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Baboszewo

Więcej w numerze:

Nowy prezes PGKiM
Od 1 czerwca 2016 r. nowym prezesem zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Raciążu został Pan Andrzej
Rybus-Tołłoczko.
Czytaj str. 5

III Jarmark Raciąski
Już 2 i 3 lipca odbędzie się w Raciążu trzecia edycja Jarmarku Raciąskiego. Będzie to impreza pełna atrakcji, występów i radości. Będą stoiska z wyrobami regionalnymi i rękodzielniczymi. Czas zabawy wiąże się
niestety z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców. Na czas trwania jarmarku zmieniono organizację ruchu w centrum miasta. Na naszych łamach zamieszczamy przewodnik dotyczący III Jarmarku Raciąskiego, który ułatwi Państwu poruszanie się po mieście i wprowadzi w klimat tego wydarzenia.
Raciąż – na chwilę lub na dłużej – czytaj str. 11

Wybory Miss
Powiatu
Płońskiego 2016
18 czerwca poznaliśmy Miss Powiatu
Płońskiego 2016. Została nią 18-letnia Anna Olszewska z Bud Kraszewskich (gm. Raciąż).
Str. 9

W odpowiedzi
na potrzeby
mieszkańców
Od pewnego czasu, w Raciążu obserwować możemy drobne, lecz bardzo istotne w codziennym życiu zmiany. Większość z nich została zrealizowana
w odpowiedzi na postulaty mieszkańców naszego
miasta. Burmistrz Mariusz Godlewski wychodząc
naprzeciw potrzebom Raciążan doprowadził do
przeprowadzenia szeregu inwestycji infrastrukturalno-komunikacyjnych, a także zaczął realizować
plan polepszenia wizerunku naszego miasta.
Str. 7

Baboszewianki Wicemistrzyniami
Mazowsza w Piłce Nożnej
Dziewcząt Szkół Podstawowych
Czytaj str. 22

Straty po przejściu

nawałnic

W piątek 17 czerwca Gmina Baboszewo poniosła wiele strat
spowodowanych przejściem huraganu. Jednostki Straży Pożarnej z Baboszewa, Dramina i Dziektarzewa interweniowały
kilkadziesiąt razy w celu usunięcia z dróg powalonych drzew
i połamanych konarów. Natomiast 25 czerwca nawałnica dokonała zniszczeń w kilku rejonach miasta Raciąża.
Więcej str. 4-5
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XVII Sesja Rady Gminy Baboszewo
31 maja 2016 roku
2016 roku po raz
XVII obradowali
Radni Gminy Baboszewo. Podjęto
12 uchwał, które
dyskutowane były
podczas posiedzenia Stałych Komisji
Rady Gminy w dniu
17 maja 2016 r.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baboszewo za 2015 oraz uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baboszewo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2015 rok. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną. Wójt odniósł się do wykonania budżetu w 2015 roku.
Informował, że nie był to rok
najlepszy w inwestycje, gdyż
wydatki inwestycyjne mogły być wyższe. Tłumaczył,
że powodem jest długi okres
projektowy inwestycji, które są pomysłami nowej rady
i nowego wójta. Kończąc dodał, że rok 2016 na pewno
będzie lepszy, gdyż będzie
realizowanych dużo inwestycji, które zaplanowane były

w roku ubiegłym. Dziękując
Radnym za współpracę dodał, że takiej Rady może każdy pozazdrościć, gdyż wszyscy działają razem i dla dobra
lokalnej społeczności.
Rada podjęła również
uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Płońskiego i Gminy
Dzierzążnia. Przyznano Powiatowi Płońskiemu środki
finansowe w formie dotacji
celowej na dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej Wierzbica Szlachecka –

Starczewo-Arcelin oraz przebudowy drogi powiatowej
Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice. Równowartość dofinansowań to 50% wkładu własnego Powiatu lecz nie więcej
niż 198 750 zł na pierwszą
drogę oraz nie więcej niż 25
tys. zł. na drugą drogę. Odcinki dróg powiatowych, na
które Rada przeznaczyła dofinansowanie
przebiegają
przez teren Gminy Baboszewo. Dodatkowo wyrażono
wolę pomocy finansowej dla
Powiatu Płońskiego w roku

2018 na dofinansowanie
ww. dróg. Wójt informował,
że uchwały pomocowe są to
uchwały intencyjne i należy zabezpieczyć środki, aby
Powiat mógł złożyć wnioski
o dofinansowanie w ramach
Regionalnych Instrumentów
Terytorialnych.
Dofinansowano
także
kwotą 100 tys. zł. przebudowę drogi w miejscowości
Nowe Kucice. Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzążnia
przyczyni się do polepszenia
standardu jakościowego dróg

oraz, w efekcie poprawione
zostanie połączenie komunikacyjne pomiędzy Gminą
Baboszewo a Gminą Dzierzążnia. Dofinansowanie to
stanowi zwrot środków, jakie
zostaną przekazane Gminie
Baboszewo, na poczet przyszłych inwestycji związanych
z współpracą międzygminną.
Podjęto również uchwałę,
w której Radni wyrazili zgodę
na zaciągnięcie i zabezpieczenie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 680 tys. zł. na
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona. Pożyczkę należy
traktować jak dofinansowanie, ponieważ po spełnieniu
określonych warunków może
być ona w 40% umorzona.
Zmiany w budżecie dotyczył m.in. zabezpieczenia
ponad 819 tys. zł. na budowę kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Topolowa-Zielona,
oraz zwiększenia o 50 tys.
zł. na zakup samochodu
dla OSP Dramin, na który
Gmina ubiega się o dofinansowanie.
Podczas sesji rozpatrzono również skargę na działalność Wójta, którą Wojewoda Mazowiecki przekazał
zgodnie z właściwością rzeczową do rozpatrzenia Radzie Gminy. Wójt złożył
obszerne wyjaśnienia do stawianych w skardze zarzutów
i skargę jednogłośnie uznano za bezzasadną.
Ponadto Wójt informował, iż gmina uzyskała dofinansowanie na przebudowę
ulicy Polnej w kwocie 50 tys.
zł. oraz, że na prośbę mieszkańców przeprowadzona jest
ankieta dotycząca gazyfikacji
na terenie gminy, którą można składać w Urzędzie do
końca czerwca.
Kolejna Sesja Rady Gminy – 29 czerwca.
Anita Groszyk
Urząd Gminy Baboszewo

Nauka i sport docenione
Dokładnie rok temu, na
zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dzięki funduszom przekazanym przez
firmę CHEMNAFT przyznano stypendia dla jednego ucznia z każdej szkoły
w gminie Baboszewo, który
mógł pochwalić się najwyższą średnią ocen i wzorową
oceną z zachowania. Skła-

damy serdeczne podziękowania firmie CHEMNAFT
za ten wspaniały gest, który
stał się jednocześnie mobilizacją dla władz samorządowych do dalszego działania w tym kierunku.
Rada Gminy Baboszewo
postanowiła, że warto doceniać i promować edukacyjne i sportowe osiągnięcia

uczniów naszych szkół i za
przykładem innych samorządów z terenu powiatu, województwa czy kraju w styczniu 2016 r. podjęła uchwałę
w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest gmina Baboszewo. Regulamin udzielania

