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Dofinansowania 

pozyskane!
Wiele organizacji pozarządowych 

działających w Raciążu przy wsparciu 
Gminy Miasto Raciąż składało w ostat-
nim czasie wnioski o dofinansowania. 
Udało się odnieść spory sukces! Pozy-
skano dofinansowania na kwotę ponad 
75 tys. zł dla raciąskich stowarzyszeń. Z 
pozyskanych środków uda się przepro-
wadzić liczne działania w ramach prowa-
dzonej przez stowarzyszenia działalności. 
Ponadto w ostatnim czasie złożone zostały 
kolejne dwa wnioski o dofinansowanie a 
następne są w przygotowaniu.

- STR. 7

Zapadł wyrok 
przeciwko byłemu 
burmistrzowi

Zapadł wyrok w sprawie przeciwko byłemu 
burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż. Miasto nie 
mogło pozostać obojętne w sprawie dotyczącej 
budynku przy ul. Sportowej. Zakończyło się po-
stępowanie przed Sądem Okręgowym w Płocku, 
który zasądził od byłego burmistrza na rzecz  Mia-
sta Raciąż kwotę 100 tys. zł z ustawowymi odset-
kami oraz ponad 10 tys. zł tytułem zwrotu kosztów 
procesu. Ogłoszenie wyroku nastąpiło na 4 maja 
2018 roku.

- STR. 9

Termomodernizacja coraz bliżej
Urząd Miejski w Raciążu ogłosił 

drugi przetarg na realizację zamówienia 
pn. „Termomodernizacja oraz poprawa 
efektywność energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Mia-
sto Raciąż”. Realizacja projektu zakłada 
termomodernizację siedmiu budynków 
użyteczności publicznej w Raciążu, tj. 
Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przed-
szkola, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Urzędy Miejskiego, Hali Sportowej, 
budynku przy ul. Kilińskiego 21, w 
którym znajduje się MOPS i Bibliote-
ka Publiczna oraz Miejskiego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Oferty na realizację powyższego 
zamówienia można składać do Urzędu Miejskiego w Raciążu do dnia 4 czerwca 2018r. do godz. 
10.00. - STR. 5

Ulice sukcesywnie naprawiane
Częsty tematem rozmów i dzia-

łań w naszym mieście – w ostatnim 
czasie – są miejskie ulice. Na bieżąco 
staramy się poprawiać ich stan i zado-
wolić naszych mieszkańców Szczegól-
nie naprawy wymagają m.in. skrzy-
żowanie ulicy Piłsudskiego z Placem 
Adama Mickiewicza, ul. Zielona, ul. 
Nadrzeczna  oraz nieutwardzone uli-
ce w tym Mieszka I czy Rzeźniana, 
Polna i Działkowa. Przystępujemy do 
prac – Mieszka I oraz skrzyżowanie 
ulicy Piłsudskiego z Placem Adama 
Mickiewicza były remontowane w 
tym miesiącu.

- STR. 9

Gmina otrzyma prawie 12 tys. 

III Parafialno-Gminne Dożynki  
z dofinansowaniem

Gmina Baboszewo otrzyma 11 935,23 zł dofinansowania w ramach Planu Działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (środki unijne) na organizację zadania "Dożynki w 
Gminie Baboszewo", str. 4.

Brawo dla Antka Bajera

Nie dotykaj śmierci! Nie bierz 
dragów! - spot 
profilaktyczny 

Narkotyki i alkohol to obecnie największy pro-
blem wśród młodzieży. 16-latek postanowił wspo-
móc akcję uświadamiania młodych ludzi, jakie 
mogą być konsekwencje brania narkotyków. Antek 
Bajer – uczeń baboszewskiego gimnazjum - nakrę-
cił spot antynarkotykowy, w którym zagrali praw-
dziwi policjanci, str. 6.

Zmieniony porządek obrad

Burzliwe obrady na majowej sesji
Na dzień 24 maja br. zostały zapla-

nowane obrady XLI Sesji Rady Gminy 
Baboszewo. Po otwarciu obrad sesji, 
Radny Grzegorz Ziółkowski złożył 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
dwóch punktów dotyczących zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego z 
wykonania budżetu za rok 2017 oraz 
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 
wójtowi absolutorium, str. 6.



Sprawa wynajęcia budynku Ośrodka Zdro-
wia w Sarbiewie w ostatnim czasie wzbu-
dziła wiele emocji. Dlatego też ważne jest 
moim zdaniem podanie wszystkich oko-
liczności związanych z tą sprawą. 

Trochę historii
Zacznijmy zatem od historii. Nie-

ruchomością oznaczoną jako działka nr 
95/3 o obszarze 0,1273 ha, zabudowaną 
budynkiem Ośrodka Zdrowia, położoną 
w Sarbiewieprzez dość znaczny okres cza-

su zarządzał Szpital w Płońsku. Umowy 
najmu z podmiotem świadczącym usługi 
podstawowej opieki zdrowotnej w tym bu-
dynku podpisywane były przez Dyrektora 
SPZZOZ w Płońsku, natomiast właści-
cielem nieruchomości wraz z budynkiem 
był Powiat Płoński. Około 10 lat temu 
nieruchomość została przekazana Gminie 
Baboszewo przez Powiat Płoński w formie 
darowizny, z przeznaczeniem na usługi 
związane z ochroną zdrowia. W tak zwa-
nym „międzyczasie” zmienił się też pod-

miot świadczący usługi POZ. Po zmianie 
właściciela działki, umowy z obecnym na-
jemcą Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Sarbiewie, reprezentowa-
nym przez Panią doktor Mariolę Hnat-
-Śnieżek, były podpisywane przez Wójta 
Gminy Baboszewo, na okresy kilkuletnie, 
a w ostatnim czasie były to umowy jedno-
roczne. Z uwagi na fakt, że podpisana w 
2017r. umowa obowiązywała niemalże do 
końca maja 2018r. z Urzędu Gminy w Ba-
boszewie wysłano z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym informację do najem-
cy, aby przypomnieć o tym fakcie i uzyskać 
informację zwrotną czy dotychczasowy 
najemca jest zainteresowany podpisaniem 
kolejnej umowy. 
Wynajem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

 Jednocześnie zgodnie z art. 35 Usta-
wy o gospodarce nieruchomościami wła-
ściwy organ sporządza i podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia lub oddania w 
użytkowanie, najem, dzierżawę lub użycze-
nie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 
dni w siedzibie właściwego urzędu, a także 
zamieszcza na stronach internetowych wła-
ściwego urzędu.Tak też się stało, tzn. in-
formacja o tym, że gmina zamierza wyna-
jąć nieruchomość z budynkiem Ośrodka 
Zdrowia w Sarbiewie została upublicznio-
na. Do urzędu gminy wpłynęło pismo od 
NZOZ w Sarbiewie, potwierdzające chęć 
dalszego najmu budynku. Oprócz tego pi-
sma wpłynęło też pismo innego podmiotu 
–Grupy Zdrowie, w którym podmiot ten 
również przedstawił chęć wynajęcia bu-

dynku na cele prowadzenia usług POZ. W 
takiej sytuacji należało rozpisać przetarg na 
najem nieruchomości, zgodnie z obowią-
zującąUchwałą Nr XXIV/117/2009 Rady 
Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 
2009r. w sprawie zasad nabywania, zby-
wania i obciążania nieruchomości grun-
towych, ich wydzierżawiania lub wynaj-
mowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz 
najmu lub dzierżawy lokali użytkowych. 
Paragraf 12 tej uchwały mówi, że „w przy-
padku gdy umowa dzierżawy lub najmu 
jest zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata 
stosuje się tryb bezprzetargowy chyba że 
wniosek o dzierżawę lub najem złożył wię-
cej niż jeden oferent”. 
Warunki przetargu

Wójt Gminy Baboszewo został więc 
zobligowany do procedury przetargowej. 
W tej sprawie pojawiło się Zarządzenie Nr 
26/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 
27 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia 
przetargu pisemnego ograniczonego na 
najem lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Baboszewo. Oferty w 
postępowaniu przetargowym mogły skła-
dać podmioty, wpisane do właściwych 
rejestrów i ewidencji, które prowadzą dzia-
łalność gospodarczą w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych co najmniej pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Załącznikiem 
do zarządzenia było ogłoszenie o przetargu, 
w którym zastrzeżono, że nie dopuszcza się 
możliwości utworzenia w budynku Ośrod-
ka Zdrowia filii POZ. Możliwość utwo-
rzenia filii mogłaby oznaczać, że w pewne 
dni tygodnia ośrodek funkcjonowałby bez 
lekarza, jak również godziny świadcze-
nia usług przez lekarza w dni, w których 
lekarz byłby w ośrodku też mogłyby ulec 
zmniejszeniu. Zdecydowanie oznaczałoby 
to ograniczenie dostępu dla pacjentów do 
usług zdrowotnych, dlatego wprowadzono 

zapis o tym, że nie ma zgody na utworze-
nie filii POZ w Sarbiewie. Jednocześnie w 
ogłoszeniu znalazły się zapisy o tym, że wy-
najmujący wymaga od najemcy poszerze-
nia oferty usług zdrowotnych dla ludności 
o dodatkowe świadczenia z zakresu ochro-
ny zdrowia w szczególności specjalistycznej 
opieki zdrowotnej z częstotliwością co naj-
mniej 1 raz w miesiącu, nie później niż od 
dnia 1 września 2018r. Okazało się, że do 
przetargu zgłosił się jeden podmiot, któ-
rym był NZOZ w Sarbiewie, który spełnił 
wszystkie kryteria podane w ogłoszeniu. 
Umowa najmu została podpisana w maju 
i będzie obowiązywać przez kolejny rok tj. 
do 26 maja 2019r. 
Dobro pacjentów na pierwszym miejscu

Bardzo się cieszę, że dzięki racjonalnie 
dobranym warunkom przetargu pacjenci 
Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie będą mieli 
niebawem możliwość skorzystania z usług 
specjalisty pediatry, który zgodnie z dekla-
racją zawartą w ofercie do przetargu, będzie 
przyjmował w Sarbiewie raz w miesiącu. 
Chciałbym też abyście Państwo zrozumie-
li, że na etapie kiedy do urzędu wpłynęły 
dwa wnioski o najem ośrodka, pomimo 
głosów opowiadających się za przedłuże-
niem umowy z dotychczasowym najemcą 
a także głosów przeciwnych (ponieważ jed-
ne i drugie docierały do mnie w ostatnim 
okresie) musiałem działać zgodnie z pra-
wem, na zasadach równej konkurencji i nie 
mogło to być działanie uznaniowe. Sprawa 
najmu rozwiązała się sama, ponieważ do 
przetargu wpłynęła w późniejszym czasie 
tylko jedna oferta. Najważniejszy jest fakt, 
że wyremontowany Ośrodek Zdrowia da-
lej będzie służył pacjentom a oferta usług 
zdrowotnych została rozszerzona. 

WÓJT GMINY BABOSZEWO
TOMASZ SOBECKI
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100 tys z budżetu woj. mazowieckiego

Droga w Galominie z dotacją 
30 kwietnia br. w Ciechanowie w obecności Pana Adama Struzika Wójt To-

masz Sobecki podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy drogi w Galomi-
nie. Kwota dofinansowania z budżetu samorządu województwa mazowieckiego to 
100 000 zł. Jest to dofinansowanie w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych. Łączna kwota dotacji z tego tytułu przyznana Gminie Baboszewo w latach 
2014 - 2018 to 440 000 zł.

TOMASZ SOBECKI

Podjęto m.in. uchwałę w sprawie Re-
gulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach i przedszkolu prowadzonych 
przez Gminę Baboszewo dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraźnych zastępstw oraz 
kryteria i tryb przyznawania nagród za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze. Dotychczas kwestie te regulowała 
Karta Nauczyciela oraz Uchwała Nr 
XVIII/89/2009 Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 20 marca 2009 r. 

Od 1 stycznia br. w ustawie Karta 
Nauczyciela uchylono w art. 54 ust. 
1-4 oraz 6-8, tj. m.in. uprawnienie 
nauczycieli do dodatku mieszkanio-
wego. Zniesiono także obowiązek 
określenia przez organ prowadzący w 
drodze regulaminu wysokości stawki 
tego dodatku oraz szczegółowych za-
sad jego przyznawania i wypłacania. 
Podjęta uchwała uwzględnia zmia-
ny w przepisach, które nastąpiły z 
dniem 1 stycznia 2018 r. Ponadto 
uporządkowano nią szereg zapisów 
dotyczących wysokości i szczegóło-

wych warunków przyznawania do-
datków oraz doprecyzowano kwestie 
prowadzonej dokumentacji będącej 
podstawą wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraźnych zastępstw. Z inicjatywy 
dyrektora szkoły podstawowej w Ba-
boszewie podwyższono kwotę dodat-
ku funkcyjnego za wychowawstwo 
dla wychowawców klas od 16 i wię-
cej uczniów. Podwyższono również 
dodatek za opiekę nad nauczycielem 
stażystą.  

 Kolejna uchwała podjęta 
przez Radnych dotyczyła wprowadze-
nia odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscu pu-
blicznym na terenie Gminy Babosze-
wo, która wynika z nowelizacji ustawy 
z dnia 26 października 1982r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi.  Ustawa bowiem 
od dnia 9 marca 2018 roku zakazuje 
spożywania napojów alkoholowych 
w miejscu publicznym, z wyjątkiem 
miejsc przeznaczonych do ich spożycia 
na miejscu, w punktach sprzedaży tych 
napojów. Jednakże dopuszcza, aby rada 
gminy mogła wprowadzić w drodze 
uchwały, w określonym miejscu pu-
blicznym na terenie gminy odstępstwo 

od zakazu spożywania napojów alkoho-
lowych, jeżeli uzna, że nie będzie miało 
to negatywnego wpływu na odpowied-
nie kształtowanie polityki społecznej 
w zakresie przeciwdziałania alkoholi-
zmowi i nie będzie zakłócało bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. Tym 
samym wprowadzone odstępstwo do-
tyczy działek, na których organizowany 
jest corocznie w czerwcu Festyn ,,Powi-
tanie Lata” oraz we wrześniu Dożynki 
gminno-parafialne.

 Ponadto podczas sesji udzie-
lono pomocy finansowej Powiatowi 
Płońskiemu z przeznaczeniem na do-
finansowanie przebudowy dwóch dróg 
powiatowych: Wierzbica Szlachecka–
Starczewo–Arcelin w kwocie 691  641 
zł. oraz Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice 
w wysokości 201 185 zł.

 Zmiany w budżecie doty-
czyły m.in. wprowadzenia dotacji z 
przeznczeniem na wypłatę podatku 
akcyzowego dla rolników (568 985,80 
zł) oraz dotacji na świadczenie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów (23 260 zł).

 
ANITA GROSZYK

BEATA WIECHOWSKA

XL sesja Rady Gminy Baboszewo

27 kwietnia już po raz 40 obradowali 
baboszewscy radni. 

Felieton Wójta Gminy Baboszewo

Najem Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie 
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              Słowo Burmistrza Miasta                                         MARIUSZA GODLEWSKIEGO

W ostatnich dniach maja doszło do 
zmiany na stanowisku Prezesa Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Raciążu. Zrezygnował 
dotychczas pełniący obowiązki Prezesa 
Mariusz Płuciennik, a Rada Nadzorcza 
powołała na to stanowisko dotychczaso-
wego Zastępcę Burmistrza Miasta Racią-
ża Pawła Rybkę.

W dniu 21 maja 2018r. odbyło się 
posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, 
która przyjęła rezygnację z dniem 31 
maja 2018r. Mariusza Płuciennika z do-
tychczasowej funkcji i podjęła uchwałę o 
powołaniu - z dniem 1 czerwca 2018r. 
- na stanowisko Prezesa PGKiM dotych-
czasowego Zastępcy Burmistrza Miasta 
Raciąż Pawła Rybkę, który tym samym 
nie będzie pełnił dotychczasowej funkcji.  
Mariusz Płuciennik dotychczas pełniący 
obowiązki Prezesa Zarządu spółki zrezy-
gnował z pełnienia funkcji motywując 
to niemożliwością pogodzenia tej roli 
z pracą na stanowisku kierownika oraz 
bezpośrednią pracą w projekcie dot. ka-
nalizacji. Mariusz Płuciennik dalej bę-
dzie kierownikiem działu wodociągów i 
kanalizacji. 

Optymalne rozwiązanie
Poprosiliśmy Burmistrza Miasta 

Raciąż Mariusza Godlewskiego o ko-
mentarz - Decyzja ta jest podyktowa-
na dobrem spółki oraz racjonalizacją 
zatrudnienia. Paweł Rybka nadzoro-
wał działalność spółki, zna sytuację 
PGKiM ponadto koordynuje projekt 
dotyczący rozbudowy kanalizacji. Je-
steśmy w środku realizacji projektu za 
13 mln. złotych. W najbliższym czasie 
będzie uruchomiana oczyszczalnia, 
budowana jest kanalizacja. Stąd de-
cyzja o wyborze osoby, która zna się 
na tym i jest wdrożona w projekt. Co 
więcej, osoba z zewnątrz potrzebowa-
łaby znacznie większej ilości czasu by 
wdrożyć się w sytuację oraz codzienne 
działania spółki. Podjęta decyzja po-
zwoli na płynne funkcjonowanie spół-
ki oraz dalszą realizację projektu dot. 
rozbudowy kanalizacji i modernizacji 
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatnia-
nia wody. 

W zastanej sytuacji na początku mo-
jej kadencji - było potrzebne stanowisko 
zastępcy burmistrza miasta i odegrało 
ono pozytywną rolę. Obecnie jesteśmy 
– jako urząd w dużo lepszej sytuacji i 
mamy bardziej sprawną organizację. 

Większość spraw już uporządkowano i 
działają wprowadzone procedury. Pozwa-

la to na rezygnację z tego stanowiska w 
obecnej strukturze organizacyjnej urzę-
du.  Stanowisko wiceburmistrza spełniło 
swoją rolę i nie ma potrzeby go utrzymy-
wać. Stanowisko Zastępcy Burmistrza 
nie będzie obsadzone i zostanie usunięte 
z regulaminu organizacyjnego urzędu. – 
mówił burmistrz

Paweł Rybka jest dobrze przygoto-
wany do pełnienia swojej funkcji Preze-
sa Zarządu PGKiM – jest absolwentem 
studiów magisterskich Szkoły Głównej 
Handlowej w zakresie zarządzania pro-
jektami oraz absolwentem studiów po-
dyplomowych managerskich z zakresu 
samorządu terytorialnego. UM RACIĄŻ

Paweł Rybka Prezesem PGKiM Sp. z o.o.

Zmiany w PGKiM 

Szanowni mieszkańcy,
w naszym mieście w ostatnim cza-

sie zaszło kilka zmian. Wiosna – a z 
nią wiosenne porządki. Estetyka i wy-
gląd naszego miasta są dla mnie bardzo 
ważne. Staram się by czuli się w nim 
Państwo dobrze i z chęcią spędzali czas 
na spacerach po ulicach naszego miasta 
czy spędzali czas w parkach miejskich. 
Podjęliśmy się prac porządkowych: 
koszenia trawników, wycinki rowów, 
przycinania drzewek. Postawione zo-
stały także donice z kwiatami. Zabrali-
śmy się także do nasadzenia kwiatów na 
„rondzie” w centrum miasta. Uporząd-
kowany i przygotowany do rozgrywek 
został także Stadion Miejski.  Odbywa-
ją się na nim mecze „Błękitnych”. Zdaje 
sobie sprawę, że jest jeszcze wiele pracy 
przed nami, by całe miasto było upo-
rządkowane . Jednak nie jest to sprawa 
łatwa. Pracy jest wiele, a pracowników 
do sprzątania niewielu. Od początku 
czerwca będziemy mieli pracowników 
do sprzątania miasta i mam nadzieję, że 
proces porządkowania miasta przyspie-
szy. W najbliższym czasie remontowa-
ne będą kolejne drogi. Rada Miejska na 
mój wniosek dokonała na ostatniej sesji 
zmian w budżecie, zapewniając środki 
finansowe na kolejny etap remontów, 
przesuwając je z innych zadań.

