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Baboszewo

Festiwal ks. Macieja
Kazimierza Sarbiewskiego

II Plener Malarski
„Raciąż Pędzlem Malowany”
W dniach 15 – 20 maja odbyła się druga edycja wydarzenia pn. „Raciąż pędzlem malowany”. Podobnie jak w ubiegłym roku na plener malarski przyjechali do nas mistrzowie
pędzla z regionu oraz innych zakątków Polski. Była to wspaniała okazja by zobaczyć
twórców przy pracy w naszym mieście, z czego Raciążanie chętnie korzystali.
Więcej str. 13

Majówka
w rytmach disco!
Raciąż stał się regionalną stolicą muzyki tanecznej. Na
największej w powiecie płońskim imprezie wystąpiły
zespoły Disco Polo, które bawiły kilkutysięczną publiczność. Śpiewom i tańcom przy piosenkach nie było końca. Nawet silny wiatr nie miał znaczenia i nie przeszkodził uczestnikom w dobrej zabawie.
Relacja na str. 12

Supermiejscy

Supermiejscy to grupa projektowa z klas I oraz II Liceum Ogólnokształcącego
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Zespołu
Szkół w Raciążu. Pod opieką
Edyty Obrębskiej oraz Anny
Wichowskiej-Szcześniewskiej grupa realizuje projekt
„Przyszłość na warsztacie”
w ramach ogólnopolskiego
programu „Młody Obywatel” organizowanego wspólnie przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Fundację BGK.
Str. 15

Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego rozpoczął się w piątek 12 maja i zakończył w niedzielę 14 maja. Główni Organizatorzy, czyli Academia
Europaea Sarbieviana, Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie,
Urząd Gminy w Baboszewie i Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, zadbali o to, by osoby celebrujące „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza” w ciągu tych trzech dni w pełni oddali się poezji i kulturze.
Relacja na str. 8

Podstawy odwołania Skarbnika
Gminy Baboszewo
Podczas 28 Sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia br. na podstawie uchwały odwołano
panią Annę Guzanowską – Skarbnika Gminy Baboszewo. Uzasadnieniem uchwały był
złożony przez Wójta Gminy Baboszewo w dniu 20 kwietnia b.r., wniosek o odwołanie ze
stanowiska skarbnika.
Więcej str. 4

Dzień Dawcy Szpiku w Baboszewie
Podczas II Charytatywnego Turnieju Piłkarskiego o Puchar AKADEMII DOBRA, który
odbędzie się w Baboszewie 4 czerwca, zorganizowany zostanie również Dzień Dawcy
Szpiku Fundacji DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska).
Więcej na str. 11

Będziemy bić Rekord Polski!
W tym roku wszystkie gminy, biorące udział w Marszu Gwiaździstym, w tym oczywiście
gmina Baboszewo, będą pokonywać go na rowerach. Organizatorzy doceniając, że z
roku na rok w Marszu uczestniczy, co raz więcej osób, postanowili wykorzystać ten fakt
i na zakończenie rajdów, spróbować ustanowić Rekord Polski z udziałem uczestników
Marszu Gwiaździstego.
Str. 14
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XXVIII Sesja Rady Gminy
Podczas sesji w dniu 28 kwietnia po raz 28 obradowali Radni Gminy Baboszewo.
Tego dnia podjęto 7 uchwał.
Pierwsza z nich (Uchwała Nr
XXVIII/185/2017) dotyczyła odwołania Skarbnika Gminy Baboszewo. O tym piszemy w odrębnym artykule.
Kolejno
podjęto
Uchwałę Nr XXVIII/186/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Raciąż. Było to dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej Nr 301074W Szapsk-Złotopole” w kwocie 80 000 zł. Trzecia podjętą tego dnia uchwała
(Nr XXVIII/187/2017) dotyczyła udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Dzierzążnia. Ten akt
stanowił również o przeznaczeniu pomocy finansowej w kwocie 10 000 zł na inwestycję doty-

czącą przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Podmarszczyn.
Pomoc finansowa dla Gminy Raciąż i Dzierzążnia to de facto zwrot
równowartości środków finansowych jakie w latach poprzednich

Powołanie nowego
Skarbnika Gminy
Baboszewo
Podczas 29 Sesji Rady Gminy Baboszewo, która odbyła się
19 maja b.r. powołano nowego Skarbnika Gminy Baboszewo, na podstawie uchwały Nr
XXIX/192/2017. Osobą, która będzie głównym księgowym budżetu Gminy Baboszewo, jest pani

Agata Lipska, która posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne,
wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego
oraz posiada certyfikat księgowy
uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
UG Baboszewo

te dwie gminy udzieliły dla Gminy
Baboszewo. Czwarta uchwała ( Nr
XXVIII/188/2017) podjęta została
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego
z przeznaczeniem na dofinansowa-

dów budżetu gminy, zwiększyły się
one o kwotę 640 263 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi
33 160 105 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 32 805 635 zł, dochody majątkowe w kwocie 354 470 zł.
Ostatnią podjętą uchwałą tego dnia
była Uchwała Nr XXVIII/191/2017
w sprawie uchwalenia "Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na
lata 2017-2019".
Program ten konkretyzuje zadania w zakresie przeciwdziałania
niekorzystnym zjawiskom społecznym dezorganizującym życie rodziny. Celem realizacji Programu
jest wzmocnienie trwałości rodziny poprzez stworzenie jednolitego
systemu pomocy dla rodzin z terenu Gminy Baboszewo. Szczególnie istotne dla realizacji założonego
celu jest włączenie wszystkich podmiotów działających w środowisku
lokalnym, wspomagających i wspierających dziecko i rodzinę.

Sesja nadzwyczajna
19 maja 2017 r. odbyła się XXIX
sesja Rady Gminy Baboszewo,
którą na wniosek wójta – Tomasza Sobeckiego, przewodniczący Rady zwołał w trybie nadzwyczajnym.
W pierwszej kolejności Rada
powołała nowego skarbnika gminy
– głównego księgowego budżetu,
którym została pani Agata Lipska.
Wniosek o powołanie skarbnika gminy wpłynął do Rady Gminy wraz z wnioskiem o zwołanie
sesji. Ponadto Rada podjęła również uchwały dotyczące udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu
Płońskiego. Przyznano Powiatowi dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi
powiatowej Wierzbica Szlachecka-Starczewo-Arcelin w wysokości 428 897 zł. oraz dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice
w wysokości 295 802 zł. Dodatkowo Rada wyraziła wolę pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego
w latach 2018-2020 na dofinansowanie ww. dróg.

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

nie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne
pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo” w wysokości 26 000 zł. Od
wielu już lat, pomimo tego, że drogami powiatowymi zarządza starosta, przebudowy czy remonty dróg
powiatowych odbywają się przy
50% wsparciu finansowym zadania
ze strony gmin, na terenie których
znajduje się dana droga powiatowa.
Również w tym przypadku kwota 26
000 zł stanowi 50 % kosztów wykonania dokumentacji dotyczącej tej
drogi na terenie Gminy Baboszewo.
Kolejno Radni podjęli uchwałę (Nr
XXVIII/189/2017) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo, obejmującej
okres od 2017 roku do 2020 roku
oraz Uchwałę Nr XXVIII/190/2017
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok. Podsumowując
treści obu aktów, w planie docho-

Baboszewscy radni wyrazili
również zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości
z dotychczasowym najemcą, na
której mieści się Ośrodek Zdrowia
w Sarbiewie.
Ponadto zatwierdzone zostały
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę dla Baboszewa, Brześcia,
Brześcia Małego i Brześcia Nowe-

Redaktor naczelny: Paulina Adamiak
Współpraca redakcyjna: Jan Chądzyński,
Marcin Ciarkowski, Marianna Góralska,
Adam Szerszeniewski, Katarzyna Wawrowska
Redakcja Baboszewo: Monika Ciska

go. Zaproponowane przez Zakład
Usług Wodnych w Mławie stawki
radni przyjęli jednogłośnie. Obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r. ceny
metra sześciennego wody zarówno
dla gospodarstw domowych, jak
i firm pozostaną na dotychczas obowiązującym poziomie i będą wynosić 2,27 zł/m3 (brutto).
Anita Groszyk
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Skład: Piotr Kędzierzawski; druk: Edytor Sp. z o.o.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę powierzonych materiałów oraz reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.
Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
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Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

Zróbmy to dla Raciąża
Drodzy Mieszkańcy!
Dzień Dziecka to jedno z najpiękniejszych świąt. Zawsze niesie
nadzieję na spełnienie najskrytszych
marzeń najmłodszych oraz zapowiada… zbliżające się wakacje. Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach z okazji i święta w szkole
i w przedszkolu tradycyjnie zorganizujemy wiele atrakcji. Życzę naszym
młodym mieszkańcom, aby w tym
dniu spotkały Was tylko dobre chwile i przyjaźni ludzie, a rodzicom radości ze swoich pociech.
Obecnie przygotowujemy także
szczegółowy program niespodzianek
na wakacje. Cieszy mnie, że sprawnie zawiaduje tym Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przy
współpracy ze wszystkimi miejskimi
instytucjami, a także z klubem Błękitni Raciąż. Już teraz zapraszam
wszystkich na spędzenie także w Raciążu atrakcyjnych wakacji.
Najważniejsze są Wasze decyzje
Budżet obywatelski to moje osobiste wyzwanie. Przez lata wszyscy byliśmy przyzwyczajeni, że ktoś
zrobi wszystko za nas, że „władza” naprawi drogę, wyremontuje przedszkole, zatroszczy się
o najuboższych. Tymczasem kwintesencję samorządności, także u nas
w Raciążu, stanowi idea włączenia mieszkańców w kształtowanie
lokalnego budżetu i wzięcie odpowiedzialności za przyszłość swojego miejsca na ziemi. Gdy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z budżetem
obywatelskim, inaczej nazywanym
partycypacyjnym wiedzieliśmy, że
przekonanie do tej idei mieszkań-

ców to zadanie obliczone na lata.
W tej edycji zgłoszono 3 projekty:
budowę lamp hybrydowych na ul.
Rzeźnianej (wnioskowana kwota to
45 tys. zł, a podpisy pod projektem
złożyło ponad 30 osób), siłownię
plenerową w parku miejskim (wnioskowana kwota to blisko 48 tys. zł,
podpisy – ponad 70 osób) i pomalowanie elewacji remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu, przy ul.
Kilińskiego 23 (12 tys. zł – wniosek
złożony przez stowarzyszenie). Harmonogram prac jest bardzo napięty. Mamy wnioski, przed nami powołanie komisji, jej posiedzenie,
sporządzenie protokołu, ogłoszenie
głosowania i samo głosowanie oraz
publikacja jego wyników. W przyszłym numerze Pulsu wydrukujemy
karty do głosowania. Cieszy mnie
każda osoba, która da się przekonać
do tego, że nikt nie będzie lepiej od
niej samej decydował o wydawaniu
pieniędzy na jej potrzeby. Dlatego
zachęcam do głosowania.
Rada zdecyduje o przetargu na kanalizację
30 maja w porządku obrad rady
miejskiej znajdzie się najważniejsza
dla nas inwestycja – wodociągów
i oczyszczalni. Radni muszą zdecydować czy zaakceptować ofertę zgłoszoną do przetargu. Przetarg był
ogłaszany dwa razy, wszystko po to,
by pozyskać jak najlepszych i najtańszych wykonawców. Okazało się jednak, że nie jest łatwo znaleźć firmę
do tak poważnej inwestycji. Jedyna,
która stanęła do przetargu zaproponowała kosztorys o ok. 20 proc.
większy niż zakładaliśmy w naszych
warunkach. Teraz dalsze losy inwe-

stycji są w rękach radnych. Rozstrzygnięcie przetargu jest bardzo ważne.
Stara oczyszczalnia jest tak wyeksploatowana, że może odmówić działania z dnia na dzień, czego skutki odczulibyśmy wszyscy, a miasto
musiałoby płacić drakońskie kary za
nieoczyszczanie ścieków. To dla nas
sprawa numer jeden.
Mieszkania komunalne na nowych
zasadach
Zapotrzebowanie na mieszkania
komunalne jest w naszym mieście
duże. Mimo, że staramy się pomóc
jak największej liczbie rodzin, w kolejce czeka ich blisko 80 i towarzyszą temu zrozumiałe emocje. Żeby
ten problem rozwiązać jak najbardziej sprawiedliwie przedstawiłem
radnym propozycję opracowania nowych zasad przyznawania mieszkań
komunalnych. Proponuję, żeby nie
decydowała głównie kolejność zgłoszenia, ale liczba punktów zdobytych
w stworzonym dla tych potrzeb systemie. Mieszkania miałyby wówczas
szanse trafiać w pierwszej kolejności do najbardziej potrzebujących.
Uważam, że decydujące powinny
być weryfikowalne potrzeby rodziny
– liczba dzieci, realne dochody, opinie innych instytucji, a nie jedynie
miejsce w kolejce.
Porozmawiajmy o rewitalizacji
Raciąża
Za nami jest pierwsze spotkanie w sprawie rewitalizacji naszego miasta. To naprawdę program
ważny dla każdego mieszkańca
Raciąża. Przypomnę, że nie chodzi
tu tylko o remonty starych budynków. Działania rewitalizacyjne są

całościowe, dotyczą wszystkiego, co
ma wpływ na komfort życia mieszkańców. Rewitalizacja powinna
np. wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa m.in. poprzez wzmocnienie sieci monitoringu. Udział
mieszkańców w dyskusji jest bardzo istotny. Tym bardziej, że dofinansowanie „Razem bezpieczniej”
mimo pozytywnej opinii województwa nie uzyskało akceptacji
ministra spraw wewnętrznych i administracji. Musimy w tej sytuacji
razem postanowić „co dalej” i dlatego w czerwcu zapraszam na kolejne spotkanie.
Śmieci to nasza wspólna sprawa
Na zakończenie nie sposób nie
wspomnieć o pewnym incydencie dotyczącym śmieci. Chciałbym
przypomnieć, że problem odpadów
komunalnych to nie sprawa anonimowego „miasta”, ale każdego z nas.
Śmieci wyrzucone na teren zarządzany przez miasto są usuwane nie
za jakieś nieokreślone pieniądze,
a za pieniądze pochodzące z budżetu miasta stworzonego z płaconych
przez nas wszystkich podatków.
W myśl tzw. ustawy śmieciowej
każdy właściciel lub administrator
posesji ma obowiązek odpłatnego
usunięcia wytworzonych prze siebie
śmieci. Jeśli więc wspólnota mieszkaniowa „podrzuci” nam swoje odpady to będzie oznaczać tylko to, że
jej członkowie zapłacą po raz drugi za ich odbiór. Tyle, że tym razem
jako członkowie całej społeczności
Raciąża… Dlatego nie warto śmiecić. Bo płacimy za to wszyscy.
Mariusz Godlewski

Co może się zmienić
w Raciążu dzięki
rewitalizacji?
Dla Raciąża rewitalizacja może oznaczać spore
zmiany. To nie tylko kompleksowa odnowa, oznaczająca prace remontowo-budowlane. Poprawa jakości wszelakiej infrastruktury miejskiej musi wynikać z potrzeb
społecznych i gospodarczych. Raciąska rewitalizacja nie
będzie ograniczona jedynie do bieżących remontów, ale
uwzględniać będzie także stworzenie lub zagospodarowanie istniejących przestrzeni publicznych w harmonii
z otoczeniem (np. parków, skwerów czy placów zabaw).
Co więcej rewitalizacja może oznaczać renowację zabudowy, w tym obiektów infrastruktury społecznej. Ponadto polegać może na stworzeniu infrastruktury dla
rozwoju przedsiębiorczości i zapewnieniu różnorakich
usług dla mieszkańców. Zakłada także tworzenie stref
bezpieczeństwa i zapobiegania negatywnym zjawiskom
społecznym. Jednym z jej celów jest dbałość o obiekty o walorach architektonicznych i historycznych.

Dyżury

radnych
W czerwcu Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu przyjmuje interesantów w sprawie skarg
i wniosków w Urzędzie
Miejskim pokój nr 7
w następujących dniach:
08 czerwca 2017 r. (czwartek)
od godz. 16:30 do 17:30
22 czerwca 2017 r. (czwartek)
od godziny 16:30 do 17:30

Radni Rady Miejskiej
w Raciążu pełnią dyżury w siedzibie Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w następujących dniach:
Leszek Kowalski,
Marek Wiejski
– 1 czerwca 2017 roku
(czwartek) w godz. 17-18.
Krzysztof Dądalski
– 5 czerwca 2017 roku
(poniedziałek) w godz. 17-18.
Krystyna Chrzanowska,
Andrzej Karasiewicz
– 8 czerwca 2017 roku
(czwartek) w godz. 17-18.
Edyta Obrębska,
Dariusz Dobrosielski
– 12 czerwca 2017 roku
(poniedziałek) w godz. 17-18.
Marzanna Kubińska,
Artur Gizler
– 19 czerwca 2017 roku
(poniedziałek) w godz. 17-18.