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

stypendiów zakłada, że każdy uczeń szkoły podstawowej otrzyma stypendium za
wyniki w nauce w wysokości
200 zł, jeżeli osiągnie średnią
ocen co najmniej 5,20 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. Gimnazjaliści natomiast aby otrzymać
stypendium naukowe w wysokości 300 zł, powinni wy-
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Katarzyna Wawrowska
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kazać się średnią ocen co
najmniej 5,00 i również wzorową bądź bardzo dobrą oceną z zachowania. Wysokość
stypendium za osiągnięcia
sportowe oraz sukcesy w konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym wynosi
dla wszystkich 200 zł. Okazuje się, że w naszych szkołach znalazło się kilka osób,

które ze względu na wybitne osiągnięcia edukacyjne
i sportowe otrzymają nawet
po 900 zł. Sumaryczna kwota wszystkich stypendiów ze
wszystkich szkół na terenie
gminy Baboszewo, która zostanie wypłacona to 37 500 zł.
Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy.
Tomasz Sobecki
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Relacja z XVII Zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej
3 czerwca 2016 r. o godz. 17
w Miejskim Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji odbyła się
ostatnia przed wakacjami Sesja
Rady Miejskiej w Raciążu, podczas której burmistrz otrzymał
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Wśród zaproszonych gości na
sesji znaleźli się dyrektorzy i kierownicy jednostek miejskich, radna
powiatu płońskiego Elżbieta Grodkiewicz oraz nowy prezes PGKiM
Andrzej Rybus-Tołłoczko.
W sprawozdaniu burmistrz
miasta Mariusz Godlewski, mówił
o trwających pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, podpisaniu umowy
dotyczącej projektu przebudowy ul.
Szwedzkiej, przygotowywaniu projektów budowlanych takich ulic jak
Reymonta czy Chrobrego. W planach jest projekt przebudowy targowicy miejskiej. Rozpoczęły się prace geodezyjne przy ul. Reymonta,
uregulowana zostanie również granica przy terenie szkoły. Trwających
pracach administracyjnych związanych z przedłużeniem umów najmu
dla ponad 30 lokali komunalnych
należących do miasta, rozbiórce budynku przy ulicy Wolności.
Burmistrz poinformował, że do
przetargu na odbiór odpadów komunalnych wpłynęło więcej ofert
niż w roku ubiegłym, a firma Remondis, która wygrała złożyła
ofertę o 100 tys. zł niższą w stosunku do oferty z ubiegłego roku.
Umowa nie została jeszcze podpisana, ponieważ firma która w ogóle
do przetargu nie przystąpiła, złożyła odwołanie.
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Burmistrz złożył podziękowania na ręce odchodzącego dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Marii
Chyczewskiej, która złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Został
już ogłoszony konkurs na nowego
dyrektora szkoły.
Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu oraz podziękowała za
dotychczasową pracę na rzecz miasta. Dzięki jego staraniom w zeszłym
roku udało się pozyskać 1,5 miliona
złotych dofinansowania z rezerwy
celowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Trwają również prace nad
pozyskaniem dodatkowej kwoty 1,3
mln. złotych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Dzięki działaniom burmistra
Mariusza Godlewskiego do Raciąża
trafi łącznie prawie 3 mln. złotych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Staniszewski wyszedł z propozycją uchwały dotyczącej udzielenia
podwyżki burmistrzowi w nagrodę
za zasługi dla miasta. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie
wstrzymującym.
Wynagrodzenie
burmistrza wzrośnie o 200 zł netto
i wyniesie około 7600 złotych netto.
Podczas sesji absolutoryjnej jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego z wykonania budżetu za rok 2015 oraz udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015
roku. Ponadto Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwalę w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Miejskim Zespole
Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu
w Raciążu oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Miejska jednogłośnie
podjęła uchwałę dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru Miasta Raciąż – Raciąż
Północny. Planem obejmie się
obszar położony w północno-wschodniej części miasta.
Jednogłośnie przyjęto uchwalę dotyczącą programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasto Raciąż.
Podjęto
również
uchwałę
w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który od niedawna mieści się
przy ul. Kilińskiego 21. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż
i zmian w uchwale budżetowej
Gminy Miasto Raciąż na rok 2016.
Przy jednym głosie wstrzymującym podjęto uchwały w sprawie
odmowy zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego odprowadzania wody
i ścieków na terenie miasta na okres
od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017.
Radni miejscy podczas sesji
pytali o stan postępowania, którego celem jest uzyskanie odszkodowania od poprzedniego burmistrza za błędy, które popełnił
w związku ze sprzedażą działki
przy ul. Sportowej, pytano także
o nocną pomoc lekarską, harmonogram sprzątania ulic, ptactwo

w parku, nieprzyjemny zapach
w mieście, bibliotekę powiatową,
modernizację targowicy miejskiej i przejście dla pieszych na ul.
Mławskiej, budynek przy ul. Kilińskiego i drogę Raciąż-Płońsk.
Burmistrz odpowiadając na pytania powiedział, że robi co może,
żeby punkt nocnej pomocy lekarskiej powstał w Raciążu, jednak będzie można coś więcej powiedzieć
dopiero po rozstrzygnięciu konkursu organizowanego w lipcu br.
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Do konkursu mogą przystąpić jednostki prywatne i państwowe.
Jeśli chodzi o harmonogram
sprzątania ulic to trwają nad nim
prace. Władze miasta podjęły działania mające na celu wyeliminowanie nieprzyjemnego zapachu
w mieście, przeprowadzono rozmowy
z kilkoma podmiotami gospodarczymi w tej kwestii. Nie jest to jednak
prosta sprawa i z pewnością będzie
miała dalszy ciąg. Miasto podejmuje szereg działań starając się rozwiązać problem ptactwa (płoszenie przy
pomocy ptaków drapieżnych, strącanie gniazd). Jednak na wszystkie
te działania muszą być wydane odpowiednie zgody i pozwolenia. Jeśli chodzi o dochodzenie odszkodowania, burmistrz odpowiedział,
że miasto złożyło wniosek i toczy
się postępowanie sądowe mające
na celu zabezpieczenie środków na
odszkodowanie. Jeśli chodzi o modernizację targowicy, zostanie wykonany projekt przebudowy miejskiego targowiska.
Radna powiatowa Elżbieta Grodkiewicz odpowiadając na pytania wyjaśniła, że zabezpieczony zostanie
budynek należący do starostwa powiatowego mieszczący się na ul. Kilińskiego usytuowany przy szkole. Budynek ten jest zaniedbany, w dodatku jest
niszczony przez młodzież. Budynek
był wystawiany na sprzedaż już kilkakrotnie, jednak do tej pory nie znalazł
się chętny by nieruchomość tę nabyć.
Przygotowywana jest dokumentacja
techniczna drogi przy ul. 11 Listopada. Koszt przygotowania dokumentacji technicznej to 120 tys. zł., a sam
remont przewidziany jest na lata 20162018. Wyznaczone zostanie przejście
dla pieszych na ul. Mławskiej. Niestety w Raciążu nie powstanie biblioteka powiatowa, na posiedzeniu rady
powiatu zapadła bowiem decyzja, że
biblioteka powiatowa będzie mieściła
się w Płońsku. Radna podkreśliła, że
w konkursie na Punkt nocnej pomocy lekarskiej będzie wspierała szpital
w Płońsku. Powiat zmodernizuje również trzy najgorsze odcinki na trasie
Raciąż – Płońsk.
Marianna Góralska

