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Czas na nowoczesny ośrodek kultury?

Kanalizacja priorytetowa sprawa
Sieć kanalizacji to w mieście Raciąż wciąż sprawa priorytetowa. Jej stan, a
rzec można właściwie jej brak, był spory kłopotem dla miasta, a przede wszystkim mieszkańców. Nadrobić trzeba było sporo. Rozpoczęliśmy realizację zamierzonych działań. Prace wciąż trwają. Postępy są już jednak widoczne.

Nadszedł czas
aby w Gminie Baboszewo stworzyć
dla mieszkańców
warunki sprzyjające rekreacji, integracji oraz szeroko rozumianej
kulturze. Takim
miejscem łączącym
wszystkie
te cele może być
Gminny Ośrodek Kultury czy
Gminne
Centrum
Kultury,
str.4.

- WIĘCEJ INFO STR. 5

100 000 zł na drogę w Galominie
Wó j t o w i
Gminy Baboszewo udało
się pozyskać
100 tys. zł
dofinansowania z budżetu
Wo j e w ó d z twa
Mazowieckiego
na realizację
zadania pn.
„Rozbudowa
drogi
gminnej nr
300164W w
Galominie”,

Majówka
w rytmach
Disco – Polo
Majówkowy weekend i zabawę
w Raciążu zaczynamy już 30 kwietnia. W Raciążu na targowicy miejskiej odbędzie się III Festiwal Disco Polo. Dobrej zabawy i atrakcji
tego dnia na pewno nie zabraknie.
Miejskie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy współpracy
z Miastem i Gminą Raciąż zadbali
byśmy przy dobrej zabawie rozpoczęli majówkę.

STR. 2.

- STR. 13

Prawie 180 tys.
dofinansowania
na ledowe
oświetlenie

Goszczyce Średnie
i Dziektarzewo
skorzystają
z dofinansowania

Wójt Gminy Baboszewo wraz
ze Skarbnikiem Gminy podpisali 27 marca w Warszawie umowę
na dofinansowanie "Rozbudowy
ścieżki pieszo - rowerowej poprzez
budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe" wzdłuż drogi
powiatowej. Wartość dofinansowania 178 749 zł,

MIAS MAZOWSZE 2018, czyli Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018 to projekt przyjęty do
realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w listopadzie ubiegłego roku,
który ma na celu zaspokajanie potrzeb
mieszkańców sołectw poprzez udzielanie
przez województwo mazowieckie wsparcia
finansowego w 2018r. gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich. STR. 2

STR. 2

Więcej czasu na
termomodernizację

Zdrowie ważne
całą dobę

W ostatnim czasie dostaliśmy
bardzo dobrą informacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Termin realizacji
projektu pn. „Termomodernizacja
oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
został wydłużony do końca września
2019r. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie trzeci przetarg na realizację zadania.

Temat nocnej pomocy lekarskiej
powrócił do naszego miasta ponownie. W zeszłym roku z inicjatywy
Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego wysłana została
do Ministra Zdrowia, przedstawicieli szpitala w Płońsku oraz władz
powiatu petycja o utworzenie w
Raciążu nocnej pomocy lekarskiej.
Inicjatywę poparło wówczas wielu
mieszkańców miasta. Tym razem
wsparli nas także mieszkańcy Gminy Raciąż i Gminy Baboszewo.

- WIĘCEJ INFO STR. 7

- WIĘCEJ STR. 9

Baboszewo – urząd
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Zmiany w sposobie zgłaszania i szacowania szkód

Jeszcze w tym roku Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Goszczycach Średnich
i remont zabytkowej bramy w Dziektarzewie

Wójt Gminy organem
Goszczyce Średnie i Dziektarzewo właściwym w zakresie
skorzystają z dofinansowania
szkód łowieckich
MIAS MAZOWSZE 2018,
czyli Mazowiecki Instrument
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 to projekt przyjęty do realizacji przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego
w listopadzie ubiegłego roku,
który ma na celu zaspokajanie
potrzeb mieszkańców sołectw
poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia
finansowego w 2018r. gminom,
realizującym zadania istotne dla
rad sołeckich. Uprawnionymi
do ubiegania się o pomoc finansową ze środków budżetu
województwa mazowieckiego
(środków samorządu województwa) w ramach projektu
są wszystkie gminy wiejskie i
miejsko – wiejskie z terenu Mazowsza. Gminy te zgłaszają jako
wykonawcy zadania, wcześniej
wskazane im do realizacji przez
sołectwa zlokalizowane na ich
terenach. W ramach ogłoszonego naboru gmina mogła do 10
stycznia br. złożyć maksymalnie
dwa wnioski o pomoc finanso-

wą odnoszące się do dwóch różnych zadań.
Do wniosków wybrano
zadania przedstawione przez
mieszkańców Goszczyc Średnich i Dziektarzewa, odpowiednio „Wyposażenie placu
zabaw i siłowni zewnętrznej
przy świetlicy wiejskiej w
Goszczycach Średnich” oraz
„Remont zabytkowej drewnianej ciesielskiej bramy z 1917r.
w miejscowości Dziektarzewo”.
W ramach wyposażenia placu
zabaw zaplanowano zakup i
montaż zestawu, w skład którego wchodzi pomost prosty,
zjeżdżalnia, przeplotnia linowa,
wejście koci grzbiet oraz rura
strażacka, natomiast dla siłowni
przewidziano takie urządzenia
jak: wioślarz, wyciskanie siedząc i wyciąg górny na wspólnym pylonie, twister, wahadło.
Dla zabytkowej bramy przewiduje się podjęcie działań o
charakterze remontowo – konserwatorskim mającym na celu
zachowanie i utrzymanie tego

Podpisanie umowy 30 kwietnia

100 000 zł dotacji na drogę
w Galominie
Tegoroczne przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr
300164W w Galominie” będzie dofinansowane kwotą 100 000
zł dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. To kolejne
dofinansowanie w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych jakie Gmina Baboszewo skutecznie pozyskuje od 2014r.
co roku. Łączna kwota dotacji z tego tytułu w latach 2014 – 2018
wynosi 440 000 zł. W latach 2011 – 2013 pomimo składanych
wniosków, gminie nie przyznawano dofinansowania, natomiast
przyznana w 2010r. dotacja nie została przez gminę wykorzystana.
Według przekazanych przez Urząd Marszałkowski informacji
uroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem ma nastąpić 30 kwietnia w
Ciechanowie. 
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oryginalnego obiektu, poprzez
m.in. rozebranie i montaż nowych łat dachowych i gontów
drewnianych impregnowanych,
zabezpieczenie środkami drewno – ochronnymi elementów
konstrukcyjnych.
Robotami
naprawczymi należy objąć także elementy ruchome bramy
zachowując istniejące elementy
konstrukcyjne.
Oba wnioski pozytywnie
przeszły ocenę formalną i merytoryczną i znalazły się na Liście
Beneficjentów, którą Sejmik
Województwa Mazowieckiego przyjmie prawdopodobnie
podczas najbliższej sesji, po
której możliwe będzie podpisywanie umów na dofinansowanie. Oba wnioskowane zadania otrzymały też maksymalną
kwotę dofinansowania, tj. po
10 000 zł na każde zadanie, a
więc Gmina Baboszewo otrzyma łącznie w ramach MIAS
MAZOWSZE 2018 maksymalną łączną kwotę 20 000 zł.
Biorąc pod uwagę szacunkową
wartość zakupów i prac w ramach zadań oraz zapisy regulaminu konkursu, mówiące o
tym, że maksymalna procentowa wartość pomocy finansowej z budżetu województwa na
dane zadanie nie może wynieść
więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych, na realizację zadań
przewidziano kwoty 24 027,70
zł – wyposażenie placu zabaw i
siłowni zewnętrznej w Goszczycach Średnich oraz 20 000 zł
– remont zabytkowej bramy
w Dziektarzewie. Niebawem
urząd gminy wyłoni wykonawców obu zadań, którzy przystąpią do ich realizacji.

Zgodnie ze zmianami jakie weszły z dniem 1 kwietnia 2018
r. w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 t. j.) szkody powstałe w uprawach
i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i
sarny oraz takie, które powstały w trakcie wykonywania polowania należy zgłaszać do organu wykonawczego gminy właściwej ze
względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania szkód a także
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ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający
się z przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
na terenie których wystąpiła szkoda. Szkodę łowiecką zgłasza się
za pomocą wniosku skierowanego do Wójta Gminy Baboszewo,
który zawiera w szczególności:
- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo
adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych;
- wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Ważne aby wniosek został złożony w terminie umożliwiającym
dokonanie szacowania szkód. Oględziny szkód, które powstały w
uprawach i płodach rolnych następują nie później niż 7 dni od
dnia wpłynięcia wniosku. Wynagradzanie szkód jest obowiązkiem
dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na którym znajdują
się uszkodzone grunty. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
Szczegółowe informacje i wzór wniosku o oszacowanie szkód
znajdują się na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl w
zakładce Informacje dla Interesanta/ Rolnictwo/Koła łowieckie a
także pod numerem telefonu (23)661 10 91 w. 37 i w Urzędzie
Gminy Baboszewo w pokoju 27.

Prawie 180 tys. dofinansowania w ramach PROW

Ledowe oświetlenie pojawi się niebawem
w Sokolnikach Nowych
Wójt Gminy Baboszewo
wraz ze Skarbnikiem Gminy
podpisali 27 marca w Warszawie umowę na dofinansowanie "Rozbudowy ścieżki
pieszo - rowerowej poprzez
budowę oświetlenia w miejscowości Sokolniki Nowe"
wzdłuż drogi powiatowej.
Wartość dofinansowania 178
749 zł. Termin na realizację i
rozliczenie inwestycji - 31 lipiec 2018r. Dotacja i środki
własne zostały już wprowa-

dzone do budżetu gminy podczas marcowej sesji. Wkrótce
nastąpi wybór wykonawcy,
który zrealizuje prawie 900
metrowy odcinek oświetlenia
(od figurki przy skrzyżowaniu
w stronę Płońska).
Omawiana inwestycja to
jeden z najlepszych przykładów współpracy pomiędzy
mieszkańcami i samorządem
gminnym. We wrześniu 2015r.
podczas spotkania sołeckiego
mieszkańcy Sokolnik Nowych

zdecydowali o przeznaczeniu
funduszu sołeckiego na 2016r.
na wykonanie projektu budowy oświetlenia ledowego, który
potem został wykorzystany do
wniosku o dofinansowanie w
ramach programu PROW w ramach poddziałania "Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczność"
poprzez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze.
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Raciąż – aktualności

Słowo Burmistrza Miasta
Drodzy Mieszkańcy!
W ostatnim czasie jednostki miejskie oraz stowarzyszenia działające w mieście złożyły
wnioski w ramach różnorodnych
programów pomocowych. W ramach złożonych wniosków mogą
one pozyskać dofinansowanie na
swoją działalność. Jednostki i
stowarzyszenia składały wnioski przy pomocy i współpracy
Urzędu Miejskiego. Zapraszam
serdecznie wszystkie chętne organizacje pozarządowe, które są
chętne by złożyć wnioski na pozyskanie środków zewnętrznych,
a potrzebują pomocy i wsparcia do zgłaszania się do Urzędu
Miejskiego. Merytoryczni pracownicy urzędu chętnie udzielą
informacji i pomogą przy pisaniu wniosku. Tylko od początku
lutego wnioski o dofinansowanie
ze środków zewnętrznych złożyły m.in. Miejskie Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Ochotnicza Straż Pożarna,
LKS „Błękitni Raciąż”, Stowarzyszenie Seniorów Emerytów i
Rencistów oraz Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu. Zapraszamy także wszystkich innych chętnych.
Dodatkowy czas na
termomodernizację
W ostatnim czasie ogłosiliśmy drugi przetarg na realizację
zamówienia pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. Realizacja
projektu zakłada termomodernizację siedmiu budynków użyteczności publicznej w Raciążu,
tj. Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Urzędy Miejskiego, Hali Sportowej, budynku przy ul. Kilińskiego 21, w
którym znajduje się MOPS i
Biblioteka Publiczna oraz Miejskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Realizacja
projektu zakłada zwiększenie efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej, co umożliwi uzyskanie
oszczędności zużycia energii,
przynosząc optymalizację kosztów jej zużycia. Pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ złożone oferty swą ceną
przewyższały znacząco kwotę
jaką zamierzaliśmy przeznaczyć
na realizację zadania. Niestety,
również drugi musieliśmy unieważnić musieliśmy unieważnić
z tego samego powodu. Jednak,
w ostatnim czasie, dostaliśmy
oficjalną informację, że termin

realizacji projektu został wydłużony do końca września 2019
roku. Przy dwóch unieważnionych przetargach jest to dla nas
niezwykle istotna wiadomość.
Dzięki wydłużonemu terminowi
mamy większą szansę na wyłonienie wykonawcy i realizację
założeń projektu. Planujemy realizację części prac na ten rok, a
część z nich zostanie wykonana
w kolejnym. W tym roku planujemy przeprowadzić prace na
budynkach Ochotniczej Straży
Pożarnej, Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz budynek przy ul. Kilińskiego 21 (w którym znajduje
się Biblioteka Publiczna i Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej).
Jest to projekt, na który pozyskałem dla miasta 5 milionów złotych dofinansowania unijnego.
E-urząd
W ostatnich dniach kwietnia podpisałem z wykonawcą
wyłonionym w przetargu umowę na realizację projektu „Platforma E-urząd w Raciążu”. Zaczniemy wdrażać projekt i już
niedługo mieszkańcy naszego
miasta będą mogli skorzystać
z korzyści jakie on daje. Mam
nadzieję, że będziecie Państwo
zadowoleni z nowych możliwości zdalnego załatwiania spraw
w Urzędzie Miejskim w Raciążu. Na ten projekt również pozyskaliśmy dofinansowanie w
wysokości 800 000 zł.
Sprzątanie i naprawy dróg
Trwa pozimowe sprzątanie
miasta i naprawy dróg. Tegoroczna zima poczyniła szczególnie wielkie szkody zarówno
w drogach asfaltowych jak i
gruntowych. Trwają naprawy
dziur oraz przygotowania do
remontu ulic. Remonty mogą
potrwać, bo potrzebne jest
zgromadzenie na nie ogromnych środków – wydatki mogą
sięgnąć prawie miliona złotych.
Jest to ogromna suma, której nie mamy w budżecie. W
pierwszej kolejności zostanie
wyremontowany zniszczony
odcinek na skrzyżowaniu Placu Mickiewicza i Piłsudskiego.
Niestety od stycznia do dziś nie
mamy informacji z województwa, czy otrzymamy z powrotem środki na remont zniszczonych dróg. Już zaczęły się prace
nad utwardzeniem i melioracją
ulicy Mieszka, która to ulica w
tym roku na skutek podtopień
stała się zupełnie nieprzejezdna dla mieszkańców. Podobne
prace są konieczne między innymi na ulicach Polnej, Rzeźnianej oraz Działkowej a także
wielu innych.
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okresie wiosennym. Konieczne jest jeszcze przeprowadzenie
formalności w tym zakresie, bowiem miasto nie jest w całości
właścicielem tego terenu.