Chrzanowski,
Wszystkim przedstawicielkom płciPaweł
pięknej
Jerzy Lawendowski
– 22 czerwca 2017 roku

składamy najserdeczniejsze życzenia(czwartek)
zdrowia,
w godz. 17-18.
pomyślności i samych pięknych dni w
życiu.
Bogusław
Jeżak
– 26 czerwca 2017 roku
(poniedziałek) w godz. 17-18.

Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
Zbigniew Adamski,
i byście zawsze czuły się doceniane.

Burmistrz Miasta Raciąż

Andrzej Sendal
– 29 czerwca
roku
Przewodniczący
Rady2017
Miejskiej
(czwartek) w godz. 17-18.

Mariusz Godlewski

Andrzej Staniszewski
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Podstawy odwołania Skarbnika
Gminy Baboszewo
Podczas 28 Sesji Rady Gminy
w dniu 28 kwietnia br. na podstawie uchwały odwołano panią Annę
Guzanowską – Skarbnika Gminy
Baboszewo. Uzasadnieniem uchwały był złożony przez Wójta Gminy
Baboszewo w dniu 20 kwietnia b.r.,
wniosek o odwołanie ze stanowiska
skarbnika. Wniosek ten uzasadniony
był następującymi okolicznościami:
1. Skarbnik gminy Anna Guzanowska poświadczyła za zgodność
z oryginałem kopię pisma Znak FNiPOD.3251.4.2016 z dnia 01.12.2016r.
skierowanego do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, której treść
jest inna niż treść oryginału przekazanego przez panią skarbnik do Komendy Powiatowej Policji. Na kopii dokumentu przekazanego przez
skarbnik Wójtowi brakuje na stronie
drugiej pkt. 5 o treści – informacja
o przyznanych środkach budżetowych w toku wykonywania budżetu
jednostek oświatowych za 2015 rok
i przyczynach zwiększeń środków
w poszczególnych planach finansowych. Natomiast w oryginale pisma,
które zostało przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku treść ta widnieje. Do Komendy
Powiatowej Policji w Płońsku został również przesłany załącznik do
ww. pisma zatytułowany w brzmieniu pkt.5. Wskazać należy, iż poza
stwierdzeniem zgodności z oryginałem, podczas gdy zgodności takiej nie było, skarbnik gminy Anna
Guzanowska, tworząc treść i przekazując oryginał pisma do Komendy Policji, dokonała tego bez upoważnienia wójta oraz przekazała
dokumenty, które nie były żądane
przez Policję, tj. dokument o tytule
w brzmieniu ww. pkt 5. Dokument
ten został samowolnie wytworzony
przez skarbnika gminy na potrzeby
postępowania prowadzonego przez
policję w sprawie z zawiadomienia wójta, w celu wykazania wbrew

istniejącym dokumentom finansowym, że ówczesny Dyrektor Szkoły
w Sarbiewie nie przekroczył planu
finansowego szkoły. Ponadto podpisując pismo pieczęcią skarbnika
gminy działała bez upoważnienia
wójta i niezgodnie z regulaminem
organizacyjnym Urzędu Gminy.
2. Skarbnik gminy Anna Guzanowska przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałę
Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy
Baboszewo z dnia 28 marca 2017
roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok o innej treści,
niż ta, która została podjęta na sesji Rady Gminy Baboszewo w ww.
dacie. Rada Gminy Baboszewo
w dniu 28 marca 2017 roku podjęła
uchwałę o ww. numerze, jednak zawiera ona na pierwszej stronie inną
treść niż dokument przekazany do
RIO, a mianowicie par. 3 ust. 1 tiret drugi ww. uchwały podjętej na
sesji brzmi: „nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych – 5 184 895 zł”, zaś
uchwały przekazanej przez skarbnik gminy do RIO par. 3 ust. 1 tiret
drugi brzmi: „nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych – 4 992 221 zł”.
3. Skarbnik gminy Anna Guzanowska spowodowała incydent związany z bezpieczeństwem informacji,
mogący skutkować utratą przez gminę aktywów finansowych, realizując przelewy w systemie bankowości
elektronicznej poza Urzędem Gminy,
a nawet poza granicami kraju, w trakcie przebywania na urlopie.
4. Z ustaleń audytu przeprowadzonego na zlecenie wójta gminy
wynikają m.in. następujące nieprawidłowości:
a) skarbnik nieprawidłowo organizuje obieg i kontrolę dowodów
księgowych polegającą na przedstawianiu do sprawdzeń merytorycznych, zatwierdzeń do zapłaty, podpisu sprawozdań, list płac osobom
nieuprawnionym oraz realizuje

płatności na podstawie tak zatwierdzonych i sprawdzonych dowodów
księgowych,
b) sporządziła korektę bilansu za
2015 r. dla Urzędu Gminy bez wiedzy
i podpisu kierownika jednostki, brak
podpisania bilansów jednostkowych
Szkoły Podstawowej w Mystkowie,
Zespołu Szkół w Polesiu, Szkoły Podstawowej w Sarbiewie za 2015 r.,
c) nie kontrasygnuje faktur i rachunków,
d) nie przechowuje w dokumentacji księgowej kompletu dokumentów dotyczących danej operacji księgowej, niezbędnych do rzetelnego
wykonania wstępnej kontroli, takich
jak np. umowy, protokoły odbioru
robót budowlanych, zlecenia,
e) nie dokonuje zamykania
okresów sprawozdawczych w księgach rachunkowych, co pozwala na
dokonywanie zmian zapisów księgowych po sporządzeniu sprawozdań budżetowych i finansowych, co
z kolei stawia pod znakiem zapytania wiarygodność danych wykazywanych w sprawozdaniach,
f) nie dokonuje potrąceń
z wynagrodzenia usługodawcy kar
umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
g) nieprawidłowo naliczyła odpis
na ZFŚS w 2016 r. dla Urzędu Gminy,
h) nieprawidłowo przeprowadziła inwentaryzację do bilansów jednostkowych na dzień 31.12.2015 r.,
i) nierzetelnie dokonuje wstępnej kontroli głównego księgowego,
co skutkuje przekroczeniami kwot
z planów finansowych w zakresie
zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.
Szczegółowe ustalenia i przykłady nieprawidłowości w w/w zakresie zawiera sprawozdanie wstępne
z przeprowadzonych czynności audytowych w zakresie audytu finansowego, którego kopię przekazano
pani skarbnik.

Ponadto ustalono, że:
a) nieprawidłowo były obliczane i przekazywane do Urzędu Skarbowego podatki od osób fizycznych
oraz towarów i usług, przez co narażono gminę na naliczenie odsetek
za zwłokę,
b) brak deklaracji miesięcznych
i rocznych o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych,
c) dokonywano skreśleń na dokumentach księgowych w zakresie
zakwalifikowania wydatku do danego paragrafu po dokonaniu płatności,
d) nie egzekwowano należności gminy z tytułu podatków
i opłat, dopuszczając do powstania przedawnienia tych należności, co potwierdza m.in. informacja
z Urzędu Skarbowego w Płońsku,
e) stwierdzono przypadki używania pieczęci o treści „mgr Anna
Guzanowska” nieznajdującej się
w „Rejestrze pieczęci urzędowych”,
m.in. na dokumentach dotyczących
zmian w budżecie stosownie do art.
257 ustawy o finansach publicznych
z grudnia 2016 roku,
f ) pani skarbnik nie respektuje polecenia służbowego w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych bez zgody wójta
i dokonywania w „ewidencji
wyjść w godzinach pracy w sprawach prywatnych i godzin nadliczbowych pracowników Urzędu na 2017 rok” wpisów godzin
nadliczbowych bez zgody pracodawcy, a przede wszystkim w godzinach wieczornych i nocnych,
soboty, niedziele i święta. Polecenie w tym zakresie otrzymała skarbnik na piśmie 24 marca
2017 roku (pismo z dnia 22 marca 2017 r.). Pomimo to skarbnik
nie zaprzestała takich praktyk,
czego dowodem jest dokonanie
kolejnych wpisów w ww. ewidencji w datach: 12.04.2017 r. godz.

19:30 do 23:30 oraz 17.04.2017 r.
(poniedziałek
wielkanocny)
w godz. od 14:00 do 19:00,
g) sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Baboszewo za 2016
rok, skarbnik przygotowała z datą –
marzec 2017 roku, podczas gdy w piśmie z 11 kwietnia 2017 roku kierowanym do wójta pani Guzanowska
poinformowała, że nie może sporządzić bilansu jednostkowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia
zmian w funduszu jednostki, które
składają się na sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
Ponadto dokonana przez pracodawcę analiza akt osobowych pani
Anny Guzanowskiej wskazuje na
brak udokumentowania w momencie powołania posiadania kwalifikacji niezbędnych dla pełnienia funkcji skarbnika gminy – głównego
księgowego budżetu gminy.
Wskazane wyżej nieprawidłowości stanowią ciężkie naruszenie
podstawowych obowiązków pracowniczych i uzasadniają odwołanie
skarbnika w trybie natychmiastowym
stosownie do treści art. 70 par. 3 kodeksu pracy oraz, że niezależnie od
powyższego działania te uniemożliwiają dalszą współpracę wójta z panią
Anną Guzanowską z uwagi na całkowitą utratę zaufania. Niemniej jednak wójt zawnioskował o odwołanie
skarbnika z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
W odniesieniu do skarbnika gminy
pracodawca ma prawo stawiać wyższe wymagania w zakresie umiejętności merytorycznych, a przede wszystkim współpracy i lojalności.
Wobec przedstawionego uzasadnienia do uchwały, Rada Gminy podjęła decyzję o odwołaniu skarbnika
gminy, poprzez głosowanie: ośmioro
radnych było za odwołaniem, troje
było przeciwnych, a czworo radnych
wstrzymało się od głosu.
UG Baboszewo

Podpisanie umowy z wykonawcą
stadionu w Baboszewie
We wtorek 23 maja br. podpisano
umowę z wykonawcą na modernizację boiska piłkarskiego w Baboszewie.
W marcowym wydaniu Pulsu pisaliśmy o ogłoszeniu przetargu w zakresie tego przedsięwzięcia. Wykonawcą będzie firma KORTBUD Sp. z o.o.
z Okuniewa (woj. mazowieckie). Wyłoniona została w drugim przetargu,
ponieważ do pierwszego zgłosiła się
jedna firma, która przedstawiła ofertę modernizacji stadionu na kwotę

znacznie przewyższającą zarezerwowane fundusze – planowano, bowiem
wydać na ten cel około 700 tys. zł.
Do drugiego przetargu przystąpiły
trzy firmy, z oferowanymi kwotami
wykonania zamówienia. Pierwsza
z nich przedstawiła ofertę na kwotę
1 346 631,01, druga na kwotę 1 274
511,88 a trzecia (firma KORTBUD),
która ostatecznie została wybrana,
przedstawiła kwotę 749 600,00. Prace rozpoczną się na początku czerw-

ca i zgodnie z założeniami samego
wykonawcy powinny zakończyć się
do końca sierpnia. Termin realizacji przedsięwzięcia przedstawiony
w umowie daje jednak wykonawcy
czas do końca września tego roku.
Wszyscy jednak trzymamy kciuki
aby długo oczekiwana przez sportowe środowisko modernizacja stadionu zakończyła się jak najszybciej i aby
efekty prac były dla wszystkich satysfakcjonujące.
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Nabożeństwa
Fatimskie w Raciążu
100 lat temu Matka Boża w okolicach portugalskiej wioski Fatima przez 6 kolejnych miesięcy
objawiała się trójce dzieci. Mali
pastuszkowie zostali obdarowani wielką łaską, ale i wielkim
zadaniem – każdego dnia mieli
odmawiać różaniec w intencji
nawracania grzeszników oraz
modlić się o pokój.
Kościół katolicki po zbadaniu
wydarzeń i treści objawień nie znalazł
sprzeczności z doktryną i uznał ich
autentyczność w 1930 roku. Od tego
czasu Fatima stała się znanym i często
odwiedzanym przez wiernych miejscem kultu. Do Fatimy pielgrzymował św. Jan Paweł II dziękując Matce
Boskiej z Fatimy za ocalenie życia, co
nadało Sanktuarium w Fatimie jeszcze większego znaczenia, szczególnie dla nas Polaków. Każdego roku
do Sanktuarium w Fatimie przybywa 5 mln pielgrzymów. Rok 2017 jest
szczególnie ważny, ponieważ 13 maja
minęło dokładnie 100 lat od pierwszego objawienia w Fatimie. Tego
dnia papież Franciszek kanonizował
dwójkę pastuszków – rodzeństwo
Hiacyntę i Franciszka.

Apel Fatimski

W 100-lecie objawień fatimskich, także w raciąskiej parafii rozpoczęły się apele fatimskie. 13 maja
wierni zgromadzeni w kościele
przeżywali nabożeństwo z ogromnym wzruszeniem. Zgromadzeni
w świątyni, w trakcie nabożeństwa,
wzięli udział w procesji ze świecami
i figurą Matki Boskiej Fatimskiej.

Raciąż
się zazielenił
Msza święta zakończyła się apelem.
Nabożeństwa będą się odbywały co
miesiąc, 13 dnia każdego miesiąca,
do października włącznie.

timskiej. Do idei uczczenia 100-lecia
objawień fatimskich dołączyły się
także kolejne osoby wzbogacając figurę w feretron oraz postument.

Poczuć się jak w Fatimie

Spotkanie z Matką Boską
Fatimską

Na szczególny charakter apelu
wpłynął fakt, że na nabożeństwach
jest figura Matki Boskiej, która
przybyła do Raciąża wprost z Fatimy. Sprowadzona figura jest dokładnym odwzorowaniem Matki
Boskiej Fatimskiej, przy której modlą się pielgrzymi przybywający do
Fatimy (w Kaplicy Objawień)
Obecność figury w kościele możliwa jest dzięki wspólnemu działaniu
ks. Proboszcza i wiernych z naszej
parafii, którzy z własnych pieniędzy
pokryli koszty pielgrzymki, zakupu
oraz sprowadzenia Matki Boskiej Fa-

Uczestnicząc w apelu fatimskim
oraz w procesji możemy poczuć się jak
w Fatimie. Już niedługo, we wrześniu
z raciąskiej parafii wyruszy pielgrzymka
do Fatimy, żeby oddać hołd Matce Boskiej Fatimskiej i pomodlić się w Kaplicy Objawień. Na pielgrzymkę udaje się
53 pielgrzymów. Dodatkowo nasi parafianie zwiedzą Lizbonę, Batalhę, Alcobacę oraz udadzą się nad Ocean Atlantycki do miejscowości Nazare. Wyjazd
będzie miał przede wszystkim charakter pielgrzymkowy i modlitewny.
Redakcja

Aktywizacja – integracja – zmiana
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu jest partnerem w projekcie pn. „Aktywizacja-Integracja-Zmiana”.
Realizacja projektu wkroczyła
w kolejny etap.
Uczestnicy projektu zakończyli udział w Warsztacie Aktywności Zawodowej, w ramach którego
określili własne zainteresowania,
predyspozycje zawodowe, poznali
potrzeby lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy oraz zapoznali się z technikami przygotowania
dokumentów aplikacyjnych. Ponadto nasi kursanci uczestniczyli
w Warsztacie Kompetencji, na którym uczyli się sposobów prezentowania własnej osoby jak też zapoznali się z technikami komunikacji
werbalnej i niewerbalnej.

Każdy z uczestników skorzystał z sesji coachingowych mających na celu wspieranie ich w wypracowaniu kierunków życiowych,
w tym zawodowych jak też pomocy
w działaniach ukierunkowanych na
osiągnięcie założonych celów.
Ponadto 11-to osobowa grupa
uczestniczących w naszym projekcie zakończyła udział w komputerowym kursie ECDL BASE. Program kursu obejmował zagadnienia
z zakresu technik informatycznych
i komunikacyjnych; etyczno-prawnych aspektów użytkowania multimediów, wykorzystania narzędzi
i aplikacji internetowych, użytkowania komputerów i zarządzania plikami, tworzenia prezentacji
multimedialnych, przetwarzania
tekstów, arkuszy kalkulacyjnych.
W dniu 16.05.br został przeprowa-

dzony zewnętrzny egzamin w celu
certyfikacji nabytych umiejętności. Egzamin został przeprowadzony przez Centrum Egzaminacyjne
akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Wyniki
z przeprowadzonego egzaminu poznamy za kilka miesięcy.
W chwili obecnej rozpoczęły się
dwa kursy zawodowe: „Magazynier
z uprawnieniami na wózki widłowe” dla 3 osób oraz „Przedstawiciel
handlowy z prawem jazdy kat. B.”
dla 5 osób. W dalszej części realizacji projektu planujemy skierować
7 uczestników na staże zawodowe do lokalnych pracodawców jak
i będą kontynuowane spotkania terapeutyczne i integracyjne realizowane w ramach Akademii Rodziny.
Wiesława Czerwińska
Kierownik MOPS w Raciążu

Wiosna przyniosła wiele zmian
w naszym mieście Park Miejski przy
Urzędzie Miejskim zazielenił się na
nowo. I to nie tylko za sprawą pojawienia się liści na drzewach, ale przede
wszystkim dzięki pojawieniu się nowych. W kwietniu zasadzono kilkadziesiąt bylin w doniczkach, krzewów
oraz drzewek. Miejmy nadzieję, że
z każdym dniem nasze miasteczko będzie wyglądało coraz piękniej, a mieszkańcy Raciąża z większą chęcią będą
spędzać czas w naszym parku.