Działamy z projektami
W maju wyłoniony został wyko-

nawca na realizację placu rekreacyj-
nego przy Osiedlu Jana Pawła II. W 
najbliższych dniach przyjeżdża na wizję 
lokalną. Wkrótce podpisana zostanie 
umowa i przystąpimy do prac. Jestem 
przekonany, że jeszcze tego lata miesz-
kańcy naszego miasta będą mogli z 
niego skorzystać. Dołożymy wszelkich 
starań, aby tak się stało.

Podpisaliśmy umowę z wyko-
nawcą - firmą COIG SA z siedzibą w 
Katowicach  na realizację zadania pn. 
„Platforma e-urząd w Raciąż”. Obecnie 
trwa uzgadnianie szczegółów realizacji 
projektu. Dokonywane są wizje lokal-
ne. W najbliższym czasie przystępu-
jemy do prac nad realizacją projektu. 
To ważne działania z punktu widzenia 
mieszkańców naszego miasta. Będą 
Państwo mogli załatwić wiele istotnych 
dla siebie spraw, jak np. złożyć wniosek 
o dowód, załatwić sprawy meldunkowe 
czy dotyczące gospodarki odpadami, 
bez konieczności wizyty w Urzędzie 
Miejskim. Mam nadzieję, że wdrożone 
rozwiązania usprawnią działania urzę-
du, a mieszkańcy zauważą korzyści, 
jakie daje to rozwiązanie. Już wkrótce 
przekonają się Państwo sami.

Po raz czwarty już ogłosiliśmy 
przetarg na realizację zamówienia pn. 
„Termomodernizacja oraz poprawa 
efektywność energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Mia-
sto Raciąż”. Poprzednie trzy przetargi 
zakończyły się niestety unieważnieniem, 
ponieważ składane oferty znacznie prze-
wyższały środki przeznaczone przez gmi-
nę na ten cel. Mamy nadzieję, że obecny 
przetarg powiedzie się i 4 czerwca po 
otwarciu ofert uda nam się wyłonić wy-
konawcę, a następnie przystąpić do prac. 
(Więcej informacji na temat przetargu na 
stronie 5 – przyp. red.).

Dobre wieści
W ostatnim numerze Pulsu pisa-

liśmy o wnioskach o dofinansowanie 
złożonych przez jednostki miejskie oraz 
organizacje pozarządowe. Jak się oka-
zało współpraca Urzędu Miejskiego ze 
stowarzyszeniami w tej kwestii opłaciła 
się. W ostatnim czasie dostaliśmy do-

bre wieści – wiele projektów przeszło i 
uzyskało spore dofinansowania. Same 
stowarzyszenia pozyskały ogromną 
kwotę 75 tys. zł na realizację swoich 
pomysłów. Beneficjentami środków 
są: Stowarzyszenie Seniorów, Emery-
tów i Rencistów w Raciążu; Ochot-
nicza Straż Pożarna w Raciążu oraz 
Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
Raciążu. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tego powodu. Ponadto w ostatnim 
czasie zostały złożone kolejne wnioski 
o dofinansowanie. (więcej informacji 
na temat pozyskanych dofinansowań 
oraz złożonych wniosków na str. 5 – 
przyp. red.). Ponadto dofinansowanie 
w kwocie blisko 40 tys. na realizację V 
Jarmarku Raciąskiego pozyskało Miej-
skie Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji im. Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu (więcej info. str. 13 – przyp. 
red.). Zapraszamy wszystkie organiza-
cje pozarządowe, które chciałyby złożyć 

wnioski o dofinansowanie na realizację 
swoich działań do Urzędu Miejskiego 
– pomożemy wypełnić wnioski i udzie-
limy istotnych wskazówek.

Zmiany w spółce
Drodzy Państwo chciałbym poin-

formować Was o zmianie jaka zaszła 
na stanowisku Prezesa Zarządu Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Raciążu. 
Podczas Rady Nadzorczej, która od-
była się w dniu 21 maja z pełnienia 
obowiązków prezesa zrezygnował Ma-
riusz Płuciennik. Podczas posiedzenia 
Rada – swą uchwałą - powołała na to 
stanowisko dotychczasowego Zastępcę 
Burmistrza Miasta Raciąża Pawła Ryb-
kę. Zmiany w spółce zajdą z dniem 1 
czerwca 2018r. (więcej informacji o 
zmianie w artykule poniżej – przyp. 
red)

Aktywny Raciąż
W ostatnim miesiącu wiele się dzia-

ło w naszym mieście. Istotne działania 
podejmowane są nie tylko w Urzędzie 
Miejskim. W ostatnim czasie była także 
okazja do chwili wytchnienia i udziału 
w wydarzeniach organizowanych przez 
jednostki miejskie przy współpracy z 
Gminą Miasto Raciąż. W maju mieli-
śmy okazję pobawić się w rytmach disco 
podczas III Festiwalu Muzyki Tanecznej. 
Braliśmy udział w działaniach Dnia Fla-
gi oraz emocjonowaliśmy się podczas 
memoriału Romana Siemińskiego. Mie-
liśmy okazję brać udział w obchodach 
ustanowienia Konstytucji 3 maja uświet-
nionego zaprzysiężeniem członków Plu-
tonu Strzeleckiego Raciąż. Spotykaliśmy 
się i obserwowaliśmy malarzy przy pracy 
podczas III pleneru malarskiego „Raciąż 
pędzlem malowany”. A w ostatni week-

end spotkaliśmy się na Pikniku motocy-
klowym w centrum miasta. Cieszy mnie, 
że mieszkańcy miasta z ochotą uczestni-
czą w jego życiu. Wszelkie wydarzenia 
organizowane są dla Was. A przez całe 
wakacje planujemy kolejne atrakcje. Za-
praszamy – korzystajcie z oferty.

Życzenia dla najmłodszych
Dzień Dziecka to jedno z najpięk-

niejszych świąt. Zawsze niesie nadzieję 
na spełnienie najskrytszych marzeń 
najmłodszych oraz zapowiada… zbli-
żające się wakacje. Z myślą o naszych 
najmłodszych mieszkańcach z okazji 
ich święta w szkole i w przedszkolu tra-
dycyjnie zorganizujemy wiele atrakcji. 
Dodatkowo jesteśmy współorganizato-
rem obchodów dnia dziecka na stadio-
nie miejskim. Zapraszam do udziału 
w zabawie – będzie turniej piłkarski, 
a także liczne gry i zabawy dla całych 
rodzin. W związku z nadchodzącym 
Dniem Dziecka życzę naszym młodym 
mieszkańcom, aby w tym dniu spotka-
ły Was tylko dobre chwile i przyjaźni 
ludzie, a rodzicom radości ze swoich 
pociech.

W minioną niedzielę brałem udział 
w uroczystej Mszy Świętej w Kościele 
Świętego Stanisława Kostki w Kraj-
kowie z okazji obchodów 100 – lecia 
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Dziękuję księdzu proboszczowi 
Zbigniewowi Klubie za wspaniałe 
przygotowanie tej uroczystości i pełną 
ducha patriotyzmu mszę. 100 – lecie 
odzyskania niepodległości to bardzo 
ważna rocznica dla nas Polaków. Za-
chęcam Państwa do udziału we wszel-
kich uroczystościach związanych z tym 
wydarzeniem, a także do kultywowania 
ducha narodu i podtrzymywania histo-
rii wśród młodszych pokoleń. 

Zgodnie z długofalowym progra-
mem wycofywania azbestu z gospodarki, 
jak i  obowiązującym stanem prawnym, 
wykorzystywanie azbestu lub wyrobów 
zawierających azbest dopuszcza się w użyt-
kowanych instalacjach (rozumie się przez 
to również budynki) lub urządzeniach 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. 
Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest 
został od 1998 r. wprowadzony w życie for-
malny zakaz stosowania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.

Burmistrz Miasta Raciąża – po raz 
kolejny - zachęca do wymiany azbesto-
wego pokrycia dachowego na bardziej 
przyjazne dla środowiska,  w ramach Pro-
gramu pn.„Usuwanie i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu wo-
jewództwa mazowieckiego''. W tym roku 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
65 %. Wkład ze strony mieszkańców wy-
nosi 20 %,  pozostała różnica w kosztach 
zostanie pokryta z budżetu miasta. Do tej 
pory odbyły się już trzy edycje programu, 
podczas, których udało się wymienić pokry-
cie dachowe na 18 budynkach co stanowi 
35,10  ton zdemontowanego azbestu. Za-
chęcamy Państwa do składania wniosków 
w kolejnym etapie programu, który ruszy w 
październiku tego roku. RED.

Zapraszamy do udziału w programie usuwania azbestu

Wymień swój dach!

Już wkrótce w naszym mieście 
na placu przy budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej przy ul. Kilińskie-
go 23 będzie stawał Mammobus, 
w którym wykonać będzie można 
mammografię, czyli badanie piersi. 

Mammobus będzie w Raciążu: 12 
czerwca i 15 czerwca. Akcję popiera 
Burmistrz Miasta Raciąża. Przyjdź i 
zbadaj się.

Tak naprawdę zarówno USG pier-
si jak i mammografia są mammografią, 

czyli opisem piersi. Różnią się tym, że 
w czasie wykonywania USG wykorzy-
stuje się fale ultradźwiękowe, a podczas 
mammografii - promieniowanie ren-
tgenowskie. W USG obraz powstaje 
dzięki temu, że ultradźwięki odbijają 
się od tkanek. Badanie jest nieszkodli-
we dla zdrowia, nie ma przeciwwska-
zań, również w ciąży. Powinno być po-
przedzone wywiadem lekarskim. RED.

Drogie Panie Mammobus ponownie w Raciążu

Zbadaj się już dziś



4 Baboszewo – aktualności

Gmina otrzyma prawie 12 tys. 

III Parafialno-Gminne  
Dożynki z dofinansowaniem
Gmina Baboszewo otrzyma 11 935,23 zł dofinansowania w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (środki unijne) na organiza-
cję zadania "Dożynki w Gminie Baboszewo".

Umowę w tej sprawie pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Ba-
boszewo podpisali 17 maja w Warszawie Wicemarszałek Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Pani Janina Orzełowska oraz Wójt Gminy Baboszewo Tomasz 
Sobecki. Dotację w ramach KSOW otrzymało jedynie 16 beneficjentów z terenu 
województwa mazowieckiego!

BEATA WIECHOWSKA

250 zł za osiągnięcia w nauce i os sportowe

Zmiany w stypendiach
Na piątkowej sesji 25 maja br. radni zadecydowali, by kwota stypendium 

wójta za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe wynosiła 250 zł. Dotych-
czas, zgodnie z uchwałą ze stycznia 2016 r. za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia 
sportowe przysługiwało stypendium w kwocie: dla klas IV-VI 200 zł, dla klas 
dotychczasowego gimnazjum 300 zł i za osiągnięcia sportowe 200 zł. 

BEATA WIECHOWSKA

Ponad 180 tys. oszczędności

Edukacja kosztuje
Arkusze organizacyjne szkół

W ostatnich tygodniach wielu mieszkańców gminy pro-
wadzi ożywioną dyskusję na temat oszczędności w oświacie, 
których próbuje szukać wójt Tomasz Sobecki. Stało się tak, 
za sprawą pracy nad arkuszami organizacyjnymi szkół na rok 
szkolny 2018/2019, które zgodnie z kompetencjami ustawo-
wymi trafiają do wójta do zatwierdzenia. Niewiele mieszkań-
ców wie, że dzieci uczęszczające do szkół, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Baboszewo, mają zwiększone 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, m.in. uczą się języka ro-
syjskiego począwszy od czwartej klasy. Zgodnie z podstawą 
programową obowiązek nauki drugiego języka nałożony jest 
na uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej („nowa” pod-
stawa programowa) oraz uczniów klas gimnazjalnych. Przed 
wejściem w życie reformy szkolnictwa obowiązek nauki dru-
giego języka nowożytnego nałożony był na uczniów gimna-
zjów. Zatem dzieci klas czwartych, piątych i szóstych uczą się 
języka rosyjskiego, za które to godziny płaci organ prowa-
dzący. Ponadto uczniowie corocznie mieli zwiększane obo-
wiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu matematyki, geografii  
oraz możliwość korzystania z różnych kół zainteresowań. 

Dodatkowe zajęcia: obowiązkowo czy dla chętnych?
Analiza wydatków na edukację, ciągle pojawiające się 

potrzeby inwestycyjne szkół, a także polityka kadrowa w ob-
liczu reformy oświaty, zmuszają do szukania rozwiązań po-
zwalających na jak najlepszym poziomie zapewnić uczniom 
prawidłowe warunki uczenia się. Dlatego też tegoroczne 
arkusze organizacyjne zostały zweryfikowane pod względem 
merytorycznym. Mając na uwadze i tak już bardzo duże 
obciążenie uczniów  zadaniami szkolnymi i pozaszkolnymi 
, zaproponowano, by uczniowie klas czwartych nie mieli 
zwiększonych obowiązkowych zajęć z języka rosyjskiego. W 
tym czasie uczniowie mogliby skorzystać z proponowanych 
kół zainteresowań, bądź szerokiej gamy zajęć realizowanych 
w ramach projektu edukacyjnego „Nowoczesna edukacja w 
Gminie Baboszewo”.  Kuratorium oświaty jako organ nadzo-
ru pedagogicznego potwierdziło, iż przedstawione arkusze są 
zgodne z prawem oświatowym. Rezygnacja z wprowadzenia 
obowiązkowego od klasy czwartej języka rosyjskiego, wy-
wołała niezadowolenie nielicznej grupy rodziców , których 
przedstawiciele dyskutowali na ten temat podczas wspólnego 
posiedzenia komisji stałych rady gminy. Opinie rodziców, 
jak zawsze, mają duże znaczenie. Dlatego też wójt gmi-
ny postanowił rozmawiać z rodzicami wszystkich uczniów 
przyszłorocznych klas czwartych, dodatkowo podjął kroki 
pozwalające na sfinansowanie zajęć z języka rosyjskiego dla 
chętnych uczniów ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej tj. w ramach prowadzonego w szkołach projek-
tu edukacyjnego „Nowoczesna edukacja w Gminie Babosze-
wo”.  O wszystkich ustaleniach będą Państwo informowani 
na bieżąco. 

Świetlica, biblioteka, godziny ponadwymiarowe …
Pozostałe   zmiany, które zostały naniesione do arkuszy 

organizacyjnych szkół dotyczą przede wszystkim ilości go-
dzin świetlicy, biblioteki. Zarówno opieka świetlicowa jak i 
biblioteka są zapewnione w wymaga-
nym przepisami poziomie godzin.

Ponadto organ prowadzący, 
zgodnie ze swoimi kompetencjami, 
zaplanował uzupełnienia etatów oraz 
zwrócił uwagę na prawidłowy przy-
dział godzin ponadwymiarowych na-
uczycielom. W pierwotnych wersjach 
arkuszy zdarzały się przypadki przy-
działu godzin ponadwymiarowych w 
ilości 10 i więcej w sytuacji gdy in-
nym nauczycielom brakowało godzin 
do pełnego etatu a jeszcze innym pla-
nowano ograniczyć wymiar godzin, a 
nawet  wypowiedzieć umowę o pracę. 
Są to działania nieprawidłowe, stąd 
też reakcja organu i naniesione zmia-
ny. 

Opinia związków zawodowych zrze-
szających nauczycieli

Zgodnie z przepisami prawa 
dyrektorzy szkół przygotowane pro-
jekty arkuszy organizacyjnych szkół 

przedstawili organizacjom związkowym celem zaopinio-
wania. Zarówno ZNP, jak i NZSS „Solidarność” wyraziły 
pozytywną opinię o przedstawionych projektach. Należy 
podkreślić, że projekty te nie były przez dyrektorów kon-
sultowane z organem prowadzącym w zakresie godzin  fi-
nansowanych przez organ, jak i godzin ponadwymiarowych, 
wakatów i uzupełnień etatów. Po złożeniu arkuszy, organ w 
porozumieniu z dyrektorami szkół, dokonał korekt, o któ-
rych mowa wyżej. Organ skorygowane arkusze przedstawił  
organizacjom związkowym. ZNP zaprosił przedstawicieli 
organu prowadzącego w celu omówienia wprowadzonych do 
arkuszy zmian. Podczas spotkania zostały przeanalizowane 
i uzasadnione wszystkie naniesione zmiany. Przedstawiciele  
ZNP podczas spotkania z pracownikami urzędu gminy przy-
jęli  wszystkie wyjaśnienia i uzasadnienia zmian, nie wnosząc 
do nich zastrzeżeń. Dzień później do urzędu gminy w Babo-
szewie wpłynęło pismo, z którego treści wynika, iż ZNP źle 
ocenia wprowadzone przez organ zmiany. ZNP swoje stano-
wisko uzasadnia tym, iż wprowadzone zmiany są niezgodne 
z interesem uczniów i polityką kadrową wobec nauczycieli. 
Z pisma ZNP wynika również, że Rady Pedagogiczne szkół 
po zaopiniowaniu projektów arkuszy przez ZNP, zostały po-
informowane o przydzielonych godzinach!

Rola organu prowadzącego
Rolą organu prowadzącego jest dbanie o dobro uczniów 

oraz nauczycieli. Gmina Baboszewo corocznie na zadania 
związaną z edukacją przeznacza kwotę ok. 13,5 mln zł, w 
tym subwencja oświatowa ok. 8,5 mln zł. W szkołach, dla 
których gmina Baboszewo jest organem prowadzącym za-
trudnionych jest około 115 nauczycieli. Budżet na wynagro-
dzenia nauczycieli to kwota ok. 9,5 mln zł. Kwota subwencji 
oświatowej jest uzależniona od liczby uczniów, która nieste-
ty z roku na rok spada. Wójt gminy pragnie, aby reforma 
oświaty i likwidacja gimnazjów nie spowodowały koniecz-
ności zwolnień nauczycieli. Dlatego też organ prowadzący 
postanowił zbadać przydział godzin ponadwymiarowych, 
wakatowanie etatów. Organ musi natomiast pamiętać o 
racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi. Nie-
dopuszczalne jest tworzenie dodatkowych obowiązkowych 
godzin dla uczniów,  wyłącznie w celu przydzielenia nauczy-
cielom godzin ponadwymiarowych.  Sytuacje, w których 
jedni nauczyciele otrzymują dużą liczbę godzin ponadwy-
miarowych, a inni wyłącznie „gołe” etaty lub propozycję 
ograniczenia wymiaru zatrudnienia, budzą wśród nauczycieli 
niezadowolenie, a organ prowadzący nie wyraża na nie zgo-
dy. Zmiany wprowadzone przez organ w arkuszach generują 
oszczędności na wynagrodzeniach rzędu ponad 180 tys. zł. 
Środki te można przeznaczyć na przykład na działania inwe-
stycyjne w szkołach (m.in. doposażenie klasopracowni, nowy 
plac zabaw przy przedszkolu bądź modernizacja boiska przy 
szkole w Polesiu). 

Edukacja jest jednym z ważniejszych zadań samorządu. 
Świadczą o tym, nie tylko pozycja w budżecie, ale również 
gro działań wspierających oświatę, podejmowanych przez 
gminę. Dobro uczniów jest dla organu prowadzącego jest 
wartością nadrzędną, a interesy pojedynczych osób nie po-
winny przesądzać o kształcie polityki oświatowej. 

BEATA WIECHOWSKA
JOLANTA PAJĄK
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Raciąż – informacje urzędowe

„Kto nie idzie do przodu ten się cofa” mówił Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Raciąż musi nara-
biać wieloletnie zaległości. Ważne by nadążał za 
rozwijającym się otoczeniem i wprowadzanymi 
w samorządach unowocześnieniami. Dzięki pro-
jektowi e-urząd wchodzimy w końcu w XXI wiek. 
Zyskają na tym wszyscy.

W ramach projektu pn. „Platforma e-urząd 
w Raciążu” Gmina Miasto Raciąż otrzymała do-
finansowanie w kwocie ponad 800 tys. zł. Łącz-
na kwota na realizację projektu to blisko milion 
złotych.  Ze środków tych sfinansowany zostanie 
system e-urząd oraz informatyzacja urzędu wraz 
z zakupem serwerów, komputerów i utworzeniem 
sieci. Wszystko po to, by ułatwić życie mieszkań-
com, którzy bez wychodzenia z domu będą mogli 
załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim w Raciążu 
oraz jednostkach podległych. O szczegółach pro-
jektu piszemy poniżej.