Ruszył remont ulicy 11 listopada. Pomimo, że jest to
droga powiatowa, Gmina Miasto Raciąż aby doprowadzić w
końcu do remontu tej zniszczonej ulicy, zadeklarowała wsparcie dla Powiatu Płońskiego w
realizacji przebudowy tej drogi.
Nasze miasto zadeklarowało
wsparcie w przyszłym roku w
wysokości 210 tys. zł. Myślę, że
to dobra inwestycja, ponieważ
każdego dnia wielu mieszkańców naszego miasta przejeżdża
tą właśnie drogą. Co więcej,
jest to droga, która prowadzi
do Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Kraszewie, w którym swoich bliskich odwiedza
wiele osób. Inwestycja będzie
dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego. Koszt
przebudowy odcinka ponad 2,5
km jest szacowany na ponad
2,1 mln zł, w tym dotacja z budżetu wojewódzkiego to blisko
1,3 mln zł. Prace nad przebudową już trwają, a zakończenie planowane jest na maj w
przyszłym roku. Poprzednio w
ten sam sposób udało się nam
wyremontować ulicę Mławską
na odcinku od ulicy Zawoda
do granic miasta. Chcę także
wspólnie z Parafią doprowadzić do wyrównania ziemnego
parkingu przed cmentarzem.
On także został zniszczony w

Sportowy duch
Chciałbym też podkreślić,
że nasze miasto rozwija się sportowo. Działania LKS Błękitni
Raciąż są zabezpieczone. Trzy
drużyny młodzieżowe już rozpoczęły rozgrywki. Młodzi piłkarze trenują. Mają zapewnione
posiłki i transport. Co więcej
klub stara się o dofinansowania
z zewnątrz. LKS Błękitni Raciąż
pozyskali już 6 tys. zł dofinansowania z Powiatu Płońskiego. W
ostatnim czasie klub złożył także
wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego ofertę
na realizację zadań publicznych
w obszarze „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Z pozyskanych
środków zakupić będzie można
sprzęt treningowy, który pomoże młodym adeptom piłki nożnej na rozwój.
Zapraszam również do bezpłatnych warsztatów nordic
walking, które odbywają się w
MCKSiR w Raciążu. Warsztaty
są organizowane bez ograniczeń
wiekowych, a osoby, które nie
mają własnego sprzętu mogą
skorzystać ze sprzętu znajdującego się w MCKSiR. Korzystajmy z uroków pogody i budujmy naszą kondycję.
Aktywna „majówka”
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. W tym roku Majówkę zaczynamy już w naszym mieście 30 kwietnia – w
poniedziałkowe popołudnie.
Po raz kolejny zapraszam Was
serdecznie na raciąską targowicę, gdzie od godz. 17 odbywać się będzie III Festiwal
muzyki Disco – Polo. Będziemy bawić się przy piosenkach
zespołów: Bayer Full, After
Party, Smash, Kordian i Marcus P. Dobra zabawa taneczna
gwarantowana. Mam nadzieję, że ubiegłoroczny rekord
frekwencyjny zostanie pobity.
W środowy 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. Zawod0om towarzyszyć będą imprezy kulturalne i
sportowe m.in. wyścig Mazovia
Tour dla amatorów oaz konkursy i animacje w związku z obchodzonym Dniem Flagi. 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.
W czwartek 3 maja tradycyjnie zapraszam Państwa serdecznie na obchody rocznicy
ustanowienia Konstytucji 3
maja. O godz. 11.30 odbędzie
się msza św. w intencji ojczyzny.
Następnie
przemaszerujemy
wraz z pocztami sztandarowymi pod Pomnik Pamięci Narodowej. Dodatkowo podczas
uroczystości ślubowanie złożą
strzelcy z Plutonu Strzeleckiego
przy udziale Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk.
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Tradycyjnie akcję wspiera
Wójt Gminy Baboszewo

Sprzątanie rzeki
Wkry za nami
W dniu 21.04.2018 roku w ramach
akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Nasza Wkra - Wypożyczalnia Kajaków AGRO STUDZIANKI i Wypożyczalnia Kajaków Biura Turystyki
Aktywnej ZLOT były odpowiedzialne
za sprzątanie odcinka od Glinojecka do
Dziektarzewa. W tym roku jak nigdy
dotychczas pogoda sprawiła nam miłą
niespodziankę. Mimo dość silnego
wiatru było słonecznie i ciepło. Swój
udział w sprzątaniu tego odcinka potwierdziło w sumie 9 osób, do dyspozycji mieliśmy 7 kajaków. W godzinach
od 10:00 do 17:00 zebraliśmy ponad
45 120-litrowych worków różnego rodzaju śmieci, w kajakach przytaszczyliśmy również oponę samochodową oraz
4 puste plastikowe kanistry o pojemności 30 litrów.
Bardzo dziękujemy Władzom Gminy Baboszewa za dostarczenie rękawic,
worków i drobnego poczęstunku dla
wszystkich osób biorących udział w
sprzątaniu rzeki Wkry.
W załączeniu kilka zdjęć z naszej
akcji.
Pozdrawiam:
Andrzej Świątkowski

Felieton Wójta Gminy Tomasza Sobeckiego

Zasługujemy na nowoczesny ośrodek kultury
Szanowni Państwo,
zadaniem każdego samorządu gminnego jest
realizowanie
potrzeb
lokalnej
społeczności.
W piramidzie potrzeb
człowieka podstawowe
miejsce zajmują kwestie
egzystencjalne (pożywienie, mieszkanie, odzież,
prokreacja), na kolejnych
miejscach
znajdziemy
także potrzebę przynależności, objawiającą się
m.in. chęcią spotykania się z innymi ludźmi,
wspólnego spędzania czasu, a także potrzebę rozwijania
talentów, zdolności, zainteresowań czy rozwoju duchowego. Przekładając ten filozoficzny pogląd na nasze realia,
chcę powiedzieć, że nadszedł
czas aby w Gminie Baboszewo stworzyć dla mieszkańców
warunki sprzyjające rekreacji, integracji oraz szeroko
rozumianej kulturze. Takim
miejscem łączącym wszystkie te cele może być Gminny
Ośrodek Kultury czy Gminne
Centrum Kultury. Marzy mi

się, aby taki ośrodek powstał
w kolejnej kadencji samorządu gminnego, a więc w latach
2018 – 2023, niezależnie od
tego, kto personalnie będzie
naszą gminą zarządzał. Biorąc
pod uwagę potencjał tej gminy jest to zadanie inwestycyjne, które z pewnością jesteśmy
w stanie wykonać w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat.
Bardzo się cieszę, że już dzisiaj mogę Państwu przedstawić
wizualizację budynku Gminnego Centrum Kultury wraz

z zagospodarowaniem terenu
wokół centrum, sporządzoną
przez uprawnionego architekta
współpracującego z gminą Pana
Piotra Kochmańskiego. Jest to
pierwszy, bardzo konkretny krok
w kierunku realizacji tego zadania. Opracowana koncepcja
posłuży w najbliższym czasie do
opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie której
powstanie budynek i zostanie
wykreowana przestrzeń wokół
niego. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłaby re-

alizacja omawianej inwestycji w
formule „zaprojektuj i wybuduj”,
tzn. przy założeniu, że wybrany
w postępowaniu przetargowym
podmiot najpierw zaprojektuje
a potem wybuduje zaprojektowany przez siebie obiekt. W ten
sposób można skrócić czas potrzebny na wykonanie całej inwestycji, a także minimalizuje się
ryzyko związane z ewentualnymi
uwagami czy pretensjami wykonawcy w stosunku do projektanta, które mogą mieć bardzo
poważne konsekwencje.
Koncepcja
opracowana
jest dla lokalizacji, w której
obecnie odbywają się imprezy
gminne (Powitanie Lata, Dożynki). Główne wejście do budynku usytuowane jest w kierunku ronda (ul. Warszawska,
Odrodzenia, Brodeckich). Po
przeciwnej stronie znajduje się
zadaszony taras (który może
pełnić rolę sceny), otwierający się na zieloną przestrzeń
za budynkiem. Powierzchnia
zabudowy wynosi 1700 m2,
powierzchnia użytkowa 1650
m2. Wewnątrz budynku znajdują się:

• sala konferencyjno/teatralno/kinowa
• kawiarnia
• 11 pracowni/pomieszczeń
użytkowych (m.in. pracownie
plastyczna, multimedialna etc.)
• małe obserwatorium astronomiczne
• zaplecze sceny
• ekspozycja – hall
Jedna z zewnętrznych ścian
posłuży jako ekran do wyświetlania filmów w ramach tzw.
kina letniego. Wstępny, szacunkowy koszt budowy określono
na ok. 10 mln zł.
Jestem bardzo ciekawy Państwa opinii na ten temat. Do
przedstawionej koncepcji, na
obecnym etapie można oczywiście wprowadzać zmiany.
Zachęcam więc Państwa do
wyrażania opinii w tej sprawie, zgłaszania pomysłów,
które z pewnością będą wzięte
pod uwagę przy ostatecznym
kształcie zarówno omawianego
obiektu jak również kreowania
przestrzeni wokół obiektu.
WÓJT GMINY BABOSZEWO
TOMASZ SOBECKI

Raciąż – informacje urzędowe
Prace w zakresie projektu dotyczącego kanalizacji wciąż trwają

Kanalizacja priorytetowa sprawa
kar do końca 2015 roku. Do
końca 2015 roku burmistrz
wraz ze spółką miejską przeprowadzili w mieście szereg
inwestycji pro-ekologicznych,
w tym remonty stacji uzdatnia
wody, przebudowa przepompowni ścieków oraz budowę
kanalizacji na ul. Kilińskiego
oraz Mławskiej. Dzięki tym
inwestycjom udało się uniknąć płacenia kar.
Sieć kanalizacji to w mieście Raciąż
wciąż sprawa priorytetowa. Jej
stan, a rzec można właściwie jej
brak, był spory kłopotem dla miasta, a przede wszystkim mieszkańców. Nadrobić trzeba było sporo.
Rozpoczęliśmy realizację zamierzonych działań. Prace wciąż trwają.
Postępy są już jednak widoczne.
Jednym z obowiązków
jakie Unia Europejska nakłada na polskie gminy jest
doprowadzenie sieci kanalizacyjnych do wszystkich gospodarstw w jej obrębie. Konsekwencją jaka spotka gminy
nieskanalizowane do końca
roku 2018 są wielomilionowe
kary naliczane każdego dnia za
brak wymaganej sieci. Gmina
Miasto Raciąż pozyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę
miejskiej oczyszczalni ścieków
i modernizację hydroforni w
Witkowie. Wykonanie zadania sprawi, że gmina uniknie
kar unijnych. Początki miejskiej oczyszczalni ścieków
sięgają 1997 roku. Inwestycja

była odpowiednia na owe czasy, jednak obecnie oczyszczalnia ledwie daje radę ze ściekami do niej dostarczanymi.
Zestarzała się technologicznie
i nie odpowiada obecnym
wymaganiom mieszkańców.
Już w roku 2008 na miasto
zostały nałożone kary i nakaz
modernizacji
oczyszczalni.
Nakaz zawieszono do 2013
roku. Przez wyznaczone 5 lat
także nie przeprowadzono
modernizacji. Mariusz Godlewski po objęciu stanowiska
burmistrza zajął się sprawą i
uzyskał zawieszenie płatności

Pracujemy nad poprawą stanu dróg w Raciążu

Drogi pilny problem
Cały czas pracujemy nad poprawą
stanu dróg w Raciążu. Szczególnie
naprawy wymagają m.in. skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego z Placem
Adama Mickiewicza, ul. Zielona, ul.
Nadrzeczna oraz nieutwardzone
ulice w tym Mieszka I czy Rzeźniana, Polna i Działkowa. Staramy się
pozyskiwać dodatkowe środki na
ten cel.
Otrzymujemy Państwa zgłoszenia dotyczące także wielu
innych dróg i uwzględniamy je.
Pracujemy nad poprawą stanu
dróg. Obecnie dokonujemy doraźnych napraw na odcinkach
tego wymagających. Walczymy o środki na poprawę stanu dróg w naszym mieście. W
przypadku pozyskania środków
zewnętrznych miasto poniesie koszty rzędu 200 tys. a nie
blisko miliona złotych. Jeśli nie
uda nam się pozyskać dofinansowania z zewnątrz na ten cel,

przeprowadzimy konieczne prace ze środków z budżetu miasta.

Dodatkowe środki poszukiwane
O dodatkowe środki finansowe na drogi zabiegamy od
wielu lat. Dzięki środkom od
Wojewody Mazowieckiego w
grudniu, w wielu obszarach naszego miasta, mogliśmy obserwować prace remontowe dróg
i chodników. To wszystko za
sprawą dofinansowania jakie
burmistrz Mariusz Godlewski
pozyskał w ostatnich dniach
minionego roku z rezerwy
celowej budżetu państwa na
dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Pozyskane środki
umożliwiły naprawę chodników oraz nawierzchni, w niektórych rejonach miasta. W
pełnej realizacji projektu za-

Lepiej dla mieszkańców
Korzyści z realizacji projektu będą widoczne dla wszystkich
mieszkańców. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę
jakości życia. W krótkim okresie
czasu jest to możliwość dokonania nowych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz poprawa
i podniesienie jakości obsługi
wodnokanalizacyjnej. W dłuższej
zaś perspektywie czasu to przede
wszystkim stabilizacja cen wody
i ścieków, co będzie efektem modernizacji technologicznej oraz
poprawy funkcjonowania całości
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
szkodziła pogoda oraz krótki
okres realizacji zadania.

Prace częściowo wykonane
W samym 2016 roku Gmina Miasto Raciąż złożyła wniosek o dofinansowanie poprawy
stanu dróg i chodników w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
tzw. schetynówki oraz w ramach zadania związanego z
przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tzw. kryzysówki. Na środki oczekiwaliśmy dość długo,
jednak udało nam się je uzyskać
w ostatnich dniach ubiegłego roku. Pod koniec listopada
ubiegłego roku uzyskaliśmy
promesę uzyskania środków.
Pomimo niesparzającej pogody
i bardzo krótkiego czasu na realizację - część robót na łączną
kwotę 1 437 143,69 zł udało
się zrealizować. Dofinansowanie wyniosło 1 125 116,36 zł,
co stanowiło blisko 80% kosztów zrealizowanych prac.