O tym, że wygląd miasta jest dla
Raciążan niezwykle istotny przekonaliśmy się w ostatni weekend maja.
Mieszkańcy naszego miasta chętnie
wzięli udział w akcji nasadzania
kwiatów. Wspólnie z przedstawicielami władz miejskich sadzili w niedzielne popołudnie roślinki ułożone w kształt herbu miasta. Kwiatki
ślicznie wyglądają, a powodem do
dumy jest bezinteresowna praca
członków naszego społeczeństwa.
Paulina Adamiak
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Stypendia Pomostowe
dla przyszłych studentów
„Stypendia Pomostowe”
to rozbudowany program
stypendialny oferujący
stypendia dla studentów
na I rok i dalsze lata studiów.
Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących
z niezamożnych rodzin, którzy chcą
studiować. W roku akademickim
2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości
500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
O stypendium na I rok studiów
może aplikować każdy maturzysta
2017, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:
1. zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną
z wymaganiami programu),
2. zostanie przyjęty w roku

akademickim 2017/2018 na I rok
dziennych studiów I stopnia, lub
I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych
w polskich publicznych uczelniach
akademickich,
3. mieszka na wsi lub w mieście
do 20 tys. mieszkańców,
4. pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę
nie przekracza kwoty określonej
w regulaminie programu),
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
1. pochodzi z rodziny byłego
pracownika PGR,
2. lub jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
3. lub jest członkiem rodziny
wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź
państwowego domu dziecka,

4. lub ma rekomendację lokalnej
organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Stypendium pomostowe na
I rok studiów wynosi 5000 zł i jest
wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku
stypendyści, którzy osiągnęli dobre
wyniki w nauce, mogą korzystać ze
stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną
uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do
składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017
r., do godziny 16.00.
Zapraszamy do zapoznania się
z zasadami i regulaminem programu „Stypendia Pomostowe”.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski,
Fundacja Wspomagania Wsi,
Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym
Agencji Nieruchomości Rolnych
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Iwona Wronkowska, instruktorka zajęć wokalnych w MCKSiR

Muzyka jest dla niej lekiem na całe zło
Śpiewa odkąd pamięta. Bez
muzyki nie wyobraża sobie życia. Na swoim koncie ma wiele
sukcesów wokalnych, była m.in.
półfinalistką programu muzycznego „Shibuya” emitowanego
na Vivie. Laureatka wielu konkursów wokalnych i festiwali,
w tym ogólnopolskich, takich
jak np. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej im. Jana
Wojdaka w Krakowie. Wokalistka zespołu „Wexel” oraz kościelnego zespołu „Skrzydła” w Raciążu. Śpiewa również w chórze
miejskim w Raciążu.
Od października ubiegłego roku
prowadzi indywidualne zajęcia wokalne w Miejskim Centrum Kultury w Raciążu, które odbywają się
codziennie. – Każdy z 20 uczestników ma zajęcia raz w tygodniu po 45
minut. Przed konkursami oczywiście spotykamy się częściej. Jest grupa przedszkolna, grupa I-III, grupa
IV-VI, gimnazjum, a także osoby
dorosłe. Każda z tych grup uczy się
piosenek dopasowanych do własnych
możliwości. Najlepiej zacząć naukę
śpiewu od najmłodszych lat, to jest
gwarancją sukcesu w przyszłości –
radzi Iwona.
To co robi na zajęciach, robi
z pasji do muzyki, nie tylko uczy
śpiewu, ale tymi dziećmi spełnia
własne marzenia, chce być dla nich
takim nauczycielem, jakiego sama
zawsze chciała mieć. Niestety, kiedy Iwona była małym dzieckiem
nie było nikogo, kto by stwarzał
jej możliwości rozwoju, jakie mają
obecnie uczestnicy zajęć w MCKSiR. – Cieszę się, że mogę służyć własnym doświadczeniem, posyłać ich
na różne ogólnopolskie konkursy, na
które sama chciałam jeździć będąc
dzieckiem, ale nie miałam możliwości i osoby, która podpowiedziałaby
jak to zrobić – mówi. – Ja już wiem
i służę doświadczeniem, wszystkie
konkursy, festiwale, obozy muzyczne
znajduję dla nich sama w internecie.
Dzieci uczą się na konkursach od innych wykonawców, obserwując ich
zachowania i umiejętności na scenie.
Daje im to jeszcze więcej motywacji
do pracy – dodaje.

Uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych przez Iwonę Wronkowską
osiągają sukcesy w konkursach wokalnych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Konkurs ogólnopolski „O Złotą Nutkę” VII Festiwal piosenki
w Grójeckim Ośrodku Kultury
I miejsce – Amelia Marciniak
II miejsce – Nadia Cybulska
Ogólnopolski konkurs „Wygraj Sukces”. W I etapie eliminacji wzięło
udział 2,5 tysiąca osób. Eliminacje odbywały się w 54 miastach. Nasza grupa z Raciąża rywalizowała w Płocku.
Spośród 90 osób, zakwalifikowało się
10, w tym nasze 2 dziewczynki (Nadia Cybulska, Aleksandra Osiecka). Na
kolejnym etapie w Brodnicy Aleksandrze Osieckiej udało się zakwalifikować do finału w Tarnobrzegu. Nadia
Cybulska nie wzięła udziału w tym
etapie z powodu choroby.
Iwona Wronkowska z uczestnikami zajęć woklanych. Od lewej DominikaWójcik, Gabrysia Koszela, Marcelina Chyczewska, Maja Klan,
Nadia Cybulska, Amelia Marciniak.

Muzyczne początki

Iwona Wronkowska śpiewa od
zawsze. Jednak pierwsze sukcesy
osiągała w konkursach recytatorskich. Umiejętności aktorskie, które zdobyła w szkole podstawowej
pomogły jej później w zdobywaniu
umiejętności muzycznych, gdzie
ważny jest kontakt z publicznością.
Magnetyzm. Przyciągnięcie uwagi
widza. W szkole nauczyciele zauważyli jej talent muzyczny i zachęcali
ją do udziału w konkursach wokalnych. Śpiewu tak na dobre zaczęła
uczyć się w dopiero w liceum. Nauczyciel muzyki przyjechał wtedy
z prośbą do jej mamy, żeby zapisała
Iwonę do szkoły muzycznej na wydział wokalny. Jego zdaniem szkoda
byłoby zmarnować tak wielki talent.
– Uczęszczałam do Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku na wydziale
wokalnym. Bez muzyki nie wyobrażam sobie życia. Muzyka jest lekiem
na złość, wprawia mnie w dobry
humor. Gdy mam zły dzień siadam
i śpiewam. – mówi.

Rozśpiewana rodzina

W rodzinie Iwony prawie każdy jest uzdolniony muzycznie. –
Moje dzieci są jeszcze małe (3 i 4
lata – przyp. red.), ale mają słuch

muzyczny i poczucie rytmu. Jest
jednak za wcześnie żeby ich uczyć
śpiewu. Mogą mieć inne pasje, nie
chcę ich do niczego zmuszać – mówi
– chociaż nie ukrywam, że byłoby miło gdyby poszły w moje ślady.
Mąż Iwony, Robert, śpiewa i gra
na instrumentach. Razem tworzą
zgrany zespół zarówno w życiu
jak i w pracy. Poznali się w zespole
i dzielą wspólną pasję do muzyki.
Iwona ma dwanaście lat młodszą
siostrę, Aleksandrę, która posiada
na swoim koncie bardzo dużo sukcesów wokalnych, chociaż jest dopiero w gimnazjum. Ola również,
podobnie jak kiedyś Iwona, uczęszcza do Szkoły Muzycznej w Płocku.
Pozostałe starsze rodzeństwo nie
wykazało takich zdolności, mimo
że predyspozycje do tego mieli. –
Jeśli chodzi o poprzednie pokolenia
to raczej rodzina mamy była umuzykalniona. Wujek grał na akordeonie. Mama ma słuch muzyczny.
Jednak nie zajmowali się muzyką
zawodowo, raczej dla przyjemności.
Dopiero ja i teraz moja młodsza siostra,
która bardzo często uczestniczy w imprezach odbywających się w MCKSiR.
Powiedziała bym nawet, że Ola pierwsza się tu pojawiła, a później ja zaczęłam uczyć śpiewu w Raciążu – dodaje.

Lato w mieście
Już wkrótce zacznie się lato! Wraz
z nim przyjdą wakacje – czas beztroski i odpoczynku. Dzieci i młodzież
będą miały wolne dni. Jednak nie
oznacza to dla nich nudy. MCKSiR,
miasto Raciąż, gmina Raciąż, Klub
„Błękitni” oraz MKRPA przygotowało mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy na warsztaty ma-

larskie, turnieje piłkarskie, konkursy,
zabawy i gry podwórkowe, zajęcia
historyczne w terenie – gry miejskie
i treningi sportowe. Także dorośli
znajdą coś dla siebie. Odbędzie się
kilka ciekawych imprez i wydarzeń.
Czeka nas rajd rowerowy, jarmark,
karawana – wędrujący festiwal sztuki,
piknik rodziny i wiele innych atrakcji.

Szukajcie informacji na profilu facebook’owym Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz plakatów na mieście.
Nabór na zajęcia w MCKSiR
trwa do 23 czerwca – dzieci powyżej 7 lat! Liczba miejsc ograniczona!
Paulina Adamiak

Plany na przyszłość

Śpiewa w zespole i nadal chciałaby to robić. Marzy o tym, żeby
nagrać i wydać swój autorski singiel. Pisze, komponuje. Do tej pory
napisała trzy teksty, do których
robi akompaniament na fortepianie. Kto wie może niebawem usłyszymy jej piosenki? Bardzo byśmy
tego chcieli.
Marianna Góralska
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Przegląd Piosenki w Radzanowie
„Klekot 2017”
I miejsce – Weronika Pająk
II miejsce – Amelia Marciniak
Wyróżnienie w kategorii 4-6:
Sandra Malinowska, Lilianna Sadowska,
w kategorii 1-3: zespół „Sweet eye”.
II Przegląd Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej w Raciążu 2017
II miejsce – Nadia Cybulska
III miejsce – Amelia Marciniak
Wyróżnienie: Gabrysia Koszela,
Dominika Wójcik
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Festiwal ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego
Międzynarodowy Festiwal ks.
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego rozpoczął się w piątek
12 maja i zakończył w niedzielę
14 maja. Główni Organizatorzy, czyli Academia Europaea
Sarbieviana, Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Urząd Gminy
w Baboszewie i Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, zadbali o to, aby osoby uczestniczące w festiwalu, w ciągu tych
trzech dni w pełni oddały się
poezji i kulturze.
Festiwal rozpoczął się w kilku
miejscach – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza
w Płońsku, odbyło się spotkanie autorskie pod tytułem „Trzy pochówki
ks. Macieja Sarbiewskiego” przeprowadzone przez miłośnika historii
pana Stefana Świetliczko z Warszawy. W tym samym czasie w gimnazjach w Baboszewie i Polesiu przeprowadzono spotkania z młodzieżą,
podczas których pan Jacek Wegner
przedstawił M.K. Sarbiewskiego,
jako prekursora noblistów polskich,
a pani Irena Duchowska opowiadała o Polakach na Żmudzi.
Uroczysta Inauguracja Festiwalu, którą poprowadził aktor Maciej

Gąsiorek, rozpoczęła się wieczorem w Miejskim Centrum Kultury
w Płońsku. Zgromadzeni uczestnicy, pośród których byli pisarze
i uczeni z Polski i zagranicy, parlamentarzyści, władze miasta i powiatu płońskiego, podczas części
oficjalnej uroczystości wysłuchali
poezji w wykonaniu poetów startujących w XIII
Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim „O Laur
Sarbiewskiego”. W tym roku
przeprowadzony
on był w dwóch
językach – polskim i łacińskim.
Pan
Krzysztof
Martwicki
z Płońska zajął
pierwsze miejsce
w kategorii poezji polskojęzycznej, natomiast za
utwór w łacinie nagrodę główną
odebrał Pan Jonathan Geiger z Heidelbergu.
Po części oficjalnej odbył się
koncert „Nierówni” Mietka Szcześniaka z zespołem, a o godzinie 21

rozpoczęła się Noc Poetów połączona z koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
w Płońsku.
W sobotę już o 9 rano wszyscy zaproszeni goście, wyjechali
z „Dworku na Mazowszu” do Opi-

nogóry. Tam zwiedzali Muzeum
Romantyzmu, uczestniczyli w sesji
naukowej, z tematem przewodnim:
„Między barokiem a romantyzmem
polskim”. Kolejno wszyscy zaproszeni goście przejechali do Powiato-

wego Centrum Kultury i Sztuki im.
M. Konopnickiej w Ciechanowie na
rozstrzygniecie VIII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego”.
Wysłuchali również koncertu Chopinowskiego w wykonaniu młodych
pianistów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. S. Moniuszki
w Ciechanowie
Trzeci i ostatni dzień Festiwalu ks. M. Sarbiewskiego rozpoczął
się w Szkole Podstawowej
im.
ks. M. Sarbiewskiego w Sarbiewie. Uroczystość
rozpoczęła
się
XIII Konkursem
Krasomówczym
dla
Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”, gdzie
pierwsze miejsce
jury w składzie
prof. Janusz Rohoziński (przewodniczący jury), p.
Teresa Kaczorowska, p. Bogumiła Umińska, o. Krzysztof Dorosz,
przyznało Bartoszowi Ziółkowskiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. Rozstrzygnięto

również XI Konkurs Recytatorski
dla uczniów szkół podstawowych
z gminy Baboszewo, gdzie pierwsze miejsce zajęły ex aequo Julia
Górska (SP w Sarbiewie) oraz Katarzyna Ligocka (SP w Baboszewie). Następnie uczestnicy festiwalu przeszli do kościoła parafialnego
pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sarbiewie. Po mszy rozpoczął się piknik, podczas którego
odbyło się widowisko historyczne
osadzone w realiach XVII wieku,
z udziałem grupy rekonstrukcyjnej
Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej. Uczestnicy pikniku oglądali prezentację tańców renesansowych i dworskich. W turnieju szabli
udział brali szlachcice i szlachcianki. Był pokaz musztry i exercunku z prezentacją broni. Na koniec
Bractwo przeprowadziło staropolski jarmark próżności, polegający
na zabawach plebejskich takich jak
bieg do dzbana, pogoń Tatarzyna
czy tor łuczniczy z nauką strzelania z łuków historycznych. Piknik
zakończył się w godzinach popołudniowych a wraz z nim, końcowi dobiegł również festiwal. Mamy
nadzieję, że każdy z uczestników
w ciągu tych trzech dni znalazł coś
ciekawego dla siebie.
Redakcja

9

Raciąż – rozmaitości

,,Puls Raciąża” nr 5 (64) 2017

Świętowaliśmy 3 maja
Dzień uchwalenia konstytucji
3 maja jest ważnym świętem
narodowym dla Polaków. To
pamiątka wielkiego osiągnięcia
naszego narodu. Także mieszkańcy Raciąża wzięli udział
w uroczystościach upamiętniających ten szczególny dzień
3 maja 1791 uchwalono
pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Miała ona
ogromne znaczenie polityczne
i gospodarcze dla Polski. Racią-

żanie z godnością i w sposób honorowy czczą ten dzień. Obchody rozpoczęły się od uroczystej
mszy św w intencji pomyślności
ojczyzny. Podczas nabożeństwa
uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu przedstawili
okolicznościową akademię.
Następnie – jak co roku
w Raciążu 3 maja – przedstawiciele władz, organizacji, stowarzyszeń oraz mieszkańcy naszego
miasta, spotkali się przy Pomniku Pamięci Narodowej. Raciążanie gromadzą się w tym miejscu

kilka razy w roku, aby wspólnie
w godny i uroczysty sposób uczcić
istotne dla naszego kraju i narodu
rocznice. Jedną z takich ważnych
uroczystości obchodziliśmy właśnie 3 maja – 226 rocznicę ustanowienia Konstytucji. Pod pomnikiem złożone zostały wieńce
w biało-czerwonych barwach,
orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej zagrała hymn państwowy,
a burmistrz miasta wygłosił przemówienie, w którym przypomniał
istotę i znaczenie tego ważnego wydażenia. Podkreślił jak ważne jest

wspólne działanie oraz jednoczenie
się narodu. Wspominał, że wznoszenie się ponad podziałami i zgoda
dla osiągnięcia wyższych celów pozwolą osiągnąć sukces. Tylko razem

i poprzez wspólne działanie możemy osiągnąć więcej. Ten historyczny dla Polski dzień ma nam przypominać ile zależy od nas samych.
Paulina Adamiak

Ryk silników i muzyka country
w centrum miasta
Wszystkie drogi prowadziły
podczas pikniku na otwarcie sezonu motocyklowwego
do centrum Raciąża. Na placu przed Urzędem Miejskim
w Raciążu można było podziwiać wspaniałe maszyny, posłuchać dobrej muzyki i przy
okazji pomóc innym...
Piknik został zorganizowany
prze Klub Motocyklowy Cavalcade przy wsparciu i zaangażowaniu Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego oraz Gminy Miasto Raciąż. Tego dnia warkot silników słychać było już z daleka.
A na scenie wystąpił zespół country Koltersi z Cezarym Makiewiczem na czele. W trakcie pikniku
można było się zapisać do bazy
dawców szpiku, wielu uczestników
wydarzenia skorzystało z możliwości pomocy innym.