Ważne
telefony
Telefon ratunkowy

112

Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie

999

Urząd Miasta Raciąż

23 679 11 63
23 679 11 83

Dyżury
radnych
Radni Rady Miejskiej w Raciążu pełnią dyżury w siedzibie
Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w następujących dniach:
Artur Gizler, Marek Wiejski
– 05 lipca 2016 roku (wtorek)
w godz. 17-18
Leszek Kowalski,
Dariusz Dobrosielski
– 06 lipca 2016 roku (środa)
w godz. 17-18
Krzysztof Dądalski
– 08 lipca 2016 roku (piątek)
w godz. 17-18
Bogusław Jeżak
– 11 lipca 2016 roku (poniedziałek) w godz. 17-18
Krystyna Chrzanowska,
Andrzej Karasiewicz
– 14 lipca 2016 roku (czwartek)
w godz. 17-18
Marzanna Kubińska,
Edyta Obrębska
– 19 lipca 2016 roku (wtorek)
w godz. 17-18
Paweł Chrzanowski,
Jerzy Lawendowski
– 26 lipca 2016 roku (wtorek)
w godz. 18-19
Zbigniew Adamski,
Andrzej Sendal
– 28 lipca 2016 roku (czwartek)
w godz. 17-18
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Przyjaźń bez granic
Podczas festynu „Powitanie Lata 2016
w Baboszewie” doszło do podpisania listu
intencyjnego o wzajemnej współpracy
pomiędzy gminą Baboszewo i miastem
Kowel na Ukrainie.
Miasto Kowel, z którym
gmina nawiązuje współpracę położone jest na wysokości polskiego miasta Chełm,
w odległości ok. 60 km od
granicy z Polską. Kowel jest
miastem z bogatą historią
i niezwykle barwną kulturą,
której cząstkę zaprezentowała podczas imprezy grupa
folklorystyczna pochodząca
z tego miasta o nazwie „Namysto” (pol. „Naszyjnik”).
Porozumienie zakłada nawiązanie przyjaznych i partnerskich stosunków między
gminą Baboszewo i miastem
Kowel oraz podjęcie współpracy zmierzającej do realizacji wspólnych projektów; dążenie do regularnych
kontaktów między administracjami obu gmin w celu
podpisania w przyszłości
formalnego porozumienia
o współpracy, wynikającego
ze stanowiska Rady Gminy
Baboszewo; współpracę polegającą na bezpośrednich
kontaktach
zainteresowa-

nych firm, instytucji i organizacji gospodarczych. Niewykluczone są również wspólne
projekty unijne.
List podpisał Wójt Gminy Baboszewo Pan Tomasz
Sobecki oraz Mer Miasta
Kowel Pan Oleg Kinder.
Ukraińskiej delegacji przewodził zastępca mera Pan
Igor Prokopiv. Wśród gości,
którzy odwiedzili gminę Baboszewo byli również m.in.
kowelscy urzędnicy, odpowiedzialni za kulturę, rozwój gospodarczy czy oświatę, ukraińscy przedsiębiorcy
i członkowie miejskiego zespołu ludowego. Ukraińcy
bardzo pozytywnie ocenili
organizację sobotniego wydarzenia w naszej gminie.
Wielokrotnie też wyrażali
swoje uznanie i podziękowania za postawę wszystkich
Polaków,
którzy
udzielali i ciągle udzielają pomocy Ukrainie oraz
wspierają Ukraińców w niełatwych dla nich czasach.

Straty po przejściu
huraganu
W piątek 17 czerwca Gmina Baboszewo poniosła wiele
strat spowodowanych przejściem huraganu. Jednostki
Straży Pożarnej z Baboszewa, Dramina i Dziektarzewa
interweniowały kilkadziesiąt
razy w celu usunięcia z dróg
powalonych drzew i połamanych konarów. Wyjeżdżano również do zgłoszeń od

mieszkańców gminy, którym
zerwało dachy i poprzewracało drzewa na posesje. Zostały
też uszkodzone linie energetyczne. Wiatr, którego prędkość dochodziła do 110 km/h,
miał taką niszczycielska moc,
że zrywając dachy, zdmuchiwał również cegły z budynków. Informujemy, że można
składać wnioski o oszacowa-

Gmina Baboszewo dołączyła do kilku innych polskich samorządów, z którymi
miasto Kowel podpisało porozumienia, a są to miasta:
Chełm, Łęczna, Legionowo,
Brzeg Dolny i Krasnystaw.
Rejon kowelski podpisał natomiast kilka lat temu porozumienie o współpracy
z powiatem płońskim. Na
zaproszenie Starosty Płońskiego Pana Andrzeja Stolpy kilkuosobowa deleganie szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnej
produkcji rolnej, których siedziba mieści się na terenie
Gminy Baboszewo. Wnioski
o oszacowanie szkód można
pobierać i składać w kancelarii ogólnej (parter budynku)
Urzędu Gminy, w godzinach
7:30-15;30 do dnia 30 czerwca 2016 roku.
Dziękujemy jednocześnie wszystkim osobom,
które tego dnia niosły bezinteresowną pomoc osobom
poszkodowanym.
Monika Ciska

cja ukraińska, odwiedziła
również w poniedziałek 20
czerwca br. Starostwo Powiatowe w Płońsku, gdzie
w obecności Pana Starosty,
a także radnego województwa mazowieckiego Pana
Pawła Obermeyera oraz
Pani Starosty Anny Dumińskiej-Kierskiej dyskutowano
o podobieństwach i różnicach w organizacji samorządów w obu krajach, a także
o innych często problema-

tycznych kwestiach w Polsce
i na Ukrainie.
Przyjaznych i ciepłych
wzajemnych relacji podczas
pobytu gości z Ukrainy w naszej gminie i powiecie płońskim nie zdołał osłabić nawet
fakt wtorkowego starcia piłkarskiego pomiędzy reprezentacjami obu krajów, jak
się okazało szczęśliwego dla
białoczerwonych.
Należy wspomnieć, że
inicjatorem współpracy po-

między gminą Baboszewo
i miastem Kowel jest baboszewski przedsiębiorca Pan
Andrzej Lipiński.
Mamy nadzieję, że pomysł współpracy okaże się
dobrą decyzją, z której być
może już niedługo skorzystają mieszkańcy naszej gminy
i naszego pierwszego partnerskiego miasta Kowel. Czy
będą następne? Czas pokaże.
Tomasz Sobecki