Spore zmiany dla miasta
Modernizacja oczyszczalni
miejskiej i budowa kanalizacji
to jedne z najważniejszych zadań, z jakimi mierzy się już od
dawna samorząd miasta. Raciąż
jako jedno z nielicznych miast
nie posiadało dotychczas kanalizacji sanitarnej na głównych
ulicach miasta, nawet centrum
miasta nie było skanalizowane. Wykonanie projektu ma
to zmienić. Realizacja projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
Raciążu” zakłada poprawę warunków społecznych, gospodarczych oraz przyrodniczych
Raciąża. Celem projektu jest
poprawa systemu zaopatrzenia
w wodę, zwiększenie stopnia
skanalizowania terenu, zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków zapewniające
możliwość oczyszczania ścieków z całego miasta oraz dostosowanie do obowiązujących
wymagań w zakresie ochrony
środowiska. Projekt zakłada
przede wszystkim rozbudowę i

Zakres prac był duży, biorąc pod uwagę porę roku oraz
czas w jakim trzeba było zrealizować zadanie z góry wiadomo
było, że nie uda się zrealizować
pełnego zakresu prac. Pomimo
tego przystąpiono do realizacji
i przy dużym zaangażowaniu
sił i środków wiele z nich udało
się wykonać. Prace miały być
realizowane na ulicach: Błonie, Ogrodowa, Hankiewicza,
Zielona, Słoneczna, Cicha,
Nadrzeczna i Piłsudskiego.
Termin na realizację zadania
był bardzo krótki – niecały
miesiąc. Umowa z Wojewodą
Mazowiecki na realizację powyższego zadania została podpisana na kilka dni przed
Świętami Bożego Narodzenia.
Miasto dofinansowanie na ten
cel otrzymało 28 grudnia 2017
roku, a w styczniu już musieliśmy dokonać rozliczenia.
Mieliśmy bardzo niewiele czasu, żeby przeprowadzić zaplanowane prace. Wymagały one
całej dokumentacji, zgłoszeń i
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modernizację oczyszczalni. Powstanie drugi bioblok wraz z
nową bazą. Planowane jest osiągniecie mocy przerobowych do
6000 użytkowników oraz przepustowości 608 m3 na dobę.
W zakres inwestycji wchodzi
budowa kanalizacji sanitarnej
dla części Miasta Raciąż oraz
utworzenie nowych włączeń do
sieci kanalizacyjnej.
Prace w realizacji
Trwają prace dotyczące budowy kanalizacji w ul. Płockiej
od ronda w kierunku miasta
oraz w ulicach Zawoda, 11
Listopada, Zakolejowa Rzeźniana. Dobiega końca modernizacja stacji uzdatniania wody
w Witkowie, która polegała na
wielu pracach zewnętrznych
i wewnętrznych. Prowadzone
są prace na terenie oczyszczalni ścieków w zakresie na modernizacji budynku Punktu
Zlewnego i Oczyszczania Mechanicznego, budowy reaktora
SBR, zbiornika buforowego, zadaszonego poletka składowania
osadu odwodnionego. Rozpoczęto również prace w zakresie
budowy komory zasuw oraz stacji dmuchaw dla reaktora SBR.
UM RACIĄŻ

wielu decyzji. Pomimo złych
warunków
atmosferycznych
i okresu świątecznego dużą
część prac udało się wykonać.
Przeprowadzono prace na ulicy
Słonecznej, Cichej, Piłsudskiego, Zielonej, Hankiewicza i
Ogrodowej – gdzie wykonano
chodniki, krawężniki i oznaczenia, wyfrezowano i położono
nawierzchnię na ulicy Błonie
oraz wyfrezowano część ulicy
Nadrzecznej, co - swoją drogą
- budzi u mieszkańców miasta
i jego władz duże kontrowersje,
ponieważ prac nie dokończono.
Na tyle pozwolił nam czas i pogoda. Cieszymy się z pozyskanego dofinansowania i dziękujemy Premier Rady Ministrów
Beacie Szydło oraz Wojewodzie
Mazowieckiemu Zdzisławowi
Sipierze za przekazane dla naszego miasta środki finansowe.
Prosimy mieszkańców Raciąża o zrozumienie i cierpliwość. Przepraszamy za wszelkie
trudności i niedogodności.
UM RACIĄŻ
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Przemarsz ulicami Baboszewa

Dzień Ziemi - co możemy
zrobić dla naszej planety?

22 kwietnia to z pewnością najbardziej ekologiczna data w ciągu
całego roku. Przypomina nam o
tym, że powinniśmy szanować nasze miejsce zamieszkania, któremu
tyle zawdzięczamy. A raczej rzadko zastawiamy się nad tym na co
dzień.
Dla wielu uczniów 22
kwietnia kojarzy się bardzo
dobrze. Dzień Ziemi oznacza
wolne od zajęć, bo wszyscy zajmują się zbieraniem śmieci. W
tym roku przypadał jednak w
niedzielę, dlatego też uczniowie
gminnych szkół świętowali w
innym terminie.

Jednak Dzień Ziemi nie
kończy się wraz z wyjściem ze
szkoły. Także potem możemy
zrobić coś dla naszej planety.
22 kwietnia to doskonała
okazja do tego, by w końcu zasadzić własne drzewo. Drzewa
nie tylko dają nam tlen - chronią także glebę i klimat. Osoby,
które to zrobią, mogą potem
latami obserwować jego wzrost.
Międzynarodowy Dzień Ziemi to okazja do zrezygnowania z
samochodu i komunikacji miejskiej. Można poruszać się wówczas pieszo lub przesiąść się na
rower. Wiadomo, że jedna osoba

świata nie zmieni. Jednak gdyby
taka akcja stała się bardziej powszechna, chociaż przez chwilę
otaczałoby nas mniej spalin.

W tym dniu można także
zebrać makulaturę. Każdy z nas
ma chyba w domu kolekcję niepotrzebnych gazet i papierów.

Należy je przekazać do specjalnych punktów, aby potem
można było z nich stworzyć
nowy papier. Można też dać im
drugie życie, robiąc z papieru
różne fajne rzeczy.
Dzień Ziemi w SP w Baboszewie
Uczniowie klas trzecich
wraz z wchowawczyniami (W.
Kowalska, B. Rozmanowska,
A. Ładna, B. Nowicka) zaprezentowali program artystyczny o treściach ekologicznych.
W klasach zostały przygotowane zdrowe posiłki (kanapki,
sałatki, koktajle). Następnie
wszyscy uczniowie pod opieką
nauczycieli i Policji wyruszyli
na przemarsz ulicami Baboszewa.
Dzień Ziemi w SP w Sarbiewie
W Szkole Podstawowej w
Sarbiewie nie mogło zabraknąć
akademii skierowanej do całej
społeczności szkolnej. Klasa
VI oraz oddział przedszkolny przypomnieli wszystkim
uczestnikom akademii o prawidłowych ekologicznych nawykach oraz zasadach troszczenia się o naszą planetę starając
się, aby nawet najmłodsi odbiorcy mogli zrozumieć ideę
święta. Na zakończenie wszyscy obejrzeli pasjonujący film
na temat ochrony środowiska
naturalnego.
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – aktualności
Już wkrótce plac zabaw na Osiedlu Jana Pawła II

Plac zabaw – start!
Na osiedlu Jana Pawła II powstanie plac rekreacyjno – sportowy.
W najbliższych dniach ogłoszony
zostanie przetarg, którego celem
będzie wyłonienie wykonawcy.
Realizacją placu zajmie się Gmina
Miasto Raciąż. Ochotnicza Straż
Pożarna została partnerem projektu – dzięki temu dofinansowanie
projektu jest na poziomie 100% a
nie 80% jakby to było w przypadku,
gdyby Gmina sama złożyła wniosek.
Na ten cel zagospodarowana
zostanie część zielonego placu,
na którym aktualnie znajduje
się prowizorycznie zaadaptowa-

ne boisko. Współpracować przy
realizacji projektu będzie Gmina
Miasto Raciąż oraz Spółdzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko –
Własnościowa w Raciążu.
Zabawa i rekreacja
Plac rekreacyjno-sportowy
zakłada utworzenie wielofunkcyjnego placu dla wszystkich
grup wiekowych. Realizować na
nim będzie można wiele aktywności. Znajdzie się coś dla ciała,
coś dla ducha i możliwości gier
i zabaw. Rozwijać swoją kondycję i formę będzie można na
siłowni zewnętrznej. Dzieci zaś

będą mogły bawić się na zabawkach i wspinać na mini ściance
wspinaczkowej. Co więcej będzie można spędzać czas na grze
w ping – ponga czy piłkarzyki.
Ćwiczyć swój umysł a przy okazji relaksować się będzie można
przy grze w gry planszowe, bowiem planowany jest montaż
stołów: szachowego i warcabowego. Plac zostanie ogrodzony, wytyczone będą alejki oraz
położone podłoże z kostki pod
urządzenia. Z piasku zostaną
wydzielone strefy bezpieczeństwa dla zabawek, pozostała
część stanowić zaś będzie trawa.

Jednostki miejskie i organizacje pozarządowe składają wnioski

Dofinansowania w zasięgu ręki
W ostatnim czasie jednostki miejskie oraz organizację pozarządowe
działające w Raciążu przy wsparciu
gminy Miasto Raciąż złożyły liczne
projekty na dofinansowanie swoich działań. Są to m.n.:
•Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu,
jako beneficjent, wziął udział w
Konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na wybór operacji do
realizacji w 2018 r., w ramach
dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018–2019.
Pozyskane w ramach konkursu
środki zostałyby przeznaczone na
realizację V Jarmarku Raciąskiego
• Projekt pn. "Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Raciążu" beneficjent Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów
w Raciążu. Wniosek składany
do Zarządu Województwa Mazowieckiego program pod nazwą „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym”.
• Projekt pn. "Obchody
115 - lecia istnienia OSP w Raciążu jako modelowy przykład

kulturowego włączenia różnych
grup wiekowych" - beneficjent
Ochotnicza Straż Pożarna w
Raciążu. W ramach konkursu:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonym przez: Urząd
Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego - Wydział ds.
Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
• Projekt pn. „Inicjatywy
edukacyjne podnoszące świadomość dzieci oraz seniorów w
Gminie Miasto Raciąż w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa"
– beneficjent Ochotnicza Straż
Pożarna w Raciążu. Złożony do
Wojewody Mazowieckiego w
ramach programu „Porządek i
bezpieczeństwo publiczne".
• Projekt pn. „Produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza w Raciążu” – beneficjent
Regionalne
Stowarzyszenie
Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu.
W ramach konkursu: Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
ogłoszony przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Wydział ds. Two-

rzenia Przestrzeni Kulturowej i
Turystycznej
• Wniosek do Marszałka
Województwa Mazowieckiego – Beneficjent LKS Błękitni
Raciąż w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w obszarze
„wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej” w trybie art.
19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
• Wniosek w ramach konkursu grantowego „Wspieramy
Rozwój” organizowanego przez
Cedrob w kategorii: Nauka i
rozwój – beneficjent Miejskie
Przedszkole w Raciążu.
• Wniosek w ramach konkursu grantowego „Wspieramy
Rozwój” organizowanego przez
Cedrob w kategorii: Edukacja i
Sport – beneficjent LKS Błękitni Raciąż
Czekamy na oficjalne wyniki. Miejmy nadzieję, że będą
one jak najbardziej pozytywne
dla naszego miasta i organizacji
działających na jego obszarze.
O wynikach będziemy Państwa
na bieżąco informować na łamach naszej gazety.

Do końca września 2019 czas na realizację termomodernizacji

Więcej czasu na termomodernizację
W ostatnim czasie dostaliśmy
bardzo dobrą informacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Termin realizacji
projektu pn. „Termomodernizacja
oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Gminie Miasto Raciąż”
został wydłużony do końca września 2019r.
To niezwykle istotna wiadomość. Wydłużony termin

daje szanse na wyłonienie
wykonawcy i realizację zadania bez pośpiechu i opóźnień. To bardzo ważna sprawa, ponieważ wyłonienie
wykonawcy nie jest łatwą
sprawą. Byliśmy zmuszeni do
unieważnienia dwóch przetargów, ponieważ kwoty za
realizację zadania proponowane przez oferentów znacząco przewyższały plano-

wane przez Gminę środki na
realizację projektu.
Trzeci przetarg ogłoszony
Ogłoszony został trzeci przetarg na realizację zamówienia pn. „Termomodernizacja oraz poprawa
efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto
Raciąż”. Realizacja projektu
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Projekt zakłada także odwodnienie i podniesienie gruntu oraz
utwardzenie części powierzchni
kostką ażurową , tj. teren przed
placem rekreacyjno-sportowym
oraz nasadzenia zieleni i wyposażenie w ławki, kosze itp.
Korzyści dla mieszkańców
W naszym mieście zaobserwować można duże zapotrzebowanie mieszkańców w różnym
wieku na różne formy aktywności sportowo-rekreacyjnej.
Miejsce zaś jest wyjątkowo dogodne, bo położone w centrum
miasta i jest do niego łatwy
dostęp. Ponadto samo osiedle
skupia wielu mieszkańców Raciąża. Pomysł utworzenia placu
jest więc odpowiedzią na prośby i wyrażane chęci posiadania

takiego miejsca, gdzie można w
fajny sposób spędzić przyjemnie czas. Główną zaletą planowanego placu jest to, że służył
on będzie wszystkim Raciążanom. Plac rekreacyjno-sportowy może być wykorzystywany
niezależenie od wieku.
Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dzieci, młodzież
jak i dorośli a także seniorzy
będą mogli spędzić tam ciekawie czas. Umieszczenie w
jednym miejscu siłowni, placu
zabaw i stolików do gier to coś,
czego w naszym mieście brakowało do tej pory. Umożliwi to
nie tylko dobrą zabawę, ale także pozwoli na spędzanie wspólnie czasu całym rodzinom oraz
integrację międzypokoleniową.
PAULINA ADAMIAK

Zapraszamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe,
które potrzebują wsparcia przy
składaniu wniosków o dofinan-

sowania do Urzędu Miejskiego.
Udzielimy cennych wskazówek
i pomożemy przy wypełnianiu
wniosków.
UM RACIĄŻ

zakłada termomodernizację
siedmiu budynków użyteczności publicznej w Raciążu,
tj. Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola, Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędy
Miejskiego, Hali Sportowej,
budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym znajduje się
MOPS i Biblioteka Publiczna oraz Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Realizacja
projektu zakłada zwiększenie
efektywności energetycznej

w budynkach użyteczności
publicznej, co umożliwi uzyskanie oszczędności zużycia
energii, przynosząc optymalizację kosztów jej zużycia. W
roku 2018 zamierzamy zrealizować projekt w zakresie
dotyczącym budynków, które
wymagają najmniejszych nakładów pracy tj. OSP, Miejskiego Centrum Kultury i
budynku przy ul. Kilińskiego
21. Prace na pozostałych budynkach zrealizowane zostaną
do lipca 2019.
UM RACIĄŻ

Baboszewo – edukacja
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Przedsięwzięcie czytelniczo – profilaktyczne:

„Czytam, nie nudzę się,
nie sięgam po używki”

Biblioteka Szkoły Podstawowej
w Mystkowie we współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej im.
Józefa Wybickiego w Baboszewie
realizowały przedsięwzięcie czytelniczo – profilaktyczne: „Czytam,
nie nudzę się, nie sięgam po używki.”
Celem podjętych działań
było zdobycie i poszerzenie
przez dzieci i młodzież wiedzy na temat alternatywnych
form spędzania czasu wolnego
np. z literarurą, a także rozwijanie i pobudzanie wyobraźni
oraz kreatywności, kształcenie
wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy,
dobrej komunikacji i zdrowej
rywalizacji.
W ramach programu odbyły się dwa konkursy.
W pierwszym rywalizowały
VII szkoły podstawowej i klas
gimnazjalne. Finał odbył się 23
lutego pod hasłem „Ojczysty
jest język” w Gimnazjum im
Armii Krajowej w Baboszewie,
które było współorganizatorem. Pięcioosobowe drużyny
zmierzyły się w szeregu różnych konkurencji językowych.
Uczniowie musieli się wykazać
znajomością ortografii, przysłów, frazeologizmów, lektur,
popisywali się też umiejętnością

pięknego czytania. Rywalizacja
w formie zabawy dała uczestnikom i widowni sporo radości.
Po zaciętej „walce” i dogrywce zwyciężyła drużyna ze
Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie.
Drugie miejsce zajęła ekipa klas
II z Gimnazjum w Baboszewie.
Na trzecim miejscu uplasował
się klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie.
Imprezie towarzyszyła scenka tematyczna przygotowana
przez uczniów klas II gimnazjum pod opieką J. Kubińskiej.
Drugi konkurs odbył się 10
kwietnia w Szkole Podstawowej
w Mystkowie i poświęcony był
twórczości zmarłej w zeszłym
roku pisarki dziecięcej – Wandy
Chotomskiej.
Uczniowie klas „0”- VI prali
udział w konkursach recytatorskim, teatralnym, plastycznym,
literackim. Uczestnicy wykazali
się wiedzą i talentami, bawili
widownię swoimi interpretacjami. Szczególnie scenki kabaretowe wywoływały uśmiech na
twarzach widzów.
Imprezie towarzyszył przygotowana przez uczniów klasy
VII wystawa poświęcona życiu
i twórczości Wandy Chotomskiej.

