” namawiali mieszkańców Raciąża do
wzięcia udziału w warszta-

tach. Następnie wypuścili
w niebo kilkadziesiąt balonów (wypełnionych helem),
w symbolicznym dla autyzmu, niebieskim kolorze.

Kto może wziąć udział
w warsztatach?

Zapraszamy nauczycieli,
lekarzy, sprzedawców, urzęd-

ników, pracowników socjalnych i każdego kto
zechce do nas dołączyć.
Warsztaty dają możliwość
podniesienia swoich umiejętności, tak by wyjść naprzeciw
osobom z autyzmem. Każdemu z nas mogą się one przydać! Na szkoleniu dowiesz
się m.in. jak rozpoznać osoby

Gdzie się zapisać?

z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu? Jak im pomóc? Jak
się z nimi komunikować czy
współpracować? Aby uzyskać
odpowiedzi na te i inne ważne
pytania wystarczy zapisać się
na warsztaty!

Listy warsztatowe dostępne są w sekretariacie
w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Raciążu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a terminy warsztatów uzgadniane będą indywidualnie
– w zależności od ilości zgło-

szeń z konkretnej grupy zawodowej.
Więcej informacji: MCKSiR Raciąż, ul. Parkowa
14, tel. (23) 679 10 78 lub
606 482 858
Zrozumienie dla autyzmu nie wymaga altruizmu
– dołącz do nas!
Redakcja
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Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński
6.08.1906

28.01.1909

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja” (Ps, 62, 6)

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie i bliskim
zmarłego

Śp. Stanisława Mazurka
długoletniego pracownika
Urzędu Miejskiego w Raciążu
składają

Burmistrz Miasta Raciąża

Mariusz Godlewski
wraz z

Pracownikami Urzędu Miejskiego

reklama

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja” (Ps, 62, 6)

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie i bliskim
zmarłej

Śp. Barbary Ziółkowskiej
długoletniej pracownicy
Urzędu Miejskiego w Raciążu
składają

Burmistrz Miasta Raciąża

Mariusz Godlewski
wraz z

Pracownikami Urzędu Miejskiego
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