Setki motorów

7 maja na fanów motocykli czekała nie lada gratka. Przez miasto przejechało w paradzie około
300 motocykli. Mieszkańcy miasta
z podziwem przyglądali się różnorodnym pojazdom. Następnie przejechali przez okoliczne wioski, by
wrócić do centrum miasta, gdzie
uczestnicy pikniku mogli przyjrzeć
im się z bliska. Mogliśmy podziwiać
także zabytkowe pojazdy uczestników imprezy.

Jazda bez trzymanki

Ogromne emocje wzbudził
występ Leo Stunt’a. Pokaz jazdy
na Quadzie przyciągnął wielu widzów. Jazda na dwóch kołach, na
stojąco czy tyłem budziła podziw

i zaskoczenie. Widzowie nagradzali oklaskami występ mężczyzny.
Także niektórzy uczestnicy imprezy mieli okazję jeździć na Quadzie
z mistrzem.

Muzyka country
na raciąskiej scenie

Głównym punktem pikniku był
występ zespołu country – Koltersów. Dzwięki gitary wprowadziły
mieszkańców Raciąża w błogi, relaksujący nastrój. Nucili i kołysali
się w rytm muzyki. Jeden z członków zespołu – Paweł Szustkiewicz
jest Raciążaninem, toteż radość
i emocje z koncertu były większe.
– Koncert w Raciążu był takim powrotem do Mekki. Przygodę z muzyką zacząłem w 1986/87
w świeżo wyremontowanej kawiarni była próba, ja biegałem wówczas
po parku i zostałem zaproszony na
próbę kolegi. Chłopaki zaproponowali, żebym zagrał coś na basie

– stwierdziłem, że nie umiem, ale
spróbowałem i tak zostało do dzisiaj. Do zespołu Czarka Makiewicza zostałem złowiony po koncercie zespołu Epidemia. Był to 1997
rok, po debiucie piosenki “Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa” –
Zbyszek z Czarkiem zakładli zespół
i dołączyłem do nich. Wielokrotnie
już grałem na Pikniku Country –
zawsze miło wspominam występy
na tej imprezie. Wiele osób przyjeżdza tam żeby pospacerować, poczuć klimat, nie koniecznie nawet
na koncerty. Najmilsze w tej imprezie jest to że zawsze spotykam
jakieś znajome twarze z naszego
miasteczka, cieszę się, że mieszkańcy Raciąża pojawiają się w Mrągowie. I dzisiejsza impreza w Raciążu
łączy w pewnym sensie te dwa wydarzenia – poprzez pasję ludzi do
motocykli i muzyki contry. Otwarcie Sezonu robi ogromne wrażenie – mnóstwo motocykli w centrum miasta. Raciąż przez lata
zmienił się niesamowicie. Można
przyjechać – jest na czym zagrać
– warunki są można rzec światowe. Jednak najważniejsze jest by
znaleźć czas na próby i kształcenie swoich umiejętności. Bardzo
ważna jest pasja, jednak bez ciężkiej pracy droga do sukcesu jest
dość długa. Moja pasja stała się
drogą życia. Korzystając z okazji
chciałbym pozdrowić wszystkich
przyjaciół, kolegów i znajomych
z młodych lat. Rzadko bywam, ale
nawet spotykając się po latach wydaje się, jakbyśmy nie widzieli się
tylko chwilę i to jest wspaniałe. –
powiedział nam po koncercie Paweł Szustkiewicz, Raciążanin, basista z Koltersów.
Paulina Adamiak

reklama
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Kolejny Wyścig kolarski w Baboszewie
Tradycją naszej gminy stał się
Międzynarodowy Wyścig Kolarski o memoriał Andrzeja
Trochanowskiego, który
w Baboszewie odbywa się zawsze 1 maja. Tym razem był to
już jedenasty wyścig. W tym roku
zgromadził dużą publiczność.
Organizatorzy, czyli pan Marcin Wasiołek ze strony Mazovia
Team i pan Piotr Lipiński ze strony Gminy Baboszewo, muszą mieć,
zdaje się „specjalne względy na górze”, ponieważ dzień przed wyścigiem, jak również dzień po wyścigu
padał deszcz i pogoda była bardzo
niesprzyjająca. Jednakże w dzień
imprezy nad Baboszewem rozeszły
się deszczowe ciemne chmury, wzeszło słońce, i choć termometry nie
wskazywały wysokiej temperatury,
dzień mimo wszystko był bardzo
przyjemny. Dzięki temu zarówno
zawodnicy, jak i mieszkańcy mogli
celebrować nasze lokalne święto.
O godzinie 13.30 odbył się
start ostry wyścigu. Poprzedzony
był przemarszem Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP

w Sierpcu pod batutą Michała
Głowackiego i towarzyszących im
mażoretek, oraz dostojnym przejazdem motocyklistów. Starterem
honorowym wyścigu głównego
był pan Jarosław Felczak, który
wylicytował prawo do wystrzału podczas lutowego balu charytatywnego,
zorganizowanego
na rzecz chorej uczennicy szkoły
z Baboszewa Julii Kulpy.

W tym roku w wyścigu wzięło
udział 15 grup zawodowych, spośród
których były ekipy z Polski, ale także
z Ukrainy, Czech i Białorusi. Pierwsze
miejsce zajął Czech z klubu ELKOV
– AUTHOR CYCLING TEAM, Alois
KANKOVSKY, któremu baboszewski
wyścig widocznie bardzo odpowiada,
ponieważ w zeszłym roku również
był najszybszy. W tym roku trasę 168
kilometrów, podzieloną na 8 odcinków po 21 kilometrów, przejechał

z czasem 03:55:35. Trasa rozpoczynała się w Baboszewie, skąd kolarze
jechali w kierunku Lutomierzyna,
następnie do Cywin-Dyngun, przez
Bożewo, Kowale i Brzeście. Przejazd
zawodników jak zwykle wywoływał
niezwykłe emocje. Asysta samochodów i motorów policyjnych, karetki
oraz wozów technicznych a także pogłos jadących z dużą prędkością kolarzy, sprawiał, że wychodzący do trasy
mieszkańcy, bili brawo.
Poza wyścigiem odbywały się
występy dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej w Baboszewie z udziałem Klubu Tańca Love to Dance,
Akademii Dobra, Ogniska Artystycznego GAMA. Na scenie zobaczyliśmy również dzieci z Przedszkola
w Baboszewie, Szkoły Muzyki i Tańca NUTKA z Płońska oraz występy
zespołów WooW, Neverland. Zespół
Szkół w Płońsku zorganizował pokaz
fryzur i mody ślubnej, a Nadleśnictwo Płońsk tradycyjnie rozdawało
sadzonki drzew. Po dojechaniu kolarzy na metę, rozpoczęła się dekoracja
zwycięzców. Cała impreza zakończyła
się późnym wieczorem.
Monika Ciska
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Dzień Dawcy Szpiku
P

odczas II Charytatywnego
Turnieju Piłkarskiego
o Puchar AKADEMII
DOBRA, który odbędzie się
w Baboszewie 4 czerwca, zorganizowany zostanie również
Dzień Dawcy Szpiku Fundacji
DKMS (Baza Dawców Komórek
Macierzystych Polska).
Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku, jako niezależna
organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku
w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 8 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 milion potencjalnych Dawców. Misją
Fundacji jest znalezienie Dawcy dla
każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub
komórek macierzystych. W Polsce,
co godzinę ktoś dowiaduje się, że
ma białaczkę, czyli nowotwór krwi.
Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez
względu na wiek – każdy może zachorować. Na całym świecie, co 35
sekund zostaje u kogoś zdiagnozowany nowotwór krwi, a co 10 minut
odbiera on komuś życie. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla
wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub
komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. W przypadku,
gdy nie pomagają konwencjonalne
metody, takie jak chemioterapia czy
naświetlanie, jedynym wyjściem
pozostaje przeszczepienie komórek macierzystych. Jedynie 25%
Pacjentów znajduje „bliźniaka genetycznego” w rodzinie, pozostałe
75% zdanych jest na Dawców niespokrewnionych. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,1 milion
Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, z czego w bazie

Fundacji DKMS ponad 1 milion.
Na całym świecie zarejestrowanych
jest ponad 30 milionów potencjalnych Dawców. Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego jest
bardzo trudne, jak szukanie igły
w stogu siana. Dla wielu Pacjentów wciąż nie można znaleźć osoby,
która mogłaby uratować ich życie.
Prawdopodobieństwo
znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi
1:20 000, a nawet 1:kilku milionów.
To właśnie sprawia, że poszukiwania są tak trudne. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców,
tym większa szansa na znalezienie
genetycznego bliźniaka. Aby mogło dojść do przeszczepienia, cechy
tkanki Pacjenta i Dawcy muszą wykazywać niemalże 100-procentową
zgodność. Wystarczy trochę szczęścia, aby jako Dawca komórek macierzystych podarować szansę na
nowe życie osobie chorej na nowotwór krwi.
Procedura zarejestrowania się
w bazie dawców szpiku nie jest wcale skomplikowana. Wystarczy wypełnić formularz i pobrać wymaz
z błony śluzowej policzka, za pomocą specjalnych pałeczek. To wszystko
będzie dostępne podczas organizowanego Dnia Dawcy w Baboszewie,
w namiocie Gminy Baboszewo, usytuowanym przy boisku Orlik. Osoby wyznaczone, jako wolontariusze
DMKS przekażą zebrane materiały
do Fundacji, gdzie po przebadaniu
materiału genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, Fundacja
wysyła potwierdzenie rejestracji oraz
kartę Dawcy. Cały proces rejestracyjny trwa około 2-3 miesięcy. Serdecznie zachęcamy do zarejestrowania
się w bazie dawców, ponieważ może
się okazać, że ktoś z nas może uratować osobie umierającej życie.
Monika Ciska
Źródło: DMKS
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Majówka w rytmach disco!
Raciąż stał się regionalną stolicą muzyki tanecznej. Na największej w powiecie płońskim imprezie wystąpiły
zespoły Disco Polo, które bawiły kilkutysięczną publiczność. Śpiewom i tańcom przy piosenkach nie było końca.
Nawet silny wiatr nie miał znaczenia
i nie przeszkodził uczestnikom w dobrej zabawie.
2 maja Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego przy współpracy z Miastem Raciąż
i Gminą Raciąż zorganizowało po raz drugi
w naszym mieście majówkę w rytmach disco. Na mieszkańców Raciąża i okolic czekała tego dnia moc atrakcji. Od rana można było śledzić zmagania kolarskie oraz
brać udział w grach i animacjach związa-

nych z obchodami Dnia Flagi. Ponadto na
scenie prezentowały się dzieci i młodzież
– uczestnicy zajęć wokalnych i tanecznych
z Miejskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji.

Tanecznie z piosenką na ustach

Po uroczystej dekoracji zwycięzców 18
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Mem. Romana Siemińskiego rozpoczął
się II Festiwal Muzyki Tanecznej w Raciążu pn. Majówka 2017. Jak pierwszy na raciąskiej scenie wystąpił zespół Elixir, następnie w klimaty disco – polo zabrały nas
zespoły The Brothers, Spontan czy CamaSutra. Do tańca przy swoich największych
hitach zaprosił zespół MIG, który utworami „Nie ma mocnych na Mariolę”, „Miód
malina” czy „Wymarzona” rozgrzał publikę. Jako ostatnia gwiazda na scenie wystą-

pił Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
Piosenkę „Przez twe oczy zielone” śpiewał
prawie każdy uczestnik Majówki. Po koncertach „na żywo” uczestnicy imprezy bawili się i tańczyli przy muzyce przygotowanej przez dj-a Tuk Muz.

Widzimy się już za rok!

Impreza po raz kolejny przypadła
uczestnikom do gustu. Jest to wydarzenie
na sporą skalę, ma charakter nie tylko lokalny, ale i regionalny. Muzyka taneczna
przyciąga największe grono odbiorców.
Na imprezę przybyli uczestnicy w każdym
wieku, od maluchów po seniorów i każdy
bawił się doskonale. Organizatorzy Majówki 2017 są bardzo zadowoleni z tak
licznej publiczności i zapowiadają kolejne
edycje imprezy.
Paulina Adamiak

Memoriał Romana Siemińskiego
18 Międzynarodowy Wyścig
Kolarski Mem. Romana Siemińskiego odbył się po raz czwarty
w Raciążu. W wyścigu wystartowało 5 zespołów zagranicznych
z Czech, Białorusi, Niemiec,
Ukrainy i Słowacji oraz wszystkie zawodowe i amatorskie grupy, kluby z Polski.
Jedną z atrakcji 2 maja był wyścig kolarski zorganizowany przez
Klub Kolarski „Legia 1928” przy
współpracy z Raciąskim Centrum Kultury, Miastem Raciąż
oraz Gminą Raciąż. Dyrektorem
wyścigu był Marcin Wasiołek.
Wczesnym rankiem rozpoczęły
się zmagania amatorów, w których
udział wzięli także mieszkańcy
Raciąża. Jednak prawdziwe emocje przyniosły zawody profesjonalistów. Wyścig zakończył się bowiem niespodziewanie, do mety
dotarli najwytrwalsi.

Polkowice), a trzeci Vojtech Hacecky
(Elkov Author). Puchary zwycięskiej
trójce wręczyli: Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski, Wójt Gminy
Raciąż Ryszard Giszczak i Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Artur Adamski.

Kolarze ścigający się w 18. Memoriale Romana Siemińskiego mieli do pokonania 174,6km rozłożone
na dziewięć rund wokół Raciąża po
19,4 km każda. Na liście startowej
znalazło się 117 zawodników, jednak
wyścig ukończyło tylko 17 zawodników. Silny wiatr na trasie wyścigu

zapewnił ciekawe zmagania. Trasa
była dość wymagająca a trudne warunki zweryfikowały kondycję kolarzy. Zwycięzcą został czeski sprinter po zaciętym finiszu 10-osobowej
grupy. Wygrana trafiła w ręce Aloisa
Kankovsky’ego (Elkov Author). Drugi był Alan Banaszek (CCC Sprandi

Mamy nadzieję, że Klub kolarski “Legia 1928” jeszcze nie raz
zorganizuje zawody w naszym
mieście. Widać bowiem, że cieszą
się one coraz większym zainteresowaniem mieszkańców oraz budzą
niezwykłe emocje.
Paulina Adamiak
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Od lewej: Artur Adamski, Zdzisław Kruszyński, Mariusz Godlewski, Elżbieta Jabłonowska, Katarzyna Rólka, Jolanta
Smykowska, Florian Kohut, Dorota Pogorzelska, Stanisław Prokopczyk,.
Poniżej: Wojciech Adam Witkowski i Anna Górecka.

II Plener Malarski
„Raciąż Pędzlem Malowany”
W dniach 15 – 20 maja odbyła
się druga edycja wydarzenia
pn. „Raciąż pędzlem malowany”. Podobnie jak w ubiegłym
roku na plener malarski przyjechali do nas mistrzowie pędzla
z regionu oraz innych zakątków
Polski. Była to wspaniała okazja
by zobaczyć twórców przy pracy w naszym mieście, z czego
Raciążanie chętnie korzystali.
Przez te dni artyści przenosili na
płótno najciekawsze miejsca Raciąża. Namalowane zostały m.in. kościół,
park miejski, strażnica OSP, ulice: Kilińskiego, Wolności, Pl. A. Mickiewicza.
Malarze chętnie udawali się na tereny
za miastem, gdzie czerpali wenę z łona
natury i dzięki temu powstały niesamowite pejzaże. Obrazy były wykonane
różnymi technikami, głównie były to
oleje, ale nie zabrakło też akwareli i pasteli. Malarze stworzyli dzieła w stylu
impresjonistycznym i współczesnym.

Artyści z całej Polski

Organizatorem II pleneru malarskiego było Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Komisarzem
pleneru, już po raz drugi była Katarzyna Rólka. Patronatem zaś objął Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski. Patronat medialny sprawował
Puls Raciąża. W plenerze wzięli udział
doświadczeni mistrzowie pędzla:
– Florian Kohut (Rudzica)
– Stanisław Prokopczyk (Warszawa)
– Elżbieta Jabłonowska (Ciechanów)
– Wojciech Adam Witkowski
(Sierpc)
– Jolanta Smykowska (Sierpc)
– Dorota Pogorzelska (Gołotczyzna)
– Zdzisław Kruszyński (Mława)
– Anna Górecka (Sierpc).