Wyniki
poszczególnych
konkursów:
konkurs recytatorski „Zwierzęta w twórczości poetyckiej
W. Chotomskiej”.
oddział przedszkolny (dzieci
5-6 letnia)
I miejsce – Zuzanna Sztabik
SP Sarbiewo
II miejsce – Nadia Klonowska SP Polesie
III miejsce – Alicja Łukaszewska SP Sarbiewo
klasa I
I miejsce – Erwin Hadryś
Sp Baboszewo
II miejsce – Anna Masiak
SP Polesie
III miejsce – Nikola Rosińska SP Mystkowo
klasa II znajomość utworu
“ Dzień dobry, Królu Zygmuncie”:
I miejsce – Aleksandra Jakubowska SP Sarbiewo
II miejsce – Bartosz Majewski SP Polesie
III miejsce – Kacper Szcześniak SP Sarbiewo
klasa III znajomość utworu
„Dzieci Pana Astronoma”
I miejsce – Kacper Groszyk
SP Polesie
II miejsce – Maja Woszczyńska SP Polesie
III miejsce – Maria Wojciechowska SP Baboszewo
klasa IV konkurs na podstawie „ O rety, rety lecą kabarety” przedstawienie wybranego
utworu kabaretowego.
I miejsce – SP Sarbiewo
II miejsce – SP Baboszewo
III miejsce – SP Mystkowo
klasa V Konkurs plastyczny
– instalacji przestrzennej jednego z wierszy z cyklu: „Muzykańce”, „Tańce” lub „Śpiewańce”.
I miejsce – SP Mystkowo
II miejsce – SP Sarbiewo
III miejsce – SP Polesie
klasa VI konkurs na opowiadanie własne – przyznano
nagrodę specjalną Mai Gołębiowskiej (SP Mystkowo),
która jako jedyna zgłosiła swoją
pracę do konkursu.
Uczestnicy
konkursów
otrzymali upominki książkowe,
a drużyny gry planszowe rozwijające logiczne i strategiczne
myślenie. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy
za super zabawę.
Organizatorzy
dziękują
także Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baboszewie za
dofinansowanie zakupu nagród

rzeczowych dla uczestników
obu konkursów. Radzie Rodziców przy Gimnazjum im Armii
Krajowej i Szkole Podstawowej
w Mystkowie za przygotowa-

nie słodkiego poczęstunku dla
uczestników.
LIDIA WYRZYKOWSKA
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Raciąż – aktualności

Drzewa wycięli
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Należności za mieszkania komunalne do spłaty

W ostatnim czasie do Urzędu Miejskiego wpłynęła informacja o niewłaściwie wyciętych
drzewach. Podjęto natychmiastową interwencję. Drzewa zostały wycięte przy ul. Kilińskiego 58. Jak udało się ustalić była to wycinka samowolna. Sprawa została zgłoszona, a
sprawca jest ustalany.

Zadłużenie
weryfikowane

RED.

Gminę Miasto Raciąż, tak jak wszystkie inne
gminy, obowiązują przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Miasto musi realizować ustanowione przez Państwo obowiązki.
Jednym z nich jest egzekwowanie należnych
miastu środków i opłat, w tym opłat z tytułu
najmu lokali komunalnych.
Gmina zobowiązana jest do egzekwowania regularnych wpłat za
mieszkania komunalne należące do jej
zasobów. Mieszkańcy mieszkań komunalnych za czynsz kwoty od kilkudziesięciu złotych. Jednak niektórzy mają
kilkunastotysięczne zaległości. Miasto
wprowadziło różnorodne formy i możliwości spłaty zadłużenia. Mieszkańcy
mogą odpracowywać swój dług np.
przy pracach porządkowych a także
podpisać ugodę, w ramach której mogą
spłacać na raty. Możliwości rozwiązania
są - wystarczy chęć i wola naprawienia
sytuacji.

Możliwa eksmisja
W ostatnim czasie rozesłane zostały
wypowiedzenia umów do mieszkańców,
którzy pomimo wielokrotnych wezwań
nie spłacali swego zadłużenia. Jeśli sytuacja się nie zmieni konieczne będą kolejne wypowiedzenia a w konsekwencji
złożenie do sądów pozwów o eksmisję.
Pojawiła się także sugestia zakupu kontenerów mieszkalnych, które umieszczo-

Owocne spotkania Wspólnot Mieszkaniowych

Wspólnoty na plus
W ostatnim czasie odbyły się spotkania Wspólnot Mieszkaniowych
w Raciążu, tj. 19 stycznia 7A, 7B
i 7C, Kilińskiego 48, 56B, 58 oraz
Mickiewicza 18/22. Wszystkie zebrania przebiegły sprawnie a rozmowy były merytoryczne. Dyskutowali o ważnych dla siebie sprawach
mieszkańcy, ponieważ to właśnie
oni są gospodarzami wspólnot.
Od pewnego czasu sytuacja
wspólnot poprawia się. Niegdyś
zarządcą był PGKiM pobierał

wpłaty z tytułu czynszu najmu
i nie rozliczał ich właściwie na
wspólnoty. Teraz sytuacja jest
zupełnie inna. Miasto płaci na
konto wspólnot środki na podstawie wystawionych faktur.
Faktury opiewają na kwotę za
wszystkie posiadane przez Gminę Miasto Raciąż mieszkania,
bez względu na to czy mieszkańcy gminnych mieszkań dokonują opłat czy nie. To zapewnia stałe, stabilne wpływy na

Petycja o nocną pomoc lekarską w Raciążu

Zdrowie ważne całą dobę
Temat nocnej pomocy lekarskiej
powrócił do naszego miasta ponownie. W zeszłym roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Raciąża
Mariusza Godlewskiego wysłana
została do Ministra Zdrowia, przedstawicieli szpitala w Płońsku oraz
władz powiatu petycja o utworzenie w Raciążu nocnej pomocy lekarskiej. Inicjatywę poparło wówczas wielu mieszkańców miasta.
W tym roku problem nocnej pomocy lekarskiej powrócił.

Jednak tym razem miasto w swej
inicjatywie nie pozostało samo.
Do poparcia pomysłu utworzenia nocnej pomocy lekarskiej
w Raciążu przyłączyła się także
Gmina Raciąż. Petycję podpisali
również mieszkańcy Gminy Baboszewo.
Brak nocnej pomocy lekarskiej w Raciążu to istotny problem, który dotyka mieszkańców
nie tylko miasta ale także i gminy
oraz sąsiadujących gmin. Blisko 5

konto wspólnot. A wspólnoty
mogą swobodnie planować wydatki np. na remonty.
Mieszkańcy gospodarzami
Wspólnota to zawsze przede
wszystkim ludzie – mieszkańcy. To ich inicjatywy i wspólne
działanie daje wiele dobrego.
Przykładem wspólnoty, która
bardzo dobrze funkcjonuje, a
mieszkańcy jednoczą się w działaniu jest Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 48. Wspólnoty są wytyczone po obrysie,
jednak jeśli mieszkańcy wspólnot chcą zagospodarować sobie
tys. mieszkańców naszego miasta
i prawie drugie tyle gminy, może
chorować tylko do osiemnastej
i to jedynie w dni powszednie,
bo po tej godzinie w święta i
w weekendy nie ma w żadnej z
naszych dwóch przychodni Narodowego Funduszu Zdrowia lekarza, który udzieli pomocy potrzebującym. Można ją uzyskać w
szpitalu w Płońsku, i nie muszę
przekonywać jak bardzo jest to
uciążliwe. Dość powiedzieć, że
np. mieszkańcy wsi Jeżewo-Wesel muszą pokonać aż 36 km,
aby dostać się na nocny dyżur. W
poważniejszych sprawach stwarza

ne zostaną w dalszych obszarach miasta.
Przesiedleni zostaną do nich mieszkańcy
o największych zaległościach. Być może
decyzja taka jest niepopularna. Jednak
mieszkańcy miasta lub oczekujący w kolejce na przydział lokalu komunalnego
uważają za niemoralne, że najemcy lokali
komunalnych nie płacą czynszu – który
jest bardzo niski – i w dalszym ciągu zamieszkują w lokalach.

Zaległości ściągane
W ostatnim czasie prowadzone było
przed sądem 14 postępowań o zapłatę.
Gmina Miasto Raciąż skierowała blisko
70 wnioski o wszczęcie postępowania
egzekucyjnego do komornika sądowego.
Wszystkie te działania kierowane są w
związku ze sporymi zaległościami w płatnościach za czynsze za najem mieszkań
komunalnych. Gmina Miasto Raciąż
ma również podpisane ugody na ratalną
spłatę zaległości z 15 najemcami, z których także wpływają zaległe należności za
najem lokali mieszkalnych.
Drodzy mieszkańcy zachęcamy do
ugodowego rozwiązania kwestii zadłużeń mieszkań komunalnych. Więcej
informacji w kwestii odpracowywania i
spłaty zadłużenia na raty można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Raciążu w pok.
nr 11.

tereny zielone mogą się w tym
celu zgłosić z prośbą do burmistrza o udostępnienie placów
przy budynkach.
Remonty budynków
Wspólnoty dokonują także remontów swoich budynków z posiadanych środków
lub wspierając się kredytem na
realizację. Wspólnota Mieszkaniowa 19 stycznia 7A planuje remont dachu. Wspólnota oczekuje na kosztorysy.
Wspólnota Mieszkaniowa 19
stycznia 7C rozważa wykonanie elewacji i naprawę dachu.
to bezpośrednie zagrożenie nawet
dla życia. Problem nie pojawił się
wczoraj. Od dwóch lat alarmuję
NFZ. Pojawiały się niejasne zapowiedzi, że sprawa zostanie uregulowana po uruchomieniu projektu sieci szpitali. Jednak i tym
razem na obietnicach się kończyło. Dlatego napisałem petycję o
stworzenie nocnej pomocy medycznej w Raciążu do powiatu,
szpitala powiatowego w Płońsku
oraz NFZ. Jednak nie została
rozpatrzona pozytywnie. Mam
nadzieję, że wsparcie gminy Raciąż i gmin sąsiadujących będzie
miało istotne znaczenie. Liczę,

UM RACIĄŻ

Wspólnota Mieszkaniowa 19
stycznia 7B podjęła uchwałę o
zakupie pompy, która w lepszy
i bardziej efektywny sposób
tłoczyłaby ciepło. Mieszkania
bowiem są w okresie zimowym
niedogrzane, a pompa mogłaby
znacząco poprawić sytuację.
Wspólnoty działają dobrze.
Mają swoje środki, podejmują
uchwały decydując o ich przeznaczeniu. Miejmy nadzieję, że taka
tendencja się utrzyma. A mieszkańcy jako dobrzy gospodarze będą
podejmować liczne inicjatywy i realizować wspólne założenia.
UM RACIĄŻ

że tym razem się uda. Walczymy
o wspólne dobro oraz komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców,
którzy w kryzysowych sytuacjach
nie będą musieli szukać pomocy
w szpitalu oddalonym blisko 30
km. – mówił Burmistrz Miasta
Raciąża Mariusz Godlewski
Mamy nadzieję, że tym
razem petycja zostanie rozpatrzona pozytywnie i dobro pacjentów zostanie przedłożone
nad oszczędności. Na bieżąco
będziemy Państwa informować
o postępach w sprawie w kolejnych numerach Pulsu.
UM RACIĄŻ

Baboszewo – aktualności
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Uczniowie gminnych szkół laure
Co Ci powiem Ojczyzno...

Szkolny Konkurs
Recytatorski poezji
patriotycznej

Maja Witulska laureatką
III miejsca VI Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego!
Maja jest uczennicą klasy Va Szkoły Podstawowej w Baboszewie oraz V
klasy PSM I st. w Płońsku w klasie fortepianu, nauczyciel Anna Koźniewska . Jak podało Radio Białystok :
„Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych. Bierze w
nich udział ok. 100 uczestników. Najmłodsi mają nawet po 6 lat.
Przewodniczący jury profesor Andrzej Tatarski podkreśla, że augustowski jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych w Polsce. Głównie z powodu wysokich wymagań jakie
komisja stawia uczestnikom.
- Przede wszystkim nieskazitelne, dobre zagranie utworu.
Oczywiście wszystkie utwory gramy na pamięć. Do tego jest baza
pianistyczna. Na tej bazie potem szukamy czegoś więcej. Wydobycia dźwięku pięknego, proporcji bardzo dobrych, znalezienia się
w akustyce sali. Żeby uczestnik potrafił z utworu wydobyć maximum ekspresji, maximum stylu muzycznego.”
Gratulujemy Mai i życzymy dalszych sukcesów pianistycznych.

Dnia 9 kwietnia 2018r. w
Szkole Podstawowej im. ks.
M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski poezji patriotycznej. Rok 2018 mijał będzie
pod znakiem setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Czas ten będzie

wypełniony
wydarzeniami
upamiętniającymi to wydarzenie. „Ma być to wielka lekcja
historii”- jak powiedział Prezydent Polski, Andrzej Duda.
Zdaniem Prezydenta jubileusz
będzie doskonałą okazją, by
opowiedzieć dzieje ojczyste także poprzez – często mniej znane

– historie lokalne. Nasza szkolna sarbiewska społeczność również włącza się w te obchody,
by godnie uczcić święto naszej
Ojczyzny. Dlatego konkurs recytatorski poezji patriotycznej
zatytułowany został ”Co Ci powiem Ojczyzno….”.
BEATA NERS-LEWANDOWSKA

SP BABOSZEWO

Wyróżnienie dla Julii Górskiej

Powiatowy Konkurs
Recytatorski
„Dla Niepodległej”
11 kwietnia 2018r w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski. W tym roku, w związku z obchodami
rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości,
konkurs przebiegał pod hasłem „Dla Niepodle-

głej”. 18 uczniów szkół podstawowych z terenu
naszego powiatu zmagało się z wierszami polskich poetów.
Recytujących oceniało jury w składzie: przewodnicząca Anna Goliasz (płońskie starostwo),
Grażyna Brzezińska (BP w Ciechanowie), Maria Wilk (BP w Płońsku), Katarzyna Myszyńska
(ZSO w Płońsku), Joanna Witkowska (ZS nr 2
w Płońsku).
Szkołę Podstawową w Sarbiewie reprezentowała Julia Górska, uczennica klasy VI, która
otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!
BEATA NERS - LEWANDOWSKA
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eatami prestiżowych konkursów
Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w MCKSiR w Raciążu!