Uroczystość w Polesiu
50 lat temu społeczność
Polesia ufundowała tablicę
upamiętniającą hitlerowski
obóz pracy przymusowej,
który istniał tam w latach
1940-1942.
W związku z przypadającą rocznicą tego zdarzenia, 10
czerwca tego roku dokonano
odsłonięcia tablicy na cześć
tamtej podniosłej uroczystości. Obecne pokolenie powinno dbać o zachowanie pamięci o wydarzeniach z czasów
tragicznej w skutkach II wojny światowej. Należy przypominać społeczeństwu, że
w tamtych czasach w Polsce nie było rodziny, która
nie straciłaby kogoś bliskiego. W 1940 roku w budynku
szkoły powszechnej w Polesiu
hitlerowcy zorganizowali Arbeits Straflager – obóz karny,
który był po prostu obozem
pracy przymusowej. Przez
obóz przewinęło się około
250 więźniów, którzy trafia-

li tam za nieprzestrzeganie
absurdalnych zarządzeń porządkowych, jak na przykład

– niezdjęcie czapki przed obywatelem niemieckim na ulicy. Więźniowie w obozie mieli koszmarne warunki. Byli
zmuszani do ciężkiej, kilkunastogodzinnej pracy m.in.
przy kopaniu torfu w Ogonowie, regulacji rzeki Raciążnicy czy budowaniu dróg lokalnych. Byli bici i poniżani.
Podobne obozy w powiecie
płońskim w latach 1940-1944
istniały m.in. w Gralewie, Kucharach Żydowskich, Smardzewie czy Siedlinie.
Monika Ciska
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Duży park w Raciążu

zniszczony

W ostatnią sobotę,
25 czerwca, w godzinach popołudniowych
w Raciążu miała miejsce potężna nawałnica,
która dokonała zniszczeń w kilku rejonach
miasta.
Dzień ten obfitował
w niezwykłe emocje. Piękny mecz polskiej reprezentacji z drużyną Szwajcarii,
dogrywka, rzuty karne i wygrana „naszych orłów” kwalifikująca ich do występu
w ćwierćfinałach mistrzostw.
Niestety nie były to jedyne
niespodzianki. Tuż po godzinie 16 nad miasto nadciągnęła niezwykle silna burza.
W wyniku nawałnicy naj-

bardziej ucierpiała znaczna
część dużego Parku Miejskiego. Wiele drzew zostało powyrywanych z korzeniami,
połamanych i zniszczonych,
konieczne jest więc nie tylko
usunięcie, ale też inwentaryzacja. Park wpisany jest bowiem do rejestru zabytków.
Porządkowaniem
terenu,
które potrwa nawet kilka dni,
zajęli się pracownicy PGKiM.
Mieszkańcy, którzy tuż
po nawałnicy pojawili się
w parku, mówią, że pierwszy
raz coś takiego widzieli. Takich zniszczeń nie spodziewał się chyba nikt.
Wielu mieszkańców przez
długi czas pozostawało też
bez prądu.
Poprosiliśmy władze miasta o komentarz w tej sprawie,

w odpowiedzi uzyskaliśmy
informację, że Urząd Miejski
od dłuższego czasu stara się
uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na wycinkę drzew,
jednak bez większego powodzenia. Po przejściu nawałnicy został udokumentowany
stan Parku Miejskiego i drzew,
które pomimo zdrowego wyglądu zewnętrznego w środku są spróchniałe i kwestią
czasu jest kolejna taka sytuacja. Na szczęście tym razem
nikt nie został poszkodowany,
mamy nadzieję, że taka dokumentacja pozwoli uzyskać od
konserwatora pozwolenie na
wycinkę chorych drzew zagrażających bezpieczeństwu
mieszkańców.
Red.

Nowy prezes PGKiM
Od 1 czerwca 2016 r.
nowym prezesem zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o
w Raciążu został Pan
Andrzej Rybus-Tołłoczko.
Andrzej Rybus-Tołłoczko
– administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
przez 9 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in.
w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie). Od 17 lat dzia-

ła w sektorze pozarządowym.
Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie
działa m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacji
Organizacji Pozarządowych
„Pomocni Mazowszu”. Szkolił
w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych
i urzędów z pozyskiwania
środków, ochrony danych
osobowych, zmian w prawie,
wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest w nich
między innymi administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środ-

ki. Pracował również, jako
project menager w Instytucie
Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest
współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy
Marszałku Województwa Mazowieckiego oraz członka prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy
urzędzie miasta Warszawy.
Redakcja Pulsu serdecznie gratuluje Panu Andrzejowi Rybus-Tołłoczko i życzy
sukcesów na nowo objętym
stanowisku.
Red.
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Powitanie Lata w Baboszewie
W sobotę 18 czerwca
w Baboszewie odbył się festyn
z okazji „Powitania Lata 2016”.
Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne SET w Baboszewie oraz współorganizatorzy
czyli Urząd Gminy w Baboszewie oraz Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie,
postarali się o dostosowanie programu do odbiorców
w każdym wieku. Gwiazdą
wieczoru była Eleni, której wy-

stęp zgromadził tłum osób nucących do słów jej utworów.
Dla młodszego pokolenia swój
koncert zagrał zespół MIG,
który sprawił, że wszyscy tańczyli i śpiewali w rytm m.
in. „Miód Malina” i „Nie ma
mocnych na Mariolę”. Podczas
festynu nie mogło zabraknąć
występów dzieci i młodzieży
z placówek oświatowych naszej gminy. Jak co roku podziwialiśmy talenty wokalne,
aktorskie i taneczne uczniów

z Polesia, Sarbiewa i Baboszewa. W trakcie imprezy przeprowadzono dwa konkursy,
które były atrakcją zarówno
dla publiczności jak i dla samych uczestników, którzy
chcąc zdobyć cenne nagrody,
stanęli na wysokości zadania, by sprostać wymaganiom
jury. Przypomnijmy, że był to
konkurs Śpiewam jak… i Wybory Miss Powiatu Płońskiego 2016 (szczegóły opisujemy w odrębnych artykułach).

Zgromadzeni mogli też obejrzeć występ grupy folklorystycznej NAMYSTO z Ukrainy, której pobyt związany
był z nawiązaniem współpracy partnerskiej pomiędzy naszą gminą a miastem Kowel
na Ukrainie. Zakończeniem
występów scenicznych było
przeprowadzenie koncertów
w ramach DISCOPOLOWANIE 2016. Projekt ten przeprowadzany jest w różnych
miejscowościach Polski i ma

Organizatorzy kierują podziękowania
sponsorom, którzy wsparli organizację
festynu Powitanie Lata 2016.