Podejrzeć malarzy przy pracy

Tak jak w zeszłym roku, w trakcie pleneru Raciążanie mogli przyjść

i porozmawiać z artystami podczas pracy. Wielu z nich kilkukrotnie wracało by obserwować postęp
prac. – Plener malarski w Raciążu
bardzo pozytywnie mnie zaskoczył.
Jest bardzo fajnie i miło. Panuje fantastyczna atmosfera zarówno w naszym gronie malarskim jak i całym
miasteczku. Mieszkańcy często przychodzą by obserwować nas przy
pracy, co jest niezwykle sympatyczne – mówiła artystka Anna Górecka. W ramach pleneru odbyły się
też warsztaty malarskie dla dzieci
i młodzieży. Zaś
przedostatniego
dnia pleneru odbyło się otwarte
spotkanie z artystami podczas którego, można było
porozmawiać, złożyć zamówienia
na obrazy i zobaczyć efekty pracy malarzy. Jeden
z malarzy zaskoczył zarówno organizatorów, jak
również
mieszkańców naszego miasta poza
ogromnym talentem malarski pochwalił się także talentem wokalnym. W czwartkowy poranek mogliśmy posłuchać pięknego głosu
Stanisław Prokopczyka w parku
miejskim. Publiczność z zainteresowaniem i ogromnymi emocjami
słuchała kilkuminutowego koncertu. Wrażeniami z pleneru podzieli się z nami także mistrz pędzla
z Rudzicy Florian Kohut – Plener
był bardzo ciekawy, najważniejsze,
że dopisała pogoda. Urokliwe miejsce, a przede wszystkim ryneczek.
Wspaniali ludzie, zainteresowanie
naszą twórczością było ogromne.
Nawet wieczorami byłem zatrzymywany przez mieszkańców, którzy do-

pytywali, czy będę jeszcze malował.
Jestem pod ogromnym wrażeniem.
Bardzo dobrze zorganizowany plener, podziękowania należą się komisarz pleneru i dyrektorowi MCKSiR.
W Raciążu jestem pierwszy raz, wydaje mi się, że stworzyłem fajne obrazy. Cieszę się, że miałem okazję wziąć
udział w plenerze. Pierwsze wrażenie
zawsze najlepsze i wydaje mi się, że
właśnie pierwszego dnia stworzyłem
najlepszy obraz, kiedy spojrzenie na
wasze miasteczko było jeszcze świeże.

Emocje ukazane w obrazach

Zorganizowane w Raciążu po
raz drugi wydarzenie można uznać
za niezwykle udane. Pogoda dopisała, atmosfera podczas tegorocznego
pleneru była niezwykle miła, a sam
plener wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Jak mówiła
komisarz pleneru malarskiego Katarzyna Rólka – Tegoroczny II plener
malarski przeprowadzony w Raciążu wypadł nadzwyczajnie. Dlaczego?
Gdyż poziom malarski jaki reprezentowali malarze był na wysokim poziomie artystycznym. Dobrym przykładem będą biorący w nim udział
malarze. Celem malarzy było uchwycenie ziemi raciąskiej na płótnie, tak
jak oni to widzą w swojej wyobraźni.

Wykonane obrazy emanują niezwykłą barwą, gdyż właśnie kolor ważny
jest dla impresjonistów, którzy gościli
na plenerze w Raciążu. Impresjoniści
cenią plenery, bo to rodzaj malarstwa
wykonywanego na wolnym powietrzu.
Prace wykonane np. na dużych formatach mają tę zaletę, że pozwalają cieszyć się piękną przestrzenią i oddają
wrażenie zjawiskowości. Podczas tegorocznego pleneru malarzom sprzyjała dodatkowo słoneczna pogoda co
jest bardzo ważne. Powstało wiele ciekawych i pięknych
obrazów,
zarówno architektura jak
i pejzaże. Wszyscy
artyści zostali bardzo ciepło przyjęci
przez organizatorów MCKSiR w Raciążu, dyrektora powyższej placówki
– Artura Adamskiego i władze miasta za co w imieniu
wszystkich malarzy
serdecznie dziękuję.
Cieszy mnie fakt, że
miasto Raciąż tak
rozkwita kulturalnie
w sztukę malarską i że te plenery wpisały się właśnie do kalendarza imprez.
Artyści mieli możliwość nawiązania przyjacielskich relacji,
wymiany doświadczeń, doskonalenia własnego warsztatu. Od rana
do wieczora poświęcali się pracy
twórczej, a inspiracji nie brakowało. Mamy nadzieję, że za rok uda
się zorganizować kolejną edycję
wydarzenia, a emocje i wrażenia
będą jeszcze większe. Organizator
pleneru jest bardzo zadowolony
z jego efektów i zapowiada kolejne
edycje: – Plener malarski w naszym
mieście zorganizowaliśmy po raz
drugi. Zeszłoroczna edycja przypadła do gustu mieszkańcom Raciąża,
często przyglądali się oni malarzom

przy pracy oraz wracali każdego
dnia by sprawdzać postępy prac. To
właśnie w odpowiedzi na potrzeby
Raciążan zorganizowaliśmy plener po raz drugi, ponadto zagwarantowaliśmy możliwość spotkania
się z malarzami, by każdy chętny
mieszkaniec mógł złożyć indywidualne zamówienie na obraz. Po
raz kolejny przyjechali do Raciąża
wybitni artyści. To niezwykle ważne, że zechcieli wrócić do nas malarze z zeszłego roku – co świadczy,
że atmosfera naszego miasteczka
przypadła im do gustu. Pojawili
się również nowi artyści, co wprowadziło świeżość i ożywienie. Miło
nam było gościć zarówno jednych,
jak i drugich. Ważne jest dla nas to,
że raciąski plener cieszy się dobrymi opiniami wśród mistrzów pędzla. Wielu z nich twierdziło, że przyciąga atmosfera panująca w naszym
miasteczku, zachwycała ich także,
jak sami określali, unikatowa zabudowa miejska. Najbardziej jednak zadowolony jestem z zaangażowania i zainteresowania plenerem
przez naszych mieszkańców. To niezwykle ważne, że z entuzjazmem
przyjmują naszą ofertę kulturalną,
bo to właśnie z myślą o nich ją tworzymy. Efekt końcowy prac podziwiać będziemy mogli w październiku, podczas wystawy poplenerowej,
na którą już dziś serdecznie zapraszam mieszkańców naszego miasta
– powiedział Artur Adamski.
Na wystawie poplenerowej
zostaną zaprezentowane obrazy wszystkich malarzy. Zostanie
ona zorganizowana jesienią – najprawdopodobniej w październiku.
O szczegółach wernisażu będziemy informować na bieżąco na Facebooku, organizatora wydarzenia,
Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu.
Paulina Adamiak
Marianna Góralska
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Marsz Gwiaździsty 2017
W tym roku wszystkie gminy,
biorące udział w Marszu Gwiaździstym, w tym oczywiście gmina Baboszewo, będą pokonywać go na rowerach. Mamy nadzieję, że podobnie
jak w latach poprzednich, rajd będzie
cieszył się również dużym powodzeniem. Organizatorzy doceniając, że
z roku na rok w Marszu uczestniczy,
coraz więcej osób, postanowili wykorzystać ten fakt i na zakończenie
rajdów, spróbować ustanowić Rekord Polski z udziałem uczestników
Marszu Gwiaździstego. Próba jego
pobicia będzie polegała na tym, by
utworzyć najdłuższą linię z rowerów.
Dokładnie będzie wyglądało to w taki
sposób, że uczestnicy marszu, po
przejechaniu swoich tras i dojechaniu
na metę, czyli do świetlicy w Dziektarzewie, w wyznaczonym miejscu

około godz. 15.00, ustawiają rowery
jeden za drugim, tak, aby się stykały. Rekord będzie uznany, jeśli zestawimy minimum 100 rowerów. Liczy
się zarówno długość linii z rowerów,
jak i ich ilość. Rowery mogą stać
lub leżeć, ale muszą się stykać. Bezstronny, powołany przez organizatora sędzia zmierzy linię z rowerów
oraz policzy ich ilość. Próba zostanie zgłoszona do Biura Rekordów,
które wyda dla Powiatu Płońskiego certyfikat potwierdzający rekord.
Mamy nadzieję, że nam się to uda
(nie wydaje się zbyć skomplikowane), a Państwo, jak co roku, chętnie
przyłączą się do naszego rajdu i przy
okazji ustanowią z nami Rekord Polski – serdecznie zapraszamy.
Monika Ciska
UG Baboszewo
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Wiosenne
sprzątanie
Wkry
M
ożna by powiedzieć, że
wiosenne
sprzątanie
Wkry zaczęło się w Warszawie nad Wisłą:). Kilka tygodni wcześniej zadzwonił do mnie
Piotr, który wraz z grupą swoich
znajomych chciał popłynąć kajakami z Warszawy do Modlina
Twierdzy. 22 kwietnia o godzinie
8: 30 na Poniatówce stawiła się
kilkuosobowa grupa gotowa na
spływ, niestety z powodu silnego
wiatru wiejącego z północy, wysokiej fali i pojawiających się białych grzywaczy musiałem odwieść
wszystkich od tego zamiaru.

Zaproponowałem grupie przejazd nad Wkrę i uczestnictwo
w sprzątaniu tej rzeki, wszyscy wyrazili zgodę na taką zmianę planów.
Pół godziny później byliśmy na Plaży Twierdza Modlin u Piotra Dylewskiego, który przejął chętnych
do wiosennego sprzątania rzeki
Wkry i prawego brzegu Narwi. Po
przekazaniu grupy w dobre ręce razem z Jankiem udaliśmy się do mnie
na bazę skąd zabraliśmy Agnieszkę
oraz Tomka i pojechaliśmy sprzątać
Wkrę na zaplanowanym odcinku
od Glinojecka do Dziektarzewa, na
miejscu czekał już na nas Jacek.
Wiosenne sprzątanie rzeki
Wkry rozpoczęliśmy w Glinojecku
ok. godz. 11: 00. Mając na względzie fakt, że w październiku ubiegłego roku bardzo dokładnie przeczesaliśmy ten teren – myśleliśmy,
że teraz będziemy płynąć spokojnie

wypatrując drobne śmieci. Niestety
wysoka woda, która przepłynęła tędy
zimą i wczesną wiosną zostawiła na
brzegach rzeki ogromne ilości butelek, puszek, kartonów, folii… Już na
początku w Glinojecku zebraliśmy
kilka 120 litrowych worków, dalej też nie było kolorowo. Zarówno
na jednym, jak i na drugim brzegu
rzeki znajdowały się ogromne ilości
różnego gatunku nieczystości.
Zatraceni w czasie zbieraliśmy
i płynęliśmy, płynęliśmy i zbieraliśmy, trochę w promieniach słonecznych, trochę w strugach deszczu,
między grudkami gradu i silnymi podmuchami wiatru. Do miejscowości
Wkra (połowa drogi) dotarliśmy po
godz. 16: 00 i dopiero wtedy zdaliśmy
sobie sprawę, że wszystkiego niestety
nie uda nam się zebrać. Zapadła decyzja, że dalej zbieramy już tylko to,
co znajduje się na wodzie płynąc do
Rezerwatu Dziektarzewo.
Jesienią ubiegłego roku zabrakło
nam czasu i miejsca w kajakach, by
posprzątać rezerwat. W tym roku
nie mogliśmy sobie na to pozwolić.
Wypełnione workami kajaki opróżnialiśmy po drodze zostawiając
w dogodnym do zabrania później
miejscu. Ponad 2 kilometrowy odcinek rzeki płynący przez Rezerwat
Dziektarzewo tym razem udało nam
się posprzątać dokładnie. Drobne śmieci znajdowały się na brzegach, jednak większe skupiska były
w wodzie, wśród powalonych drzew.

Zmęczeni, zmoknięci, zmarznięci,
obładowani worami, w których znajdowały się przeróżne odpadki ok.
godz. 18:00 dotarliśmy do Dziektarzewa. Na mecie przygotowaliśmy
jeszcze dogodne miejsce do wysiadania dla kajakarzy i rozpaliliśmy
sobie ognisko. Po ognisku objechaliśmy całą trasę zbierając zostawione na brzegach worki ze śmieciami.
Całość przewieźliśmy i zostawiliśmy
przy remizie w Dziektarzewie.
Organizatorem i głównym inicjatorem akcji sprzątania rzeki Wkry
było Stowarzyszenia Sympatyków
Doliny Rzeki Wkry „Nasza Wkra”.
Wypożyczalnia kajaków Biura Turystyki Aktywnej ZLOT oraz wypożyczalnia Agro Studzianki Jacka
Surala odpowiadały za sprzątanie
rzeki na odcinku blisko 15 km. Płynąc z Glinojecka do Dziektarzewa
zebraliśmy czterdzieści jeden 120 litrowych worków śmieci. W imieniu
swoim i Jacka Surala chciałbym bardzo podziękować Agnieszce Jakuczek, Jankowi Ludwickiemu i Tomkowi Gwiaździe, którzy nie wylękli
się pogody i okazali bardzo dużo
troski o otaczające nas środowisko.
Dziękuję również Wójtowi Gminy
Baboszewo Panu Tomaszowi Sobeckiemu oraz całemu zespołowi wspierającemu za dostarczenie prowiantu
i worków na śmieci.
ZLOT Andrzej Świątkowski

Obchody Dnia Ziemi w Baboszewie
21 kwietnia 2017 r. w Szkole
Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie odbyły się,
jak co roku, obchody Dnia Ziemi.
Dzień rozpoczął się od przedstawienia przygotowanego przez
uczniów klasy II b i III c pod kierownictwem wychowawców p. A.
Ładnej i p. B. Nowickiej. Hasłem
przewodnim Dnia Ziemi było:
"Dbajmy o naszą planetę".
Dzieci z klasy II b zaprezentowały bardzo interesujący program
o zwierzętach, którego dopełnieniem były piękne stroje uszyte przez
rodziców. Uczniowie klasy III c

zwrócili szczególną uwagę na szacunek do roślin i wesołym, tanecznym
układem przygotowanym przez p.
Nowicką wprowadzili wszystkich
w radosną atmosferę dnia.
Po akademii wszyscy udali się
do swoich klas, gdzie przygotowywane były zdrowe i smaczne kanapki oraz sałatki. Degustacja odbyła się
w klasach. Po poczęstunku uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli na przemarsz ulicami Baboszewa.
Dzieci przygotowały transparenty
o racjonalnym i zdrowym odżywianiu. Po powrocie do szkoły został
wyświetlony film o treściach ekologicznych pt.: "Lorax"

Obchody Dnia Ziemi połączone
zostały z programem profilaktycznym "Trzymaj formę". Uczniowie
klas VI-tych przygotowali piramidy zdrowego odżywiania i prawidłowego trybu życia. Dodatkową
atrakcją była możliwość zmierzenia ciśnienia tętniczego przez pielęgniarkę szkolną p. Agnieszkę
Gryszpanowicz.
Dzień Ziemi wpisany jest
w tradycję naszej szkoły, dzięki
temu dzieci mogą utrwalać podstawy proekologiczne oraz prozdrowotne.
Opracowała, przygotowała
Agnieszka Piotrowska
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Supermiejscy to my!
Supermiejscy to grupa projektowa z klas I oraz II Liceum Ogólnokształcącego im.
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Zespołu Szkół
w Raciążu. Pod opieką Edyty
Obrębskiej oraz Anny Wichowskiej-Szcześniewskiej grupa
realizuje projekt „Przyszłość na
warsztacie” w ramach ogólnopolskiego programu „Młody
Obywatel” organizowanego
wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundację BGK.
Jak sami o sobie mówią – Jesteśmy młodzieżą, zdarza się, że długo przesiadujemy w domach przed
komputerem, niestety niszczymy
przez to wzrok oraz bolą nas plecy. Co prawda, dorośli narzekają
i (jak to często oni) mają rację. Coraz więcej młodych osób narzeka na
bóle pleców oraz problemy ze wzrokiem. My, jako młodzi obywatele
miasta Raciąża, chcemy pomóc sobie i innym, aby zaprzestać powyższym problemom. Chcemy zawal-

dlewskiego na spotkanie. Burmistrz
powiedział młodym ludziom, że ich
inicjatywa bardzo mu zaimponowała i postanowił spełnić ich marzenia. Już niedługo mieszkańcy
Raciąża będą mogli korzystać do
woli z darmowego Wi-Fi w centrum miasta. Z kolei na spotkaniu
z Dyrektorem Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji, panem
Arturem Adamskim młodzież została zapewniona, że już w wakacje,
na ich prośbę, zostanie otwarta kawiarnia przy MCKSiR.

Dzień otwarty dla wszystkich
czyć o darmowy dostęp do Wi-Fi
w centrum miasta, by każdy mógł
odpocząć w parku i z niego skorzystać. Chcemy w taki sposób wyciągać z domów ludzi w każdym wieku,
poznać innych i odetchnąć świeżym
powietrzem. Kolejnym naszym pomysłem jest zorganizowanie miejsca, w którym młodzież mogłaby się
spotykać wieczorami. Zresztą, nie
tylko młodzież. Każdy mieszkaniec
chciałby posiedzieć w przytulnej ka-

wiarni, w której panuje miła atmosfera, prawda?
Nasza grupa stara się o urzeczywistnienie tych marzeń, zapoznajemy się z potrzebami innych mieszkańców i pojawiają się dzięki temu
wciąż nowe pomysły!