Korzyści dla mieszkańców
Każdy mieszkaniec naszego miasteczka bę-

dzie mógł załatwić przez internet sprawy, które 
musiał dotychczas załatwiać bezpośrednio w 
urzędzie. Po wprowadzonych udogodnieniach 
będziemy mogli złożyć wniosek o dowód czy 

zapłacić za wodę lub podatek bez potrzeby po-
jawiania się w urzędzie. Dzięki uzyskanej do-
tacji usprawnimy działanie urzędu w zakresie 
informatycznym. Efektem wprowadzanych 
zmian będzie możliwość załatwiania spraw 
związanych z zameldowaniem, z Urzędem 
Stanu Cywilnego czy z uzyskaniem dowodu 
tożsamości. Ponadto przez internet uda nam 
się rozwiązać sprawy związane z podatkiem lo-
kalnym, uzyskać zezwolenia, czy zarejestrować 
działalność gospodarczą. Co więcej będziemy 
mogli zająć się sprawami dotyczącymi odpa-
dów komunalnych czy świadczenia usług spo-
łecznych. Korzyści dla mieszkańców jest wiele, 
każdy interesant będzie miał możliwość m.in. 
pobrania i przesyłania stosownych dokumen-
tów czy zadania pytań pracownikom raciąskie-
go urzędu. Mieszkańcy Raciąża z ułatwień będą 
mogli skorzystać już w niedalekiej przyszłości.

Czym jest e-urząd?
E-urząd to platforma elektroniczna. Celem 

projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy 
Miasto Raciąż dostępu do korzystania z usług 
publicznych drogą elektroniczną z wykorzysta-
niem bezpiecznego profilu zaufanego poprzez 

zastosowanie nowoczesnych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych. Po zmianach 
z urzędem połączymy się bez wychodzenia z 
domu, przez internet. Platforma e-urząd skła-
da się ze zbioru uporządkowanych tematycznie 
fomularzy elektronicznych. Są one odpowied-
nikami druków papierowych. Złożone przez in-
ternet wnioski rozpatrywane są przez pracowni-
ków urzędu, którzy tą samą elektroniczną drogą 
przesyłają odpowiedź. Platforma usprawni za-
rządzanie urzędem i jednostkami podległymi.

Umowa na e-Urząd podpisana!
Gmina Miasto Raciąż reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Jerzego 
Godlewskiego przy kontrasygnacie Skarbnik 
Raciąża Marii Małgorzaty Karwowskiej, 14 
czerwca 2017 roku podpisała umowę z Zarzą-
dem Województwa Mazowieckiego ws. dofi-
nansowania projektu pn. „Platforma e-urząd w 
Raciążu”. Projekt ma na celu wdrożenie elektro-
nicznego systemu obiegu dokumentów (EOD), 
ujednolicenie infrastruktury teleinformatycznej 
(programy biurowe, antywirusowe, systemowe, 
zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego 
do Urzędu i jednostek podległych), utworzenie 

punktu potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ), 
zintegrowanie systemów podatkowo-księgowych 
z elektronicznym obiegiem dokumentów. Wdro-
żenie platformy na potrzeby załatwiania spraw 
na odległość. Całkowity koszt projektu to 1 020 
285,00 zł, zaś kwota dofinansowania wynosi aż 
816 228,00 zł

Wykonawca wyłoniony
W ramach drugiego postępowania przetar-

gowego na „Zakup sprzętu wraz z oprogramowa-
niem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem 
i uruchomieniem w ramach projektu pn. „Plat-
forma e-urząd w Raciążu” wyłoniony został wyko-
nawca zadania. Gmina Miasto Raciąż podpisała, 
23 kwietnia 2018 roku, umowę na realizację za-
dania z firmą COIG SA z siedzibą w Katowicach. 
Przystąpiliśmy do prac. Jesteśmy pewni, ze realiza-
cja projektu już wkrótce pozwoli wykorzystywać 
nowinki technologiczne. Mamy nadzieję, że w 
niedługim czasie mieszkańcy Raciąża będą mogli 
cieszyć się z wprowadzonych nowoczesnych roz-
wiązań, które ułatwią korzystanie z Urzędu Miej-
skiego w Raciążu.

PAULINA ADAMIAK

platforma e- urząd 

Do Urzędu Miejskiego przez internet!

Projekt pn. „Termomodernizacja oraz 
poprawa efektowności energetycznej 
w Gminie Miasto Raciąż”  realizowany w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020 zakłada zwięk-
szenie efektywności energetycznej w 
budynkach użyteczności publicznej, co 
umożliwi uzyskanie oszczędności zuży-
cia energii, przynosząc optymalizację 
kosztów jej zużycia.

Urząd Miejski w Raciążu ogłosił 
czwarty przetarg na realizację zamó-
wienia pn. „Termomodernizacja oraz 
poprawa efektywność energetycznej 
budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Miasto Raciąż”. Realizacja pro-
jektu zakłada termomodernizację sied-
miu budynków użyteczności publicz-
nej w Raciążu, tj. Szkoły Podstawowej, 
Miejskiego Przedszkola, Ochotniczej 

Straży Pożarnej, Urzędy Miejskiego, 
Hali Sportowej, budynku przy ul. Ki-
lińskiego 21, w którym znajduje się 
MOPS i Biblioteka Publiczna oraz 
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciążu.

Jak? Gdzie? Kiedy?
Oferty na realizację powyższego 

zamówienia można składać do Urzędu 
Miejskiego w Raciążu do dnia 4 czerw-
ca 2018r. do godz. 10.00. A otwarte 
zostaną w siedzibie zamawiającego 
4.06.2018r. o godz. 10.15 w pokoju nr 
28 (sala ślubów) Urzędu Miejskiego w 
Raciążu. Szczegółowe informacje doty-
czące przetargu oraz sposobu składania 
ofert znaleźć można na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Raciążu

Trzy przetarg unieważniono
Ogłoszony przetarg jest już czwar-

tym na realizację niniejszego projektu. 
Poprzednie zostały unieważnione, po-
nieważ złożone oferty swą ceną prze-
wyższały znacząco kwotę jaką Gmina 
Miasto Raciąż zamierzała przeznaczyć 
na jego realizację. Tylko w ostatnim - 
III przetargu -Gmina Miasto Raciąż 
zamierzała przeznaczyć na realizację 
przedmiotu zamówienia 8 394 221,66 
zł brutto, zaś najniższa cena zapropo-
nowana przez wykonawców, którzy 
złożyli oferty to 9 188 100,00 zł brutto. 

UM RACIĄŻ

IV Przetarg na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Raciążu

Termomodernizacja coraz bliżej
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Zmiany w porządku obrad
Na dzień 24 maja br. zostały zapla-

nowane obrady XLI Sesji Rady Gminy 
Baboszewo. Po otwarciu obrad sesji, 
Radny Grzegorz Ziółkowski złożył 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
dwóch punktów dotyczących zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego z 
wykonania budżetu za rok 2017 oraz 
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 
wójtowi absolutorium. 

Wójt zawnioskował z kolei o zdję-
cie z porządku obrad punktu dotyczą-
cego zmian w planie gospodarki nisko-
emisyjnej. 

Sprawozdanie Wójta z działalności mię-
dzysesyjnej

Wójt Tomasz Sobecki przedstawił 

sprawozdanie z działalności międzyse-
syjnej. Mówił o pozyskanej dotacji na 
organizację dożynek (12 tys. zł), zaku-
pie działki w Pieńkach Rzewińskich, 
kontroli WIOŚ, która nie wykazała w 
działalności gminy żadnych uchybień, 
o przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym na budowę oświetlenia 
w Sokolnikach. Wójt poinformował 
także o pracach równiarki na gminnych 
drogach, które to prace miały miejsce 
w okresie od 26.04 do 11.05 (koszt ok. 
10 tyś zł) oraz o rozstrzygnięciu prze-
targu na wynajem budynku ośrodka 
zdrowia w Sarbiewie. 

Sesja przerwana
Po sprawozdaniu wójta z uwagi na 

brak paraf radcy prawnego na projek-

tach uchwał radni zadecydowali o prze-
rwaniu obrad sesji. 

Kontynuacja obrad 25 maja
Wznowienie obrad XLI Sesji Rady 

Gminy Baboszewo nastąpiło w dniu 25 
maja 2018r. W punkcie dotyczącym 
interpelacji i zapytań radnych, Prze-
wodniczący złożył pierwsze w tej ka-
dencji interpelacje, pierwszą w sprawie 
nagród i innych wynagrodzeń kadry 
kierowniczej Urzędu Gminy Babosze-
wo w latach 2015-2018 oraz drugą w 
sprawie poniesionych i planowanych 
wydatków na organizację przez Gmi-
nę Baboszewo imprezy pn. „Powitanie 
Lata 2018”.  

Przewodniczący złożył również 
wniosek o przyjęcie uchwały w spra-
wie ustalenia wynagrodzenia dla Wój-

ta Gminy Baboszewo na minimalnym 
poziomie.

Przyjęte uchwały
Radni podjęli uchwałę w spra-

wie zmiany uchwały w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Baboszewo oraz podjęli uchwa-
łę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej, a także 
przyjęli „Plan walki z ubóstwem ener-
getycznym dla Gminy Baboszewo na 
lata 2018-2025”. 

Radni nie podjęli następujących 
uchwał:

 -w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Baboszewo na lata 2015-2025,  
- w sprawie udzielenia pomocy fi-

nansowej dla Powiatu Płońskiego,
- w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Babosze-
wo,

- w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na rok 2018.

Wszystkie treści, które znalazły się 
w projektach uchwał były dyskutowane 
na posiedzeniu wspólnym komisji sta-
łych w dniu 16 maja br. i uzyskały ak-
cept Radnych. Takie działania nie mają 
uzasadnienia merytorycznego i utrud-
niają pracę zarówno urzędu gminy, jak i 
jednostek organizacyjnych gminy.

BEATA WIECHOWSKA 

Zmieniony porządek obrad

Burzliwe obrady na majowej sesji

Brawo dla Antka Bajera

Nie dotykaj śmierci! 
Nie bierz dragów! - 
spot profilaktyczny 

Narkotyki i alkohol to obecnie największy problem 
wśród młodzieży. 16-latek postanowił wspomóc akcję uświa-
damiania młodych ludzi, jakie mogą być konsekwencje bra-
nia narkotyków. Antek Bajer – uczeń baboszewskiego gim-
nazjum - nakręcił spot antynarkotykowy, w którym zagrali 
prawdziwi policjanci.

Antek Bajer swoją przygodę ze zdjęciami i filmami roz-
począł 3 lata temu. Pasji poświęca cały swój wolny czas. 
Dotychczas  zrealizował około 50 filmów - relacji z różnych 

imprez, w tym z Powitania Lata w Baboszewie, Dożynek Pa-
rafialno Gminnych i wywiadów na potrzeby lokalnej, gmin-
nej telewizji internetowej. 

W jego najnowszej produkcji wystąpili policjanci z ko-
misariatu policji w Raciążu i wydziału kryminalnego płoń-
skiej komendy.

Mundurowi wcielili  się w samych siebie – policjantów 
zatrzymujących dealera narkotyków. 

Projekt Antka wsparło Starostwo Powiatowe w Płoń-
sku, MCK  Płońsku, Płoński szpital oraz Komenda Policji 
w Płońsku.  

Antka mieliśmy przyjemność oglądać w programie tele-
wizyjnym  Dzień Dobry TVN, gdzie wraz z prof. Mariuszem 
Jędrzejko - socjologiem z centrum profilaktyki społecznej, 
rozmawiali o problemie narkotyków i profilaktyce. 

Antku gratulujemy inicjatywy, jesteśmy z Ciebie dumni!

BEATA WIECHOWSKA

Karol Kownacki Mistrzem Europy

Wizyta Mistrza 
Europy w 
Urzędzie Gminy 
w Baboszewie

We wtorek 22 maja swoją rodzinną 
miejscowość Baboszewo odwiedził Pan 
Karol Kownacki - Mistrz Polski, jednocze-
śnie "świeżo upieczony" podwójny Mistrz 
Europy Federacji WBBF-WFF w kultury-
styce. Pan Karol spotkał się m.in. z koordy-
natorem sportu Panem Piotrem Lipińskim 
oraz Wójtem Gminy Baboszewo Panem 
Tomaszem Sobeckim. 

Naszemu Mistrzowi bardzo gratu-
lujemy wspaniałych osiągnięć i życzymy 
wszystkiego najlepszego zarówno na spor-
towej jak i życiowej drodze. Mamy nadzie-
ję, że będziemy mogli wspierać Go w Jego 
działaniach, a On będzie promował Naszą 
Gminę wszędzie tam, gdzie zdobywa me-
dale i puchary. 

BEATA WIECHOWSKA
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W ostatnim czasie jednostki miejskie 
oraz organizację pozarządowe dzia-
łające w Raciążu przy wsparciu gminy 
Miasto Raciąż złożyły liczne projekty 
na dofinansowanie swoich działań. 
Wiele środków udało się już pozyskać. 

W maju dostaliśmy wiele cieszą-
cych informacji o pozyskanych dofi-

nansowania. Ponad 75 tys. zł dostaną 
organizacje pozarządowe działające na 
terenie miasta oraz ponad 39 tys. zł dla 
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu. Na tym jednak nie 
poprzestajemy. W ostatnim czasie zło-
żone zostały kolejne dwa wnioski o 

dofinansowanie a dwa następne są w 
przygotowaniu. Złożone zostały wnio-
ski przez:

•Miejskie Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu, jako beneficjent, 
złożyło wniosek o dofinansowanie 

zadania realizowanego ze środków 
pozostających w dyspozycji Dyrekto-
ra Narodowego Centrum Kultury w 
ramach programu Kultura - Interwen-
cje 2018 – projekt pn. „Kultura łączy 
pokolenia”

•Regionalne Stowarzyszenie Twór-
ców Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego złożyło wniosek o powierzenie 
grantu w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kie-

rowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich   na lata 2014 – 2020. Wniosek 
został złożony do Lokalnej Grupy 
Działania – Przyjazne Mazowsze.

Czekamy na oficjalne wyniki. 
Miejmy nadzieję, że będą one jak naj-
bardziej pozytywne dla naszego miasta 
i organizacji działających na jego ob-
szarze. O wynikach będziemy Państwa 
na bieżąco informować na łamach na-
szej gazety.

PAULINA ADAMIAK

Wiele organizacji pozarządowych 
działających w Raciążu przy wsparciu 
Gminy Miasto Raciąż składało w ostat-
nim czasie wnioski o dofinansowania. 
Udało się odnieść spory sukces! Po-
zyskano dofinansowania na kwotę 
ponad 75 tys. zł dla raciąskich stowa-
rzyszeń. Z pozyskanych środków uda 
się przeprowadzić liczne działania w 
ramach prowadzonej przez stowarzy-
szenia działalności.

Beneficjentami środków w ra-
mach złożonych projektów zostały 
stowarzyszenia: Stowarzyszenie Se-
niorów, Emerytów i Rencistów w 
Raciążu; Regionalne Stowarzyszenie 
Twórców Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w Raciążu oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Raciążu. Stowarzy-
szenia te złożyły wnioski w ramach 
różnorodnych działań, a w pomoc 
przy pisaniu wniosków zaangażowani 
byli pracownicy Urzędu Miejskiego. 
W dalszym ciągu zapraszamy wszyst-
kie chętne organizacje pozarządowe, 
które potrzebują wsparcia przy skła-
daniu wniosków o dofinansowania 
do Urzędu Miejskiego. Udzielimy 
cennych wskazówek i pomożemy przy 
wypełnianiu wniosków.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ra-
ciążu

W Raciążu będzie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku dla naszych senio-
rów. Na realizację przedsięwzięcia 
udało się pozyskać niebagatelną kwo-
tę dofinansowania w wysokości po-
nad 35 tys. zł. Beneficjentem środków 
jest Stowarzyszenie Seniorów, Emery-
tów i Rencistów. Wniosek został zło-
żony do Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach programu pod 
nazwą „Działalność na rzecz integracji 
i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. Realizacja projektu za-
kłada liczne działania dla seniorów. 
Organizację warsztatów i wykładów 
(m.in. komputerowych, kulinarnych, 
wokalnych, ruchowo – rekreacyj-
nych, rękodzielniczych) oraz wyjaz-
dy krajoznawcze. O wypowiedz na 
temat projektu poprosiliśmy Prezesa 
Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów 
i Rencistów Pana Stefana Modrze-
jewskiego - Stowarzyszenie Seniorów, 
Emerytów i Rencistów w Raciążu 
jest organizacją zrzeszającą ludzi star-
szych z naszego miasta i okolic. Re-
alizuje swoje cele poprzez nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego, w 
szczególności poprzez: podtrzymy-

wanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości, 
rozwój świadomości obywatelskiej i 
kulturowej (organizowanie spotkań, 
seminariów, szkoleń, warsztatów, wy-
cieczek), wspieranie rozwoju oświaty, 
różnego rodzaju opracowania o tema-
tyce lokalnej, współpracę z władzami 
miasta, gminy, szkołami, instytucjami 
i organizacjami.

 Seniorzy prowadzą działalność 
w  trzech klubach: Klubie Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Klubie Senio-
ra i Nauczycielskim Klubie Seniora 
oraz w wielu kołach zainteresowań.

Podejmowane działania służą in-
tegracji, poprawie jakości i poziomu 
życia seniorów, ich rozwojowi oso-
bowemu oraz wzrostowi aktywności 
społecznej osób starszych.

Zarząd stowarzyszenia, aby za-
pewnić różne formy działalności jego 
członków, podejmuje szereg dzia-
łań zmierzających do pozyskiwania 
środków. Jedną z form jest  coroczny 
udział z powodzeniem w konkursie 
ofert realizacji zadania publicznego 
(Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym - Integracja osób star-
szych),  ogłaszanym przez Burmistrza 
Miasta Raciąża. Dzięki pozyskiwa-
nym w ten sposób środkom członko-
wie stowarzyszenia mogą uczestniczyć 
w wyjazdach edukacyjno- rekreacyj-
nych,  interesujących szkoleniach i 
warsztatach.

W roku bieżącym zarząd sto-
warzyszenia złożył ofertę do Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego. 
Wziął  udział w otwartym  konkur-
sie ofert na realizację w latach 2018-
2020 zadania publicznego woje-
wództwa mazowieckiego w obszarze 
„Działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. Zadanie – „Rozwój 
zróżnicowanych form działania oraz 
usług społecznych wspierających 
samodzielność i aktywność osób 
starszych”. Oferta została przyjęta i 
uzyskała pozytywną ocenę  komisji. 
Czekamy na podpisanie umowy i 
skierowanie środków na realiza-
cję  zadania publicznego.  Po ich 
otrzymaniu będziemy mieli możli-
wość prowadzenia dalszej szerokiej 
działalności na rzecz seniorów. W 
harmonogramie przewidziano na-
stępujące  działania: przedsięwzięcia 
prowadzące do powołania Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, wyjazdy 
edukacyjno-rekreacyjne, wykłady, 

warsztaty kulinarne, wokalno-mu-
zyczne, komputerowe, zajęcia te-
atralne, artystyczne, rekreacyj-
no - ruchowe, różne spotkania  i 
wiele innych. Przy organizowaniu 
przedsięwzięć, a także pracach przy 
składanym wniosku seniorzy za-
wsze mogą liczyć na pomoc Urzędu 
Miejskiego oraz Miejskiego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Raciążu, za co serdecznie dziękują.

Wspólne  działanie pozwala re-
alizować różne plany  ludzi starszych, 
mieszkających w Raciążu i okolicach, 
którzy będąc w stowarzyszeniu aktyw-
nie spędzają czas  i mają możliwość 
spełnienia  wielu swoich marzeń.

Dwukrotnie dla strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej uda-

ło się pozyskać dofinansowania w 
ramach dwóch złożonych wniosków.  
Pierwszy z nich, pn. "Obchody 115 
- lecia istnienia OSP w Raciążu jako 
modelowy przykład kulturowego 
włączenia różnych grup wiekowych" 
zakłada organizację okrągłej rocznicy 
powstania OSP w Raciążu. W ramach 
projektu zorganizowany zostaną ob-
chody 115 – lecia OSP dla mieszkań-
ców. Ponadto projekt przewiduje or-
ganizację przeglądu Orkiestr Dętych 
oraz warsztaty wokalne i warsztaty 
dla orkiestry raciąskiej. Co więcej w 
ramach projektu wydana zostanie 
publikacja o 115 – letniej historii 
Ochotniczej Straży Pożarnej.  Do-
finansowanie w wysokości 15 tys. zł 
pozyskano w ramach konkursu: Kul-
tura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego ogłoszonego 
przez:   Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego - Wydział 
ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej 
i Turystycznej. 