FABA S.A., CHEMNAFT, PAWROL,
WAPNOPOL, KAMET AKES, Bank
Spółdzielczy w Płońsku – Oddział
w Baboszewie, Nadleśnictwo Płońsk,
Poradnia Rodzinna ZDROWIE, MYKEN,
BALTIC-TRADE, DAR-PIO, ALBET, LCS,
RAWI KRUSZ, BJB OKNAL

na celu wyłonienie najlepszego zespołu disco polo. Podczas naszego festynu byliśmy
świadkami występów: Start,
The Brothes i Na Plus. Poza
sceną zapewniono atrakcje
dla najmłodszych w postaci
dużego placu zabaw. Największą z nich była bez wątpienia
możliwość lotu balonem na
uwięzi. Z racji tego, że w gondoli mogło przebywać jednorazowo tylko od 4 do 6 osób,
nie wszyscy mieli możliwość

skorzystania z atrakcji. Ci
jednak, którzy wytrwale stali
w kolejce i doczekali się możliwości lotu balonem, byli niezmiernie zadowoleni.
Jako organizatorzy, mamy
nadzieję, że tegoroczny festyn przyniósł Państwu rozrywkę i dostarczył satysfakcji.
Dla nas praca nad festynem
w przyszłym roku, rozpoczyna się już teraz.
Monika Ciska
Urząd Gminy Baboszewo
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W odpowiedzi
na potrzeby
mieszkańców
Od pewnego czasu, w Raciążu obserwować możemy drobne, lecz bardzo
istotne w codziennym życiu zmiany. Większość z nich została zrealizowana
w odpowiedzi na postulaty mieszkańców naszego miasta. Burmistrz Mariusz
Godlewski wychodząc naprzeciw potrzebom Raciążan doprowadził do przeprowadzenia szeregu inwestycji infrastrukturalno-komunikacyjnych, a także
zaczął realizować plan polepszenia wizerunku naszego miasta.
Jedną z istotnych zmian
jest modernizacja traktów
dla pieszych. Pozyskano dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych oraz
przeprowadzono inwestycję
na dosyć szeroką skalę. Zlikwidowano niefunkcjonalne,
wysokie krawężniki. Zmodernizowano chodniki oraz
obniżono krawężniki – zrównując ich wysokość z poziomem ulicy w miejscu przejść
dla pieszych. Rozwiązanie to
poprawia bezpieczeństwo,
wygodę i mobilność mieszkańców miasta.
Od dłuższego już czasu władze miasta spotykały
się ze skargami Raciążan na
działania zamiejscowych patroli Policji. Funkcjonariusze
wypisywali
mieszkańcom,
a także przyjezdnym mandaty za niewłaściwe przechodzenie przez ulicę. Miejscem
zapalnym okazało się przejście dla pieszych na placu
Adama Mickiewicza – przy
urzędzie miejskim. Bezpośredni dostęp do przejścia dla

pieszych, osobom znajdującym się w okolicach fontanny,
uniemożliwiało pasmo zieleni. Piesi radzili sobie w nie
do końca legalny oraz bezpieczny sposób, przechodzili
w dogodnym dla nich miejscu. Burmistrz Mariusz Go-

chodząc naprzeciw temu problemowi władze miasta podjęły decyzję o przebudowie
fragmentu chodnika. Został
dobudowany kawałek traktu
dla pieszych, który umożliwia
bezpośrednie przejście. Miejmy nadzieję, że wpłynie to

dlewski interweniował w tej
sprawie u władz policji, w celu
rozwiązania zaistniałego problemu. Jednak stanowisko Policji było jednoznaczne, działają oni zgodnie z prawem
i nie mogą nic w tej sprawie
zrobić. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego jest karalne. Wy-

na poprawę bezpieczeństwa
i zmniejszy ilość wystawianych przez Policję mandatów.
Ze zjawiskiem niewłaściwego przechodzenia przez
jezdnię można się było spotkać także przy skrzyżowaniu ul. Parkowej oraz placu
Adama Mickiewicza. Brak
pasów w bliskiej odległości

od tego miejsca powodował
kolejny punkt zapalny oraz
wzmożoną aktywność Policji. Problem został jednak
dostrzeżony i rozwiązany.
Utworzono nowe przejście
dla pieszych, które umożliwia szybkie i legalne przemieszczanie się między ul.
Parkową a „Małym parkiem”
Kolejną sprawą wymagającą interwencji był parking
na placu Adama Mickiewicza – naprzeciwko Ratusza.
Mieszkańcom przeszkadzało
nieprawidłowe zajmowanie
miejsc parkingowych przez
kierowców. Często samochody ustawiane były w sposób
uniemożliwiający pełne wykorzystanie potencjału parkingu. W ostatnim czasie
powstały tam linie wyznaczające obszar przeznaczony
na jeden samochód. Dzięki
temu rozwiązaniu, w opinii
pomysłodawców, zjawisko
zajmowania dwóch miejsc
parkingowych czy też niewłaściwe parkowanie przestanie istnieć lub zostanie
znacząco zredukowane.

Równie pozytywną zmianą było pojawienie się chodnika na skwerze dr. Bronisława Zielińskiego. W miejscu
wydeptanego w trawniku,
przez przechodniów, prowizorycznego przejścia, został
położony chodnik z kostki.
Co więcej pojawiły się ławki,
na których można odpocząć
w cieniu drzew.
W ostatnich dniach w kilku
punktach miasta, a mianowicie
w Miejskim Parku (tzw. Małym Parku) oraz przy urzędzie
miejskim pojawiły się piętrowe
donice z kwiatami. Dokonano także nasadzeń kwiatów na
kwietniku znajdującym się na
tzw. rondzie w centrum Raciąża. Niebawem w parkach pojawią się nowe ławki i kosze. Inwestycje te stanowią zaczątek
realizacji planu poprawy wizerunku miasta.
Wychodząc naprzeciw
potrzebom
mieszkańców,
w urzędzie miejskim – kasa
oraz Urząd Stanu Cywilnego
zostały przeniesione z drugiego piętra na parter. Rozwiązanie to ułatwia dostęp

Raciążan do stanowisk pracy, do których przychodzi
największa liczba petentów.
Zmiana ta budzi pozytywne reakcje wśród wszystkich
interesantów urzędu, jednak szczególnie zadowolone
są osoby starsze oraz mające
problemy ze zdrowiem.
Jak łatwo zauważyć, konsultacje społeczne, zgłaszanie
pomysłów do budżetu obywatelskiego,
uczestnictwo
w sesjach miejskich, zgłaszanie swoich potrzeb członkom
Raciąskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego czy sygnalizowanie o wszelkiego
rodzaju potrzebach w inny
sposób umożliwia władzom
wprowadzanie zmian i udogodnień. Przyczyniamy się
w ten sposób do bezpośredniej realizacji naszych potrzeb.
Jako redakcja Pulsu Raciąża,
Baboszewa i okolic zwracamy
się do mieszkańców: zgłaszajcie swoje postulaty, zarówno te
indywidualne, jak i te usprawniające codzienne życia naszego miasteczka!
Paula