Marzenia się spełniają

19 maja grupa „Supermiejscy”
została zaproszona przez Burmistrza Miasta Raciąż, Mariusza Go-

20 maja odbył się finał programu Młody Obywatel. Połączony został z Dniami Otwartymi MCKSiR
w Raciążu. „Supermiejscy” zorganizowali „Warsztaty przyszłościowe”, na które przygotowali atrakcje
dla każdego mieszkańca miasta, od
najmłodszych do najstarszych…
Dzieci mogły pobawić się w przeciąganie liny, zjeść sałatkę owocową i zrobić własną pizzę. Młodzież
grała w siatkówkę i badmintona.
Zaś dorośli planowali przyszłości

miasta odpowiadając na kreatywne
pytania młodzieży, a seniorzy mogli zagrać w quiz „Kocham Cię Raciążu”. Inicjatywa młodzieży została
doceniona przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej – zostali oni zaproszeni na Zamek Królewski w Warszawie, gdzie będą mogli promować
swoje działania i swoje miasto.
Edyta Obrębska
Anna Wichowska-Szcześniewska
Zrealizowanie tego projektu
nie byłoby możliwe bez wsparcia
Burmistrza Mariusza Godlewskiego i Dyrektora MCKSiR Artura
Adamskiego, dlatego chcemy bardzo podziękować za otwartość
i współpracę. Dziękujemy również: Prezesowi PGKiM w Raciążu,
panu Andrzejowi Rybusowi-Tołłoczko, firmie „Delikatesy u Cybulskich”, firmie „Jurtad sp. z o.o.”,
piekarni „ Andrzej i Jakub Wichowscy” oraz firmie „Prodom. Marcin
Obrębski” – bez Waszego wsparcia
zorganizowanie warsztatów byłoby
niemożliwe. Dziękujemy.
Supermiejscy

Publiczna Biblioteka w Raciążu zaprasza!
Biblioteka Publiczna w Raciążu
jest ponownie otwarta dla czytelników! Powracamy do pracy
z zapałem i nowymi pomysłami
Dla czytelników dostępny jest
kącik prasy (m.in. Gazeta Wyborcza, Płońszczak, Extra-Płońsk, Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik
Płocki) i prasy kobiecej (Przyjaciółka, Wysokie Obcasy). Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki
(grupa dla młodzieży i dwie grupy
dla dorosłych). Zapraszamy!

dzieżowa, biografie, kryminały.
Wśród najnowszych tytułów znalazły się m.in. ks. Jan Kaczkowski
„Grunt pod nogami”, Joanna Puchalska, „Polki, które zadziwiły
świat”, Bartosz Janiszewski „Grze-

Godziny otwarcia
Pn. – czw. 8.00-16.00
Pt. 8.00-18.00
Sb. 9.00-14.00

Kilkadziesiąt nowości
książkowych!

Biblioteka Publiczna w Raciążu zakupiła w ostatnich miesiącach
kilkadziesiąt nowości książkowych.
Każdy czytelnik znajdzie u nas coś
dla siebie. Literatura piękna, młoBiblioteka Publiczna w Raciążu dziękuje:
Państwu Modrzejewskim, Państwu Kwiatkowskim oraz Panu
R. Pniewskiemu za podarowane książki do księgozbioru bibliotecznego oraz Panom B. i K. Cybulskim, Panu G. Goszczyckiemu, Panu P. Marszałowi oraz Państwu K. i J. Szeligiewiczom
za transport podczas przenosin biblioteki.

siuk. Król życia”, Tanya Valko Arabska Księżniczka, Katarzyna Maludy
„Podwójne życie Nawojki”, Katarzyna Bonda „Lampiony”, Harlan Coben „Już mnie nie oszukasz”, Tamara Webb „Tak słodko…, Tam gdzie
Ty”, Remigiusz Mróz „Ekspozycja,
Przewieszenie”, Kim Holden „Promyczek” i wiele, wiele innych. Serdecznie zapraszamy!

W naszej Bibliotece nie tylko
czytamy!

Korzeń z drzewa, papier, wiklina łąkowa, bibuła, a nawet plastiki
czy inne przedmioty mogą w rękach
ludzi stać się czymś wyjątkowym,
pięknym, niepowtarzalnym. Chcesz
się przekonać – zapraszamy do Klubu Rękodzieła w Bibliotece Publicznej w Raciążu!

Byliśmy na Targach Książki
w Warszawie!

W maju pracownice Biblioteki
Publicznej w Raciążu uczestniczyły
w 8. Warszawskich Targach Książki, które odbywały się na Stadionie
PGE Narodowym. W tym wydarzeniu udział wzięło blisko 800 wystawców z 32 krajów, zaplanowano
ponad 1500 wydarzeń, a z czytelnikami spotkało się ponad 1000 autorów z kraju i zagranicy.

Przedstawicielki naszej biblioteki – Monika Wasiak i Danuta Kantorowska, pojawiły się na targach
głównie po to żeby zapoznać się
z ofertą książkową kilkunastu wydawnictw, z nowościami na rynku
książki pod względem ewentualnego ich zakupu. Oprócz tego panie
spotkały się z Wojciechem Cejrowskim, autorem kilkunastu książek
podróżniczych, i zakupiły dla naszej biblioteki autorskie egzemplarze z autografem podróżnika,

m.in. „Wyspa na prerii” czy „Gringo wśród dzikich plemion”. Przy
okazji targów zwiedziły bibliotekę
multimedialną na warszawskich
Bielanach, która jest interaktywna
i urządzona bardzo nowocześnie
z myślą o młodych czytelnikach.
Być może zastosowanie pewnych
rozwiązań będzie możliwe także
i w naszej, raciąskiej bibliotece. Tak
żeby była jeszcze bardziej atrakcyjna dla czytelników.
Marianna Góralska
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Daleka podróż naszych
przedszkolaków
Dzień Rodziny
w Polesiu
Zespół Szkół w Polesiu od kilku
lat organizuje Dzień Rodziny w ramach trzech następujących po sobie świąt: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Jest to wewnętrzna
uroczystość, kierowana do dzieci
i ich rodziców. W tym roku wszyscy spotkali się we wtorek 23 maja.
Od dłuższego czasu nauczyciele z tej
szkoły przygotowywali wraz z dziećmi okolicznościowe przedstawienia
i liczne scenki rodzajowe. Uczestnicy obejrzeli „Calineczkę” w wykonaniu klas III szkoły podstawowej,
taniec i śpiew pozostałych klas, jak
również scenkę, w której humorystycznie przedstawiono zachowanie
mam, wychwalających swoje dzie-

ci. Po części artystycznej, uczniowie
wręczyli rodzicom własnoręcznie
wykonane kwiaty i wszyscy zasiedli
do wspólnego posiłku, który przygotowały niezastąpione matki.
Redakcja

16 maja 2017 r. dzień przywitał
nas piękną, wiosenna pogodą.
Wszystkie 5, 6-latki, pełne radości
i zapału wyruszyły na długo oczekiwaną wycieczkę, do Olsztyna.
Pierwszym przystankiem w naszej podróży była Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku. Tam
dzieci obserwowały, w jaki sposób
powstają wspaniałe szklane cudeńka. Z niekształtnej masy pojawiały
się kwiatki, wazoniki, zwierzątka
i inne piękne przedmioty. Dzieci
były zachwycone i z niedowierzaniem śledziły efekty ludzkiej pracy.
Następnie dzieci odbyły podróż
na krańce wszechświata – w Planetarium w Olsztynie. Tam pod okrą-

głą kopułą namiotu w połączeniu
z ciemnym wnętrzem stworzono
wrażenie bezpośredniego patrzenia
w niebo, a efekty wizualne i dźwiękowe dodatkowo potęgowały przeżycia dzieci i rozbudziły zainteresowanie astronomią.
„Dlaczego świeci Słońce i do
czego można je wykorzystać? Jak
zmieniają się pory dnia i roku? Co
dzieje się na niebie? W jaki sposób
Słońce i Księżyc determinują rytm
życia na Ziemi i jaką rolę pełnią
w naszym życiu? Jak powstał kalendarz i jak przebiegała historia
kosmicznych podróży i lądowania
na Srebrnym Globie?” Odpowiedzi
na te i inne, nurtujące dzieci pytania, szukaliśmy na filmie „Ziemia,

Księżyc i Słońce”. W prosty i zabawny sposób przedstawione są w nim
najbardziej podstawowe zjawiska
astronomiczne, które można zaobserwować każdego dnia. Z Planetarium dzieci wyszły wzbogacone
o nowe wiadomości, które na pewno zostaną w pamięci uczestników.
Naszą wyprawę zakończyliśmy
zabawą w „Małpim Gaju” – to nowoczesne centrum zabaw z wysokimi konstrukcjami, zjeżdżalniami,
tubami i poduchami powietrznymi.
Polecamy wszystkim wyprawę do
Olszyna! To piękne miasto, przyjazne
dla małych i dużych wycieczkowiczów. Wycieczka starszaków okazała
się bardzo udana, a dzieci w drodze
powrotnej już pytały o kolejną.

Przedszkolaki
z Baboszewa proponują:
Czas na wycieczki!
Jednym z celów wychowania
przedszkolnego jest budowanie
dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Jest wiele sposobów, które
temu sprzyjają. Bardzo dobrą okazją do rozwijania i jednocześnie
podtrzymywania naturalnej u dzieci ciekawości, potrzeby poznawania
i doświadczania otaczającej rzeczywistości, są spacery i wycieczki. Stanowią one jedną z ciekawszych form
prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu, pozwalają bowiem bezpośrednio obserwować rzeczy, zjawiska i sytuacje
w „naturalnych warunkach”.
Okres wiosny i zbliżającego się
lata, ze względu na różnorodność
zjawisk możliwych do obserwowania i sprzyjające warunki atmosferyczne, jest czasem intensywnego planowania i realizowania tych
form pobytu dzieci w przedszkolu z bardzo wielu powodów. Spacery i wycieczki umożliwiają także
rozwijanie umiejętności społecznych. Uczestnicząc we wspólnych
wyprawach, przedszkolaki uczą się
i utrwalają normy, wzorce zachowań, zasady zachowania się w miejscach publicznych (np. na ulicy,

w instytucjach kultury, środkach
transportu, zakładach usługowych).
Tym samym przystosowują się do
przyjętych norm współżycia społecznego, kształtując swoją postawę
prospołeczną. Jak co roku, przedszkolaki z Baboszewa uczestniczyły w wielu spacerach i wycieczkach.
Dzieci najmłodsze spacerowały ulicami Baboszewa, obserwowały przyrodę budzącą się do życia.
Były także na wycieczce autokarowej w Kulkolandii w Płońsku. Dzieci
wykazały się ogromną samodzielnością, a rodzice byli dumni z pierwszej „samodzielnej” wyprawy swoich
pociech. Nasze „średniaki” poznały
lokalizację ważnych miejsc w Baboszewie: Urząd Gminy, kościół, poczta, zakład pracy, sklepy, itp. Autokarem pojechały do Happy Parku
w Stróżewku. Przedszkolne wycieczki dostarczają pomysłów na sposoby
spędzania czasu wolnego, przyczyniają się rozładowania emocji, agresji, napięć fizycznych dzieci. Najstarsze przedszkolaki, 5, 6-latki oprócz
krótkich, lokalnych wycieczek, odbyły dłuższą podróż – do Olsztyna.
Wszystkie wycieczki okazały się bardzo udane, a dzieci z niecierpliwością czekają na następne.

"As trzecich i piątych klas"
– Powiatowy Konkurs
Matematyczno-Przyrodniczy
27 kwietnia już po raz piąty
w baboszewskiej szkole podstawowej spotkali się uczniowie z dziewięciu szkół powiatu płońskiego, aby zawalczyć
o miano asa z zakresu
matematyki i przyrody.
Konkurs przebiegał w trzech
etapach, dwa pierwsze odbywały
się w szkołach, które zgłosiły swój
udział w konkursie. Etap finałowy odbył się w Baboszewie. W tym
roku trzecioklasiści mieli do rozwiązania 20 zadań z matematyki i 26 z przyrody. Zwycięzca mógł
być niestety jeden, a raczej jedna –
50 punktów na 52 możliwe zdobyła
Julia Sadowska z Sochocina. Miej-

sce drugie i trzecie zajęli uczniowie z Baboszewa, Jerzy Jakubczak
(46pkt) oraz Tomasz Kicek (45 pkt).
Nagrody piątoklasistów trafiły również do uczniów z Sochocina i Baboszewa. I miejsce wśród piątoklasistów zajął uczeń baboszewskiej
podstawówki, Igor Hadryś, uzyskując 45 pkt na 50 możliwych. Miejsce drugie zajęła również uczennica
z Baboszewa Katarzyna Ligocka(43pkt), trzecie zaś Zofia Mączyńska (42pkt), uczennica szkoły w Sochocinie.
Konkurs cieszy się zainteresowaniem, początkowo brali w nim
udział uczniowie tylko z terenu
gminy Baboszewo, w tym roku do
zmagań przystąpili uczniowie z Na-

ruszewa, Smardzewa, Sochocina,
Sarbiewa, Polesia, Mystkowa, Nowych Kucic oraz Starego Gralewa.
Każdy z uczestników otrzymał
drobny upominek i dyplom. Laureaci pierwszych miejsc otrzymali – rowery, drugich – tablety, trzecich sprzęt elektroniczny. Nagrody
ufundowali: Wójt Gminy Baboszewo, BS w Płońsku oddział w Baboszewie, FABA SA Baboszewo oraz
PAWROL firma z Baboszewa.
O dobre samopoczucie uczestników konkursu, dostarczając odpowiedniej dawki słodkiego, zadbał
pan Hubert Grala fundując pączki
i drożdżówki.
Elżbieta Burzykowska
SP Baboszewo
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Wieści z Przedszkola Miejskiego
W maju u przedszkolaków sporo się działo. Świętowali rocznicę ustanowienia konstytucji, odwiedzili wiele jednostek
miejskich, po raz kolejny obejrzeli przedstawienie teatralne
i wystąpili dla swych kochanych
rodziców.
Nasi milusińscy dowiedzieli się, jak ważna jest tożsamość
narodowa i czym jest państwo?
Wybrali się na przemarsz przedszkolaków ulicami miasta z okazji Święta Flagi Narodowej oraz
Święta Konstytucji 3 Maja. Dzieciaki odwiedziły również Miejską
Bibliotekę w Raciążu, aby uczcić
Dzień Bibliotekarzy. Ponadto milusińscy wybrali się do księgarni oraz dzieci miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt.
„O Michałku Nieśmiałku i jego
piesku Wigorku”. A także korzystając z pięknej pogody wybrały się na
łono natury by przeprowadzić obserwacje przyrodnicze – ucząc się
przy okazji wykorzystania lup.

Ze strażakami za pan brat

W maju przedszkolaki odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną
w Raciążu. Podczas wizyty dzieci zobaczyły ubrania, kaski, wozy
i sprzęt służący do gaszenia pożarów. Mogły poczuć się jak strażacy przymierzając hełm, czy siedząc
w wozie strażackim. Film i rozmowa przypomniały dzieciom zasady
bezpieczeństwa i sytuacje, w których należy zawiadomić strażaków,
bo ich praca to nie tylko pożary, ale
także wypadki drogowe, ratowanie
ludzi i zwierząt.

pojawiły się uśmiechy i łzy wzruszenia. Maluchy z przejęciem śpiewały
piosenki i recytowały wierszyki.
Paulina Adamiak

Kochanych rodziców mam

Pod koniec maja dzieci z Miejskiego Przedszkola w Raciążu uczciły święta ich najukochańszych rodziców. Występy okazji Dnia Matki
i Dnia Ojca miały niezwykle uroczysty charakter. Na Sali Widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu wystąpiły dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Na twarzach rodziców

Wieści z naszego MZS
Podatki uczniom nieobce

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Raciążu mięli okazję zapoznać się z tematyką podatków.
Ich koledzy wraz z nauczycielem
wiedzy o społeczeństwie i historii – Krzysztofem Langiewiczem
w ciekawy sposób przedstawili
powyższy temat. Przeprowadzona
została debata w ramach programu Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki.
Młodzież przedstawiała dwa
przeciwstawne poglądy. Jedna
z drużyn przedstawiała korzyści płynące z płacenia podatków.
Druga zaś starała się przekonać
uczestników debaty, że państwo
bez podatków byłoby zdecydowanie lepsze. Dyskutowano o obowiązkach konstytucyjnych, o działaniach na jakie przeznaczane są
środki z podatków. Przeciwstawiano temu korzyści płynące z braku
cła czy akcyzy. Debata obudowana była ciekawą oprawą muzyczną. Uczestnicy pogadanki słyszeli
przeboje takie jak „Money, money,
money” z repertuaru Abby czy
autorską wersję utworu Marilyn
Monroe „Happy Birthday akcyza”.
Po zakończeniu debaty była okazja do dyskusji na temat podatków.
Wypowiadali się zarówno uczniowie, jak i sam dyrektor MZS Dariusz Mosakowski. Na zakończenie
spotkania głos zabrała Skarbnik

Miasta Raciąż – Maria Karwowska,
która opowiedziała jakie rodzaje
podatków płacą mieszkańcy naszego miasta i na co są przeznaczane.
Pouczająca debata i dyskusją
pozwoliły uzmysłowić uczniom jak
trudnym, a jednocześnie niezwykle
ważnym dla państwa zagadnieniem
są podatki.