Julia Szeluga laureatką
Julia Szeluga jest uczennica
klasy IV b Szkoły Podstawowej
w Baboszewie. Piosenką "Nie
ma jak u mamy" wyśpiewała
sobie II miejsce w piątkowym
Przeglądzie Piosenki Dzieciecj

i Młodzieżowej w Raciążu. Julia konkurowała z trzynastoma
uczestniczkami w swojej kategorii wiekowej klas 4-6. Przewodniczącym Jury był Robert
Osam (pan pianista-od nutek z

programu "Jaka to melodia").
Julia została przygotowana
przez Joannę Giszczak . Gratulujemy Julii i życzymy dalszych
sukcesów wokalnych .
JOANNA GISZCZAK

Międzygminny Konkurs Piosenki i Poezji w Języku Obcym

Igor Hadryś – laureatem III miejsca
12 kwietnia 2018 r. reprezentanci
naszej szkoły wzieli udzial w II Międzygminnym Konkursie Piosenki i
Poezji w Języku Obcym zorganizowanym przez Zespół Szkoł i Przedszkoli w Sochocinie.
Julia Szeluga z kl. IVb zaprezentowała piosenkę w języku angielskim. Magdalena
Kwiatkowska z kl. VI a oraz Ju-

lia Matoblewska z kl. IV a recytowaly wiersze w języku angielskim, zaś Igor Hadryś z kl. VI a
w języku rosyjskim. Uczniowie
zmierzyli swoje umiejętności
wokalne i recytatorskie z rowieśnikami oraz gimnazjalistami z
ponad 12 szkół. Nasi uczniowie wypadli ładnie na tle pozostalych uczestników konkursu.

Serca jury podbił Igor Hadrys
zajmując III miejsce. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Do konkursu uczniów przygotowały panie: J. Giszczak ,
O. Luberadzka i B. IwińskaLewicka.
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BABOSZEWIE
ARTUR PIOTROWSKI

Raciąż – kultura
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III Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Raciążu

Piosenka jest dobra na wszystko
20 kwietnia, już po raz trzeci, w
Miejskim Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbył się
Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, w którym wzięło udział
34 solistów i 9 zespołów rywalizujących w czterech kategoriach. Poziom tegorocznego przeglądu był
bardzo wyrównany.
Konkurs podzielony był na
dwa etapy. Do 9 kwietnia komisja konkursowa z nadesłanych nagrań wyłoniła uczestników, którzy zakwalifikowali
się do finału, podczas którego
rywalizowali w czterech grupach: kategoria I, klasy I-III,
kategoria II, klasy IV-VI, kategoria III, klasy VII-VIII oraz
gimnazjum, kategoria IV, powyżej 16 lat.
W tegorocznym przeglądzie, oprócz raciąskich talentów, pojawili się wykonawcy z
Glinojecka, Radzanowa, Gralewa, Baboszewa, Sierpca, czy
Płocka.
Wysoki poziom konkursu
W jury zasiedli: Robert
Osam - wokalista, aranżer, pianista jazzowy, znany z programu "Jaka to melodia?", Kryspin
Dawidko - tenor, Robert Szymborski - instruktor zajęć muzycznych w MCKSiR.
- Poziom tegorocznego
przeglądu był bardzo wyrównany. Byliśmy pod wrażeniem
zarówno interpretacji utworów

jak i energii płynącej ze sceny
- powiedział przewodniczący
jury Robert Osam.
Na laureatów konkursu czekały dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe. Po przeglądzie
uczestnicy mieli możliwość
uczestniczenia w warsztatach
wokalnych, które poprowadził
Robert Osam. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością i
potrwały do późnych godzin
wieczornych.
Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała Ania
Mika, która poprowadziła
przegląd. Uczestnicy podczas występów zaprezentowali różnorodny repertuar,
wysoki poziom artystyczny,
pomysłowe stroje, ciekawe
choreografię, a nawet kunszt
gry na instrumentach. Jury na
podstawie kryteriów zawar-

tych w kartach ocen wyłoniło
zwycięzców w poszczególnych
kategoriach. Oceniane były
walory głosowe, dobór repertuaru, interpretacja, poprawność intonacji i ogólny wyraz
artystyczny.
Kolejny przegląd za rok
Wszyscy obecni na widowni byli zachwyceni występami,
po każdym wykonaniu słychać
było głośne brawa. W czasie
trwania przeglądu panowała miła i przyjazna atmosfera.
Dla uczestników konkursu i
ich opiekunów przygotowano
poczęstunek. Nie zabrakło gratulacji ,podziękowań i pamiątkowych zdjęć.
Na kolejny przegląd zapraszamy już za rok!
MARIANNA GÓRALSKA

Turniej Tańca o Puchar Wójta Dębie Wielkie 2018

Roztańczony Raciąż
W Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbywają
się zajęcia z tańca nowoczesnego
dla dzieci. Grupa Skorp Dance trenowana przez Hannę Mosakowską
wzięła udział w Dębskim Turnieju
Tańca Nowoczesnego i odniosła
znaczące sukcesy.
15 kwietnia 2018 w dębskiej
hali sportowej odbył się Dębski
Turniej Tańca Nowoczesnego.
Tancerze rywalizowali aż w 6
kategoriach: HIP HOP ( w tym
formy pokrewne: Street dance,
Poping, House, Dancehall itp.
), JAZZ ( Jazz dance, Modern i
inne formy współczesne ), Disco
Dance, Gimnastyka Artystyczna, OPEN – INNE FORMY
TAŃCA ( z wyłączeniem tańca
ludowego), Akrobatyka. Uczestnikom zajęć z MCKSiR w Raciążu udało się uzyskać wysokie
noty i zająć miejsca na podium.

W kategorii Formacje:
SLIDE RACIĄŻ - I miejsce
PROMYKI RACIĄŻ - II
miejsce
W kategorii Solówki (Dzieci – Open Solo Debiuty – do
11 lat)
Falkiewicz Stefcia - III miejsce
Mochocka Zuzia - III miejsce

W kategorii Duety i Trio
Dzieci – do 11 lat
Ziółkowska
Magdalena,
Kowalewska Gabrysia, Szerszeniewska Kinga - I miejsce
Chyczewska
Marcelina,
Brabowicz Maja - III miejsce
Gryszpanowicz
Klaudia,
Szczepańska Daria - I miejsce
Przygucka Patrycja, Żebrowska Magdalena - III miejsce
Mocna Karina, Górska
Wiktoria - II miejsce
Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa na zajęciach tańca
nowoczesnego prowadzonych
w Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji. Więcej informacji o zajęciach w sekretariacie MCKSiR lub pod numerem tel. 23 679 10 78.
MCKSIR RACIĄŻ

Kategoria I - klasy I-III
I miejsce Izabela Rzeczkowska
"Cała doskonała" (MGOK Glinojeck)
II miejsce Martyna Pawłowska
"Kto ma tyle wdzięku" (MCKSiR
Raciąż)
III miejsce Marcelina Chyczewska "Jestem kotem" (MCKSiR
Raciąż)
Wyróżnienie: Amelia Marciniak "Beatelmania story" (Raciąż),
Gabrysia Koszela "Piosenka na
cztery kopyta i wiatr" (Raciąż).
Zespół: wyróżnienie #śpiewam
"Kolorowe dzieci" (MCKSiR Raciąż).
Kategoria II klasy IV-VI
I miejsce Nadia Cybulska "Co
nam w duszy gra" (SP Raciąż)
II miejsce Julia Szeluga "Nie
ma jak u mamy" (Baboszewo)
III miejsce Karolina Wiśniewska "Ula z VI c" (SP Łęg probostwo)

Wyróżnienie: Sandra Majewska "Wieczorny Walczyk" (Raciąż/
St.Gralewo), Kinga Iwańska "Byle
jak" (GOK Radzanów).
Kategoria III klasy VII-VIII
oraz gimnazjum
I miejsce Anna Cyl "Byłam
kiedyś różą" (Sierpc)
II miejsce Natalia Jakubowska
"Co mi panie dasz" (MGOK Glinocjek)
III miejsce Zuzanna Szelągowska "Meluzyna" (SP Łęg Probostwo)
Wyróżnienie: Nadia Rzemieniewska "Bezsennie" (SP Glinojeck), Justyna Kowalewska "Kasztany" (GOK Radzanów)
Kategoria IV powyżej 16 lat
I miejsce Ilona Rudnicka "Jaka
róża taki cierń" (MGOK Glinojeck)
II miejsce Dominika Lewicka
"Aleją gwiazd" (ZSUiP Płock)
III miejsce Sebastian Majewski
"Jak długo jeszcze" (GOK Radzanów)
Wyróżnienie: I duet wokalny
(Ilona Rudnicka, Natalia Jakubowska) "Ani słowa" , II duet Justyna i Sebastian "Byle jak".
Serdecznie gratulujemy!

Raciąż – kultura
Memoriał Romana Siemieńskiego

Kolarski Raciąż

2 maja Raciąż stanie miasteczkiem kolarskim. Po raz kolejny nasze miasto stanie się
stolicą Memoriału Romana Siemińskiego. W
tym roku będziemy gościć kolarzy z Polski,
ale także i innych krajów w 19 edycji tego
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego.
Honorowym Patronatem wyścig objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik.
Wyścig rozpocznie się 2 maja w samo
południe. Start i meta przewidziane są
na ul. Kilińskiego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Poza wyścigiem
profesjonalistów planowany jest tego
dnia także wyścig amatorów Mazovia
Masters, którego początek planowany
jest na godz. 10.00. Dla mieszkańców
planowane są także liczne atrakcje w

strefie kibica, która będzie zorganizowana w miasteczku rowerowym.
Dzień Flagi
2 maja to także Dzień Flagi. Z tej
okazji planowane są wydarzenia i działania towarzyszące. Mieszkańcy naszego
miast będą mieli okazję spotkać się drużyną harcerską „Nieustraszeni” z Raciąża. Co więcej, będzie można wziąć udział
w grach i zabawach terenowych z Plutonem Strzeleckim w Raciążu. Ponadto
planowane są gry i konkursy patriotyczne „Biało – Czerwoni”. Tego dnia będzie
można wziąć udział w grach i zabawach
sportowych. Co więcej sprawdzić będzie
można zachowanie w Alko Goglach i
wziąć udział w Reflex Game.
Zapraszamy do udziału i zabawy
oraz wspólnego kibicowania kolarzom.

MCKSIR RACIĄŻ

Trzeci Festiwal Muzyki Tanecznej

Majówka w rytmach Disco – Polo
Majówkowy weekend i zabawę w Raciążu zaczynamy już 30 kwietnia. W Raciążu na targowicy miejskiej odbędzie się III Festiwal Disco
Polo. Dobrej zabawy i atrakcji tego dnia na
pewno nie zabraknie. Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy współpracy z Miastem i
Gminą Raciąż zadbali byśmy przy dobrej zabawie rozpoczęli majówkę.
30 kwietnia najlepsza zabawa czeka nas
w Raciążu. Tego dnia od godziny 17.00 na
raciąskiej scenie wystąpią najlepsze zespoły
disco polo. Planowane są koncerty zespołów: After Party, Baeyr Full,

Markus P., Kordian, Smash. Zatem
zatańczyć i zaśpiewać będzie można do
m.in. utworów: „Majteczki w kropeczki”, „Ona lubi pomarańcze”, „Kici, kici
miał”, „Dziewczyna z gór”, „Taka idealna” i wiele, wiele innych świetnych kawałków. Wystąpią także DJ Piotrek oraz
zespół WooW. Dla najmłodszych mieszkańców zapewnione będą dmuchańce
i karuzele oraz inne formy zabawy i rekreacji. Zapatrzyć się będzie można w
popcorn, watę cukrową, zakręcone ziemniaki, dania z grilla. A swej lubej kupić
kwiatki. Serdecznie zapraszamy!
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Rozpoczęcie sezonu motocyklowego Raciąż 2018

Ryk silników
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. 26 maja w Raciążu nadarzy się okazja by
zaspokoić ciekawość oraz podziwiać piękne
maszyny.
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 i podziwiaj!
Motocykli co niemiara
Jak co roku rozpoczęcie sezonu
motocyklowego w Raciążu uświetni
Gdzie kupić bilety?
Bilety w cenie 12 zł (cena obowiązuje tylko w przedsprzedaży, w dniu
koncertu cena biletu wyniesie 15 zł)
można nabyć w sekretariacie MCKSiR
przy ul. Parkowej 14 w Raciążu. W
dniu imprezy tj. 30 kwietnia bilety
można będzie kupić od godz. 15.00

parada setek kilkuset motocykli. Start
parady planowany jest na godz. 13.30
z placu targowicy miejskiej przy ul.
19 stycznia. Czy uda się pobić zeszłoroczny rekord liczby motocykli?
To się okaże, jednak zapewniamy, że
będzie na co popatrzeć. Dodatkowo
tego dnia planowana jest uroczysta
msza św. w kościele w Raciążu wraz
z poświęceniem pojazdów. Co więcej moc atrakcji czeka na wszystkich
uczestników pikniku motocyklowego – w tym także mieszkańców. Planowane są koncerty zespołów, liczne
atrakcje dla dzieci, pokazy ratownictwa i szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy. Ponadto planowane są liczne
konkursy i zabawy. Swoją strefę militarną będzie miała także Jednostka
Strzelecka Nr 1006 Płońsk.
Serdecznie zapraszamy!
MCKSIR RACIĄŻ

w kasach na miejscu imprezy – targowisku miejskim w Raciążu przy ul. 19
stycznia.
Atrakcji tego dnia nie zabraknie a
dobra zabawa jest gwarantowana! Zapraszamy! Do zobaczenia już 30 kwietnia.
MCKSIR RACIĄŻ
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Baboszewo – edukacja

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW
W dniach od 9-13 kwietnia 2018r Przedszkole w
Baboszewie zaprosiło rodziców na zajęcia otwarte.