Nowa siedziba MOPS
Przeprowadzek ciąg
dalszy. Tym razem siedzibę zmienił Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu.
Stara siedziba MOPSu
mieszcząca się w biurowcu
PGKiM pozostawiała wiele
do życzenia. Stan zajmowanych lokali nie był najlepszy. Urzędnicy na co dzień
borykali się z ciasnotą i brakiem miejsca, w którym interesanci,
przychodzący
nierzadko ze sprawami wymagającymi choć odrobiny dyskrecji, mogliby zostać
odpowiednio przyjęci. Sy-

tuacja zmieniła się diametralnie po przeprowadzce.
Nowa siedziba MOPS mieści
się teraz w budynku przy ulicy Kilińskiego. Plan przeniesienia istniał zresztą już od
momentu wykupienia przez
miasto znajdującej się tam
nieruchomości. Od początku miała służyć celom społecznym co doskonale wpisuje się w przeznaczenie części
lokali na siedzibę dla MOPS.
Nowe pomieszczenia biurowe i magazynowe pozwoliły
na znaczną poprawę warunków pracy, oraz jakości obsługi petentów.
Red.
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Kronika OSP
Zdarzenie nr 38/2016
Dnia 18.05.2016 o godz. 10:35 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Zdarzenie nr 39/2016
Dnia 18.05.2016 o godz. 20:00 dostaliśmy zgłoszenie
o roju pszczół na drzewie przy ulicy Kilińskiego w Raciążu. Zebrane z drzewa pszczoły oddano zaprzyjaźnionemu
pszczelarzowi.
Zdarzenie nr 40/2016
W dniu 19.05.2016r. około godz. 06:25 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze samochodu na ul.
Płockiej w Raciążu.
Zdarzenie nr 41/2016
W dniu 19.05.2016 o godzinie 17:55 Dyżurny PSK PSP
Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze bel słomy na ul. Płockiej w Raciążu.
Zdarzenie nr 42/2016
W dniu 21.05.2016, o godzinie 19:25 Dyżurny PSK PSP
Płońsk zadysponował nas do miejscowości Koziebrody
(gm. Raciąż) w celu zabezpieczenia prowizorycznego lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Zdarzenie nr 43/2016
W dniu 23.05.2016r. około godz. 16:05 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze zakładu fryzjerskiego w Raciążu na ul. Warszawskiej. W akcji uczestniczył
również jeden zastęp z JRG w Płońsku.
Zdarzenie nr 44/2016
Dnia 28.05.2016 o godz. 10:30 na stadionie w Raciążu
odbył się mecz: Błękitni Raciąż – Sokół Aleksandrów Łódzki (4:1). Naszym zadaniem było zabezpieczenie spotkania.
Zdarzenie nr 48/2016
Dnia 03.06.2016 o godz. 10:00 Dyżurny PSK PSP Płońsk
przyjął zgłoszenie o pożarze pompy w budynku na ul. Płockiej w Raciążu. Na miejscu były również zastępy z Płońska,
Uniecka, Kaczorowów, Baboszewa.
Zdarzenie nr 50/2016
w dniu 04.06.2016 o godzinie 19:15 Dyżurny PSK PSP
Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze sterty gałęzi na terenie
żwirowni w miejscowości Krajkowo (gm.Raciąż)
Zdarzenie nr 53/2016
W dniu 08.06.2016 o godzinie 16:30 Dyżurny PSK PSP
Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze w miejscowości Krajkowo (gm. Raciąż). Spaleniu uległo ok. 2 ha nieużytków rolnych.
W akcji brały udział również zastępy: JRG Ciechanów, OSP
Unieck, OSP Kaczorowy, OSP Glinojeck, OSP Dramin.
Zdarzenie nr 54/2016
W dniu 10.06.2016 o godzinie 20:25 Dyżurny PSK PSP
Płońsk przyjął zgłoszenie o kolizji drogowej w miejscowości
Kossobudy (gm. Raciąż). Kierowca stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. Nikt nie doznał
poważniejszych obrażeń.
Zdarzenie nr 55/2016
W dniu 11.06.2016 o godzinie 11:20 Dyżurny PSK PSP
Płońsk przyjął zgłoszenie o kolizji drogowej na ul. 11 Listopada w Raciążu. Doszło do zderzenia czołowego dwóch aut
osobowych.
Zdarzenie nr 56/2016
W dniu 14.06.2016 o godzinie 12:25 Dyżurny PSK PSP
Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze śmieci w miejscowości
Kraszewo-Czubaki (gm. Raciąż).
OSP Raciąż

Rozstrzygnięcie konkursu
Przez kilka ostatnich miesięcy trwał konkurs na pracę plastyczną dotyczącą wizerunku maskotki policyjnej
Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Organizatorami konkursu była Komenda
Powiatowa Policji w Płońsku i Starostwo Powiatowe
w Płońsku. Wyłonienie jednej, zwycięskiej spośród ponad 500 prac, nie było łatwe...
W wyznaczonym terminie tj. do 31 marca br.
do Komendy Powiatowej
w Płońsku wpłynęło 586
prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu pow. płońskiego.
Uczestnicy konkursu wykazali się ogromna pomysłowością i zaangażowaniem.

Spośród wszystkich prac
wybrana została jedna, zwycięska, co było nie lada wyzwaniem dla komisji w skład,
której wchodzili policjanci
KPP w Płońsku oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.
Praca, która zwyciężyła
w konkursie wykonana została
przez Alicję Zimowską uczennica SP w Baboszewie. Na podstawie tej bardzo ciekawej i niepowtarzalnej pracy, powstanie
maskotka promująca KPP
w Płońsku, podczas działań
profilaktycznych.Za zgodą autorki, postać – niebieski stworek, zyskał imię „Płonek”.
Dodatkowo w konkursie,
za oryginalne pomysły i staranne wykonanie prac zostali
wyróżnieni:
Dominik Mięszanek z Miejskiego Zespołu Szkół w Ra-

ciążu, Zuzanna Kaczmarek
z SP nr 2 w Płońsku, Wiktoria Banaszewska ze SP w ZS
im. Integracji europejskiej
w Nowym Mieście, Karolina
Zięba ZS nr 1 im. S Staszica
w Płońsku, Maja Żabowska
z SP w Raciążu, Natalia Pajewska z ZS nr 1 w Płońsku,

Wiktoria Sakowska z SP nr
2 w Płońsku, Mateusz Majewski SP nr 2 w Płońsku
Specjalne wyróżnienie,
za ogromne zaangażowanie
i wykonanie pięknej pracy
przedstawiającej pracę policjanta otrzymał Adam Sybicki z SP nr 3 w Płońsku.
Nagrody, zwycięzcy oraz
wyróżnionym, wręczył Komendant Powiatowy Policji
w Płońsku mł. insp. Jarosław
Brzozowski oraz przedstawiciel Starosty Płońskiego
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu – Paweł Dychto, podczas
wczorajszych powiatowych
obchodów Ogólnopolskiego
Głosu Profilaktyki w ZS nr 1
im. S. Staszica w Płońsku.
sierż. szt. Kinga Drężek

Wypadek w Drozdowie
19 czerwca w Drozdowie,
gm. Raciąż w wyniku wywrócenia się jadącego drogą
skutera ranne zostały dwie
jadące nim kobiety.

Jak wynika z ustaleń
skuterem kierowała 52-letnia mieszkanka gm. Baboszewo. W chwili zdarzenia
kobieta była nietrzeźwa.