Ochotnicza Straż Pożarna po-
zyskała również 20 tys. zł w ramach 
projektu pn. „Inicjatywy edukacyjne 
podnoszące świadomość dzieci oraz 
seniorów w Gminie Miasto Raciąż w 
zakresie poprawy ich bezpieczeństwa" 
złożonego do Wojewody Mazowiec-
kiego w ramach programu „Porządek 
i bezpieczeństwo publiczne". Projekt 
obejmuje m.in.  organizację pikniku 
dla mieszkańców, przeprowadzenie 
warsztatów z pierwszej pomocy dla 
dzieci oraz osób starszych oraz kon-
kursy plastyczne dla dzieci.

Nowe stowarzyszenie zaczyna działania
Udało się także pozyskać do-

finansowanie w wysokości 5 tys. 

dla Regionalnego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Raciążu w 
ramach projektu pn. „Produkty 
tradycyjne i regionalne Mazowsza 
w Raciążu”. Wniosek został zło-
żony w ramach konkursu: Kultu-
ra, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego ogłoszo-
ny przez: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
- Wydział ds. Tworzenia Prze-
strzeni Kulturowej i Turystycznej. 
Realizacja projektu zakłada orga-
nizację warsztatów dotyczących 

produktu regionalnego i trady-
cyjnego wraz z degustacją oraz 
szkoleniem dla mieszkańców. 
Projekt ułatwi promocję i przed-
stawienie swej oferty przez człon-
ków najmłodszego w naszym 
mieście stowarzyszenia. 

Stowarzyszenia są niezwykle za-
dowolone z pozyskanych środków. 
Miejmy nadzieję, że składane będę 
kolejne wnioski i pozyskiwane kolej-
ne dofinansowania na realizację licz-
nych przedsięwzięć.

PAULINA ADAMIAK

Jednostki miejskie i organizacje pozarządowe składają wnioski 

Kolejne wnioski o dofinansowania złożone

Stowarzyszenia w Raciążu przy współpracy z urzędem składają projekty

Dofinansowania pozyskane!

Urząd Miejski w Raciążu wraz z REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.  zaprasza-
ją do udziału w Konkursie „Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz”. Konkurs 
przeznaczony jest dla rodzin z terenu Miasta Raciąż. Prace można składać do 15 
czerwca 2018r. Zapraszamy do udziału. 

Celem konkursu jest propagowanie postaw i zachowań proekologicznych ma-
jących na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, wyrobienie nawyku u 
dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu prawidłowej segregacji odpadów w miejscu 
ich wytwarzania, tworzenie przydomowych kompostowników oraz kształtowanie 
odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez codzienne działania we 
własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.

Warunki uczestnictwa
Zadaniem rodziny jest wykonanie oraz przesłanie pracy konkursowej w formie 

plakatu lub fotoreportażu obrazującego sposób prowadzenia w rodzinie segrega-
cji powstających odpadów komunalnych. Każda rodzina może zgłosić tylko jedną 
pracę. Format pracy: plakat (A2) lub fotoreportaż (od 3 - 6 zdjęć). Technika prac 
dowolna, pracę należy podpisać w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: 
imiona i nazwiska uczestników, adres zamieszkania, telefon. Praca będzie oceniana 
za przekaz treści ekologicznej, pomysłów promujących selektywną zbiórkę odpa-
dów, oryginalność, pomysłowość, pracochłonność i staranność wykonania.

Wysyłka prac
Prace konkursowe należy złożyć do Biura REMONDIS DROBIN Komunal-

na Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin w godzinach 700 – 1500  lub Urzędu 
Miejskiego w Raciążu, Pl. Adama Mickiewicza 17,    09-140 Raciąż w godzinach 
730 – 1530. Prace można również przesłać za pośrednictwem poczty  na powyższe 
adresy z dopiskiem konkurs „Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz”. Prace 
należy składać do 15 czerwca 2018r. 

Cenne nagrody
W konkursie przewidziane są indywidualne nagrody za zajęcie I, II i III miej-

sca w dwóch kategoriach tj.: I kategoria – uczestnicy wykonujący plakat oraz II 
kategoria – uczestnicy wykonujący fotoreportaż. Przewidziane są następujące na-
grody w obu kategoriach: I miejsce – Tablet, II miejsce – Odtwarzacz mp3, III 
miejsce –Stojak do segregacji odpadów.

Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu do dnia 29.06.2018 r. Do-
kładny regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej  www.miastora-
ciaz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Raciążu, gdzie zapraszamy także po szczegó-
łowe informacje.

„Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz”

Do konkursu zapraszamy
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II miejsce dla Julii, III dla Weroniki

Kolejny muzyczny sukces!
         Dwie uczennice szkoły podstawowej w Baboszewie - Julia 

Szeluga z klasy IV b  i Weronika Melzacka z klasy V b wzięły udział w 
Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „Must be English” orga-

nizowanym przez SP nr 2 w Płońsku. Na scenie MCK – w kategorii 
klas IV-VII  zaprezentowało się 13 młodych artystów. Julia zdobyła 
II miejsce, a Weronika III miejsce. Dziewczynki zostały przygotowa-
ne przez p. Joannę Giszczak. Sama radość i gratulacje dla  młodych 
wokalistek!

WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BABOSZEWIE      
JOANNA GISZCZAK

Powiatowy konkurs matematyczno - przyrodniczy

Siódmy "As trzecich  
i piątych klas" 

W piątek 11 maja w Szkole Podstawowej w Baboszewie odbył się finał Powia-
towego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego . Organizatorkami konkursu są 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej p. Elżbieta Burzykowska i  p. Katarzyna 
Paszyńska,  matematyki p. Renata Kędzierska oraz  przyrody p. Agnieszka Pio-
trowska. W tym roku w konkursie wzięło udział 11 szkół- 66 uczestników z klas 
trzecich i piątych, którzy rozwiązywali testy z matematyki i przyrody. Pytania 
były dość trudne. Poza logicznym myśleniem i doskonałą umiejętnością licze-
nia uczniowie musieli odpowiedzieć m.in. na pytania z mapy, wykazać się zna-
jomością skał osadowych, ekosystemów... . Nikt nie zdobył maksymalnej liczby 
punktów. Konkurs organizowany jest już po raz  siódmy. Konkurs został objęty 
patronatem Wójta Gminy Baboszewo, który też ufundował nagrody. 

Laureaci konkursu:
 klasy trzecie: I miejsce: Marek Pniewski (Sochocin),   II miejsce: Jakub Chy-

liński (Sarbiewo), III miejsce: Alicja Błaszkowska (Sarbiewo);
 - klasy piąte: I miejsce: Julian Nita (Baboszewo), II miejsce: Aleksander Pie-

karczyk (Siedlin), III miejsce: Krystian Kaźmierski (Sochocin). 
 Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!



9Raciąż – aktualności

Częsty tematem rozmów i działań w 
naszym mieście – w ostatnim czasie – 
są miejskie ulice. Na bieżąco staramy 
się poprawiać ich stan i zadowolić na-
szych mieszkańców Szczególnie napra-
wy wymagają m.in. skrzyżowanie ulicy 
Piłsudskiego z Placem Adama Mickie-
wicza, ul. Zielona, ul. Nadrzeczna  oraz 
nieutwardzone ulice w tym Mieszka I 
czy Rzeźniana, Polna i Działkowa.

W ostatnim czasie udao się prze-
prowadzić kilka niezbędnych prac ma-
jących na celu poprawę stanu ulic oraz 
ułatwienie życia naszym mieszkańcom. 
To nie koniec podejmowanych działań, 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
podjęto uchwałę dotyczącej zmia-
ny budżetowej, w której przesunięto 
środki na kolejne prace remontowe na  
drogach. W następnej kolejności prace 

będą prowadzone na ulicy Nadrzecznej.

Skrzyżowanie wyremontowane
Na początku maja przeprowadzo-

no prace na najbardziej uciążliwym 
dla mieszkańców fragmencie dróg 
miejskich. Naprawiono skrzyżowanie 
ulicy Piłsudskiego z Placem Adama 
Mickiewicza. Bylo to miejsce, które 
uległo największej degradacji w okresie 
zimowym. Do tej pory odbywały się 
tam tymczasowe prace naprawcze.  Zaś 
na początku maja nawierzchnia została 
wyasfaltowana.  Wykonawcą prac było 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 
Raciążu.

Skrzyżowanie miało zostać wyre-
montowane z dotacji, jednak od stycz-
nia brak jest w tej sprawie konkretnej 

odpowiedzi z urzędu wojewódzkiego. 
Ze względu na dużą uciążliwość dla 
mieszkańców i długi okres oczekiwania 
burmistrz Mariusz Godlewski zadecy-
dował o przeprowadzeniu remontu z 
środków własnych miasta.  

Mieszka I poprawiona
W Raciążu jest 

jeszcze sporo ulic, 
które nie są wykory-
towane, nie mają żad-
nej podbudowy ani 
wzmocnień. Jedną z 
nich jest właśnie ulica 
Mieszka I. Spowodo-
wało to, że w okresie 
jesienno – zimowym, 
mieszkańcy tej ulicy 
mieli problem z do-

staniem się na tereny swoich posesji. 
Wyjątkowo mokra jesień i zima spowo-
dowały, że droga ta była w niektóre dni 
nieprzejezdna. Dlatego jeszcze pod ko-
niec ubiegłego roku burmistrz Mariusz 
Godlewski przeznaczył wraz z Radą 
Miejską środki na poprawę stanu tej 

ulicy. Ze względu na zbyt mokry teren 
nie można było jednak tych prac prze-
prowadzić. Kiedy tylko pozwoliła na 
to pogoda i grunt wysechł, rozpoczęły 
się prace naprawcze. Obecnie prace są 
już zakończone, teren osuszony a droga 
poprawiona. Prace wykonało PGKIM 
sp. z o.o.

Pracy jest wiele
Sukcesywnie i systematycznie pro-

wadzone są prace naprawcze mniej-
szych uszkodzeń na wielu ulicach Ra-
ciąża. W tym roku zima szczególnie 
dała się we znaki uszkadzając wiele dróg 
miejskich. Prace naprawcze były wy-
konywane na bieżąco przez cały okres 
wiosenny, jednak ze względu na po-
wtarzające się mrozy i roztopy cały czas 
dochodziło do kolejnych uszkodzeń. 
Ciągle jest jeszcze  dużo do zrobienia w 
tym zakresie, jednak mamy nadzieję, że 
podejmowane przez nas działania zado-
wolą mieszkańców i zwiększą komfort 
jazdy w naszym mieście.

UM RACIĄŻ

Remont kolejnych ulic w naszym mieście

Ulice sukcesywnie naprawiane

Wyrok w sprawie byłego burmistrza Raciąża zapadł

Były burmistrz musi 
zapłacić ponad 100 tys. zł 
odszkodowania na rzecz miasta
Zapadł wyrok w sprawie przeciwko byłemu burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż. 
Miasto nie mogło pozostać obojętne w sprawie dotyczącej budynku przy ul. Spor-
towej. Sąd zasądził od byłego burmistrza na rzecz  Miasta Raciąż kwotę 100 tys. zł 
z ustawowymi odsetkami oraz ponad 10 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu 
oraz kosztów adwokata.

Zakończyło się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Płocku prowadzo-
ne przeciwko pozwanemu byłemu burmistrzowi naszego miasta. Został on pozwa-
ny, ponieważ władze miejskie nie mogły pozostać bezczynne w sprawie budynku 
przy Sportowej.  Ogłoszenie wyroku nastąpiło na 4 maja 2018 roku.

Historia sprawy
W 2014 roku spółka będąca nabywcą nieruchomości położonej przy ul. Spor-

towej 3 uzyskała korzystny dla siebie wyrok w związku z niepoinformowaniem jej 
w toku sprzedaży o fakcie konieczności rozbiórki na podstawie decyzji płońskiego 
PINB (przyp. red. – Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego). Ponieważ za to zaniedbanie, które za-
kwalifikowano jako działanie na szkodę interesu prywatnego, były burmistrz został 
prawomocnie skazany, a wartość szkody w sprawie karnej obliczono na 100.000 
zł, miasto wystąpiło o zwrot odszkodowania zapłaconego po przegranej sprawie 
cywilnej. Miasto musiało zapłacić bowiem kilkuset tysięczne odszkodowanie na 
rzecz spółki. Teraz walczy o zwrot wypłaconego odszkodowania, część udało się 
już odzyskać

Sąd Okręgowy w Płocku wydał wyrok, na mocy którego, zasądził na rzecz 
Gminy Miasto Raciąż kwotę 100 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 
10 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i pełnomocnika. W uzasadnieniu 
wyroku sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, a zgodnie z art. 
415 kodeksu cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany 
jest do jej naprawienia. Wyrok nie jest prawomocny. UM RACIĄŻ

Wiosenne porządki – każdy z nas robi je 
w domu, także miasto wprowadza po-
rządki w mieście. Prace robione są suk-
cesywnie. Brakuje jednak rąk do pracy, 
więc tępo prac nie jest tak szybkie jak 
byśmy tego chcieli.

Wiosna to co roku okres prac 
porządkowych w Raciążu. Koszenie 
trawników i rowów, usuwanie chwa-
stów i przycinanie drzewek to prace 
porządkowe nad zielenią miejską,  
które od kilku dni można zaobserwo-
wać w mieście. Wkrótce rozpoczną 

się czynności na klombie na Placu 
Mickiewicza gdzie pojawiają się nowe 
nasadzenia oraz herb miasta ułożony 
z kwiatów. W ostatnich dniach przed 
budynkiem Urzędu pojawiły się do-
nice z kwiatami. Prace porządkowe 
trwają, już wkrótce zostaną przepro-
wadzone w kolejnych obszarach na-
szego miasta. Prosimy mieszkańców 
o cierpliwość, pracy jest wiele, a rąk 
do pracy brak. Na początku czerwca 
sytuacja powinna się poprawić. 

Stadion porządkowany
Prace porządkowe i przygotowaw-

cze do sezonu trwają także na stadio-
nie miejskim w Raciążu. W ostatnim 
czasie przeprowadzane były prace na 
płycie boiska. Wykonano wertykulację 
oraz nawożenie a w najbliższym czasie 
przeprowadzone zostanie opryskiwa-
nie herbicydami. W celu utrzymania 
porządku na stadionie zakupiono tak-
że maszynkę do rozsiewania nawozów 
oraz maszynkę do malowania linii na 
boisku. Ponadto na stadionie odbyło 
się czyszczenie trybun – siedzeń i po-
sadzki.

UM RACIĄŻ  

Dbamy o estetykę miasta

Poprawiamy wygląd 
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   1 maja 2018 roku odbył się w 
Baboszewie po raz 12 jubileuszowy 
30 Międzynarodowy Wyścig Kolar-
ski Memoriał Andrzeja Trochanow-
skiego. 

W zawodach wzięło udział 15 ze-
społów: czołowe zespoły krajowe oraz 
6 ekip zagranicznych co dało liczbę 
90 uczestników. Kolarze przejechali 
łącznie w jednej rundzie 21 km łącz-
nie 168 km. Wyścig rozpoczął się o 

godzinie 13:00, a zakończył  około 
17:00. Start i meta znajdowały się 
przy ul. J. i  A. Brodeckich przy Hali 
Sportowo-Widowiskowej w Babosze-
wie. 

30 Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Memoriał Andrzeja Trocha-
nowskiego 

wygrał 34-letni Czech Alois Kan-
kovsky (Elkov-Author), drugie miej-
sce wywalczył Sylwester Janiszewski 

(Wibatech Merx7R), trzecie przy-
padło Pawłowi Franczakowi (CCC 
Sprandi Polkowice).

          Poza Międzynarodowym  
Wyścigiem Kolarskim o Memoriał 
Andrzeja Trochanowskiego odbył 
się również Wyścig dla Amatorów, 
którego organizatorem było Stowa-
rzyszenie Sportowo – Turystyczno 
– Ekologiczne SET w Baboszewie. 
W wyścigu wzięło udział 53 uczest-
ników.

 I  miejsce w wyścigu zajął An-
drzej Widzewicz (KK Żoliber),

II miejsce wywalczył Jakub Śre-
dziński (Veroni Team Wąbrzeźno),

III miejsce przypadło Jackowi 
Sargalskiemu ( Michelin Bloomnet 
Team).

DOROTA BARTCZAKOWSKA

PRZEMYSŁAW CYTLOCH

Czech Alois Kankovsky zwycięzcą!

30 Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Memoriał Andrzeja Trochanowskiego
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Marysia Rutkowska bohaterką spotu WOŚP

Fundacja WOŚP w Raciążu
10 maja 2018 roku przedstawiciele fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
–  odwiedzili Raciąż. Nagrywali filmik promocyjny z uczennicą Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – Marysią Rutkowską. Następnie odwiedzili 
Raciąski Sztab WOŚP w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu.

 Fundacja, której  celem działania jest między innymi wyposażanie   szpitali 
w sprzęt   medyczny, pomogła Marysi w osiągnięciu dobrego stanu zdrowia po 
przebytych operacjach. Dziewczynka jest obecnie uczennicą klasy III c SP. Mary-
sia ćwiczyła w klinice w Warszawie na zakupionym sprzęcie w ramach  działalno-
ści  WOŚP. Efekty ćwiczeń są bardzo skuteczne i widoczne. Przedstawiciele  Fun-
dacji nagrali   film, w którym   dziewczynka uczestniczyła wraz z koleżankami i 
kolegami z klasy. Spotkanie z przedstawicielami Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy było niezwykle miłe i owocne w uśmiechy i rozmowy.

RED.

Zapisz dziecko na wakacje już dziś

Wakacje z MCKSiR
Już wkrótce zacznie się lato! Wraz z nim przyjdą wakacje – czas beztroski i odpo-
czynku. Dzieci i młodzież będą miały wolne dni. Jednak nie oznacza to dla nich 
nudy. MCKSiR przygotowało mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu zorganizuje dwutygodniowy turnus „Wakacji z MCKSiR” w terminie 2 
– 13 lipca. W planach warsztaty rękodzielnicze i teatralne, gry i zabawy, konkursy, 
zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz wyjazdy i wycieczki. Ze względu na ograni-
czoną liczbę miejsc – nie zwlekaj, nie czekaj – zapisz swoje dziecko jak najszyb-
ciej. Zapisy: osobiście w sekretariacie MCKSiR lub pod numerem 23 679 – 10 
-78. Bardzo prosimy o przemyślaną decyzję, zapisujmy dzieci, które będą chciały 
uczestniczyć w pełnej proponowanej przez nas ofercie.

MCKSIR W RACIĄŻU

W dniach 17 – 21 maja odbyła się 
trzecia edycja wydarzenia pn. „Raciąż 
pędzlem malowany”. Podobnie jak w 
ubiegłych latach na plener malarski 
przyjechali do nas mistrzowie pędzla 
z regionu oraz innych zakątków Polski. 
Było jednak pewne novum – w tej edy-
cji wzięli udział lokalni artyści – miesz-
kańcy Raciąża i okolic. 

Plener jak co roku to wspaniała 
okazja by zobaczyć twórców przy pracy 
w naszym mieście, z czego Raciążanie 
chętnie korzystali. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że troje malarzy w tej edycji 
pleneru to mieszkańcy Raciąża i oko-
lic. Przez te kilka dni artyści przenosili 
na płótno najciekawsze miejsca Racią-
ża. Namalowane zostały m.in. kościół, 
Centrum Kultury, zabudowa na ulicy 
Wolności, ul. Kilińskiego, stara zabu-
dowa, widoki uwieczniające Raciążni-
cę, powstały także pejzaże. To zaska-
kujące, że w każdej edycji wydarzenia 
malarze znajdują w Raciążu miejsca 
godne uwiecznienia i często są to nie-
odkryte przez samych mieszkańców 
okolice. 