Zajęcia w przedszkolu prowadzone są zgodnie z podstawą programową, z planem
miesięcznym opracowywanym
przez nauczycielki oraz dosto-

sowane do wieku dzieci i ich
rozwojowych możliwości. Codziennie dzieci bawiąc się uczą
i ucząc się - bawią. Zajęcia
otwarte dały rodzicowi niepo-

Baboszewo – edukacja

W w Przedszkolu w Baboszewie

wtarzalną okazję obserwacji, jak jego dziecko
odnajduje się w grupie
przedszkolnej – jakie ma
relacje z rówieśnikami, a
także z nauczycielem, czy
potrafi skupić się podczas
zajęć, czy zapamiętuje i
wykonuje polecenia oraz
jak prezentuje się poziom
jego umiejętności na
tle umiejętności innych
dzieci. To był czas poświęcony tylko dzieciom.
Dobrze jest, gdy mama
lub tata uczestniczy w
takich spotkaniach. W
ten sposób wzmacniamy więzi rodzinne i poczucie wartości naszych
pociech. Dajemy sygnał
naszym dzieciom, że to
co robią codziennie w
przedszkolu jest dla nas
ważne. Podczas tych zajęć rodzice choć przez
chwilę, mogli przypomnieć sobie swoje przedszkolne lata.
JANINA MACIKOWSKA
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10 – lecie Nauczycielskiego Klubu Seniora

Jubileusz uroczyście obchodzony
10 lat minęło jak jeden dzień…
Mogliby powiedzieć członkowie
Nauczycielskiego Klubu Seniora
w Raciążu. 12 kwietnia obchodzili
dziesiąta rocznicę swojego istnienia. Spotkali się w dość szerokim
gronie by wspominać, co przez tę
dekadę udało im się przeżyć i osiągnąć.
Dziesięć lat to stosunkowo
mało i dużo. Wszystko zależy
od życiowego momentu, w którym jest człowiek. Członkowie
Nauczycielskiego Klubu Seniora uważają, że jest to dość długi
okres. Dekada, którą wspólnie
przeżyli to czas wielu radości,
szczęścia i wspólnych przeżyć,
zdarzały się jednak także chwile smutku, gdy odchodzili do
wieczności członkowie i przyjaciele. Jednak 12 kwietnia NKS
oraz zaproszeni goście spotkali
się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w
Raciążu by wspólnie świętować
okrągłą rocznicę istnienia.
Zasłużeni odznaczeni
Taka uroczystość nie zdarza się dwa razy. Nauczycielski
Klub Seniora to klub niezwykle
prężnie działający w naszym
mieście. Za swe niewątpliwe
zasługi – przez Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, Dyrektora Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Artura
Adamskiego i Wójta Gminy
Raciąż – uhonorowany został
Prezes Klubu Stefan Modrzejewski. Podziekowania swemu
prezesowi złożyli także członkowie klubu oraz panie prezes
zaprzyjaźnionych i wspódziałających klubów. Nadszedł czas
na uhonorowanie jubilatów,
członków Klubu, gdyż wielu
z nich swoją sumienną pracą

społeczną na to zasłużyło. Burmistrz Raciąża i Zarząd NKS
uhonorowali
pamiątkowymi
medalami jubileuszowymi i podziękowaniami współzałożycieli
i organizatorów Nauczycielskiego Klubu Seniora. Byli to: Stefan Modrzejewski - współzałożyciel, organizator, prezes klubu

od początku jego powstania;
Teresa Maciejewska - pomysłodawca, współzałożycielka, była
wiceprezes i skarbnik, sekretarz
komisji rewizyjnej; Janina Nowocińska - współzałożycielka,
była członek zarządu; Władysław Kwiatkowski - współzałożyciel, wiceprezes klubu.
Medalami jubileuszowymi
oraz podziękowaniami zostali
uhonorowani także członkowie klubu, którzy w minionym
dziesięcioleciu pełnili różne
funkcje w kolejnych zarządach
i komisjach rewizyjnych: Jan
Chądzyński - I wiceprezes, Władysława Cichocka – wiceprezes,
Roman Chrzanowski - wiceprezes, Elżbieta Grodkiewicz wiceprezes, Krystyna Chyczewska – skarbnik, Teresa Koszela
– sekretarz, Teresa Kwasiborska
- sekretarz – kronikarz, Stefan
Kucharczyk - przewodniczący
komisji rewizyjnej, Elżbieta Argasińska - wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej, Jadwiga
Listkowska - członek komisji
rewizyjnej, Maria Sułek - członek komisji rewizyjnej.
Burmistrz Miasta Raciąża
w swej wypowiedzi podkreślił
znaczenie istnienia klubu dla
naszego miasta. - Mija 10 lat
od utworzenia w Raciążu Nauczycielskiego Klubu Seniora.
Klubu elitarnego, skupiającego najbardziej światłe umysły
naszego Miasta i Gminy, które
jeszcze nie tak dawno oświecały,
wychowywały i przygotowywały
do życia tysiące młodych ludzi,
mieszkańców Ziemi Raciąskiej.
To, że Raciąż dzisiaj jest piękniejszy i bogatszy, to widomy
efekt Waszej pracy i zaangażowania wczoraj i dziś. Obecnie,
gdy już jako emeryci i renciści,
po wielu latach pracy w służbie
oświaty, korzystacie z zasłużonego wypoczynku, nie spoczęli-

ście na laurach. Powołaliście
Nauczycielski Klub Seniora,
który nie tylko integruje środowisko nauczycieli, ale zaspokaja jego potrzeby intelektualne,
kulturalne i rozrywkowe. Klub,
który aktywnie współpracuje z
władzami miasta, gminy i różnorodnymi instytucjami oświatowymi. Klub, którego członkowie wnoszą nieoceniony wkład
w gromadzenie oraz opracowywanie dokumentów ukazujących dzieje Raciąża i jego
mieszkańców. Z okazji wspaniałego Jubileuszu 10-lecia istnienia Nauczycielskiego Klubu Seniora składam na Pana ręce, a za
Pana pośrednictwem wszystkim
członkom Klubu najserdeczniejsze podziękowania za to, co już
zrobiliście i co jeszcze zrobicie
dla społeczności Raciąża i Gminy. Władze miasta widzą, doceniają Waszą działalność i będą ją
wspierać. W mojej ocenie, jako
włodarza miasta, jesteście wzorem godnym do naśladowania
dla innych stowarzyszeń tego
typu. Niechaj od dziś, słowo
„senior” nie będzie symbolem
wieku człowieka, a symbolem
honoru i dumy z godnie wypełnionych obowiązków wobec Ojczyzny i społeczeństwa. - mówił
Za wsparcie podziękowali
Zarząd
Nauczycielskiego
Klubu Seniora uhonorował za
szczególne zasługi dla klubu, za
wieloletnią pomoc i wspieranie
działalności klubu instytucje i
osoby. Złożył także podziękowania wielu osobom za owocną
współpracę z klubem, w wielu
przypadkach długoletnią oraz
za wspieranie działalności klubu. Uroczystość swym występem uświetnił Zespół Tańca
„Krajkowiacy” działający przy
Szkole Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Kraj-

kowie. Program artystyczny
niezwykle przypadł do gustu
uczestnikom uroczystości, którzy śpiewali wspólnie z zespołem.
Lata działań
Podczas uroczystości wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacją, która
ukazywała liczne działania i

inicjatywy podejmowane przez
NKS w minionych latach. Widzieliśmy zdjęcia z wycieczek
krajoznawczych,
wyjazdów
do teatru, spotkań Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych,
spotkań z młodszymi pokoleniami, współdziałań z innymi
instytucjami. Wydarzeń, jak na
dziesięć lat, było wiele. Każdy z
uczestników dostał pamiątkowy album, w którym mógł zapoznać się z historią klubu.
Dekadę działań klubu w
swej mowie podsumował Prezes
Nauczycielskiego Klubu Seniora Stefan Modrzejewski - Duży
to dla mnie zaszczyt móc wraz
z członkami Nauczycielskiego
Klubu Seniora spotkać się, w
tak uroczystej chwili, z naszymi przyjaciółmi, życzliwymi
nam osobami. Serdecznie dziękuję za zaszczycenie nas swoją
obecnością. Nauczycielski Klub
Seniora w czasie 10-ciu lat swego istnienia stał się organizacją
senioralną widoczną i znaczącą
w życiu raciąskiej społeczności.
Zintegrowaliśmy nauczycieli se-

niorów z miasta i gminy Raciąż
i nie tylko oraz ich najbliższych.
Współpracowaliśmy z władzami
lokalnymi, placówkami oświaty
i kultury, wieloma instytucjami,
zakładami pracy i organizacjami
pozarządowymi. Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju formach
działalności. Były to: uroczyste
spotkania
bożonarodzeniowe
i wielkanocne, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej oraz kolejnych rocznic klubu. Organizowaliśmy wieczorki karnawałowe
i senioralne. Braliśmy udział w
balach z okazji Dnia Seniora, organizowanych przez władze miasta i Miejskie Centrum Kultury.
Odwiedziliśmy szkoły w mieście
i gminie, gościliśmy tez w szkole
w Czerwińsku. Odbyliśmy interesujące spotkania z przedstawicielami władz samorządowych,
pisarzami, poetami, podróżnikami, redaktorami. Byliśmy organizatorami wystaw fotograficznych
i spotkań autorskich. Nawiązaliśmy szeroką współpracę międzypokoleniową z czynnymi nauczycielami (wśród których jest
wielu naszych uczniów), młodzieżą szkolną i dziećmi. Współpraca ta przyniosła wiele obopólnych korzyści. Uczestniczyliśmy
w różnych kursach, szkoleniach
i warsztatach. Zorganizowaliśmy wiele wycieczek, wyjazdów
do teatru, wyjść do kina, spotkań plenerowych i pikników
integracyjnych. Oprócz chwil
radosnych przeżyliśmy momenty bardzo smutne. Odeszli na
zawsze nasi Przyjaciele, klubowicze: Teresa Nowatkowska, Józef
Smulski, Aleksandra Wiśniewska
oraz inni pracownicy oświaty,
którzy nie byli członkami klubu,
ale byli koleżankami, kolegami
i znajomymi wielu z nas. Bardzo
dziękuję tym wszystkim, którzy
w mijającym dziesięcioleciu istnienia klubu pamiętali o nas. Jesteśmy wdzięczni za życzliwość,
za wsparcie, za dobre słowo. –
mówił.
Miejmy nadzieję, że Nauczycielskie Klub Seniora będzie
działał prężnie w naszym mieście przez kolejne dziesięć a nawet kilkadziesiąt lat. Ich wkład
w rozwój lokalnej społeczności
jest niezwykle ważny, a podejmowane wraz z miastem i instytucjami miejskimi działania
niezwykle istotne. To właśnie
członkowie Klubu są naszymi nauczycielami – nie tylko
przedmiotów szkolnych, lecz
także wielu życiowych kwestii.
Ich obecność jest nieoceniona –
życzymy by pozostali z nami jak
najdłużej.
PAULINA ADAMIAK

Raciąż – edukacja
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Niebieski Raciąż

Co roku wiele miast w Polsce przyłącza się do akcji na rzecz świadomości autyzmu. Akcja odbywa się
zawsze w kwietni. Także Raciąż
nie jest obojętny na tę tematykę.
16 kwietnia w mieście pojawili

się mieszkańcy, uczniowie, przedszkolaki z niebieskimi żurawiami.
Z roku na rok do akcji przyłącza się
coraz więcej osób. Oby tak dalej.
„OGRÓD ŻURAWI –
1000 ŻURAWI DLA AKCEP-

TACJI I ZROZUMIENIA
AUTYZMU – Niebieski Raciąż 2018”
Kwiecień jest miesiącem
świadomości autyzmu. Jak co
roku, Raciąż przyłączył się do

międzynarodowej akcji „Light
it up blue”, by ponownie zaświecić się na niebiesko. Przez
dwa tygodnie Kluby, placówki
oświatowe i osoby prywatne z
Raciąża przygotowywały niebieskie żurawie złożone metodą origami. Z przygotowanych
żurawi i nie tylko, stworzono
instalację w centrum miasta.
W happeningu brali ...udział
uczniowie Szkoły Podstawowej
im.S.Konarskiego w Raciążu,
przedszkolaki z Przedszkola
Miejskiego w Raciążu i mieszkańcy.
Żurawie do instalacji wykonane zostały przez:

• Dorotę Wawrzyniak,
Annę Drozd, Joannę Milewską, Joannę Karwowską z
uczniami Szkoły Podstawowej
w Raciążu,
• Agnieszkę Bojanowską z
uczniami Zespołu Szkół w Raciążu,
• Klub BabyRobią,
• Klub Seniora,
• Pracowników MCKSiR w
Raciążu,
• Pracowników Biblioteki
Publicznej w Raciążu.
„Ogród żurawi”, ze względu na pogodę, po happeningu
przeniesiony został do Biblioteki Publicznej w Raciążu.

III Raciąski Plener Malarski

Malarze już w maju!
Raciąż już po raz trzeci zostanie
uwieczniony na płótnie. W terminie 17 – 23 maja odbędzie się trzecia edycja pleneru malarskiego
pn. „Raciąż pędzlem malowany”.
Tym razem na płótnach uwieńczone zostaną nie tylko budynki i
tereny miejskie, ale także okolic.
W maju do naszego miasta
po raz kolejny przyjadą utalentowani malarze, którzy swe zdolności i kunszt malarski przeleją na
płótno i uwiecznią na nim najpiękniejsze widoki naszego miasta. To już trzeci plener malarski
w naszym mieście. Wydarzenie
wpisało się w kalendarz imprez
miejskich. Mamy nadzieję, że w
tym roku – tak jak to miało miejsce w poprzednich – mieszkańcy
z zaciekawieniem będą przyglądać się pracy artystów. Zaprasza-

my mieszkańców do aktywnego
udziału w plenerze. Jak zawsze
można będzie porozmawiać z artystami przy pracy.
Dominować jak co roku będzie malarstwo olejne, jednak
i inne techniki dostrzec będzie
można na płótnach. Prace pozostawione zostaną na pewien czas
by wyschły. Gotowe zaś, obrazy
wszystkich malarzy zostaną zaprezentowane zostaną na wystawie poplenerowej. O szczegółach
wernisażu będziemy informować
na bieżąco na Facebooku – organizatora wydarzenia - Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu. A już w przyszłym numerze Pulsu relacja z III Pleneru
„Raciąż pędzlem malowany”.
MCKSIR RACIĄŻ

Sprostowanie
W numerze 2/2018 wśród osób, które wsparły VIII Charytatywny Samorządowy Bal Karnawałowy jako jednego z darczyńców nie wymieniliśmy Pana Piotra Ciarcińskiego – firma
Fizjopep.
Za błąd serdecznie przepraszamy. Dziękujemy za udzielone
wsparcie.

Baboszewo – rozmaitości
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9 – 13 kwietnia – Szkolny Tydzień Życzliwości

„Rzepka” Juliana Tuwina

Wybrano Najżyczliwszych

„Zerówiaczki” uczniom

Z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego w SP Baboszewo obchodzony był Szkolny
Tydzień Życzliwości. W tych
dniach staraliśmy się częściej
niż zwykle uśmiechać się do
siebie. Na lekcjach nauczyciele przeprowadzili rozmowy z
uczniami na temat życzliwości.
W klasach zostały także przygo-

towane plakaty, które następnie
zawieszono na szkolnych korytarzach. Każdy z uczniów miał
możliwość
zaprojektowania
emblematu kojarzącego się z
życzliwością i uśmiechem (np.
uśmiechnięte buźki). W klasach
wybrano także najżyczliwszych,
czyli osoby, które w opiniach
kolegów i koleżanek są szcze-

Niebieski Marsz ulicami Płońska

Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu
6 kwietnia z okazji obchodów Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu klasa III Szkoły

gólnie serdeczne, przychylne i przyjazne. Wśród najżyczliwszych z naszej szkoły
znaleźli się: Nikodem Gierkowski, Maria Matoblewska,
Oliwia Mackiewicz, Marcel
Zglenicki, Oliwia Szcześniak, Jakub Kopczyński,
Maria Jakubczak, Jędrzej
Kędzierski, Maria Wojciechowska, Kacper Szeluga,
Alicja Chwastowska, Bartosz Wnęk, Arkadiusz Jagodziński, Maja Jabłońska,
Róża Bartczak, Bartłomiej
Kędzierski, Martyna Błaszczak, Cyprian Dzięgielewski,
Marta Najechalska, Mateusz
Klimkiewicz, Kamila Kluczewska, Seweryn Pawłowski, Agata
Ławnicka, Karol Witulski, Natalia Kacprzak, Igor Hadryś,
Anastazja Ciska, Szymon Kowalski, Anna Jędrzejak, Artur
Jędrzejak, Maria Palczewska,
Patryk Kmieciński.