Miała około 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Razem z nią podróżowała
45-letnia mieszkanka pow.
pruszkowskiego (ok. 1 pro-

mila alkoholu w organizmie).
Obydwie kobiety w wyniku
przewrócenia się skutera doznały obrażeń ciała i został
przewiezione do szpitala.

Nie zostawiaj dziecka samego w samochodzie
W związku z przewidywana falą upałów apelujemy do
wszystkich rodziców i opiekunów o rozsądek, i nie pozostawianie dzieci w samochodach,
nawet na chwilę. Panujące na

dworze wysokie temperatury
powodują, że wnętrze zaparkowanego na słońcu samochodu nagrzewa się bardzo
szybko. Zostawienie uchylonego okna w pojeździe nic nie

da, gdyż ma minimalny wpływ
na zahamowanie procesu nagrzewania. Dzieci są mniej odporne na wysokie temperatury
i szybciej się odwadniają niż
osoby dorosłe.

Nie bójmy się reagować, widząc dziecko zamknięte w samochodzie. Należy natychmiast
zainterweniować i dodatkowo
poinformować odpowiednie
służby, w tym Policję.

Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą
Kolejne ofiary kąpieli, kolejne trzy tragedie wydarzyły
się w miniony weekend na Mazowszu. Od początku roku policjanci odnotowali już 17 utonięć. Ubiegłoroczny bilans ofiar
wakacyjnego wypoczynku nad
wodą to 25 osób. By uniknąć
takich tragedii, by maksymalnie ograniczyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji podczas
letniego wypoczynku mazowieccy policjanci przypominają o kilku zasadach, które każdy
powinien stosować.
W ostatnim okresie pogoda sprzyja spędzaniu wolnego
czasu nad wodą i kąpieli. Jed-

nak wiele osób, mimo apeli
policjantów, wciąż zapomina o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, a czasem
wręcz z premedytacją je lekceważy. Efekty takich zachowań często bywają tragiczne.
Policjanci pełniący służbę podczas wakacji będą
kontrolować miejsca letniego wypoczynku, zwłaszcza
te usytuowane nad wodą, ale
bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci zależy w dużej
mierze od nas samych.
Aby wypoczynek i zabawa w wodzie były jedynie
przyjemnością stosujmy się

do kilku zasad. Dzięki temu
zminimalizujemy
ryzyko
niebezpiecznych sytuacji:
• Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam
gdzie jest ratownik WOPR.
• Przestrzegaj regulaminu
kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika,
• Nie pływaj w czasie burzy, mgły lub gdy wieje porywisty wiatr,
• Nie skacz rozgrzany do
wody, unikniesz wstrząsu
termicznego,
• Nie skacz do wody w
miejscach nieznanych. Może

się to skończyć śmiercią lub
kalectwem.
• Nigdy nie pływaj po
spożyciu alkoholu,
• Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok. Może się okazać,
że ktoś będzie potrzebował
Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc
to uczyń to, ale w granicach
swoich możliwości. Jeżeli nie
będziesz się czuł na siłach to
zawiadom inne osoby.
• Nie przeceniaj swoich
umiejętności pływackich.
Zespół prasowy KWP
zs. w Radomiu/A.L.
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Kandydatki na Miss. Od prawej: 1. Anita Ogrzewalska, 2. Joanna Kacprowska, 3. Klaudia Śladowska,
4. Wioleta Nerć, 5. Patrycja Matuszewska, 6. Anna Olszewska.

Wybory Miss Powiatu
Płońskiego 2016
18 czerwca poznaliśmy Miss Powiatu Płońskiego 2016. Została nią 18-letnia Anna Olszewska z Bud
Kraszewskich (gm. Raciąż).
Z podsumowania jury, (skład:
Przewodniczący Rady Gminy
– Sławomir Goszczycki, Wicemer miasta Kowel na Ukrainie – Igor Prokopiv, Dyrektor firmy Pawrol – Krzysztof
Brudzeński, Właściciel firm
DAR-PIO i BALTIC TRADE
– Piotr Woźnicki, Właściciel
firmy Myken – Jacek Małecki), które pod uwagę brało

Taniec dla reprezentacji.

urodę i prezencję, Pani Anna
otrzymała łączną liczbę 147
punktów z możliwych 150.
Otrzymała 1200 złotych nagrody głównej oraz awans do
Ogólnopolskiego Finału Miss
Discopolowania 2016. Tytuł
Wicemiss Powiatu Płońskiego 2016 zdobyła 19-letnia
Anita Ogrzewalska z Drozdowa (gm. Raciąż), uzyskując
132 punkty (nagroda 700 złotych). Na panią Anitę oddano
również najwięcej głosów, bo
80 w wyborach na Miss Publiczności (Nagroda 500 zło-

tych). Dziewczęta prezentowały się w dwóch układach
choreograficznych i jednym
układzie tanecznym na cześć
Reprezentacji Polski w piłce
nożnej, którego nauczał pan
Marcin Politowski, będący organizatorem Ogólnopolskich
Turniejów Tańca. Patronat
nad wyborami objął Starosta
Płoński pan Andrzej Stolpa.
Przygotowania i spotkania
trwały od kwietnia tego roku.
Do konkursu zgłosiło się 13
kandydatek, jednakże na scenie w dniu wyborów było ich

Moment wręczenia nagród.

Miss Powiatu Płońskiego 2016 – Anna Olszewska.

już tylko 6. Powody rezygnacji były różne – począwszy
od tremy, poprzez nieplanowane wyjazdy a skończywszy po prostu na braku czasu
na spotkania organizacyjne.
Dziewczęta, które dotrwały
do finału twierdzą, że nie żałują swojej decyzji i cieszą się,
że uczestniczyły w ciekawej
przygodzie i przede wszystkim zapisały się w karcie historii naszej miejscowości.
Monika Ciska
Urząd Gminy Baboszewo

Anita Ogrzewalska – jako Wicemiss i Miss Publiczności.
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Rozstrzygnięcie konkursu
„Śpiewam jak …”
Podczas festynu „Powitanie Lata 2016” przeprowadzono konkurs Śpiewam jak…, który kierowany był do wszystkich
chcących wcielić się w ulubionego wykonawcę. Mogliśmy podziwiać następujące utwory:
– „Księżniczka” Sylwii
Grzeszczak, w wykona-

niu 9-letniej Marii Girek
z Lutomierzyna;
– „Żyje się raz” Baciarów,
w wykonaniu 18-letniego Adriana Werle z Baboszewa;
– „Śniadanie do łóżka”
Andrzeja Piaska Piasecznego, w wykonaniu
14-letniego Jakuba Najechalskiego z Baboszewa;

– „Send my love” Adele,
w wykonaniu 17-letniej
Martyny Małeckiej z Kaczorowów
– „Tak blisko” Rafała
Brzozowskiego, w wykonaniu 12-letniego
Szymona Najechalskiego z Baboszewa;
– „Ten szczególny dzień się
budzi” Krzysztofa Jaślara,

w wykonaniu 12-letniej
Doroty Lewandowskiej
z Bożewa;
– „Tyle słońca w całym
mieście” Anny Jantar,
w wykonaniu 13-letniej
Julii Mak z Arcelina;
– „Przez twe oczy zielone”
zespołu Akcent, w wykonaniu 13-letniego Dawida Jąderko z Kruszewia;

I miejsce Martyna Małecka.