Czuj, czuj, czuwaj

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz potrzebom
szkoły w MZS w Raciążu miało
miejsce niezwykle ciekawe wydarzenie. W poniedziałek 22 maja 2017 r.
do naszej szkoły przyjechali goście
z hufca w Płocku – zastępca komendanta Joanna Banasiak oraz Andrzej Rybus –Tołłoczko. Gościom
towarzyszyła drużyna z Czerwińska. Pląsom, śpiewom oraz zabawom, nie było końca. Spotkanie
zorganizowane zostało w związku
z rozpoczęciem działalności drużyny harcerskiej na terenie naszej placówki. Opiekunkami harcerzy będą
p. Agnieszka Tarnicka-Dymek oraz
p.Marta Bielska.

Eksperymenty naukowe
dla najmłodszych

W naturze człowieka leży dociekliwość, poszukiwanie czegoś nowego, prawd trwałych, niezmien-

nych, niezależnych od punktu
widzenia i dla wszystkich takich samych. Do takich prawd należą prawa przyrody. Stają się one bardziej
zrozumiałe i przystępne gdy odkrywa się je poprzez eksperymenty.
Pokazy naukowe dla młodych
uczniów szkoły podstawowej, miały na celu ukazanie piękna poznawania praw przyrody na wczesnym
etapie nauki szkolnej. Tematem
przewodnim pokazów były zjawiska związane z istnieniem ciśnienia.
„To wygodne przecież łoże –
kłaść się na nim... O mój Boże!”,
„Jak zmienić Dżina w butelce od

wina” – to przykłady eksperymentów, które dzieci przyjęły z entuzjazmem i zaciekawieniem.
Interesującym faktem było to, że
uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w pokazach, chętnie odpowiadali na pytania oraz wykazali się
dużą wiedzą i intuicją.
W pokazach wzięły udział dzieci z klasy IIIa SP MZS w Raciążu pod opieką p. Małgorzaty Sroślak. Zorganizowanie pokazów
odbyło się pod kierunkiem p. Andrzeja Kowalskiego oraz uczniów
kl. IIa i IIb LO
MZS Raciaż

Z urzędem
za pan brat
„Prolokalni” to grupa projektowa z klas IV, V i VI Szkoły
podstawowej w Raciążu, która
realizuje projekt „Urząd od
podszewki”. Uczniowie działają
w ramach ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel” organizowanego wspólnie przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundację BGK.
Ich działanie polega na przybliżeniu mieszkańcom i mieszkankom naszego miasteczka funkcjonowanie Urzędu Miasta. Celem
„Prolokalnych” jest zorganizowanie
w Urzędzie Miasta Dnia Otwartego dla kolegów, koleżanek ze szkoły, pedagogów, rodziców, ale także
dla osób z sąsiedztwa i całej lokalnej społeczności. Wielki dzień już
w czerwcu, o czym z pewnością będzie głośno. Uczniowie wzięli udział
w warsztatach, w trakcie których
dowiedzieli się jak, w najbardziej
kreatywny sposób, zorganizować
w Urzędzie Miasta to szczególne
wydarzenie.
Uczniowie przeprowadzili już
wywiady z Burmistrzem Mariuszem Godlewskim i z mieszkańcami miasta. Wywiady te można
obejrzeć na ich kanale na youtube,
wystarczy wpisać Prolokalni.
Prolokalni
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Z legendą wzdłuż Wisły,
– czyli Obchody Tygodnia Bibliotek
w Szkole Podstawowej w Mystkowie
I miejsce – Dominik Bułakowski i Rafał Bułakowski – SP Mystkowo
II miejsce – Julian Nita – SP Baboszewo
III miejsce – Kacper Jabłonowski i Karina
Krupińska – SP Sarbiewo
Konkurs krasomówczy dla kl.VI:
I miejsce – Justyna Sitkowska i Miłosz Pawłowski – SP Mystkowo
II miejsce – Maria Palczewska – SP Baboszewo
III miejsce – Marta Grzelak – SP Sarbiewo
i Zuzanna Skolimowska – SP Baboszewo
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim
dzieciom, które rywalizowały w konkursach, opiekunom za wspaniałe przygotowanie swoich wychowanków, Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej z Mystkowa

Tydzień Bibliotek to coroczna akcja
społeczna zainicjowana w 2004 r. przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
mająca na celu popularyzację bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego
elementu rozwoju intelektualnego oraz
kulturalnego Polaków.
Akcja realizowana jest przez wszystkiego
rodzaju biblioteki, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy. Zmieniająca się funkcja biblioteki pozwala zwiększyć zakres jej działań: poza czytaniem i obcowaniem z książką
możemy obejrzeć wystawę, wysłuchać koncertu, pójść na spotkanie autorskie, obejrzeć film.
Biblioteki to też przestrzeń do spotkań z przyjaciółmi, uczestnictwa w warsztatach rękodzieła, śpiewu, korzystanie z nowych technologii. To
miejsce dla czytelników w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach pozwalające zaspokajać
potrzeby edukacyjne i kulturalne. Ważnym elementem sieci bibliotek są biblioteki szkolne, bo
„Czym skorupka za młodu….”
Włączając się w obchody Tygodnia Bibliotek 11 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Mystkowie odbyła się uroczystość
zatytułowana „Z legendą wzdłuż Wisły”.
22. 06. 2016 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia
roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły. Impreza łącząc te dwie okoliczności, skierowana był do
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Baboszewo i miała na celu: ukazanie roli Wisły w kształtowaniu się polskiego społeczeństwa w różnych wymiarach; kształtowanie postaw patriotycznych; poznanie legend: Podanie
o Wiśle, O smoku wawelskim, Syrence, Toruńskich piernikach, Lwie z gdańskiego ratusza.

Koordynatorami tego przedsięwzięcia
były: Lidia Wyrzykowska, Anna Ługowska
i Agnieszka Osowiecka.
Oprócz pięknego przedstawienia pt. „Legenda o powstaniu Wisły”, przygotowanego przez uczniów kl. II i III, dzieci ze szkół
z gminy Baboszewo przystąpiły do szeregu
konkursów, m.in.
Konkurs recytatorski dla dzieci przedszkolnych (5 i 6-latki):
5-latki
I miejsce – Alicja Łukaszewska – SP Sarbiewo
II miejsce – Marta Mańczyk – SP Mystkowo
III miejsce – Marcin Giżyński – ZS Polesie

6-latki
I miejsce – Nikola Rosińska –
SP Mystkowo
II miejsce – Lidia Chudzyńska – SP Sarbiewo
III miejsce – Anna Masiak –
ZS Polesie
Konkurs plastyczny dla kl. III:
I miejsce – Aleksandra Sztyk
– ZS Polesie
II miejsce – Maja Wrzesińska – ZS Polesie
III miejsce – Justyna Jasińska – ZS Polesie
Wyróżnienie – Piotr Falaciński – SP Mystkowo
Konkurs wiedzy o Wiśle dla kl. IV i V:

za pyszny poczęstunek oraz sponsorom za
fundusze na nagrody.
Na podstawie strony www.sbp.pl
i materiałów własnych
opracowała Lidia Wyrzykowska
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Niszowy pomysł na biznes

Z pasji
do muzyki
Paweł Świerczyński – Raciążanin od urodzenia, jest zapewne znany
wielu mieszkańcom naszego miasta. Całe jego życie to muzyka, nie
tylko ją tworzy, ale także projektuje i buduje lampowe wzmacniacze gitarowe oraz sprzęt do tworzenia efektów. Jego firma Hetman
Custom Audio Electronics zajmuje się tworzeniem elektroniki audio
z autorskim szlifem.

Czy mógłbyś przybliżyć czytelnikom
Pulsu na czym polega Twoja praca?
Dlaczego zająłeś się właśnie tym?

Temat na kilka stron i wiele godzin rozmowy (śmiech). Najprościej mówiąc – spełniam zachcianki
i marzenia muzyków, odnośnie ich
brzmienia na scenie.
Zająłem się tym, bo moją kolejną pasją jest elektronika. Już dużo
wcześniej budowałem efekty gitarowe – przestery, modulacyjne i kompresory. Kiedy budujesz wzmacniacz jako elektronik, to on tylko
i aż działa. Kiedy budujesz go jako
gitarzysta-elektronik, to nadajesz
mu charakter, kreujesz jego brzmienie i tworzysz typowy custom dla
konkretnej osoby. Wzmacniacze
ze sklepowych półek nie dadzą Ci
tego. Każdy szanujący się muzyk,
prędzej czy później chce mieć własne, niepowtarzalne brzmienie. Zapytaj, każdy z nich Ci to powie. Tak
już jest po prostu.
Pierwszą konstrukcję wykonałem dla siebie i była to kopia Fendera, potem Marshall JCM800.
Taki sprzęt w salonie muzycznym
kosztował mega dużo, jako student
mogłem sobie pozwolić na grę na
nim tylko na koncertach, w studio
lub na miejscu w sklepie. Na szczęście, kolega z roku (też pasjonat
elektroniki) miał ręcznie rysowane
schematy Champa i JCMki. Połączyłem przyjemne z pożytecznym
i zbudowałem w Raciążu/Toruniu
w 2005 roku, pierwszy sprzęt dla
siebie. Potem wiatr rozniósł wieść
po wsi i tak to się zaczęło. A pierwszy head, taki już profesjonalny, na
którym była tabliczka z nazwą, powstał w 2009 roku.

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda
z gitarą?

W szkole podstawowej. Pamiętam, jak będąc małolatem stałem
pod oknem ówczesnego MiGOKu
i wsłuchiwałem się w próby Epidemii czy Kaplicy. Już wtedy gitarowy
sound był dla mnie czymś magicznym. Prawdziwa przygoda z „wio-

słem” zaczęła się w ósmej klasie. Byliśmy wtedy na szkolnej wycieczce
w Augustowie. Dwaj moi najdawniejsi koledzy: Mariusz Nowociński i Krzysztof Wychódzki, wzięli na
tę wycieczkę gitary – zwykłe „pudła” polskiej i radzieckiej produkcji. Z tego co pamiętam Defil (gita-

ra) był chyba Krzyśka – nieistotne.
Moje brzdąkanie, skupiało się tylko
na kilku strunach. Żadnych riffów,
akordów… zero wiedzy o technice
grania na tym sprzęcie – dodam, że
w tym czasie grałem już na trąbce od
czterech lat, więc muzykowanie nie
było mi obce. Kupno własnej gitary
i nauka gry, były tylko kwestią czasu.
Tak, tak to się właśnie zaczęło.

Grałeś w zespole. Jak wspominasz
ten czas?

To był magiczny czas… a może
jest nadal? Próby trwały do trzech
godzin i były kilka razy w tygodniu. W wakacje graliśmy codziennie nawet przez pół dnia. Czas mijał intensywnie i arcypożytecznie.
Rock’n’Roll kształtował naszą osobowość, wrażliwość i sposób postrzegania sztuki. Stał się wykładnią i celem. Mój tata zaszczepił we
mnie rockowe brzmienie: Deep
Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin czy Queen. Potem już sam wy-

brałem własną drogę, ulubiony gatunek muzyczny, ulubione zespoły
itd. Wychowałem się na Metallice,
Megadeth; także muzyce klasycznej, więc pełno ich było w moich
utworach. Z biegiem lat wyrobiłem
swój własny styl i technikę grania.
Jeśli chodzi o koncerty, to dosko-

nale rozumieliśmy się na scenie.
Ostatni zespół S.I.G.M.A. (Stowarzyszenie Inaczej Grających Muzyków Amatorów), który założyłem
wraz z perkusistą Dawidem Smoleńskim, był chyba najbardziej profesjonalny pod względem grania
i tekstów. Z Dawidem współpracuję od lat i nie zamierzam przestać.
W tym czasie wiele osób przemknęło przez salę prób… to ciągłe poszukiwanie kogoś odpowiedniego,
rozumiejącego styl naszego grania.
Kogoś, kto przewietrzy nasze „metalowe” mózgi. Ostateczny skład zespołu zamknęli Maciek Jańczyk na
gitarze i mój brat Kamil na basie.
Piękny czas, wspaniali ludzie,
rock’n’rollowe życie.

Czy nadal jesteś czynnym muzykiem?

Tak, choć teraz bardziej studyjnym, czasem sesyjnym. Szykuję
nowy materiał do powrotu na scenę. Czy będzie to materiał w klimacie ostatnich utworów?

Nie odejdę od korzeni, thrash
stanowi solidny fundament, ale
mam ochotę na eksperyment z progresywnym graniem, bardziej technicznym, cięższym z niskim strojem gitar.

Współpracujesz z wieloma muzykami? Jakie zlecenia dostajesz?

Współpracuję z bardziej lub
mniej znanymi gitarzystami w tym
kraju. Czasem są to ludzie z TV,
okładek gazet, zdarzają się też zagraniczni artyści.
Zlecenie zawsze wygląda tak
samo: telefon, mail – spotykamy
się u mnie lub u nich i omawiamy
strukturę i charakter danego sprzętu. Czasem są to zlecenia piekielnie
trudne w realizacji, a czasem kaszka
z mleczkiem. Spotkania i ogrywanie sprzętu w trakcie jego budowy
są konieczne.
Muzyk zamawiający u mnie
sprzęt, ma pełną kontrolę nad tym,
jak ten sprzęt zabrzmi, i jak będzie
wyglądał. Razem osiągamy zamierzony cel, rasowy 100% CUSTOM.
Możesz brzmieć jak Slash, Hammet
czy Dimebag Darrell, no problemo.
Dla mnie, wzmacniacz gitarowy
jest instrumentem.

Jakie są Twoje plany na najbliższą
przyszłość? Czy zamierzasz rozszerzyć
swoją działalność?

Planów jest dużo, dziesiątki myśli na godzinę (oprócz sprzętu audio, popełniłem ostatnio konstrukcję board track racera – Indian
z 1920 roku, wiesz… to taki wczesny motocykl), poza tym oprócz
pracy zdalnej, mam także pracę
stacjonarną, która jest głównym
i bardzo ważnym dla mnie czynnikiem w życiu zawodowym. Czasem
bywa miłą odskocznią od trawienia
układów, lutowania i oparów kalafonii (śmiech). Ponadto realizacja
mniejszych i większych projektów.
Obecnie kończę budowę wzmacniacza dla Wojtka Łuszczykiewicza
z zespołu Video, który buduję już
dłuuugo, sorry Wojtek. Ufam i wie-

rzę, że gra na tym sprzęcie, zrekompensuje Ci cały ten okres oczekiwania. W planach jest także wysyłka
sprzętu za ocean do jednej z amerykańskich kapel, może też wycieczka i poznanie ich osobiście, who
knows? Zobaczymy, póki co jest
praca nad nowym materiałem na
płytę Tomka Madzi, powrotem na
scenę, kilka sesji zdjęciowych oraz
stworzenie bardzo potrzebnych gadżetów dla HETMAN Custom Audio Electronics. Czy zamierzam
rozszerzyć działalność? No pewnie!
Zacznę lepić garnki z gliny i wyplatać wiklinowe kosze (śmiech), a tak
serio, to myślę nad poważnym endorsmentem.

A właściwie dlaczego HETMAN?

Córka mnie kiedyś o to zapytała: „Tata, a dlaczego Hetman?” Odpowiedziałem: „Bo nie marszałek”,
potem chwilę pomyślałem i… Anglia ma swojego Marszałka (Marshall), Stany Admirała (Admiral),
A Polska Hetmana – mam tu na
myśli marki produkujące wzmacniacze. Poza tym miała to być prosta nazwa, łatwa do wymówienia po
angielsku i podkreślająca pochodzenie sprzętu. Na każdym urządzeniu, widnieje dumnie napis:
Handmade by Paweł Świerczyński
POLAND. Podpisuje te skubańce
swoim własnym imieniem i nazwiskiem, to nie może być bubel.

Czym dla Ciebie jest muzyka?

Nie chcę mówić, tak jak większość ludzi z branży, że muzyka jest
dla mnie wszystkim. To takie oklepane i na odwal się. Ale nie chcę też
wymieniać czym ona dla mnie jest,
bo szkoda czasu i pieniędzy, jak mawiała moja śp. Mama. Najprościej
jak tylko się da, muzyka jest częścią
mnie, a ja jestem częścią niej.

Dziękuję Ci za rozmowę i życzę powodzenia w dalszych projektach.