Artyści z Raciąża
Organizatorem III pleneru malar-

skiego było Miejskie Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu. Komisa-
rzem pleneru, już po raz trzeci, była 
Katarzyna Rólka. W tym roku mieli-
śmy również komisarza artystycznego, 
którym był Wojciech Adam Witkow-
ski. Patronatem zaś objął Burmistrz 
Miasta Raciąża Mariusz Godlewski. 
W plenerze wzięło udział 11 malarzy i 
co najważniejsze troje z nich to miesz-
kańcy Raciąża i okolic. Cieszymy się, 
że nasi mieszkańcy czynnie przyłączyli 
się do organizowanego przez nas wyda-
rzenia. Uczestnicy tegorocznej edycji 
to: Jerzy Kołodziej (Raciąż), Agnieszka 
Wielgolaska (Unieck),  Rosińska Do-
rota (Krajkowo), Jędrzejewski Marek 
(Płońsk), Wojciech Adam Witkowski 
(Sierpc), Leon Waldemar Stepnow-
ski (Ciechanów), Zdzisław Wiśniew-
ski (Mała Wieś k/Płocka), Marlena 
Lewandowska (Sierpc), Monika La-
skowska (Sierpc), Dorota Pogorzelska 
(Gołotczyzna), Janusz Grzegorczyk 
(Dąbek).  

Podejrzeć malarzy przy pracy
Tak jak w zeszłym roku, w trak-

cie pleneru Raciążanie mogli przyjść 
i porozmawiać z artystami podczas 

pracy. Wielu z nich kilkukrotnie wra-
cało by obserwować postęp prac.  W 
ramach pleneru odbyły się też warsz-
taty malarskie młodzieży.  W Biblio-
tece Publicznej uczniowie Raciąskiej 
Szkoły Podstawowej spotkali się z 
Wojciechem Adamem Witkowskim i 
dostali od artysty wiele cennych uwag 
i porad. Zorganizowane w Raciążu po 
raz trzeci wydarzenie można uznać za 
udane. Jak mówili sami artyści – Ra-
ciąż to przyjazne miasteczko o wielu 
uroczych miejscach do malowania. 
Podkreślali, że gdyby plener trwał dłu-
żej malowaliby kolejne obrazy, a miejsc 
do uwieczniania na dziełach na pewno 
by nie zabrakło. Artyści mieli możli-
wość nawiązania przyjacielskich relacji, 
wymiany doświadczeń, doskonalenia 
własnego warsztatu. Od rana do wie-
czora poświęcali się pracy twórczej, a 
inspiracji nie brakowało. Mamy na-
dzieję, że za rok uda się zorganizować 
kolejną edycję wydarzenia, a emocje i 
wrażenia będą jeszcze większe. Orga-
nizator pleneru jest bardzo zadowolo-
ny z jego efektów i zapowiada kolejne 
edycje: – Przy organizacji różnego typu 
wydarzeń najważniejsza dla mnie jest 
angażowanie mieszkańców oraz reali-
zowanie ich pomysłów. Dlatego w tym 
roku najbardziej cieszy mnie fakt, że do 
pleneru przyłączyli się mieszkańcy na-
szego miasta oraz okolic. Jestem z tego 
powodu bardzo zadowolony, ponieważ 
założeniem organizacji plenerów jest 
właśnie promocja lokalnej twórczości. 
Cieszę się, że lokalni artyści – miesz-
kańcy Raciąża i okolicznych miejsco-
wości – skorzystali z tej możliwości, bo 
w całej mojej pracy najważniejsze jest 
angażowanie mieszkańców w realizo-
wane inicjatywy. Także nasza młodzież 
miała okazję rozwijać się artystycznie 

poprzez udział w warsztatach malar-
skich zorganizowanych podczas plene-
ru i poprowadzonych przez komisarza 
artystycznego - Wojciecha Witkow-
skiego. Miejmy nadzieję, że w naszym 
mieście i jego okolicach zrodzą się 
nowe talenty i odnajdą swe natchnie-
nie w urokach otaczającego nas świata. 
Cieszę się, że tak liczne grono miesz-
kańców skorzystało z możliwości jakie 
daje plener malarski. Jestem otwarty na 
wszelkie pomysły i propozycję, dlatego 
także przy tej okazji zachęcam miesz-
kańców by się nimi dzielili, bo to wła-
śnie dla nich działa zarządzana przeze 
mnie instytucja.

 Raciąski plener malarski na stałe 
wpisał się w kalendarz imprez miej-
skich. Tegoroczna edycja jest już trze-
cią, jednak nie mniej zdumiewającą. 
Powstały piękne obrazy, a malarze 
znaleźli kolejne urocze zakątki naszego 
miasta, które uwiecznili na płótnach. 
Po raz kolejny gościliśmy przez kilka 
dni wielu artystów. Wspaniałe jest to 
że są tak różnorodni. Odbiór naszego 
miasta, technika malowania oraz uka-
zania lokalnych widoków jest zaskaku-
jąca. 

Istotne jest także to, że zechcieli 
wrócić do nas malarze z poprzednich 
edycji pleneru – co świadczy, że atmos-
fera naszego miasteczka przypadła im 
do gustu. Jak co roku pojawili się tak-
że nowi artyści, co wprowadza zawsze 
ożywienie i wzbogaca plener. Ważne 
także jest to, że nasz plener cieszy się 
dobrymi opiniami. Większość zainte-
resowanych twierdziło, że w Raciążu 
jest niepowtarzalna atmosfera, a pięk-
nych miejsc nie brakuje. Zauroczenie 
naszym miastem widoczne było w ich 
dziełach. Są niepowtarzalne. Efekty 
prac malarzy, w tym lokalnych arty-
stów będziemy mogli podziwiać jesie-
nią na wernisażu poplenerowym, na 
który już dziś serdecznie wszystkich 
zapraszam. – powiedział dyrektor 
MCKSiR Artur Adamski.

Na wystawie poplenerowej – któ-
ra zostanie zorganizowana jesienią - 
zostaną zaprezentowane obrazy

wszystkich malarzy. Już dziś ser-
decznie na nią zapraszamy. O szczegó-
łach wernisażu będziemy informować 
na bieżąco na Facebooku - organizato-
ra wydarzenia - Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu. 

PAULINA ADAMIAK

III Plener Malarski w Raciążu

Raciąż pędzlem malowany
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Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu pozyskało blisko 40 tys. zł do-
finansowania na realizację V Jarmarku 
Raciąskiego. MCKSiR otrzymało unijne 
wsparcie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014–2020.  

W ostatnim czasie dostaliśmy fan-
tastyczną informację z Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. Projekt złożo-
ny przez Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu pn. „V Jar-
mark Raciąski – operacja o charakte-
rze wystawienniczym” przeszedł ocenę 
formalną i merytoryczną pozytywnie. 
Skutkowało to pozyskaniem niema-
łej dotacji na organizację wydarzenia. 
Artur Adamski - Dyrektor MCKSiR 
podpisał 17 maja 2018r. umowę na 
realizację właśnie tego projektu.  Do 
podpisania umowy doszło w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego przy udziale wicemarszałek 
Janiny Ewy Orzełowskiej. MCKSiR 
otrzymało unijne wsparcie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014–2020. To  efekt konkursu 
rozstrzygniętego przez mazowieckie 
biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Wsparcie trafi do 16 partnerów 
KSOW, w tym MCKSiR w Raciążu. 

Nalepiej punktowani
MCKSiR przedstawił najwyżej 

punktowany projekty w grupie Orga-
nizacja i udział w targach, wystawach 
tematycznych na rzecz prezentacji 
osiągnięć i promocji polskiej wsi w 

kraju i za granicą. MCKSiR w Racią-
żu był jednym z szesnastu beneficjen-
tów, który pozyskał środki na realizację 
wydarzeń związanych z rolnictwem, 
przetwórstwem i agroturystyką. Kwota 
dofinansowania jaką udało się pozyskać 
to 39 114,00zł. Dzięki tym środkom 
dofinansowana zostanie organizacja  V 
Jarmarku Raciąskiego. 

Jarmark już w sierpniu
Miejskie Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu będzie organizatorem 
już piątej edycji wydarzenia. Jarmark 
na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
miejskich. Powrót do historii i tradycji 
naszego miasta przypadł mieszkańcom 
do gustu. O kilka słów na temat po-
zyskanego dofinansowania oraz same-
go jarmarku poprosiliśmy Dyrektora 
MCKSiR w Raciążu Artura Adamskie-
go – Jestem bardzo zadowolony, że po 
raz kolejny udało nam się pozyskać duże 
dofinansowanie na organizację Jarmar-
ku. Kwota ponad 39 tysięcy pozwoli 
utrzymać tę niezwykle ważną imprezę 
we właściwej randze i na wysokim po-
ziomie. Co więcej, nasz projekt zajął 
pierwsze miejsce w swej kategorii co jest 
dla nas bardzo istotne, ponieważ świad-
czy o tym, że nasz pomysł i praca zostały 
docenione. Tegoroczna edycja jarmarku 
będzie już piątą. Wydarzenie osiągnęło 
rangę wydarzenia regionalnego - wyda-
rzenia dzięki, któremu nasze miasto jest 
rozpoznawane i kojarzone na zewnątrz. 
Najważniejsze, dla mnie jako orga-
nizatora, jest jednak to, że to właśnie 
mieszkańcom wydarzenie przypadło do 

gustu. W tym roku nieznacznie zmie-
niamy formułę i termin. Chcemy przez 
te dwa dni zapewnić wiele atrakcji, jak 
największej ilości osób. Przenosimy 
jarmark na sierpień, w tym roku odbę-
dzie się on w dniach 14 – 15 sierpnia. 
15 sierpnia jest odpust parafialny – do 
miasta przybywa bardzo dużo ludzi, 
zatem będą mieli oni okazję skorzystać 
z naszej oferty. 14 sierpnia planujemy 
koncert gwiazdy, w tym roku będzie to 
zespół Enej. Zaś 15 sierpnia planujemy 
organizację II Miejsko – Gminnych 
Dożynek Parafialnych z prezentacją 
wieńców dożynkowych. Oczywiście 
to nie wszystkie atrakcje jakie czekają 
nas podczas V Jarmarku Raciąskiego. 
Śledźcie fanpage MCKSiR, gdzie będę 
sukcesywnie zamieszczane informacje o 
wszelkich atrakcjach. Cieszę się, że po 
raz kolejny uda nam się zorganizować 
jarmark – osobiście jest to moje ulu-
bione wydarzenie – to powrót do tra-
dycji, historii – korzeni naszego miasta. 
To niezwykle ważne by podtrzymywać 
dziedzictwo kulturowe naszych przod-
ków, a także by przekazywać je młod-
szym pokoleniom. Poza koncertami 
odbędzie się –jak co roku – jarmark 
uliczny. Będzie ponad 60 wystawców. 
Termin jaki w tym roku wybraliśmy, 
jest także dogodny pod tym względem 
– jako że na odpust przyjeżdża znaczna 
ilość osób – będą oni mieli możliwość 
zaprezentowania swych wyrobów szer-
szemu gronu odbiorców. Już dziś zapra-
szam serdecznie mieszkańców naszego 
regionu do udziału w V Jarmarku Ra-
ciąskim. – mówił.

PAULINA ADAMIAK 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu pozyskało blisko 40 tys. zł na realizację V Jarmarku Raciąskiego.

Środki na Jarmark Raciąski pozyskane
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1 maja 2018r. na scenie przy  Hali Spor-
towo-Widowiskowej w Baboszewie od-
był się                   I Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni i Tańca zatytułowany "Polska 
Niepodległa". Festiwal zorganizowano 
w ramach uczczenia 100-tnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. 

Na scenie zaprezentowało się blisko 
stu młodych artystów, którzy wraz ze 
swoimi opiekunami pokazali, że rów-

nież przez muzykę 
można krzewić pa-
triotyczne wartości. 
Przez kilka godzin 
uczestnicy festiwalu 
w Baboszewie, okla-
skiwani przez liczną 
widownię, z mikro-
fonem w dłoniach i 
z biało-czerwonymi 
elementami choreo-
grafii, prezentowali 
przygotowane spe-
cjalnie na konkurs 
piosenki patriotycz-
ne oraz układy ta-
neczne. 

Śpiewanie pie-
śni patriotycznych i 
kultywowanie tań-
ców związanych z 
odzyskaniem Nie-
podległości rozbu-
dza w każdym Po-
laku jeszcze większy 

patriotyzm. 
Po przesłuchaniu i obejrzeniu 

wszystkich występów Jury w składzie: 
…................ przyznało:

- w kategorii 9-12 lat:
I miejsce: Wiktoria Zajączkowska „ 

Miejcie nadzieję” SP Sarbiewo
II miejsce: Jakub Mosiądz „ Serce 

w plecaku” SP 3 Płońsk
III miejsce: Franciszek Świejkowski 

„ Ojczyzna” SP Szczytno
- w kategorii 13-15 lat:

I miejsce: Adam Gruda „ Mury” SP 
Dzierzążnia

II miejsce: Zuzanna Rapusta „ Pa-
nie generale” SP 2 Płońsk

III miejsce: Karolina Wiśniewska 
„ Niepodległa Niepokorna” SP Siedlin

- w kategorii 16-21 lat:

I miejsce: Martyna Małecka „List 
do Matki” Kaczorowy

II miejsce: Filip Melzacki „ Pieśń 
Kronika” Baboszewo-LO Płońsk

III miejsce: Alicja Krajewska „ Wal-
czyk Lilu” ZS 1 Płońsk

- kategorii zespoły:

I miejsce: ECHO-chór dziecięcy 
Piosenka: „ Myślimy o Polsce”, Ta-

niec: Flaga - SP Baboszewo
II miejsce: WESOŁE NUTKI-kla-

sa 3B 
Piosenka: „ Przybyli ułani pod 

okienko”, Taniec: Polonez 3 maja SP 
Baboszewo

III miejsce: STRÓŻEWIACY
Piosenka: „ Niepodległa  Niepo-

korna”, Taniec: Taniec Flagi SP Stró-
żewo

Podczas Festiwalu Dyrektor ar-
tystyczny Lucyna Parecka-Łaszczyk 
przyznała Nagrodę Specjalną Grupie 
6-latków z Przedszkola w Baboszewie.

Uczestnicy otrzymali puchary, dy-
plomy i nagrody   ufundowane przez 
Halę Sportowo-Widowiskową w Babo-
szewie, Biuro Programu „Niepodległa” 
oraz Dyrektora artystycznego Festiwa-
lu.

DOROTA BARTCZAKOWSKA, 
PRZEMYSŁAW CYTLOCH

BEATA WIECHOWSKA

W  100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

I Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Tańca w 
Baboszewie
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Dnia 18.05.2018 roku uczniowie 
klas VI  i   VII wraz z opiekunami ( p. E. 
Gołdon i p. M. Baranowska ) wybrali 
się  na integracyjną wycieczkę do PAR-
KU  TRAMPOLIN – ADRENALINA 
w PŁOCKU – miejsca sportowo – roz-
rywkowego. Celem wspólnego wyjazdu 
była integracja uczniów, rozwijanie za-
interesowania sportem oraz zachęcanie 
do aktywnego spędzania czasu wolne-
go w imię hasła: RUCH TO ZDRO-
WIE. W parku trampolin na uczniów 
czekały różnej wielkości trampoliny, 
ścieżki akrobatyczne, baseny wypełnio-
ne gąbkami, kosze do wsadów i inne 
sportowe atrakcje. Uczniowie okazali 
się miłośnikami akrobacji, nurkowali 
w gąbkach, wykazali się umiejętnością 
wykonywania różnego typu salt, prze-
wrotów, skoków. Wstępna grupowa  
rozgrzewka pod kierunkiem profesjo-
nalnego instruktora przygotowała mło-
dych ludzi do dalszych już indywidu-
alnych  ćwiczeń wymagających dobrej 
kondycji fizycznej. Zrelaksowani, rado-
śni uczniowie świadomi pozytywnego 
wpływu aktywności fizycznej na ich 
organizm udali się do centrum handlo-
wego w celu konsumpcji. Wycieczka 
była udana, dostarczyła pełnym energii 
podopiecznym wielu niezapomnianych 
wrażeń. Pozytywna adrenalina zadzia-
łała mobilizująco na uczniów, zmoty-
wowała ich do wykonywania ćwiczeń 
ruchowych, które stały się łatwiejsze 
i skuteczniejsze.  Atrakcje sportowe, 
miła przyjazna atmosfera wpłynęły na 
podjęcie decyzji przez uczniów o zor-
ganizowaniu ponownego wspólnego 

wyjazdu. Być może taka wycieczka za-
chęci innych uczniów do większego za-
interesowania akrobatyką oraz sprawi, 

że lekcje w-fu mogą być postrzegane w 
nowy, atrakcyjny sposób.

ELŻBIETA GOŁDON.

Maj to miesiąc wycieczek szkolnych. Oto 
kilka wspomnień z wyjazdów  uczniów 
Szkoły Podstawowej w Baboszewie.

Klasy trzecie w stolicy! 
9 maja klasy lllb i lllc wraz z opie-

kunami: W.Kowalską, B. Rozmanow-

ską, B. Nowicką były na wycieczce w 
Warszawie. Zwiedziły Stare Miasto i 
podziwiały panoramę Warszawy z wie-
ży widokowej. Dzieci podziwiały stare 
kamieniczki, Kolumnę Zygmunta, 
kościół, Pałac Prezydencki. Następnie 
w Centrum Nauki Kopernik w Pla-
netarium oglądały spektakl 3D "Sło-

neczna podróż ". W Muzeum Ewolucji 
miały możliwość wysłuchania ciekawej 
prelekcji o dinozaurach i oglądały ich 
szkielety. 

                                                                                                                                  
  Kaligrafia w Skansenie w Sierpcu . 

17 maja  uczniowie klas pierw-
szych pod opieką wychowawczyń  p. 

E. Burzykowskiej i p. D. Lipińskiej  
spędzili wspaniały dzień w Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu . Nie-
zwykłą atrakcją była twórcza lekcja 
kaligrafii .     

                                                                                                                                             

 
Na warszawskich  Targach  
Książki! 

W piątek 18 maja br. 
grupa 17 uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w Babosze-
wie wraz

 z p. Urszulą Mina-
kowską - organizatorką 
wyjazdu i p. Iwoną Witul-
ską  odwiedziła PGE Na-
rodowy, gdzie odbywały się 
Warszawskie Targi Książki. 

                                                                                                                                               
IWONA WITULSKA                                                                                  

Ruch to zdrowie

Wycieczka  do  parku  trampolin „Adrenalina” w 
Płocku

MAJOWE  WYCIECZKI !    
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W Społecznym Liceum Ogólnokształ-
cącym STO w Raciążu odbyło się za-
kończenie roku klasy maturalnej. Był 
to szczególnie uroczysty, niezwykle 
wyczekiwany przez uczniów dzień, 
gdyż po trzech latach wytężonej pra-
cy otrzymali świadectwa ukończenia 
szkoły średniej. 

Uroczystość otworzył dyrektor 
szkoły, pan Andrzej Nizielski serdecz-
nie witając wicedyrektora, pana Wło-
dzimierza Kosiorka, członków Rady 
Pedagogicznej: panią Jolantę Wiśniew-
ską (wychowawczynię klasy trzeciej), 
pana Olgerda Wszałkowskiego, pana 
Damiana Szcześniewskiego oraz pana 

Łukasza Palmowskiego. Powitał rów-
nież  rodziców, którzy zechcieli towa-
rzyszyć swoim dzieciom w tym szcze-
gólnym dla nich dniu: panią Elżbietę 
Radomską (przewodniczącą Rady Ro-
dziców) oraz panią Beatę Kupniewską 
- członkinię Komisji Rewizyjnej Koła 
Terenowego nr 223 Społecznego To-
warzystwa Oświatowego w Raciążu. 

Pożegnania nadszedł czas
Impreza będąca zwieńczeniem 

pracy pedagogów i licealistów przebie-
gła w cudownej atmosferze. Ten dzień 
bez wątpienia zapadnie wszystkim w 
pamięci. Jak przystało na pożegnanie 

padło wiele ciepłych słów skierowa-
nych do uczniów ze strony dyrekcji i 
wychowawczyni. Dodatkowej, niezwy-
kłej rangi uroczystości dodała obecność 
gości honorowych: Burmistrza Miasta 
Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego 
oraz przewodniczącego Rady Powiatu 
Płońskiego, pana Jana Mączewskiego. 