Dnia 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sarbiewie najmłodsi uczniowie szkoły pod kierunkiem p. Doroty Chojeckiej i
p. Wiesławy Banasiewicz wystawili w sposób bardzo interesujący
i humorystyczny ,,Rzepkę” Juliana Tuwima. W przedstawieniu
czynny udział wzięli rodzice, którzy przygotowali przepiękne stroje oraz byli lektorami. Było dużo radości i śmiechu, a zaproszeni
goście, pełni uznania dla małych aktorów, nagrodzili ich gromkimi brawami. 
SP SARBIEWO

Prelekcja Aleksandry Januszewskiej

Wizyta dietetyka w Sarbiewie

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

Podstawowej w Sarbiewie wraz z opiekunami po
raz trzeci włączyła się w ,,Niebieski marsz’’ ulicami Płońska pod hasłem ,,Nie potrzebujemy słów,
żeby rozmawiać”. Ubrani na niebiesko, z balonami w rękach i naklejkami na kurtkach uczniowie
przemierzyli główne ulice miasta.
MONIKA SZCZYTNIEWSKA

12 kwietnia już po raz
drugi w sarbiewskiej szkole odbyła się prelekcja dla
uczniów i rodziców, którą
poprowadziła pani dietetyk
Aleksandra Januszewska.
Podczas prelekcji uczniowie oraz rodzice dowiedzieli się jak powinna wyglądać
właściwie skomponowana
dieta, dlaczego tak ważne
jest jedzenie śniadania, a
także jaki wpływ mają nadmiar cukru i produkty typu
fast-food na nasz organizm.
Samorząd Uczniowski z p.
Agnieszką Fonderską na
czele był organizatorem
spotkania oraz współorganizatorem „zdrowej uczty”
dla wszystkich zainteresowanych tematem uczestników wykładu.
AGNIESZKA FONDERSKA

Raciąż – rozmaitości

Wieści z Biblioteki Publicznej w Raciążu
Spotkanie autorskie
11 kwietnia odbyło się
spotkanie autorskie z panią
Aleksandrą Katarzyną Maludy
autorką książek historycznych,
m.in. Rok 1863, Podwójne życie Nawojki, oraz cyklu Cień
od wschodu. Podczas spotkania
pisarka opowiedziała o swojej

Niebieski Raciąż 2018”. Wystawa potrwa do końca miesiąca.
Serdecznie zapraszamy!

pracy twórczej, inspiracjach,
oraz przeczytała fragment powieści. Spotkanie przebiegło w
miłej, przyjaznej atmosferze.
Wielbiciele pióra autorki mieli
możliwość zakupu jej najnowszej powieści z autografem.

kryminały, thrillery, biografie,
wspomnienia. Wśród tytułów
znalazły się m.in. „Gorzej być
(nie) może” M. Falkowska,
„Dola Aniołów” J.R. Ward,
„Nieodnaleziona” R. Mróz,
„Zbyt piękne” O. Rudnicka,
„Cienie” W. Chmielarz, cykl
Spacer Aleją Róż Edyta Świętek, „Aleja Starych Topoli” A.
Janiszewska, „Światło o poranku” K. Mirek, „Listy i szepty”
A. Olejnik, „Performens” K.
Wilczyńska i wiele innych. Zapraszamy!

Wystawa „Ogród żurawi”
Kwiecień jest miesiącem
świadomości autyzmu. Od 18
kwietnia można oglądać w bibliotece wystawę „OGRÓD
ŻURAWI – 1000 ŻURAWI
DLA AKCEPTACJI I ZROZUMIENIA AUTYZMU –

Nowości książkowe
W ostatnim miesiącu raciąska biblioteka wzbogaciła się
o kolejne nowości książkowe,
m.in. powieści obyczajowe,

MARIANNA GÓRALSKA

Wieści z Miejskiego Przedszkola w Raciążu
Wiosenne działania
Wiosenna
pogoda
za
oknem.. a w Miejskim Przedszkolu na nudę nie narzekamy.
Dzieje się jak zawsze wiele.
Przed Wielkanocą urządziliśmy
w przedszkolu uroczyste śniadanie wielkanocne.
Przed rozpoczęciem wspólnego posiłku złożyliśmy sobie
świąteczne życzenia. Następnie dzieci udały się z wizytą do

Przyjaciół naszego przedszkola, aby złożyć życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Wizyta Plutonu Strzeleckiego
Dnia 6 kwietnia nasze
przedszkole odwiedzili członkowie Plutonu Strzeleckiego z
Raciąża. Zaprezentowali swoje
umundurowanie i wyposażenie, oraz zorganizowali zawody
dla dzieciaków.
Zdrowie dla wszystkich
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku
7 kwietnia. Daje on unikalną
możliwość mobilizacji działań
poświęconych
konkretnym
zagadnieniom i problemom
zdrowotnym. Z tej okazji nasze
przedszkolaki wykonały plakaty
"Zdrowie dla wszystkich".
Przedstawienie teatralne „Cisza”
Dnia 12 kwietnia nasze
przedszkole odwiedzili artyści
z teatru Moralitet z Krakowa
z przedstawieniem pt. "Cisza".
Spektakl był bardzo ciekawy i
miał na celu promowanie zasad
dobrego wychowania.
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Wieści ze Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu

Roztańczona szkoła
Zajęcia Sportowego Tańca Towarzyskiego w naszej szkole prowadzi
wykwalifikowany z wieloletnim
stażem w tej dziedzinie , Instruktor
Federacji Tańca Sportowego WDSF
-pan mgr Krzysztof Langiewicz.
Mający na swym koncie wiele sukcesów w turniejach tanecznych w
kraju i zagranicą. Treningi organizowane są dwa razy w tygodniu na
terenie szkoły. Uczniowie poznają
różnorodne techniki taneczne oraz
charakter poszczególnych tańców
towarzyskich. Taniec towarzyski
dla uczniów obejmuje naukę technik:

którym wzięli udział: Zuzanna
Dalkiewicz, Julia Raszkowska,
Wiktor Kozakiewicz, Marcelina
Chyczewska, Jan Świtalski, Dominik Przygodzki, Maja Borzymowska, Kacper Czajkowski,
Maciej Graczyk. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:
Julia Raszkowska z kl. III a i Kacper Czajkowski z kl. III c. Organizatorem konkursu jest SP nr 3
im. Stanisława Wyspiańskiego w
Płońsku pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora
Oświaty oraz Burmistrza Miasta
Płońska.

podczas których odbyła się pogadanka z panią pielęgniarką
szkolną na temat potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych.
Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem ,, Zdrowie dla
wszystkich".
Najpiękniejsze
prace zostały wybrane przez
panią pielęgniarkę Aldonę Nowatkowską. Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki. Na
koniec spotkania uczniowie
wręczyli pani pielęgniarce kwiaty i podziękowali jej za pomoc
i opiekę. Z okazji Światowego

- standardowych: walc angielski, walc wiedeński, tango,
fokstrot, quickstep,
- latynoamerykańskich: cha
cha, samba, rumba, jive, paso
doble.
Taniec to sport, który uczy
tancerzy
systematyczności,
obowiązkowości i dyscyplinuje
osobowość . Poprzez swą ciągłą
pracę młodzież osiąga sukcesy. Niezmiernie ważna jest też
umiejętność współpracy z grupą rówieśniczą i starszymi kolegami i koleżankami.

9 kwietnia odbył się szkolny
etap konkursu ortograficznego ,,Ortograficzne potyczki’’.
Wzięli w nim udział uczniowie:
Oliwia Bylińska – kl. VIIB,
Laura Gburczyk – kl. VIIC,
Wiktoria Nąć – kl. VIIC, Jakub Dwuraźny – kl. VIIC,
Mirosław Sadowski – kl. VIIB.
Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Oliwia Bylińska
i Wiktoria Nąć. Opiekunowie
grupy: Edyta Brodowska, Katarzyna Kalińska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Obchody Światowego Dnia
Zdrowia
9 kwietnia klasy Ia, IIb ,IIIa
i III c zorganizowały obchody
Światowego Dnia Zdrowia,

Dnia Zdrowia 9 kwietnia 2018
r klasy I - III zorganizowały korowód ulicami miasta z hasłami zachęcającymi do dbania o
zdrowie.

„Ortograficzne potyczki klas”
6 kwietnia w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu ,,ORTOGRAFICZNE
POTYCZKI KLAS III”, w
Odwiedziny w szkole
Przedszkolaki odwiedziły
Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego w Raciążu,
by zapoznać się z miejscem
do którego będą uczęszczać
od września. Oglądały sale
lekcyjne, korytarze, świetlicę
i stołówkę. Dodatkowo spędziły miły czas na świeżym
powietrzu, gdzie mogły bawić
się i uczyć na ścieżce edukacyjnej.
MP RACIĄŻ

Egzaminy gimnazjalne
18,19,20
kwietnia
2018r. gimnazjaliści pisali egzamin zewnętrzny przygotowany przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną. Po egzaminie,
na stronie CKE prezentowane
są zadania z arkuszy egzaminacyjnych: części humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej,
języka obcego nowożytnego(j.
angielski, j. niemiecki). Trzymamy kciuki za naszych gimnazjalistów!
SP RACIĄŻ
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W wykonaniu aktorów z SP z Mystkowa

ENGLISH THEATRE – przedstawienie:
CINDERELLA (KOPCIUSZEK)

Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo – Język Angielski

CINDERELLA w wykonaniu uczniów
baboszewskiej podstawówki
W ramach projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo” dzieci z klas
trzecich Szkoły Podstawowej
w Baboszewie uczestniczą w
zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez panią Annę Ładną. W dniu 21
kwietnia 2018r. uczniowie
przygotowali dla Rodziców

sprawnie w dialogach posługiwali się językiem angielskim.
Nie mieli problemu nawet z
najtrudniejszymi zwrotami.
Na uwagę zasługuje fakt, że
bardzo wytrwale ćwiczyli swoje role prawie od pół roku. Na
zakończenie wszyscy uczestniczyli w „Mini Party” przygotowanym przez Rodziców.

ramach zajęć unijnych pozwalają uczniom przyswajać język
w autentycznych formach i
używać go w wersji mówionej.
Nadrzędne jest tutaj doskonalenie sprawności słuchania
i mówienia poprzez uczenie
się na pamięć, będące dobrym
treningiem pamięci. Dzieci w
sposób ciekawy przyswajają

Czwartek 8 marca 2018
roku uczniowie klasy I i III ze
Szkoły Podstawowej w Mystkowie zaprezentowali przedstawienie w języku angielskim pt.:
CINDERELLA
(KOPCIUSZEK) pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego –
p. Elżbiety Gołdon. Scenariusz
do inscenizacji był inspirowany
klasyczną baśnią – KOPCIUSZEK . Jest to niezwykle wartościowa i pouczająca opowieść
ukazująca ponadczasowe prawdy o tym, że niezależnie od sytuacji dobro zawsze wygrywa
ze złem, za dobre uczynki człowiek zostaje nagrodzony a za
złe ukarany. Mali aktorzy wcielili się wspaniale w grane przez
siebie postacie, pląsali przy muzyce, tańczyli walca angielskiego, bawili z wdziękiem widzów
swoją grą aktorską i skłonili ich
do refleksji na temat właściwego postępowania ludzi oraz
wiary w spełnienie swoich marzeń, z których nigdy nie należy
rezygnować. Spektakl był okazją nie tylko do przypomnienia
historii, która jest przestrogą
dla złych ludzi ale jednocześnie
zabawa w teatr jest skutecznym
sposobem nauki języka angielskiego. DRAMA – to jedna z

metod stosowanych z powodzeniem w rozwijaniu umiejętności językowych. Została
wykonana ciekawa scenografia. Dziękujemy uczniom i ich
rodzicom za zaangażowanie w
przygotowaniu pięknych kolorowych kostiumów dostosowanych do granych przez dzieci
postaci oraz rekwizytów. Gra
aktorska uczniów wprawiła
wszystkich w radosny nastrój.
Występ uczniów edukacji wczesnoszkolnej uświetniły wesołe
piosenki śpiewane w języku
angielskim przez najmłodsze
dzieci z oddziału przedszkolnego oraz „O” SP w Mystkowie.
Przedszkolaki zaprezentowały
swoje umiejętności wokalne i
taneczne, przedstawiły zebranym na sali uczniom i rodzicom
angielskie piosenki poznane na
zajęciach języka angielskiego.
Rodzice mogli podziwiać swoje
pociechy, publiczność nagrodziła występujące dzieci gromkimi
brawami za ich wielki wysiłek,
kreatywność, zaangażowanie w
przygotowanie występów artystycznych. Czas spędzony z
małymi artystami przebiegł w
miłej, radosnej atmosferze. Z
twarzy zadowolonych dzieci,
choć nieco zmęczonych, nie
schodził uśmiech.
OPRACOWAŁA: ELŻBIETA GOŁDON

Uczniowie z SP Sarbiewo w magicznej podróży
Rodzice ze swoimi dziećmi na przedstawieniu „Cinderella”. Uczniowie: Maria Wojciechowska IIIa, Agatka
Paprota IIIc, Wiktoria Fonderska IIIb, Julia Dynarzewska III B, Maja Bluszcz III B, Alicja Chwastowska III B,
Marcin Najechalski IIIB, Magdalena Nowakowska IIIB, Julia Nowicka IIIa, Artur Grzymkowski IIIC, Arkadiusz
Jagodziński IIIB, Zuzanna Klan IIIB.
przedstawienie pt. „Cinderella”, które również przedstawili
dla uczniów ze swojej szkoły.
Już od samego sobotniego
poranka bardzo dużo działo
się w szkole. Dzieci przybyły
w przepięknych strojach na
ostatnią generalną próbę, a
Rodzice upiększali dekorację
różnymi akcesoriami. Odpowiednio dobrana muzyka i
przepiękna kareta przez dodała blasku i magii całemu występowi. Mali aktorzy bardzo