Dziękuję bardzo, God bless
you all!
Paulina Adamiak
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Rozbiegana gmina Baboszewo
Wiosna to czas obfitujący w liczne imprezy biegowe. Na trasach nie mogło zabraknąć
biegaczy z naszej gminy. Przypomnijmy, że są
to: Marek i Małgorzata Dzięgielewscy, Marta Gulaszewska, Dariusz Murawski, Marcin
Kłoszewski, Grzegorz Witulski. Na co dzień
reprezentują oni Klub Biegacza Im. Piotra Sękowskiego w Płońsku.
Starty naszych biegaczy.
23.04.2017 Orlen Warsaw Marathon (Warszawa), dystans: 42,195 km
33 miejsce Marek Dzięgielewski 02:38:58
– 2 miejsce w kategorii wiekowej
Bieg ukończyło 5519 osób.
23.04.2017 Orlen Warsaw Marathon –Bieg
Oshee (Warszawa), dystans: 10 km
483 miejsce Marcin Kłoszewski 00:40:42
– rekord życiowy
3811 miejsce Marta Gulaszewska 00:53:39
Bieg ukończyło 8914 osób
30.04.2017 Run Toruń-Zwiedzaj Ze Zdrowiem (Toruń), dystans: 10 km
41 miejsce Dariusz Murawski 00:38:23
116 miejsce Marcin Kłoszewski 00:41:49
Bieg ukończyło 2177 osób.
01.05.2017 V Półmaraton Grudziądz-Rulewo
Śladami Bronka Malinowskiego (Grudziądz),
dystans: 21,0975 km
65 miejsce Marcin Kłoszewski 01:33:30
Bieg ukończyło 705 osób.
03.05.2017 XXVII Bieg Konstytucji 3 Maja

(Warszawa), dystans: 5 km
159 miejsce Marcin Kłoszewski
00:19:56 – rekord życiowy
Bieg ukończyły 4263 osoby.
06.05.2017 IX Bieg Pomiędzy Zamkami Opinogóra-Ciechanów (Ciechanów), dystans: 10 km
24 miejsce Marcin Kłoszewski
00:43:41
Bieg ukończyło 158 osób.
05.05.2017 Pułtuski Festiwal Biegów
2017(Pułtusk), Bieg Wokół Najdłuższego Rynku W Europie, dystans: 1600 m
5 miejsce Marek Dzięgielewski 00:
05:01 – 1 miejsce w kategorii wiekowej
80 miejsce Małgorzata Dzięgielewska 00:08:05 – 1 miejsce w kategorii
wiekowej
Bieg ukończyły 104 osoby
05.05.2017 Pułtuski Festiwal Biegów
2017 (Pułtusk), Nocny Bieg Śladami Historii
Pułtuska, dystans: 3400 m
5 miejsce Marek Dzięgielewski 00:10:38
– 1 miejsce w kategorii wiekowej
69 miejsce Małgorzata Dzięgielewska
00:16:53 – 1 miejsce w kategorii wiekowej
Bieg ukończyły 103 osoby.
06.05.2017 Pułtuski Festiwal Biegów 2017(Pułtusk), Bieg Dwóch Wysp, dystans: 5 km
5 miejsce Marek Dzięgielewski 00:16:59
– 1 miejsce w kategorii wiekowej

58 miejsce Małgorzata Dzięgielewska
00:25:42 – 1 miejsce w kategorii wiekowej
Bieg ukończyły 93 osoby.
07.05.2017 Pułtuski Festiwal Biegów 2017
(Pułtusk), Bursztynowy Bieg Po Puszczy Białej, dystans: 10 km
4 miejsce Marek Dzięgielewski 00:34:04
– 1 miejsce w kategorii wiekowej
64 miejsce Małgorzata Dzięgielewska 00:53:
56 – 2 miejsce w kategorii wiekowej
Bieg ukończyło 95 osób.

13.05.2017 X Bieg Piastowski (Inowrocław), dystans: 21,0975 km
13 miejsce Marek Dzięgielewski 01:15:31
– 3 miejsce w kategorii wiekowej
Bieg ukończyło 596 osób.
13.05.2017 X Bieg Piastowski Dyszka Na Dyszkę (Inowrocław), dystans: 10 km
23 miejsce Marcin Kłoszewski
00:41:38
126 miejsce Małgorzata Dzięgielewska 00:53:39 – 2 miejsce w kategorii
wiekowej
Bieg ukończyły 234 osoby.
16.05.2017 Monte Kazura bieg#2
(Warszawa), dystans: 5 km
2 miejsce Marek Dzięgielewski
00:21:59
Bieg ukończyły 202 osoby
19-21.05.2017 I Ciechanowska Sztafeta Charytatywna 48h (Ciechanów),
Marcin Kłoszewski – bieg bez pomiaru czasu
– przemierzony dystans 49,2 km
21.05.2017 V Bieg Kwitnących Ogrodów
(Kuchary Królewskie), dystans: 10 km
6 miejsce Dariusz Murawski 00:39:42
13 miejsce Marcin Kłoszewski 00:43:09
73 miejsce Grzegorz Witulski 01:04:13
Bieg ukończyły 82 osoby.
Serdecznie gratulujemy, życzymy wytrwałości i ślemy pokłony za hart ducha.

Zakończenie XV Edycji Halowej
Ligi Piłki Nożnej sezon 2016/2017

Zwycięstwo Baboszewa
12 maja 2017 r. na boisku „ORLIK” odbyły się Mistrzostwa Rejonu Ciechanów w piłce nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Do
zawodów przystąpiło 5 drużyn, które rozegrały
swoje mecze w części eliminacyjnej. Po zaciętej rywalizacji w dwóch grupach do półfinałów
awansowały po dwie drużyny. Zwycięzca grupy A (Gimnazjum Baboszewo) zmierzyło się
z drugą drużyną z grupy B (Gimnazjum nr 1
w Płońsku). W drugim półfinale zagrali chłopcy
z Gimnazjum nr 2 w Mławie (zwycięzcy grupy
B) i druga drużyna z grupy A (Gimnazjum nr
2 w Ciechanowie). Baboszewo pokonało pewnie 4:1 Płońsk i tym samym znalazło się w finale, natomiast Mława wygrała z Ciechanowem
4:2. Przegrane zespoły z meczów półfinałowych
rozegrały spotkanie o 3 miejsce. Gimnazjum nr
1 w Płońsku wzniosło się na wyżyny futbolu,

co skutkowało pokonaniem Gimnazjum nr 2
w Ciechanowie 7:2 i tym samym Płońsk wskoczył na najniższy stopień podium. Przyszedł
czas na finał, w którym Gimnazjum Baboszewo spotkało się z bardzo trudnym i wymagającym przeciwnikiem – Gimnazjum nr 2 Mława.
Był to świetny mecz w wykonaniu chłopców
jak również świetne spotkanie pod względem
realizacji założeń taktycznych, które krok po
kroku, specjalnie na wielki finał były przygotowywane przez trenera Piotra Lipińskiego.
Gole, które zapewniły wygraną strzelili: Dynek
Łukasz i Kamiński Ernest.
Gratulujemy chłopcom awansu na XIX
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Mława 2017, które odbędą się w dniach 26-28
maja 2017 r.
Przemysław Cytloch

14 maja 2017 roku odbyło się Zakończenie XV Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej sezon 2016/2017. Była to najbardziej emocjonująca kolejka ze wszystkich. Do ostatniego
meczu klasyfikacja końcowa była niepewna.
O wszystkim zadecydował mecz rozegrany
pomiędzy drużyną MKS Mazovia Błomino
i Nextnet z wynikiem 1:0 dla MKS Mazovia
Błomino. W całej lidze strzelono 366 bramek,
rozegrano 72 spotkania.
Najlepszym bramkarzem został Mateusz
Górczyński (Myken & Champion), Najlepszym strzelcem Paweł Lewandowski (ADL
Lewandowscy), który dla swojej drużyny zdobył aż 22 bramki. Statuetka Zawodnika Fair
Play powędrowała do Pawła Bartczaka (Oldboy Baboszewo).

Gościem honorowym był Władysław
Żmuda.
Klasyfikacja końcowa:
Miejsce I – B&I Hydraulika Siłowa
Miejsce II – ART-DAN
Miejsce III – Myken & Champion
Miejsce IV – Oldboy Baboszewo
Miejsce V – Nextnet
Miejsce VI – ADL Lewandowscy
Miejsce VII – Huragan
Miejsce VIII – MKS Mazovia Błomino
Miejsce IX – Liberpol
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Dziękujemy za obecność kibicom, którzy
i tym razem nas nie zawiedli.
P. Lewandowska, P. Cytloch
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Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński
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Raciąski Rajd Rowerowy
Już dziś zaplanujcie sobie dzień
22 lipca! Wybierzcie się z nami
na rajd rowerowy po Raciążu
i jego okolicach!
Raciąski Rajd Rowerowy to
nowy pomysł na wspólną aktywność sportową w naszym mieście.
A trasa w tym roku niezwykle ciekawa. Będziemy mogli odkryć,
pewnie mało nam znane, okolice Raciąża. Wybierzemy się m.in.
do Kraśniewa by zwiedzić XIX-wieczny dwór. Ponadto zwiedzimy grodek rycerski powstały
w XIV-XV wieku znajdujący się
w Dobrskiej Koloni. Pojawimy się
także na cmentarzysku kurhanowym w Bogucinie oraz obejrzymy
znany nam pewnie kościół parafialny w Drobinie.
Do pokonania będziemy mieli ok. 50 km. To całkiem spory dy-

stans, jednak w grupie siła i zapewne uda nam się go pokonać bez
większego trudu. A w trakcie przejazdu będzie okazja by zjeść posiłek
co na pewno doda nam energii na
dalszą trasę.

Formę budujemy już dziś!

Udział w rajdzie deklaruje wiele
osób od uczniów szkół, przez młodzież po seniorów. Także pracownicy i zarządzający instytucjami miejskimi wezmą udział w wydarzeniu.
Do rajdu jeszcze ponad miesiąc jednak już dziś szykujmy naszą formę.
Polerujemy zatem nasze rowery
z zimowego kurzu i zabieramy się
do treningów, aby w lipcu zaprezentować dobrą formę.
Zapisy na Raciąski Rajd Rowerowy przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego od 19 czerwca.
Paulina Adamiak
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Raciąskie Centrum Kultury współorganizatorem największych targów na Mazowszu

MCKSiR na Mazowieckich
Dniach Rolnictwa
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
zostało współorganizatorem Mazowieckich Dni Rolnictwa, największych w regionie targów rolnych. Osiemnasta edycja tej imprezy, która odbędzie się 10-11
czerwca w Poświętnem to doskonała
okazja do promocji naszego miasta.
Udział w Mazowieckich Dniach Rolnictwa to nie tylko możliwość zaprezentowania
naszych osiągnięć na ogromnej imprezie. Na
jarmarku swoje produkty zaprezentuje ponad 400 wystawców. Najciekawszych spośród uczestników oferujących swoje wyroby
i produkty prawdopodobnie będzie można
zobaczyć na IV Jarmarku Raciąskim, którego
głównym celem jest promowanie produktów
lokalnych i pielęgnowanie tradycji.

Kiermasz lokalnych produktów

Największa na Mazowszu wystawa rolnicza
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W zeszłym roku odwiedziło ją ponad 60 tys. osób.
W programie była m.in. prezentacja dziedzictwa kulinarnego i kulturowego wsi mazowieckiej, kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych, prezentacja nowych
odmian roślin uprawnych, nowoczesnych tech-
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nologii upraw, działania środków ochrony roślin i nawozów oraz konkurs na najciekawsze
stoisko. O kilka słów dotyczących przedsięwzięcia zapytaliśmy przedstawiciela współorganizatora – dyrektora MCKSiR Artura Adamskiego
– Cieszę się, że przyjęty plan, który wdrażam od blisko czterech lat przynosi oczekiwane
efekty. Zostajemy zapraszani do współorganizacji coraz większych imprez oraz współpracy z partnerami prywatnymi czy też publicznymi. Przekłada się to na promocję MCKSiR
oraz miasta. Niezwykle ważne dla nas jest to,
że inne instytucje nam ufają, wiedzą, że współpraca z nami przyniesie oczekiwane efekty.
Współorganizacja tak dużej imprezy, jaką są
Mazowieckie Dni Rolnictwa, będzie dla nas
olbrzymim wyzwaniem, jednak mamy już doświadczenie i znając swoich pracowników nie
obawiam się o powodzenie tego przedsięwzięcia. Myślę, że będzie to początek długotrwałej
współpracy, a dla innych instytucji i partnerów
prywatnych sygnał, że jesteśmy gotowi realizować wiele różnych pomysłów oraz być dla nich
stabilnym partnerem.
***
Dla MCKSiR bycie współorganizatorem
tak wielkiego wydarzenia to ogromny sukces.
Życzymy powodzenia!
Paulina Adamiak

Sobotnie popołudnie
ze strażakami
Już w sobotę 3 czerwca zapraszamy na
Dzień Otwarty Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu! Będzie się działo! Sobotnie popołudnie możecie spędzić z naszymi druhami, a w programie moc atrakcji.
Zaczynamy na placu przy ratuszu miejskim o
godzinie 15.00. To właśnie tam odbędzie się pokaz ratownictwa medycznego – to ważne by jak
największa liczba mieszkańców przeszła szkolenie, które pozwoli w sytuacji zagrożenia uratować życie innej osobie. Następnie wyruszy wielka parada spod budynku Urzędu Miejskiego pod
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu.

Przy strażnicy atrakcji moc

Ciąg dalszy imprezy będzie miał miejsce
przy ul. Kilińskiego 23. Na wszystkich przybyłych czeka wiele wrażeń. W programie:
występy taneczne i wokalne uczestników zajęć odbywających się w MCKSiR, atrakcje dla
dzieci, konkursy i zabawy strażackie oraz prezentacja wyposażenia strażackiego.

Jeszcze więcej ochotników

Organizacji dnia otwartego przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Raciążu przy
współpracy z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminy Miasto Raciąż
oraz Gminy Raciąż przyświeca jeden główny cel – zachęcić nowych ochotników do
działania w straży. Druhowie w OSP Raciąż
bardzo angażują się w życie miasta i chętnie współdziałają z jego władzami. Strażacy chętnie podejmują się wielu społecznych
inicjatyw, a także sami dbają o wspólne dobro jakim jest strażnica. To właśnie
oni, dzięki środkom pozyskanym z budżetu obywatelskiego, własnymi rękami wyremontowali siedzibę OSP.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do zasilenia zastępu naszej straży! Zapisywać się będzie można także podczas Dni Otwartych – 3 czerwca!
Paulina Adamiak

Zaczynamy odliczanie
do IV Jarmarku Raciąskiego
Już niebawem, bo 1 i 2 lipca, Plac Adama Mickiewicza w Raciążu za sprawą Jarmarku Raciąskiego zapełni się
kramami i straganami z produktami
i wyrobami wystawców z kraju i z zagranicy. Nie zabraknie muzyki folkowej i gwiazd polskiej sceny muzycznej.
W tym roku wystąpi Patrycja Markowska. To już czwarta edycja tej popularnej w regionie imprezy.
Gwiazda tegorocznego jarmarku raciąskiego zaśpiewa swoje największe hity. Ponadto na muzycznej scenie zaprezentują się
liczne zespoły folkowe, a wśród nich InoRos
i Tuchaj-Bej.
Zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający będą mogli podziwiać różnorodne spektakle uliczne, oraz wciąć udział w konkursach i warsztatach. Przewidziane są też liczne

atrakcje dla dzieci (dmuchawce, zjeżdżalnie,
namiot artystyczny).
Podobnie jak w ubiegłym roku, również
i w tym zostanie przeprowadzony konkurs
rzeźbiarski, a wykonane podczas konkursu
rzeźby i figury zostaną wystawione w Miejskim Centrum Kultury i w parku miejskim.
Swoje wyroby i produkty zaprezentuje
ponad setka wystawców, zarówno z kraju, jak
i z zagranicy. Liczne kramy i stragany zapełnione będą przeróżnymi produktami takimi
jak żywność regionalna i ekologiczna, tradycyjne wędliny, pieczywo, miody, słodycze,
alkohole, rośliny oraz pamiątki, starociami
i wyrobami rękodzieła.
Więcej szczegółowych informacji w przyszłym numerze Pulsu Raciąża. Już dziś serdecznie zapraszamy 1 i 2 lipca na IV Jarmark
Raciąski. Nie może Was zabraknąć!
Marianna Góralska

Ogłoszenie
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu informuje, że w MCKSiR
w Raciążu przy ul. Parkowej 14 dyżur będzie pełnił koordynator ds. Profilaktyki Społecznej
i Uzależnień – pan Robert Kędzierski – tel. 501 511 623.
Termin dyżurów: 5.06 godz. 14-16, 6.06 godz. 14-16, 13.06 godz. 14-16, 14.06 godz. 14-16,
16.06 godz. 14-16, 26.06 godz. 14-16
W podanych terminach można zgłaszać się ze sprawami dotyczącymi:
– problematyki uzależnień dzieci i młodzieży,
– przemocy rówieśniczej w tym „cyberprzemocy”,
– problemów wychowawczych z nieletnimi
– przemocy domowej
Na miejscu będzie można uzyskać informacje o możliwościach pomocy prawnej i psychologicznej.
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