Nie obyło się bez chwil senty-
mentalnych. Dyrektor, pan Andrzej 
Nizielski przypomniał absolwentom 
moment, w którym po raz pierwszy 
przekroczyli mury szkoły podkreślając, 
że odchodzą z niej dojrzalsi, wzbogace-
ni o nowe doświadczenia i doskonale 
przygotowani do życia. W czasie swo-

jego wystąpienia zaznaczył, że ewen-
tualne braki w wiedzy można zawsze 
nadrobić, a o sukcesie życiowym de-
cyduje otwartość, komunikatywność i 
umiejętność nawiązywania kontaktów 
międzyludzkich. Przyznał, że zdobycie 
średniego wykształcenia jest dużym 
osiągnięciem i przepustką do lepsze-
go, bardziej satysfakcjonującego życia. 
Przypomniał także, że zarówno on, 
jak i pracujący w Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym STO w Raciążu 
nauczyciele dołożyli wszelkich starań, 
aby wyniki matury były jak najlepsze 
organizując dodatkowe godziny zajęć 
z przedmiotów, z którymi uczniowie 
mieli największe problemy. 

Świadectwa wręczono
Źródłem wielu emocji i nieukry-

wanych wzruszeń było uroczyste wrę-
czenie świadectw i nagród za bardzo 
dobre wyniki kształcenia. Absolwenci 

otrzymali płyty z  prezentacją multi-
medialną o szkole zawierającą zdjęcia i 
wspomnienia z minionych lat oraz au-
diobook ,,Aksamitne Pazurki”. W gro-
nie najlepszych uczniów znalazły się: 
Alicja Jackiewicz (stypendystka PRM) 
oraz Julia Radomska, które otrzymały 
z rąk Burmistrza Miasta Raciąża, pana 
Mariusza Godlewskiego i przewodni-
czącego rady powiatu płońskiego, pana 
Jana Mączewskiego listy gratulacyjne i 
nagrody książkowe. 

Uroczystego wręczenia świadectw 
absolwentom dokonał dyrektor, pan 
Andrzej Nizielski wraz z wicedyrekto-
rem, panem Włodzimierzem Kosior-
kiem i wychowawczynią klasy trzeciej, 
panią Jolantą Wiśniewską. Na zakoń-
czenie stypendystka Prezesa Rady Mi-
nistrów Alicja Jackiewicz w imieniu 
koleżanek i kolegów pożegnała dyrek-
cję, nauczycieli i wychowawczynię. 

SLO RACIĄŻ

Zakończenie roku klasy trzeciej w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu

Koniec wieńczy dzieło 

Zbiórka baterii w Szkole Podstawowej

Edukujemy - 
pomagamy
Od września 2017r. na terenie naszej szkoły pro-
wadzona była akcja – „Zbiórka zużytych baterii i 
przenośnych akumulatorów”. W ramach powyż-
szego projektu nasza szkoła przystąpiła do III 
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 
– „Edukujemy – Pomagamy”, organizowanego 
przez firmą Reba Organizacja Odzysku S.A. – KA-
TEGORIA POMAGAMY.

W grupie POMAGAMY wolontariusze na-
szej szkoły wspierali Stowarzyszenie Rodzin i 
Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej 
Kochani - www.bardziejkochani.pl Dzięki na-
szemu zaangażowaniu Stowarzyszenie otrzymało 
wsparcie rzeczowe w postaci potrzebnego sprzętu 
komputerowego i audiowizualnego do organizacji 
zajęć terapeutycznych. Dziękujemy uczniom i ich 
rodzicom za duże zaangażowanie i zachęcamy do 
dalszej współpracy.

OPIEKUNOWIE SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU 
I SZKOLNEGO KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

Od 29 listopada 2017 r. do 30 kwiet-
nia 2018 r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Raciążu brali udział w 
ogólnopolskim konkursie – „Poma-
gamy innym! Szkoła promująca wo-
lontariat IV edycja” organizowanym 
przez Studium Prawa Europejskiego 
w Warszawie.

Celem konkursu było zaangażo-
wanie młodych ludzi do świadomej, 
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy 
innym, zapoznanie z ideą wolonta-
riatu, uwrażliwienie na cierpienie 
oraz rozwijanie empatii, zrozumie-
nia i wrażliwości na potrzeby innych 
osób.

Zadania wykonane
Szkoły przystępujące do kon-

kursu musiały wykonać liczne 
zadania. Musiały przeprowadzić 
szkolną ankietę uczniowską w celu 
zebrania informacji:  Co to jest 
wolontariat? Czy warto pomagać 
innym? Propozycje uczniów, jak 
można pomóc innym?. Ponadto 
zorganizować przedstawienie te-
atralne zachęcające uczniów do 
zaangażowania się w działania wo-
lontariacie. Należało również przy-
gotować i przeprowadzić akcje cha-
rytatywne w środowisku lokalnym 
na rzecz potrzebujących zwierząt, 
np. Zbiórka dla Burka – pomoc dla 
schroniska. Trzeba było przepro-
wadzić szkolny konkurs plastyczny 
– wykonać plakat nt.  „Pomaganie 
jest fajne”. Ponadto włączyć się w 
akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, 
a także „Doceniam to co mam i 
chcę pomagać innym” – polegającą 
na przeprowadzeniu pogadanek w 
klasach na temat ubóstwa, empa-
tii, postaw altruistycznych, zwra-
cając uwagę na rolę wolontariatu i 
chęć pomagania. Co więcej trzeba 
było, przeprowadzić szkolny kon-
kurs - „Pamiętam ten dzień, kie-
dy pomogłem… / Pamiętam ten 
dzień kiedy ktoś mi pomógł…”, 
w którym uczniowie pisali krótkie 
opowiadania lub wiersz na podany 

W ostatnim miesiącu uczniowie racią-
skiej podstawówki mieli możliwość 
wzięcia udziału w konkursie plastycz-
nym oraz zawodach sportowych. Naszą 
szkołę odwiedziła również fundacja 
WOŚP. 

Konkurs plastyczny
9 maja odbył się gminny kon-

kurs plastyczny „na żywo” pod hasłem 
„MOJA KOCHANA NIEPODLE-
GŁA”. Konkurs odbył się z podziałem 
na dwie grupy:

- dla uczniów klas IV-VII pod ha-
słem „Dumnie powiewa biało-czerwo-
na”. Tematem pracy było ukazanie tych 
momentów w życiu społeczności, w 
których prezentacja naszych barw na-
rodowych ma szczególny wyraz;

- dla uczniów klas gimnazjal-
nych   konkurs organizowany był pod 

hasłem „DROGA DO NIEPODLE-
GŁEJ”. Tematem pracy było ukazanie 
w formie plastycznej trudnej drogi na-
rodu polskiego do odzyskania niepod-
ległości. 

Technika wykonania prac: malar-
stwo, rysunek,  techniki mieszane pła-
skie, kolaże.

Zadaniem uczniów było wykonie 
pracy plastycznej w trakcie trwania 
konkursu w czasie 90 minut. Nagro-
dzeni uczniowie:

W kategorii klasy IV – VII
I m-ce  - Roksana Wawrowska     kl. 

VII b SP w Raciążu
II m-ce- Natalia Żmijewska          kl. 

VII  SP w  Koziebrodach
III m-ce – Mirosław Sadowski    kl. 

VII b SP w Raciążu
IV m-ce – Adrian Bogdański      kl. 

VII SP w  Koziebrodach

V m-ce – Dominik Juchimiuk     kl. 
VII c SP w  Raciążu

W kategorii  klas gimnazjalnych 
I m-ce  - Milena Bogdańska        kl. 

III b SP w Raciążu
II m-ce – Piotr Ambrochowicz   kl. 

III a SP w Raciążu
III m-ce – Alicja Liberadzka      kl. 

III SP w Koziebrodach
IV m-ce – Olga Jaros     kl. III SP 

w Koziebrodach
Nagrodzone prace zostały wyeks-

ponowane  na wystawie szkolnej. 
Indywidualne Mistrzostwa Powia-

tu w lekkoatletyce
9 maja w Płońsku odbyły się In-

dywidualne Mistrzostwa Powiatu w 
lekkoatletyce. Naszą szkołę reprezen-
towało15 uczniów z pośród których 9 
zdobyło medale jednocześnie kwalifi-
kując się do zawodów rejonowych (24 

maja b.r.) w Ciechanowie. 
Medalistami Indywidualnych 

Mistrzostw Powiatu w lekkoatletyce - 
Płońsk 2018 zostali:

Julia Bielska III b - I m-ce w biegu 
na 800 metrów

Patrycja Mazuchowska III a - II 
m-ce w biegu na 800 m.

Laura Gburczyk VIIc - III m-ce w 
biegu na 600 m.

Jakub Kuźniewski IIIa - II m-ce w 
biegu na 1500 m.

Krystian Schodowski II a - II m-ce 
w biegu na 1000 m.

Jacek Kopciński IIb - III m-ce w 
biegu na 1000 m.

Michał Lewandowski II b - III 
m-ce w skoku w dal

Marta Białecka VIIa - II m-ce w 
pchnięciu kulą

Kacper Chmielewski III a - II m-ce 
w pchnięciu kulą

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na zawodach rejonowych !!!

SP RACIĄŻ

Wieści ze Szkoły Podstawowej im. S. Konarskiego w Raciążu

Twórczy maj w podstawówce

temat. Należało także zgłosić opiekuna Szkolne-
go Klubu Wolontariatu do udziału w kursie „Po-
magamy innym! Szkoła promująca wolontariat”.

Wiele akcji
Uczniowie naszej szkoły działali bardzo czyn-

nie. Organizowali pomoc koleżeńską i akcje wo-
lontariatu w środowisku szkolnym. Co więcej, 
uczestniczyli w III edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Edukujemy – Pomagamy”, w katego-
rii – POMAGAMY (szkoła wspiera działalność 
fundacji dobroczynnej – Stowarzyszenie Rodzin 
i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej 
Kochani). Konkurs organizowany był przez firmę 
Reba Organizacja Odzysku S.A. Wzięli również 
udział w akcjach charytatywnych, m.in. „Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy”, „Górze Grosza”, 
„Zbiórce plastikowych nakrętek - współpraca z 
Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom - Rodzina - 

Człowiek z Warszawy, brali udział w akcji „Zwróć 
wzrok na Szymona” oraz „Szlachetna paczka”.

Najwyżej punktowani
 Sprawozdania z wykonywanych zadań, zdję-

cia, prace plastyczne, prace techniczne, filmy 
oraz prezentacje multimedialne przesyłane były 
do Studium Prawa Europejskiego w Warszawie i 
oceniane przez jury punktowo, w skali od 1 do 
10 punktów.   Szkoła Podstawowa w Raciążu za 
każde zadanie otrzymała 10 punktów i z wyni-
kiem 100% otrzymała certyfikat – „Szkolny klub 
wolontariatu”. Dziękujemy  uczniom i ich rodzi-
com za duże zaangażowanie i zachęcamy do dal-
szej współpracy.

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

OPIEKUNOWIE SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU 
 P. ANETA KOWALSKA (PRZEWODNICZĄCA), 

P. JOANNA TRACZYK 
 P. EDYTA BRODOWSKA

Wolontariat w Szkole Podstawowej

Pomagamy innym
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W ostatnim miesiącu przedszkolaki 
z Miejskiego Przedszkola w Raciążu 
z pewnością nie narzekały na nudę. 
Dzieciaki odwiedziły Bibliotekę, 
Ochotniczą Straż Pożarną. Wzięły 
udział w obchodach Święta Flagi RP i 
Konstytucji 3 maja. 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. odbył 
się przemarsz przedszkolaków ulicami 
miasta z okazji Święta Flagi Narodowej 
oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Tego 
dnia przemaszerowały przez miasto z 
chorągiewkami biało-czerwonymi i 
kwiatami z papieru przygotowanymi z 
tej okazji. 

Odwiedzamy przyjaciół
Dnia 8 maja przedszkolaki udały 

się do Miejskiej Biblioteki w Raciążu, 
aby uczcić Dzień Bibliotekarzy. Wrę-
czyły paniom bibliotekarkom laurki z 
życzeniami i kwiaty z papieru. Było we-
soło i uroczyście. Dnia 10 maja 2018r. 
przedszkolaki odwiedziły Ochotniczą 
Straż Pożarną w Raciążu. Podczas wi-
zyty dzieci zobaczyły ubrania, kaski, 
wozy i sprzęt służący do gaszenia po-
żarów. Przedszkolaki miały nie lada 
frajdę z wycieczki, która bardzo im się 
podobała. 

Profilaktyka najważniejsza
W kwietniu grupy "Żabki", 

"Grzybki" oraz "Motylki" pod kierun-
kiem pani Beaty Sadowskiej, Hanny 
Macewicz i Joanny Bieńkowskiej re-
alizowały program "Chroń się przed 
kleszczami wszystkimi sposobami". W 
ramach programu dzieci zapoznały się z 
zasadami profilaktyki chorób od klesz-
czowych.

Książeczki zbierali
Nasze przedszkole wzięło udział 

w zbiórce książek dla szpitali organi-
zowanej przez portal zaczytani.org. 
Misją fundacji jest promocja czytel-
nictwa oraz edukacja społeczna. W 
swoich działaniach łącząc środowiska 
artystyczne, naukowe oraz biznesowe 
tworząc efektywne projekty rozwo-
ju społecznego. Swoimi działaniami 
wspierają pacjentów szpitali oraz inspi-
rują mieszkańców miast.

Dzięki społecznemu zaangażowa-
niu każdego roku otrzymują setki tysię-
cy książek, z których tworzą biblioteki. 
Program edukacji kontynuują prowa-
dząc warsztaty bajko oraz biblioterapii 
w ramach Zaczytanej Akademii.

Rodzice najważniejsi
Dnia 25 maja w MCKSiR odbyła 

się uroczystość z okazji Dnia Mamy i 
Taty.

Dla swoich kochanych rodziców 
dzieci chętnie recytowały wiersze, tań-
czyły i śpiewały piosenki przygotowane 
specjalnie na tę uroczystość. Mamusie i 

tatusiowie śmiali się i wzruszali wystę-
pami swoich pociech. Był to niezwykle 
ważny dzień zarówno dla rodziców, jak 
i dla dzieci. Na zakończenie rodzice 
otrzymali od swoich pociech upomin-
ki.

MP RACIĄŻ

Raciąż – edukacja

Zespół Szkół w Raciążu zachęca nowych 
uczniów by wstąpili w jego szeregi. 
Prezentowali swe walory. Dodatkowo 
próbowaliśmy udowodnić, że dobra 
nauka i umiejętności nie oznaczają by-
cia kujonem. 

25 kwietnia, w Zespole Szkół w 
Raciążu, odbył Dzień Otwarty. Przy-
byłych gimnazjalistów przywitała wi-
cedyrektor p. D. Rubinkowska oraz 
licealistka Karolina Kowalewska. Na-
stępnie zaproszeni uczniowie obejrzeli 
krótką prezentację o szkole. Kolejną 
częścią było wręczenie nagród i dy-
plomów konkursu „Wcale nie jestem 
kujonem”. Na koniec uczniowie trze-
cich klas gimnazjum mogli obejrzeć 
pomieszczenia szkolne, m.in. salę gim-
nastyczną, pracownie przedmiotów 
zawodowych, pracownie przedmiotów 
przyrodniczych oraz internat. Grupy 
zwiedzające szkołę mogły również zaj-
rzeć do klas, w których odbywały się 
lekcje oraz wziąć udział w prezenta-
cjach przygotowanych przez uczniów 
i opiekunów klasopracowni. Za przy-
gotowanie imprezy odpowiedzialnymi 

były panie M. Bylińska i M. Chudzyń-
ska. 

Wcale nie jestem kujonem
W szkole odbył się również kon-

kurs „Wcale nie jestem kujonem”, 
zorganizowany przez nauczycieli 
przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych Zespołu Szkół w Raciążu. W 
konkursie wzięli udział uczniowie klas 
gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej 
w Raciążu oraz Szkoły Podstawowej 
w Siemiątkowie. Z 15 uczestników 
wyłoniono laureatów oraz przyznano 
wyróżnienia. Pierwsze miejsce zajął 
Piotr Ambrochowicz, na drugim miej-
scu znalazła się Natalia Dębkowska, a 
trzecie miejsce na podium zajęła Alek-
sandra Kruszewska. Wyróżnienie przy-
padło zaś Natalii Welenc.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji 
szkół, opiekunom a przede wszystkim 
uczniom, którzy wzięli udział w kon-
kursie. Koordynatorem działań związa-
nych z organizacją i przeprowadzeniem 
konkursu była p. M. Chłopik. 

ZS RACIĄŻ

Zespół Szkół Otwarty na nowych

Do szkoły zapraszają

Wieści z Miejskiego Przedszkola w Raciążu

Ciekawostki z przedszkola

Zespół Szkół w Raciążu

zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną

na rok szkolny 2018/2019

Nasza placówka wyróżnia się:
 wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych

 bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD

 znaczącymi osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach

 realizacją programów unijnych i atrakcyjnych warsztatów dla uczniów

 profesjonalną kadrą pedagogiczną

 nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową

 certyfikatem „Wiarygodnej szkoły”

 tytułem „Srebrnej Szkoły 2015” dla Techników i „Brązowej Szkoły 2015” dla 

Liceum w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Oferujemy kształcenie:

 w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym

(od klasy drugiej możliwe rozszerzenia z każdego przedmiotu)

 w 4-letnim Technikum

technik handlowiec – NOWOŚĆ!!! 

technik ekonomista

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

 w 3-letniej Branżowej Szkole pierwszego stopnia 

(dotychczas  w  Zasadniczej Szkole Zawodowej)

(kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów 

samochodowych, wędliniarz i inne)

 w 3-letnim, bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych

- 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

- 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej

 na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

     - 1 rok nauki dla osób dorosłych, chcących zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje
        zawodowe. - NOWOŚĆ!!!

Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64

tel./fax.: (23) 679-10-31

zsraciaz.pl
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3-cie urodziny zespołu

Wesołe Nutki
„Wesołe Nutki” to zespół muzycz-

ny w Szkole Podstawowej im . Józefa 
Wybickiego w Baboszewie  prowadzony 
pod kierunkiem pani Ani Ładnej. Zo-
stał on założony w ramach  zajęć z kółka 
muzycznego  w 2016 roku. W tym roku 
obchodzi swoje trzecie urodziny. Do ze-

społu należy dwanaścioro dzieci z klasy 
IIIB które rozwijają swoje umiejętności 
muzyczne przy akompaniamencie pia-
nina pani Anny Ładnej. Dzieci grają na 
dzwonkach chromatycznych, trąbce, 
saksofonie, gitarze i różnych instru-
mentach perkusyjnych. Zespół nagrał 
już dwie płyty w profesjonalnym Stu-
diu Nagrań w Płońsku, którą dzieci 
podarowały swoim Rodzicom z okazji 
Dnia Mamy i Taty oraz Panu Wójtowi 
Tomaszowi Sobeckiemu z piosenką o 
Baboszewie na festynie z okazji „Powi-
tania Lata”. Wesołe Nutki wielokrot-
nie promowały swoją  szkołę na wielu 
uroczystościach, które odbywały się na 
terenie naszej Gminy również na „Do-
żynkach”. W dniu 1 maja 2018r. wzięły 
udział w „Ogólnopolskim Konkursie 
Pieśni Patriotycznej Polska Niepodle-
gła” i zdobyły drugie miejsce. Zespół 
muzyczny jest świetną szkołą właściwe-
go współżycia międzyludzkiego. Człon-
kowie to zazwyczaj grupa  rówieśników,  
która  rządzi  się  swoimi  prawami,  za-
wiera  w sobie walory uspołeczniające. 
Młody człowiek uczy się tu działania 
dla innych, współpracy z grupą. Uczy 
się jak być odpowiedzialnym za młod-
szych, jak dbać o sprzęt czy instrumen-
ty, poczuwać współodpowiedzialność 
za jakość prób, solidną pracę. Bez tego 
grupa nie może istnieć. Praca ich jest 
działaniem zbiorowym, a nie indywi-
dualnym. Poprzez wspólne sukcesy i 
niepowodzenia rodzi się solidarność, 
wyrabia się świadoma dyscyplina w 
każdym z nich. Członkowie zespołu 
nabierają zdolności organizacyjnych, 
które mają dobry wpływ na późniejszą 

pracę zawodową i społeczną. Świetnie 
działają w samorządach szkolnych, 
dobrze spisują się na stanowiskach kie-
rowniczych, które wymagają poczucia 
sprawiedliwości i uczciwości. Zupełnie 
odrębnym rodzajem koncertowania 
poza szkołą są konkursy, festiwale, 
przeglądy. Każda jednak konfrontacja 
wymaga wysiłku ze strony nauczyciela 
oraz wychowanków. Osiągnięty sukces 
jest dowodem pracy, a nagrody i lokaty 

pozwalają na udział w dalszym etapie 
konkursu. Właśnie wspólne występy 
ogromnie scalają zespół,  jednoczą go, 
dają okazję do wspólnego przeżywania 
radości i co najważniejsze mobilizują 
do dalszych  działań. Udany występ 
utwierdza w przekonaniu, że to co robią 
ma jakiś sens, dodaje energii i siły by na 
nowo przeprowadzać długie i mozolne 
próby tylko po to, by znów dobrze wy-
paść. Na konkursach zespół może  tak-
że  przekonać  się  na jakim poziomie 
wykonuje  swoje  utwory,  jak wypadł 
w porównaniu z innym  gdyż  oceniani  
są  przez  fachowców  z  danej  dziedzi-
ny.  A nagrody dla zwycięzcy najczęściej 
honorowe  dają  ogromną  satysfakcję  
i  pobudzają  do dalszej aktywności. 
Wiele przeżyć dostarczają wywiady oraz 
zdjęcia w prasie, czy też nagrania w ra-
dio lub telewizji. Są jakby świadectwem 
i wynikiem pracy włożonej w dany 
utwór. Zatem praca z zespołem wymaga 
dużego poświęcenia i czasu, aby mógł 
on zdobywać laury. Pomimo  to jest on 
najchętniej preferowaną formą zajęć 
pozalekcyjnych, a najważniejsza funkcja 
zespołu to wychowanie.