Wkrótce ukaże się Ich pierwsza angielska gazeta z serii
„English Gazette”, którą dzieci podarują swoim Rodzicom
z okazji „Dnia Mamy i Taty”
wraz z nagraną w profesjonalnym studiu nagrań płytą z
bajkami. Niezwykłe jest to, że
autorami bajek są same dzieci.
Rodzice nagrywali wspólnie
swoje bajki z dziećmi a tłumaczenia w tym samym czasie
dokonywała p. A. Ładna. Zajęcia teatralne prowadzone w

rytm i melodię języka obcego. Wszelkie rymy i zabawy
ułatwiają opanować wymowę,
akcent wyrazowy oraz intonację, a także zwiększyć tempo
mówienia. Zajęcia teatralne
stwarzają więc ogromną okazję do większej aktywności i
integracji a odpowiednio dobrane teksty piosenek oraz
teksty narracyjne są źródłem
wiedzy krajoznawczej.
ANNA ŁADNA

Teatralna uczta „W tajemniczym ogrodzie”
W poniedziałek 16 kwietnia 2018r. scena kina „Kalejdoskop”
w Płońsku stała się magicznym ogrodem dla uczniów klas IV-VII
Szkoły Podstawowej w Sarbiewie. Aktorzy krakowskiego Katolickiego Teatru Edukacji zabrali uczniów w magiczną podróż do
Anglii, gdzie razem z bohaterami powieści F.H. Burnett odkrywali
oni tajemniczy ogród. Trwające 70 minut widowisko łączyło tradycyjną formę spektaklu z prezentacją multimedialną. Przepiękna
i barwna scenografia, światło, muzyka i inne efekty dźwiękowe
wprowadzały widzów w nastrój tajemniczości i niezwykłości. Historia Mary Lennox i Colina Cravena to niezwykła opowieść o
poszukiwaniu przyjaźni i uzdrowicielskiej mocy kontaktu z naturą, która zachwyciła i głęboko poruszyła widzów . Spektakl uzmysłowił uczniom, że w dużej mierze od nas samych zależy, czy nasze
życie jest zaniedbanym, zapomnianym ogrodem, czy też miejscem
radości wypełnionym przyjaźnią.
BEATA NERS-LEWANDOWSKA
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Druty, szydełko – sposób na bezczynność

Życie zrobione na szydełku
Rękodzielniczka z klubu robótek ręcznych
„BabyRobią” Maria Chyczewska za pomocą
kolorowej wełny, drutów i szydełka potrafi
wyczarować niepowtarzalne prace. Pracowała zawodowo jako nauczyciel, obecnie na
emeryturze, oddaje się swojej pasji – szydełkowaniu i robieniu na drutach.
Rękodziełem zajmuje się od zawsze.
W swoim dorobku rękodzielniczka
mam wiele prac. Najbardziej dumna
jest ze swoich spódnic, które robiła szydełkiem.
- Moja mama robiła na drutach, na
szydełku i podpatrywałam ją przy pracy
i mi się to spodobało. Zaczęłam sama

innych czynnościach, np. przy okazji
oglądania telewizji. Podczas robienia
na drutach, czy szydełkowania nie tylko relaksuję się, wyciszam, ale też najlepiej mi się myśli. Można powiedzieć,
że rękodzieło jest dla mnie pasją, hobby,
bez którego trudno byłoby mi funkcjonować, ponieważ nie lubię siedzieć bezczynnie.

próbować coś zrobić i tak się zaczęło. Jak
pracowałam, i jak dzieci były małe to
tego czasu na rękodzieło było mniej. Teraz, gdy jestem na emeryturze, mam go
znacznie więcej i przeznaczam go właśnie na robótki ręczne. Robiłam bluzki,
sweterki spódnice, szaliki, czapeczki na
drutach, na szydełku – serwetki, chusty,
oraz na płótnie igłą tkacką – opowiada.

- Dzięki klubowi rozwinęłam się,
dało mi to też motywację, której potrzebowałam. Mam satysfakcję z wykonywanych prac. Rodzina, znajomi często
proszą mnie by im coś zrobić na drutach, czy na szydełku – mówi.
Rękodzielniczka uważa, że każdy
może spróbować swoich sił w robótkach
ręcznych.
- Na pewno nie trzeba się zrażać, gdy
na początku nam nie wychodzi. Wiadomo z czasem nabiera się wprawy. Jest to
przyjemne zajęcie dla każdego. Można
wspaniale wypocząć, a przy okazji zrobić coś ładnego dla siebie lub do domu
– radzi.
W najbliższym czasie pani Maria
chciałaby zrobić obraz igłą tkacką. Jej
prace można również oglądać na wystawach i kiermaszach klubu „BabyRobią”.

Praca twórcza, inspiracje
Pomysłów na rękodzieło pani Maria
szuka przede wszystkim w internecie,
gdzie znaleźć można różne wzory na
szydełko i na druty. A później według
tych wzorów i pomysłu, który ma w głowie tworzy coś swojego.
- Najwięcej czasu na rękodzieło znajduję zimową porą. Generalnie poświęcam dużo czasu na rękodzieło, i mogę
tworzyć w każdym miejscu oraz przy

Plany na przyszłość
Od kiedy pani Maria dołączyła do
klubu robótek ręcznych „BabyRobią”
stworzyła wiele nowych, ciekawych
prac.

MARIANNA GÓRALSKA
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Baboszewo – sport
XVI Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej

VII kolejka za nami
15 kwietnia 2018 r. została rozegrana VII kolejka XVI Edycji Halowej Ligi
Piłki Nożnej sezon 2017/2018 w Baboszewie. Podczas rozgrywek rozegranych
zostało 11 spotkań. Najlepszym strzelcem VII kolejki został: Patryk Zajączkowski (Art - Dan) który zdobył 15
bramek. Podczas VII kolejki zawodnicy
strzelili 70 bramek.

IV miejsce: ADL Lewandowscy
V miejsce: Myken & Champion
VI miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
VII miejsce: Huragan Meble Skociński
VIII miejsce: Oldboy Baboszewo
IX miejsce: MKS Mazovia Błomino
X miejsce: Irma Sobanice
Najlepszy strzelec: Zajączkowski Patryk
( Art – Dan) – 38 bramek
Po VII kolejce strzelono łącznie – 371
bramek
DOROTA BARTCZAKOWSKA, PRZEMYSŁAW CYTLOCH

Klasyfikacja VII kolejki:
I miejsce: Art-Dan
II miejsce: Nextnet
III miejsce:
Myken &
Champion
IV miejsce: B&I Hydraulika
Siłowa
V miejsce: Tynk Pol
VI miejsce: ADL Lewandowscy
VII miejsce: Huragan Skociński
VIII miejsce: Oldboy Baboszewo
IX miejsce: MKS Mazovia
Błomino
X miejsce: Irma Sobanice
Klasyfikacja po VII kolejce:
I miejsce: Art-Dan
II miejsce: Nextnet
III miejsce: Tynk Pol
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III Edycja Ligi Taekwondo

Koreańskie sztuki walki w Raciążu
cowano prosty system walki.
Obecnie jest to narodowy sport
i tradycyjna sztuka walki Koreańczyków. Początkowo używano
go tylko do celów militarnych,
potem zaadaptowano do użytku cywilnego, a w 2000 roku
taekwondo stało się dyscypliną
olimpijską. Za twórcę tej sztuki
walki uznaje się generała Choi
Hong-hi. Kolory pasów oznaczają stopień zaawansowania –
od białego, przez żółty, zielony,
niebieski, czerwony po czarny.

14 kwietnia na Hali Sportowej przy
Szkole Podstawowej w Raciążu odbyła się III edycja Ligi Taekwondo
dla dzieci. Wydarzenie organizowały wspólnie ciechanowski
klub Promyk, Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Konarskiego oraz
Miejskie Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji w Raciążu, a patronatem
objął je burmistrz Raciąża Mariusz
Godlewski.
Korzenie taekwondo sięgają
jeszcze czasów przed narodzeniem Chrystusa, kiedy to na
terenach dzisiejszej Korei opra-

Ponad setka dzieci na starcie
Tegoroczny event wzbudził
bardzo duże zainteresowanie.
Na liście zgłoszeniowej pojawiło się ponad 100 nazwisk dziewczynek oraz chłopców! Organizatorzy przyjmowali zgłoszenia
od dzieci z roczników 2007 –
2012. Zdecydowana większość
uczestników Ligi Taekwondo
pochodziła z współorganizującego wydarzenie ciechanowskiego klubu Promyk, który

Lotto Milion Marzeń

Sport to zdrowie
Fundacja Lotto wspiera ważne
społecznie inicjatywy innych organizacji i stowarzyszeń sportowych,
a w szczególności te które promują
sport i kulturę fizyczną. Z początkiem lutego ruszył drugi etap programu Fundacji Lotto „ Kumulacja
Aktywności” w programie bierze
udział ponad 20 osób z terenu miasta oraz gminy Raciąż.
Poprzez realizację programu
zachęcamy dzieciaki ze starszych
klas szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną do większej
aktywności fizycznej. Stwarzamy
im możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych pod

Błękitni wznowili rozgrywki

Udany start
W ciągu ostatnich kilkunastu dni
poszczególne drużyny młodzieżowe Błękitnych Raciąż wznowiły
swoje rozgrywki – 28 marca na boisko wrócili trampkarze, 7 kwietnia
drużyna młodzików, a 13 kwietnia
zespół występujący na boiskach
Orlik.
Pod koniec marca podopieczni Pawła Szpojankowskiego wznowili rozgrywki
wyjazdowym meczem z PAF
Płońsk, czyli przeciwnikiem
który ostatnie 2,5 roku występował w Lidze Mazowieckiej. Młodzi Błękitni niemal
przez całe spotkanie kontrolo-

okiem wykwalifikowanej kadry
trenerskiej. Znaleźliśmy się pośród 50 miast z całej. Prowadzący wybierani są w konkursie, do
którego zgłaszać mogą się uznani
sportowcy lub trenerzy różnych
rodzajów sportu. Koordynatorem zajęć w Raciążu jest Paweł
Szpojankowski. Nasze treningi
zawierają w sobie elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszak sport to zdrowie.
Zajęcia są różnorodne i innowacyjne prowadzone są w taki sposób, aby wszystkich tych, którzy
do tej pory nie byli zbyt aktywni
przekonać, że sport to radość i
wali przebieg gry i wywieźli z
trudnego terenu bardzo cenne
3 punkty po zwycięstwie 1:0.
W drugim wiosennym meczu
Błękitni niestety stracili punkty – mimo sporej przewagi
bezbramkowo zremisowali na
stadionie przy Sportowej 1 z
Makowianką Maków Mazowiecki. Trzecie starcie przyniosło kolejne 3 punkty – raciążanie pewnie, 4:0 pokonali
na wyjeździe beniaminka Orz
Goworowo. W czwartym wiosennym spotkaniu Raciążanie
rozbili Koronę Karolinowo
4:0.
Oto jak prezentuje się czołówka ligowej tabeli:
1. MKS Przasnysz 12 punktów

świetna zabawa. Program realizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Raciąż, MCKSiR w
Raciążu, LKS „BŁĘKITNI” Raciąż oraz Szkołą Podstawową w
Raciążu.
Milion Marzeń
Fundacja Lotto została założona przez Totalizator
Sportowy w 2009 roku. Jest
fundacją korporacyjną, która ma za zadanie wypełnianie
misji społecznej spółki. Swoimi działaniami ma aktywizować społeczeństwo w różnych
dziedzinach życia – szczególnie
w dziedzinach sportowych i
kulturalnych. Fundacja Lotto
prowadzi wiele własnych projektów, a także wspomaga pro2. Błękitni Raciąż 10 punktów
3. MKS Ciechanów 9 punktów
8. Orz Goworowo 1 punkt
Młodzicy w oczekiwaniu na…
bramkę
Niestety w odwrotnej sytuacji do zespołu trampkarzy
znajduje się drużyna młodzików. Podopieczni Wojciecha
Stanowskiego jesienią nie wygrali żadnego z ośmiu spotkań
i fatalną passę podtrzymali
niestety na początku rundy
wiosennej. Młodzi Błękitni
najpierw ulegli na Stadionie
Miejskim im. Jerzego Arceusza
Wkrze Bieżuń 1:3, a w kolejnym, wyjazdowym meczu w

jekty różnorodnych organizacji
non-profit, wspiera inicjatywy
społeczne oraz współorganizuje
olimpiady młodzieżowe.
Kumulacja Aktywności
To obok „odLOTTOwa jazda
z OSHEE” sztandarowy program
fundacji realizowany ze wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ma na celu zachęcenie
uczniów starszych klas szkół podstawowych do większej aktywności fizycznej. Umożliwia im uprawianie różnych dyscyplin sportu
pod okiem utytułowanych sportowców oraz wykwalifikowanych
trenerów. W każdym roku szkolnym fundacja organizuje darmowe zajęcia sportowe dla 50 grup
młodzieżowych w całym kraju.
Nowym Mieście zostali rozgromieni 9:0 przez miejscową
Victorię.
Tabela ligowa Ligi D1 Młodzik:
1. PAF Płońsk 22 punkty
2. Victoria Nowe Miasto 20
punktów
3. MKS Ciechanów 15
punktów
8. Błękitni Raciąż 0 punktów
Drużyna żaków z cennymi
wygranymi
Zespół występujący w rozgrywkach na boiskach Orlik
zainaugurował piłkarską wiosnę wyjazdowym meczem z
UKS Sokół II Nasielsk. Drużyna prowadzona przez Olgierda

szkoli kolejnych adeptów tej
dyscypliny od 1988 roku. Pojawiły się również dzieci z Mławy
i trenujące na co dzień w Raciążu. Podczas imprezy odbywały
się także specjalne pokazy dla
tych, którzy nie trenują bądź do
tej pory nie interesowali się tym
sportem. Trenerzy krok po kroku pokazywali jak wykonywać
uderzenia i kopnięcia.
Na zakończenie wszyscy
biorący udział w wydarzeniu
otrzymali pamiątkowe medale,
które wręczył burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski.
DAWID ZIÓŁKOWSKI

Od niedawna wśród osób zajmujących się trenowaniem młodych
sportowców znajduje się Raciążanin, trener drużyny trampkarzy
Błękitnych Raciąż, który w ramach wspomnianego programu
„Kumulacja Aktywności” prowadzi zajęcia pod nazwą „Sportowe
życie = długie życie”.
Warto dodać, że w ostatnim
czasie udało się pozyskać 6 tys. zł
dotacji na sport w ramach wniosku złożonego do Starosty. Ponadto LKS „Błękitni Raciąż” złożyli
wniosek o dotację do Marszałka
Województwa Mazowieckiego
opiewający na kwotę 10 tys. zł.
Pozyskane środki mogłyby zostać
przeznaczone na sprzęt treningowy dla młodych Błękitnych.
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Wszałkowskiego wygrała jesienią tylko 3 z 7 spotkań, jednak
meczem w Nasielsku pokazała
że nie zamierza składać broni
– Błękitni po zaciętej rywalizacji wygrali 8:7 i zbliżyli się
punktowo do ligowej czołówki.
Drugi wiosenny mecz to deklasacja zespołu Iskry – drużyna z
Raciąża wygrała w Krasnem aż
33:1!
Tabela ligi E1 Orlik:
1. Mławianka Mława 21
punktów
2. Orzeł Sypniewo 18
punktów
3. Błękitni Raciąż 15 punktów
8. Iskra Krasne 0 punktów
DAWID ZIÓŁKOWSKI
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