ANNA ŁADNA

Płyta z bajkami nagrana

Baśniowy 
angielski

Dzieci z klas trzecich ze Szkoły 
Podstawowej w Baboszewie w ramach 
projektu „Nowoczesna Edu-
kacja w Gminie Baboszewo” 
pod kierunkiem pani Anny 
Ładnej nagrały płytę z baj-
kami angielskimi w profe-
sjonalnym Studiu Nagrań w 
Płońsku. Chętni uczniowie 
napisali samodzielnie bajki, 
które zostały przetłumaczone 
na język angielski przez pa-
nią Ładną. Następnie dzieci 
wraz ze swoimi Rodzicami 
wspólnie nagrali płytę w stu-
diu w języku polskim, która 
jednocześnie tłumaczona 
była na język angielski. Odpowiednio 
dobrany podkład muzyczny sprawił, że 
płyta nabrała niesamowitej aury i stała 
się świetnym prezentem zarówno dla 
dzieci jak i Rodziców. Dzieci odkryły 
w sobie talenty pisarskie, wzbogaciły 
słownictwo o nowe zwroty i frazy an-
gielskie. Z napisanych bajek uczniowie 
stworzyli angielską gazetę „English Ga-
zette”- której załącznik stanowi płyta z 
bajkami polskimi przetłumaczonymi 
na język angielski.  Baśnie odgrywa-
ją dużą rolę w rozwoju i wychowaniu 
dziecka. Najważniejszą ich rolą jest 
rozwijanie fantazji i wyobraźni. Stąd 
realizowanie celów wyższych, dostrze-
ganie możliwości tkwiących w bohate-
rze, uporanie się z przeszkodami, ak-
tywne wykorzystanie darów, pomocy, 
umiejętność nawiązywania kontaktów 
z wszechświatem, a więc z drzewem, 
zwierzęciem, księżycem, istotą nad-
przyrodzoną. Wszystko to ma szcze-
gólne znaczenie i wpływ na osobowość 
dziecka – posiada wartość samą w so-
bie. Dziecko wynosi przekonanie, że 

cały świat stoi na usługach aktywnego 
bohatera. Walory te są tak samo cenne 
jak przekonanie, że zło musi ponieść 
karę, a dobro być wynagrodzone. Zro-
zumienie takiego widzenia  świata sta-
nowi przygotowanie do przyszłego od-
bioru współczesnej literatury i sztuki. 
Baśnie kształcą także inteligencję. Ich 
swoista logika sprzyja rozwojowi my-
ślenia, ucząc przewidywać i wyciągać 
wnioski na podstawie przesłanek, jakie 
stwarza działanie postaci baśniowych i 
łatwe do zaobserwowania konsekwen-
cje tego działania. Baśnie bardzo silnie 
oddziałują na sferę emocjonalną dziec-
ka. Kształtują kulturę uczuć, angażując 
przeżycia pozytywne po stronie dobra, 
które dziecko może zaakceptować. 
Rozwijają także wrażliwość estetyczną 
poprzez piękno formy, języka, opisów, 
uczą rozumienia ludzi innych ras i 
narodów, zapoznają z ich obyczajami, 
geografią i przyrodą. Mimo, że wyko-
rzystują niejednokrotnie akcesoria z za-
mierzchłej przeszłości, ich artystyczny 
układ sprawia, że owe historyczne czy 

legendarne elementy odgrywają funkcję 
symboliczną. Dzięki temu wprowadzają 
one łatwiej w wiele problemów współ-
czesności, zawierając treści filozoficzne 
i ideowe. Ponieważ jednocześnie baśnie 
są bardzo lubiane i szczególnie popu-
larne wśród dzieci, jasne jest, że mogą 
się stać ważnym środkiem wychowania 
współczesnego człowieka, zwłaszcza, że 
w naszych czasach baśń może mieć for-
mę nie tylko książkową, ale i filmową, 
zwielokrotniając w ten sposób wycho-
wawczy wpływ fantastyki. 

ANNA ŁADNA
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2 maja w Święto Flagi Raciąż gościł 
kolarzy, którzy walczyli o zwycięstwo 
w 19. Międzynarodowym Wyścigu  Ko-
larskim  o  Memoriał Romana Siemiń-
skiego. Oprócz podziwiania samego 
wyścigu mieszkańcy mieli szansę wziąć 
udział w innych atrakcjach.

Roman Siemiński był zawodnikiem 
kolarskich klubów z Warszawy – Dru-
karza, Skry, Samorządowca i Ogniwa, 
a swoją karierę rozpoczął jeszcze przed 
II wojną światową. W 1951 roku był 
jednym z założycieli kolarskiej sekcji 
CWKS Legia. Zdobywał drużynowe 
mistrzostwo Polski, trzykrotnie brał 
udział w Wyścigu Pokoju. Po zakończe-
niu kariery zawodniczej był trenerem w 
sekcji kolarskiej Legii Warszawa.

Prawie 200 km do pokonania 
Trasa 19. Memoriału Romana Sie-

mińskiego liczyła 164 kilometry, na co 
złożyło się 9 okrążeń po 18 kilometrów 
każde. Kolarze przejeżdżali przez Ra-
ciąż ulicami Kilińskiego, Warszawską, 
19 stycznia oraz Placem Adama Mic-
kiewicza, gdzie byli obserwowani przez 
licznie zgromadzonych mieszkańców 

stojących za specjalnymi barierkami. 
Na starcie stawiło się ponad dziewięć-
dziesięciu kolarzy – zarówno zawodow-
ców, jak i amatorów – z Polski, Czech, 
Ukrainy i Białorusi. Zwycięzcą został 
Alois Kankovsky z grupy Elkov - Au-
thor, który wspomniany dystans poko-

nał w 3 godziny, 40 minut i 3 sekun-
dy. Czech na ostatnich 200 metrach 
wyprzedził Szymona Sajnoka i Alana 
Banaszka (obaj z CCC Sprandi Polko-
wice). Nagrody dla najlepszych zawod-
ników ze strony Miasta Raciąż wręczył 
burmistrz Mariusz Godlewski.

Obchody dnia flagi
Z okazji przypadającego 2 maja 

Święta Flagi RP na placu obok budynku 
straży pożarnej zorganizowano różnego 
rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży 
(rękodzieło, zajęcia o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym). Dużą atrakcją 
była wizyta przedstawicieli Jednost-
ki Strzeleckiej 1006 z Płońska, którzy 

umożliwili najmłodszym sprawdzenie 
się w strzelaniu do celu, pokazali woj-
skowy ekwipunek oraz zorganizowali 
dla dzieci specjalne ćwiczenia, za udział 
w których otrzymali drobne upominki 
ufundowane przez Miejskie Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. 
W wydarzeniu brali także udział har-
cerze. W specjalnie przygotowanym i 
zaaranżowanym miejscu odbył się także 
pokaz rowerowego freestyle’u. Sztuczki 
wykonywane na charakterystycznym 
rowerze także spotkały się z dużym za-
ciekawieniem ze strony obserwujących. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Memoriał Romana Siemińskiego w Raciążu

Kolarze ponownie w mieście

W tym roku raciąska majówka rozpo-
częła się już 30 kwietnia. Na Targowicy 
Miejskiej odbył się III Festiwal Disco 
Polo. W rytmie tanecznych hitów takich 
zespołów jak Bayer Full czy After Party 
bawiło się kilka tysięcy osób. Tego dnia 
nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskie-

go przy współpracy z Miastem Raciąż 
i Gminą Raciąż zorganizowało po raz 
trzeci w naszym mieście majówkę w 
rytmach disco. Na mieszkańców mia-
sta i okolic zostały przygotowane licz-
ne atrakcje.  Również najmłodsi mogli 
znaleźć coś dla siebie. Na dzieci czekały 
dmuchańce, karuzela, można było po-
strzelać rzutkami do tarczy, kupić watę 

cukrową, popcorn, napoje, czy kiełba-
ski z grilla. 

W rytmie największych przebojów

Od godziny 17.00 na raciąskiej 
scenie rozpoczął się Festiwal Disco 
Polo. Jako pierwsze zaprezentowały się 
taneczne grupy dziecięce i młodzieżo-
we Scorp Dance Studio działające przy 
MCKSiR. Największe hity nurtu disco 
polo zaprezentował DJ Piotrek, który 
rozgrzał publiczność. Następnie na sce-
nie pojawił się zespół "Smash" znany 
m.in. z hitu "Taka idealna" czy "Słod-
kie usta". Po chwili oddechu raciąska 
publiczność została porwana do tańca 
przez formację Kordian grającą góral-
skie disco polo, a następnie w rytm 
takich piosenek jak "Kici Kici Miał" 
i "Niebo mi daj" do wspólnej zabawy 
zabrał Marcus P.

Gwiazdą wieczoru był zespół za-
liczany do klasyki disco polo "Bayer 
Full" ze Sławomirem Świerzyńskim, 
który zaprezentował swoje największe 
przeboje. Po 21.00 na scenie pojawił 
się zespół After Party z Patrykiem Peg-
zą, znany z przebojów " Ona lubi po-
marańcze" czy "Nie daj życiu się". Na 
zakończenie raciąskiej majówki wystą-
pił zespół WooW.

Muzycznie i z przytupem

Organizatorzy imprezy w Raciążu 
zadbali o dobrą dawkę muzyki disco 
polo. Choć tego dnia było pochmurno 
i pogoda nie rozpieszczała publiczność 
dopisała. Fani muzyki tanecznej śpie-
wali, tańczyli, i bawili się znakomicie, 
a impreza potrwała do późnych godzin 
nocnych. 

Raciąski Festiwal Muzyki Tanecz-
nej wpisał się już do kalendarza imprez 
stałych i z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością. 

MARIANNA GÓRALSKA

Dzień uchwalenia konstytucji 3 
maja jest ważnym świętem naro-
dowym dla Polaków. To pamiątka 
wielkiego osiągnięcia naszego 
narodu. Także mieszkańcy Racią-
ża wzięli udział w uroczystościach 
upamiętniających ten szczególny 
dzień.

Obchody rozpoczęły się od 
uroczystej mszy św w intencji po-
myślności ojczyzny. Podczas nabożeń-
stwa uczniowie z Miejskiego Zespołu 
Szkół w Raciążu przedstawili okolicz-
nościową akademię. Następnie – jak co 
roku w Raciążu 3 maja – przedstawicie-
le władz, organizacji, stowarzyszeń oraz 
mieszkańcy naszego miasta, spotkali się 
przy Pomniku Pamięci Narodowej. 

Zaprzysiężenie młodych strzelców
W tym roku obchody roczni-

cy ustanowienia Konstytucji 3 maja 
uświetniła obecność Jednostki Strze-
leckiej 1006 Płońsk. Podczas uroczy-
stości zaprzysiężeni zostali strzelcy z 
Plutonu Strzeleckiego Raciąż. Złożyli 

oni przyrzeczenia, co było niezwykle 
podniosłym a jednocześnie wzruszają-
cym momentem podczas uroczystości. 
Nastąpiło także wręczenie Odznak Ho-
norowych Jednostki Strzeleckiej 1006 
Płońsk zasłużonym strzelcom. Pod 
pomnikiem złożone zostały wieńce w 
biało-czerwonych barwach, orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Racią-
żu zagrała hymn państwowy. W uro-
czystości brali także udział harcerze z 
raciąskiej drużyny „Nieustraszeni”. Po 
uroczystości uczestnicy obchodów zo-
stali zaproszeni na wojskową grochów-
kę.

RED.

Jednostka Strzelecka Płońsk 1006 uświetniła obchody 3 maja

Święto Konstytucji
Trzeci Festiwal Muzyki Disco Polo w Raciążu

Majówka w tanecznych rytmach
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W czwartek, 10 maja 2018 roku w Szko-
le Podstawowej im. Jana Brodeckiego 
w Polesiu odbył się Turniej Piłki Siatko-
wej Dziewcząt o Puchar Dyrektora.

 W rozgrywkach udział mia-
ły wziąć trzy Drużyny: z Polesia, Czer-
wińska        i Szczytna. Natomiast z 
przyczyn niezależnych od organizatora 
drużyna ze Szczytna nie dotarła na roz-
grywki piłki siatkowej. Powodem był 
wyjazd dziewcząt ze Szczytna na Igrzy-
ska Mazowsza w Unihokeju.

 Turniej Siatkarski został 
ograniczony tylko do dwóch drużyn z 
/Polesia       i Czerwińska/. Po dość 
wyrównanej walce, miejsce pierwsze 
zajęły gospodynie turnieju wygrywając 
2:1 w setach (25:15), (22:25), (15:11). 

Zaś dziewczęta          z Czerwińska za-
jęły miejsce drugie. Walka była zacięta 
do samego końca.

 Szkołę z Polesia reprezen-
towały uczennice z klasy 7 Szkoły 
Podstawowej     i klasy 2 Gimnazjum 
(rocznik 2003-2005) w składzie: Ma-
ria Szymańska, Edyta Małachowska, 
Aleksandra Dąbkowska, Patrycja Gra-

bowska, Paulina Wirszewska i Natalia 
Niemirska.

 Ze względu na nie dotarcie 
zawodniczek ze Szczytna, rozegrano 
również mecz sparingowy, w którym 
wzięły udział uczennice z klas 5-7 
Szkoły Podstawowej oraz klasy 2 Gim-
nazjum.

 W Turnieju Piłki Siatko-
wej Dziewcząt nagrodzono zarówno 
najlepsze zawodniczki z drużyn, które 
zostały wyróżnione pucharem indywi-
dualnym. Z Polesia otrzymała puchar 
Maria Szymańska, zaś z Czerwińska 
Nikola Marciniak.  Gratulujemy zwy-
cięstwa i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych w następnym roku szkol-
nym.

 Imprezę sportową w Polesiu 
wspólnie zorganizowała i przygotowała 
Pani Bogumiła Ruszkowska – nauczy-
ciel wychowania fizycznego wraz z 
Panią Agatą Sosnowską – opiekunem 
Samorządu Uczniowskiego.

AGATA SOSNOWSKA

Lekcja bezpieczeństwa

Strażacy w Mystkowie
W dniu 22 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Mystkowie gościli strażacy 

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Baboszewie. W trakcie spotkania uczniowie do-
wiedzieli się, że praca strażaka polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również 
na udzielaniu pomocy ofiarom wypadków samochodowych, powodzianom, itp. 
Dzieci miały okazję do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas 
prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szył się wóz strażacki, do którego każdy mógł wejść. Na zakończenie spotkania 
dzieci podziękowały strażakom za ich ciężką, niebezpieczną i odpowiedzialną pra-
cę oraz za miłe i pouczające spotkanie.  

M. PYDYNOWSKA

Wygrana Gospodyń!

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar 
Dyrektora Szkoły w Polesiu
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Pani Dominika Piątkowska z Raciąża, 
rękodzielniczka, członkini klubu "Baby-
Robią" przez 36 lat pracowała w Urzę-
dzie Pocztowym w Drobinie, obecnie 
na emeryturze. Robótkami ręcznymi, 

czyli szydełkowaniem i robieniem na 
drutach zajmuje się od czasów swojej 
młodości. Pasję do rękodzieła zaszcze-
piła w niej siostra. 

Robótkami ręcznymi zajmuje się 
od czasów młodości. W latach 50-
tych, 60-tych powstały pierwsze prace. 
Na początku były serwetki robione na 
szydełku oraz rękawiczki, skarpety na 
drutach. 

- Kiedy tylko miałam wolną chwi-
lę brałam w ręce druty, albo szydełko 
i dziergałam. Często podpatrywałam 
siostrę. Od niej nauczyłam się podstaw. 
Robiłam m.in. kamizelki, serwety, ob-
rusy, obrabiałam chusteczki. W swojej 
kolekcji mam ich bardzo dużo. W róż-
nych rozmiarach, od serwetek, bieżni-
ków, po całkiem spore obrusy - opo-
wiada pani Dominika. 

Inspiracje, praca twórcza 

Przez tych kilkadziesiąt lat powsta-
ła niezliczona ilość robótek na drutach 
i na szydełku. 

- Pomysły na robótki najczęściej 
pochodziły z głowy. Mam czasopisma 
o szydełkowaniu, czasem z nich wezmę 
jakiś wzór i na jego podstawie tworzę 
coś swojego. Nie mam ulubionych 
wzorów. Najbardziej lubię robić serwet-

ki na drutach o prostych ściegach.

W lato, gdy jest ładna pogoda pani 
Dominika często siada na balkonie z 
robótką w ręku i dzierga. Oprócz ręko-
dzieła jej pasją są również książki, które 
czyta z ogromną przyjemnością. 

- Interesują mnie głównie książki 
historyczne, biografie świętych, ale w 
swojej biblioteczce mam też mnóstwo 
klasyki literatury polskiej, takich auto-
rów jak Prus czy Sienkiewicz - mówi. 

Zajęcie dla każdego 

Rękodzielniczka uważa, że przy 
odrobienie dobrych chęci i cierpliwości 
szydełkowanie może być zajęciem dla 
każdego. Przy okazji można zrobić coś 
dla siebie i dla bliskich, coś co będzie 
oryginalne i niepowtarzalne. 

- Moim zdaniem rękodzieło zawsze 

będzie modne. To prawda, że trzeba 
w nie włożyć sporo ciężkiej pracy, wy-
dziergać, wykrochmalić, wyprasować, 
ale efekt jest tego wart - przyznaje pani 
Dominika. 

Robótki ręczne mogą być nie tyl-
ko odskocznią, przyjemnością, ale też 
sposobem na oderwanie się od codzien-
nych kłopotów. Zapewniają relaks oraz 
mogą być metodą terapeutyczną dla 
"nerwusów". 

- Nigdy nie jest za późno by zacząć 
dziergać. Szydełkowanie pozwala się 
wyciszyć, uspokoić. Szydełkując, dzier-
gając, wycinając skupiamy się na pro-
stej czynności, co odwraca naszą uwagę 
od zmartwień i kłopotów - dodaje na 
koniec.

 To chyba najlepsza zachęta do tego 
by spróbować samemu coś wydziergać. 

MARIANNA GÓRALSKA

Raciąż – aktualności

W niedzielę 3 czerwca o 10:00 na Sta-
dionie Miejskim im. Jerzego Arceusza 
przy Sportowej 1 odbędzie się piłkarski 
turniej dla drużyn dziecięcych z roczni-
ka 2006 i młodszych. Będzie to jeden z 
czterech turniejów eliminacyjnych do 
De Heus Cup 2018. 

Współorganizatorami turnieju są 
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Raciążu, Miasto Raciąż 
oraz LKS Błękitni Raciąż, zaś partne-
rami wydarzenia PolMlek, Restauracja 
Zakątek Smaku oraz Bank Spółdzielczy 
w Raciążu

Mini Mundial 
Tak rozgrywki De Heus Cup 2018 

określają sami organizatorzy – firma 
jest międzynarodowym producentem 
pasz dla zwierząt o uznanej marce, na 
polskim rynku obecna od 25 lat. Tur-
nieje eliminacyjne odbywać się będą w 
czterech miejscowościach – Biskupcu, 
Myszyńcu (rozgrywki odbyły się tam 
odpowiednio 19 i 20 maja) a także w 
Goworowie i Raciążu (3 czerwca). „W 
rywalizacji De HeusCup 2018 bierze 
udział około 400 młodych przyszłych 
Lewandowskich, Błaszczykowskich, 
Glików i Milików. To zdolne i ambitne 
chłopaki, przed którymi wielka karie-
ra. A póki co zapewniają nam wielkie 
emocje.” – powiedział pomysłodawca 
turnieju Piotr Gójski, cytowany przez 

stronę internetową organizatora. Zwy-
cięzcy turniejów eliminacyjnych pojadą 
na wielki finał, który odbędzie się 30 
czerwca w Myszyńcu. Trzy pierwsze 
drużyny finału na przełomie sierpnia i 
września 2018 pojadą zwiedzić Stadion 
Narodowy w Warszawie, a także spo-
tkają się ze znanym piłkarzem. 

Dzień pełen atrakcji 
Wstęp na turniej będzie bezpłat-

ny. Przed meczami młodych adeptów 
piłki nożnej odbędzie się rozgrzewka 
dla samych zawodników jak również 
dla ich rodziców.  W tzw. strefie ki-
bica zapewnione będą różne atrakcje 
zarówno dla najmłodszych jak i do-
rosłych – m.in. poszukiwanie skar-
bów wykrywaczem metalu, zawody z 
piłką „Turbo Kozak”, zawody siłowe 
„Strongman” czy pokaz pierwszej po-
mocy druhów ze Straży Pożarnej. Do-
datkowo dla najmłodszych zapewnio-
ne będą atrakcje w postaci zabawek 
– dmuchańców dla najmłodszych 
uczestników oraz malowanie buziek 
dzieciom. Masę zabawy i śmiechu 
zdecydowanie zapewni konkurs doje-
nia krów oraz „Skąd się bierze mleko” 
dotyczący ciekawostek z życia krów. 
Dla najlepszych uczestników zawo-
dów i konkursów przewidziane są 
drobne nagrody i upominki. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Zapraszamy rodzinnie - 3 czerwca - na piknik 

Piłkarski turniej na Dzień Dziecka

Szydełkowanie - sposób na miłe spędzenie czasu 

Robótki nadal są modne 

Maj był miesiącem bardzo aktywnym. 
W bibliotece odbywały się ciekawe 
wydarzenia, spotkania, wystawy oko-
licznościowe, a nawet warsztaty ma-
larskie. Również panie bibliotekarki 
miały swoje święto i uczestniczyły w 
szkoleniu. 

Biblioteka przygotowała wystawę 
okolicznościową z okazji Dnia Flagi RP 
i Konstytucji 3 Maja. Wystawę można 
było oglądać do 15 maja.  W maju dwie 
pracownice naszej biblioteki wzięły 
udział niezwykle ciekawym szkoleniu 
"Komunikacja interpersonalna i dress 
code w pracy bibliotekarza". Semina-
rium zorganizowane przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną im. Henryka Sien-
kiewicza w Płońsku, pełniącą funkcję 
biblioteki powiatowej. 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja z okazji Dnia Bibliotekarza 
przygotowano wystawę prac przedszko-
laków – laurki z życzeniami i kwiatami 
własnoręcznie wykonanymi z papieru. 
Tego dnia bibliotekę odwiedziły dzieci 
z Miejskiego Przedszkola w Raciążu i 

złożyły życzenia paniom bi-
bliotekarkom. 
Wystawa okolicznościowa

Od 21 do 25 maja w bi-
bliotece można było oglądać 
wystawę z okazji 475. roczni-
cy śmierci Mikołaja Kopernika – astro-
noma, matematyka, ekonoma, lekarza, 
autora rewolucyjnego dzieła „O obro-
tach ciał niebieskich” zawierającego 
heliocentryczną teorię budowy świata. 
Warsztaty malarskie

W Bibliotece Publicznej w Racią-
żu odbyły się warsztaty malarskie dla 
młodzieży. Prowadzone były w ramach 
III Pleneru Malarskiego pn. "Raciąż 
pędzlem malowany". Warsztaty popro-
wadził uczestnik pleneru - komisarz ar-
tystyczny Wojciech Adam Witkowski. 
Warsztaty przyniosły wspaniałe efek-
ty - powstało kilkanaście małych dzieł 
utworzonych przez młodych artystów.

Inscenizacja i spotkanie cykliczne
24 maja w bibliotece można było 

obejrzeć inscenizację połączoną z wy-
stawą "Bez kobiet nie było by Polski" 

z okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości, w wykonaniu młodzieży z Ze-
społu Szkół w Raciążu oraz spotkanie z 
cyklu "Pytaj, jeśli możesz i masz kogo" 
z panem Jerzym Jaworskim z Gralewa, 
który podzielił się ze słuchaczami swo-
imi wspomnieniami z okresu wojenne-
go i czasów po II wojnie światowej.  
Noc Bibliotek

Biblioteka Publiczna w Raciążu 
dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Noc 
bibliotek”. Wszystkich chętnych zapra-
szamy 9 czerwca od godz. 19.00 (sobo-
ta). Na odwiedzających czekają liczne 
atrakcje, m.in. wystawa prac malar-
skich, spotkanie z gościem niespodzian-
ką, czytanie fragmentów książek, liczne 
gry i zabawy dla dzieci (kalambury, 
tworzenie zakładek i inne). Serdecznie 
zapraszamy! 

MARIANNA GÓRALSKA

Nowości z Biblioteki Publicznej w Raciążu

Dzieje się w bibliotece
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20 maja 2018 r. w Hali Sportowo-Wi-
dowiskowej w Baboszewie została 
rozegrana VIII finałowa kolejka XVI 

Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej w se-
zonie 2017/2018 . Gościem honorowym 
tegorocznej VIII kolejki był Grzegorz 

Lato – legenda polskiej piłki nożnej. 
Podczas rozgrywek rozegranych zosta-
ło 11 spotkań. Spotkania były bardzo 
emocjonujące, do końca toczyła się 
zacięta walka o drugie i trzecie miej-
sce. Najlepszym strzelcem VIII kolejki 
został: Jarosław Goclender (Nextnet) 
który  zdobył 5 bramek. Podczas VIII 
kolejki zawodnicy strzelili 47 bramek.

Klasyfikacja VIII kolejki:
I miejsce:  Myken & Champion
II miejsce:  Nextnet 

 
III miejsce:  B&I Hydraulika Siło-

wa  
IV miejsce: Art-Dan
V miejsce:  Huragan Meble-Sko-

ciński

VI miejsce:  MKS Mazovia Bło-
mino

VII miejsce:  Tynk Pol
VIII miejsce:  Oldboy Baboszewo
IX miejsce:  ADL Lewandowscy

X miejsce:  Irma Sobanice
Klasyfikacja po VIII kolejce:
I miejsce: Art-Dan 

 
II miejsce: Nextnet
III miejsce: Myken & Champion
IV miejsce: Tynk Pol 
V miejsce: ADL Lewandowscy
VI miejsce: B&I Hydraulika Siło-

wa
VII miejsce: Huragan Meble -Sko-

ciński
VIII miejsce: Oldboy Baboszewo
IX miejsce: MKS Mazovia Błomi-

no
X miejsce: Irma Sobanice
Najlepszym Strzelcem XVI Edycji 

Halowej Ligi Piłki Nożnej został Pa-
tryk Zajączkowski ( Art – Dan) , który 
zdobył  38 bramek, tytuł Najlepszego 
Bramkarza zdobył Marcin Zjadewicz 
(Art-Dan), a Zawodnikiem Fair Play 
wybrany został Tomasz Pepławski 
(B&I Hydraulika Siłowa)

Po VIII kolejkach strzelono łącznie 
– 418 bramek

DOROTA BARTCZAKOWSKA
PRZEMYSŁAW CYTLOCH

PROTOKÓŁ TURNIEJU Finał Mistrzostw Powiatu                         

w Mini Piłce Nożnej 

W DNIU: 11 maja 2018 r.

KATEGORIA: Dziewczęta rocznik 2005 i młodsze

Rozstawienie Turnieju:

1 Baboszewo

2 Sochocin

3 Kołoząb

4 Mystkowo

X 1 2 3 4 PUNKTY BRAMKI MIEJSCE

1 X 2:0 3:0 2:0 9 7:0 I

2 0:2 X 1:1 0:0 2 1:3 III

3 0:3 1:1 X 0:1 1 1:5 IV

4 0:2 0:0 1:0 X 4 1:2 II

Kolejność meczów: (czas gry 2x8min.)

1) 1 – 4 Baboszewo  2 : 0 Mystkowo

2) 2 – 3 Sochocin  1 : 1        Kołoząb

3) 3 – 1  Kołoząb  0 : 3        Baboszewo

4) 4 - 2 Mystkowo  0 : 0        Sochocin

5) 4 – 3 Mystkowo         1 : 0        Kołoząb

6) 1 – 2        Baboszewo  2 : 0        Sochocin

Klasyfikacja Końcowa

I miejsce: Baboszewo
II miejsce: Mystkowo
III miejsce: Sochocin
IV miejsce: Kołoząb

13 maja 2018 r.  na boisku 
ORLIK w Baboszewie odbył 
się Finał Turnieju RADIO 
PŁOŃSK O PUCHAR VITA 
SPORT 2018  .  W rozgryw-
kach udział wzięło  6 drużyn. 
Podczas finału strzelono 46 
bramek. 

Klasyfikacja końcowa Fi-
nału:

Miejsce I RB
Miejsce II Auto Hol 

Kondrajec
Miejsce III  Tynk Pol
Miejsce IV O r z e ł 

Siedlin
Miejsce V S L 

SONA Nowe Miasto
Miejsce VI M K S 

Mazovia Błomino

Najlepszym strzelcem turnieju zo-
stał Sebastian Czajkowski (Auto-Hol 
Kondrajec) , najlepszym bramkarzem 
natomiast Dawid Pielach (Auto-Hol 
Kondrajec). Podczas turnieju wyłonio-
no najlepszego zawodnika MVP  - Da-
miana Matusiaka ( RB). 

DOROTA BARTCZAKOWSKA
PRZEMYSŁAW CYTLOCH

Wyłoniono najlepszych

Finał Turnieju RADIO PŁOŃSK

Grzegorz Lato – gościem honorowym

Finał halowej piłki nożnej
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Od października w Raciążu odbywają 
się zajęcia bokserskie, których instruk-
torem jest właśnie Marcin Brzeski. To 
pierwsze tego typu przedsięwzięcie 
na terenie miasta organizowane w ra-
mach zajęć sportowych przez Miejskie 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. 
Mimo początkowych obaw organizato-
rów, zainteresowanie treningami jest 
dość duże. 

Skąd pojawił się pomysł na organizację 
treningów bokserskich w Raciążu?

Mam swój klub w Płońsku, przy-
jeżdżało i nadal przyjeżdża na zajęcia 
kilka osób z Raciąża,  więc wyszedłem 
z taką inicjatywą ze może w Raciążu 
spróbujemy zrobić coś podobnego. 
Gdyby nie to, że moja przyszła żona 
pochodzi właśnie stąd to pewnie nie 
wdrożyłbym tego pomysłu w życie.
Jak duże jest zainteresowanie zajęcia-
mi z boksu w mieście? Spodziewał się 
Pan że ludzi będzie więcej czy wręcz 
odwrotnie?

Działamy od października i muszę 
przyznać ze zainteresowanie jest duże. 
Najbardziej bałem się że nie będzie 
nikogo na pierwszych zajęciach, ale 
na szczęście się myliłem, chodź zawsze 
może być lepiej.
Do kogo są skierowane zajęcia które 
Pan prowadzi?

Zajęcia są dla każdego kto jest zdro-
wy i chętny na wysiłek fizyczny. Są skie-
rowane do chłopców i dziewczynek w 

wieku od 7 do 16 lat, młodzieży między 
17. a 21. rokiem życia i dorosłych – za-
równo mężczyzn jak i kobiet.
Wśród osób które uczęszczają na trenin-
gi dostrzegł Pan kogoś, kto może być 
"materiałem" na przyszłego boksera?

Tak, w szczególności w grupie dzieci 
mam 3 fajnych chłopców i jedna dziew-
czynkę. Naprawdę maja smykałkę do 
tego sportu! Nie wiem czy wiecie, ale 
z Raciąża pochodzi znany  pięściarz i 
obecnie ceniony jako trener boksu olim-
pijskiego pracujący w Legii Warszawa 
Pan Bogdan Gajda - mistrz Europy i 
olimpijczyk. Mam nadziej ze uda się 
nam stworzyć w tym mieście prawdziwy 
klub bokserski i wyłowić talenty na mia-
rę Pana Gajdy.
Jak zachęciłby Pan tych którzy wahają 
się lub wstydzą zapisać na treningi by to 
zrobili?

Wszyscy są przekonani ze boks to 
brutalny sport, ze to tylko bicie się po 
twarzach. Jestem innego zdania. Nasze 
treningi to nie tylko boks. To forma za-
jęć która poprawia kondycję, a praca z 
obciążeniem wyrabia różne partie ciała. 
Pierwszy trening jest gratis - trenujemy 
we wtorki i czwartki. Od 18:00 zaczy-
nają dzieci, od 19:00 dorośli. Nie ma się 
czego wstydzić, każdy pracuje na tyle ile 
go stać. Te treningi mają sprawiać przy-
jemność. Mogę zachęcać, mogę pisać 
dużo ale nie na tym to polega.  Przyjdź 
sam / sama i sprawdź jak to wygląda. 
Widzimy się na sali! 

Za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook Błękitni 
Raciąż poinformowali o rozpoczęciu naboru do drużyny seniorskiej, która 
jeśli uda się skompletować kadrę, wystartuje w rozgrywkach A Klasy. 

Pierwsza drużyna Błękitnych występowała jesienią 2017 roku w roz-
grywkach IV ligi, ale niestety decyzją zarządu nie została wycofana przed 
startem rundy wiosennej. Stanisław Kocięda jako główny powód takiego 
postanowienia podał systematycznie uszczuplającą się kadrę I drużyny, 
oraz brak zainteresowania ewentualnych następców z samego Raciąża i 
okolic - Początkowo liczba zawodników drużyny seniorów wynosiła 13-
15 osób, ale z dnia na dzień zawodnicy zaczęli się wykruszać[...]Potem na 
treningi przychodziło 8 zawodników, później coraz mniej, w końcu 2-3. 
Na ostatnim treningu stawiły się dwie osoby – trener i jeden zawodnik. 
To przecież niepoważne. – powiedział w wywiadzie zamieszczonym w lu-
towym numerze (Nr 2 (73) 2018) „Pulsu Raciąża, Baboszewa i okolic” 
prezes klubu. 

Członek zarządu Wojciech Stanowski potwierdził, że drużyna jest już 
zgłoszona do rozgrywek A Klasy, ponieważ trzeba było zrobić to do końca 
maja. Teraz zarząd będzie podejmował wszelkie działania, by skompleto-
wać kadrę i wziąć udział w rozgrywkach – My bardzo chcemy żeby ta 
drużyna seniorów powstała, podejmujemy wszelkie kroki. Dzwonimy, 
kontaktujemy się na inne sposoby. Odebraliśmy już sporo telefonów, na 
pewno jest jakieś zainteresowanie i zobaczymy co z tego na koniec wyjdzie. 
Z natury jestem człowiekiem nastawionym optymistycznie do życia, ale 
nie ukrywam że będzie ciężko. – ocenił Stanowski. 

Klub poinformował także, że 30 maja odbędzie się nadzwyczajne wal-
ne zebranie zarządu. Będzie ono miało charakter sprawozdawczo-wybor-
czy. Będziemy chcieli przedstawić wszystkie sprawy finansowe dotyczące 
klubu, udostępnimy wszystkim obecnym rozliczenia z dotacji jakie otrzy-
maliśmy. Zapraszamy każdego kto, kto tylko ma życzenie. – stwierdził cy-
towany wcześniej Wojciech Stanowski. Dodał również, że głównym celem 
zebrania będzie uzupełnienie zarządu o kolejnych członków, by usprawnić 
jego działanie. DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Błękitny raport
Dwie z trzech młodzieżowych drużyn występujących w swo-
ich rozgrywkach zakończyły już sezon. Młodzicy i żacy grali 
ze zmiennym szczęściem. Dalej gra liga trampkarzy, która 
zakończy się w połowie czerwca.

Trampkarze gonią lidera
Po czterech meczach bez porażki na początku rundy 

wiosennej podopieczni Pawła Szpojankowskiego doznali 
w piątej serii spotkań pierwszej porażki ulegając na wy-
jeździe w meczu na szczycie tabeli MKS-owi Przasnysz 0:1 
po bramce straconej na początku spotkania. Mimo prze-
wagi w II połowie nie udało się doprowadzić choćby do 
remisu. W kolejnym starciu zespół pokonał groźną Koro-
nę Szydłowo 2:1 mając jednak boiskowe wydarzenia cały 
czas pod kontrolą. 3 punkty przyniósł także domowy mecz 
z PAF Płońsk, wygrany przez raciąski zespół 3:1. Młodzi 
Błękitni musieli niestety uznać wyższość rywali z Ciecha-
nowa, przegrywając na wyjeździe po zaciętym spotkaniu z 
miejscowym MKS-em 1:2. Kolejny mecz przyniósł jednak 
komplet punktów w starciu z będącą w dolnej części tabe-
li Makowianką Maków Mazowiecki (2:0). Nie bez trudu, 
ale zwycięstwo udało się odnieść także z ostatnim w tabeli 
zespołem z Goworowa (2:1). Oto jak wygląda czołówka 
tabeli:

1.MKS Przasnysz 25 punktów
2.MKS Ciechanów 22 punkty
3.Błękitni Raciąż 22 punkty

Ostatnie miejsce młodzików
Niestety poprawie nie uległa sytuacja zespołu młodzików, 

który zajął w swojej lidze ostatnie, ósme miejsce nie wygry-
wając żadnego meczu. W ostatnich spotkaniach Błękitni 
ulegli w Raciążu ekipie PAF Płońsk 0:3, następnie przegrali 
pechowo 0:1 w Ciechanowie z miejscowym MKS-em i znów 
na stadionie przy Sportowej 1 musieli uznać wyższość rywa-
li z Football School Płońsk, przegrywając 2:5. Punktów nie 
przyniosły niestety domowe starcie z APN Olimp Ciechanów 
(porażka 2:7) i kończący sezon wyjazdowy mecz ze Żbikiem 
Nasielsk przegrany 0:3. Błękitni zakończyli rozgrywki w swo-
jej lidze z bilansem 14 porażek w 14 meczach, strzelili 6 a 
stracili 57 bramek. 

Udana wiosna żaków
Po słabej jesieni, wiosną zdecydowanie lepszą formę za-

prezentowali żacy, występujący na boiskach Orlik. Drużyna 
Olgierda Wszałkowskiego w kolejnych swoich występach 
pokonała u siebie rywali ze Strzegowa (8:5), a na wyjeździe 
zdeklasowali Orzyc Chorzele (16:2). Ważne 3 „oczka” Błę-
kitni wywalczyli w spotkaniu u siebie, pokonując Mazowsze 
Jednorożec 3:0. Punktów niestety nie udało się przywieźć z 
Mławy, gdzie raciążanie ulegli 2:5. Była to ich pierwsza po-
rażka w rundzie wiosennej. Ostatni mecz sezonu odbędzie się 
po zamknięciu wydania.

Tabela ligi E1 Orlik:
1. Mławianka Mława 36 punktów
2.Orzeł Sypniewo 27 punktów
3. Błękitni Raciąż 24 punkty

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Z Marcinem Brzeskim -inicjatorem zajęć bokserskich w Raciążu – rozmawiał Dawid Ziółkowski

Boks to nie tylko bicie się po twarzach

Nabór do seniorów w 
Błękitnych 



24 ogłoszenia