II miejsce Julia Mak.

Najmłodsza uczestniczka konkursu, 9-letnia Maria Girek.

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu.

– „Wyśniłam sen” z musicalu „Nędznicy”, w wykonaniu 19-letniej Joanny Kacprowskiej
z Galomina.
Jury w składzie: Elżbieta
Burzykowska, Iwona Witulska, Lucyna Parecka-Łaszczyk, i Agnieszka Skręciak,
na podstawie przyznanych
punktów wyłoniły następu-

jących zwycięzców: I miejsce (nagroda 600 zł): Martyna Małecka, która genialnie
zaśpiewała „Send my love”
Adele, II miejsce (nagroda 400 zł) powędrowało do
Julii Mak, a miejsce III (nagroda 300 zł) zajęła Joanna
Kacprowska.
Monika Ciska
Urząd Gminy Baboszewo

Joanna Kacprowska, III miejsce.

Powiatowe wyróżnienie
Wyróżnienie dla Miłosza
Pawłowskiego z Mystkowa
w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim „Językowy
tor przeszkód”
21 kwietnia 2016 r. dwoje uczniów
Szkoły Podstawowej w Mystkowie brało udział w 13. edycji Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego „Językowy tor przeszkód” w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku. Tematem konkursu, dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych, były tzw. łamańce języ-

kowe, czyli utwory zawierające trudne
do wypowiedzenia wyrażenia czy słowa. Celem konkursu było inspirowanie
uczestników do rozwijania sprawności
językowej i artykulacyjnej, promowanie poprawnej wymowy i kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie
uzdolnień recytatorskich, zachęcanie
do publicznych wystąpień oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. W konkursie uczestniczyło 33
uczniów z 17 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie
klasy V Justyna Sitkowska, która recytowała wiersz: „Tchórz” Tomka Nowaczka i Miłosz Pawłowski z wierszem

Elizy Rozdoby „Żwawy Grzegorz”. Jury
w składzie: Elżbieta Pałuba-Kolendo
(logopeda), Katarzyna Karczewska (logopeda i nauczyciel-bibliotekarz BP),
Anna Kacperska (nauczycielka SP 3),
Bogumiła Komorowska (nauczycielka
SP w Smardzewie), Jolanta Sieczkowska (nauczycielka SP w Gościminie
Wielkim), przyznało Miłoszowi Pawłowskiemu wyróżnienie (na zdjęciu
obok). Gratulujemy, tym bardziej, że
po wyróżnieniu w Sarbiewie, to kolejny
sukces Miłosza tym razem w konkursie
powiatowym.
Lidia Wyrzykowska
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Raciąż – na chwilę lub na dłużej!
Serdecznie witamy
wszystkich gości na
III Jarmarku Raciąskim. Miło jest nam
Państwa gościć w naszym mieście. Cieszymy się, że z roku na
rok przybywa do nas
coraz więcej gości. To
dla nas wielka radość,
że możemy zaprezentować Państwu Miasto
Raciąż i Gminę Raciąż.
Raciąż to prasłowiański gród położony w dolinie
rzeki Raciążnicy na Równinie Raciąskiej w województwie mazowieckim, obecnie zamieszkiwany przez
około 5000 mieszkańców.
W Raciążu ma siedzibę jedna z najstarszych parafii
rzymskokatolickich – Parafia św. Wojciecha. To miasto
o bogatych tradycjach, którego dzieje sięgają początków X w. U zarania swego
istnienia Raciąż był grodem
umiejscowionym na „ręką
ludzką” usypanej „Wodnej Górze”. Średniowieczny Raciąż należał do jednej z najbardziej liczących
się i najludniejszych miejscowości na Mazowszu. Już
w XI w odbywały się tu targi,
a w 1228 r utworzono kasztelanię, która przetrwała ponad 550 lat. W wieku XIII na
miejscu grodu wybudowano
drewniany zamek stanowiący siedzibę kasztelanii. Przełomowym w dziejach miasta okazał się rok 1425. Na
podstawie przywileju lokacyjnego księcia mazowiecWażna informacja

kiego Ziemowita IV z dnia
29 grudnia, Raciąż uzyskał
prawa miejskie. Po 1495
r. miasto stało się siedzibą
powiatu. W 1512 r. Raciąż
przeszedł na własność biskupa płockiego. W Raciążu
odbywały się sejmiki województwa płockiego.
Podczas wojen ze Szwecją bogaty Raciąż został doszczętnie złupiony, zamek
na „Wodnej Górze” spalony,
a ludność zdziesiątkowana.
W okresie rozbiorów prestiż
miasta ponownie ucierpiał.
W roku 1796 zajęty przez
Prusaków Raciąż utracił status powiatu. Jednak prawdziwy cios dotknął miasto
po klęsce powstania styczniowego. Na skutek carskich
represji, Raciąż utracił (1869
r.) prawa miejskie i stał się
osadą. Prawa miejskie Raciąż odzyskał ponownie dopiero w roku 1922. Początek
XX wieku był dla Raciąża dosyć pomyślny. W roku 1901
utworzono tu Towarzystwo
Kredytowe,
umożliwiające rozwój drobnej przedsiębiorczości, w 1902 r. pierwszą czytelnię prasy, a w lutym
1903 roku z inicjatywy raciąskiego lekarza Romana Wnorowskiego założono Straż
Ogniową Ochotniczą.
Dynamiczny rozwój powstrzymał wybuch I wojny światowej. Był na zmianę
grabiony przez wojska rosyjskie i pruskie. Do wybuchu
II wojny światowej Raciąż
był miastem dwóch kultur.
Znaczną część społeczności

raciąskiej stanowiła ludność
żydowska. II wojna światowa także przyczyniła się do
upadku gospodarki i zahamowała rozwój Raciąża.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej w 1945
roku reaktywowano działalność powstałego przed II
wojną światową (w 1922 r.)
klubu sportowego „Błękitni. W 1947 r. obok funkcjonującej szkoły podstawowej
utworzono liceum. W 1949
r. rozpoczęła działalność biblioteka miejska. Dwa lata
później oddano cieszące się
ogromnym powodzeniem
kino „Świt” (późniejsza nazwa „Zorza” i „Ziemowit”).
Kino spełniało równocześnie rolę domu kultury. To
tu występował prężnie działający teatr amatorski oraz
doskonały, zdobywający liczne nagrody, chór miejski.
Po wybudowaniu Miejskiego Domu Kultury w 1958 r.
działalność chóru i biblioteki miejskiej przeniosła się
do nowego obiektu. Obecne,
wyremontowane i zmodernizowane Miejskie Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
godnie zastępuje swoich poprzedników.
Honorowymi obywatelami Raciąża są św. Jan Paweł II
oraz ostatni prezydent RP na
Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (1919-2010), który osobiście w Raciążu przebywał.
W roku 2015 w 590
rocznicę nadania miastu
praw miejskich społeczność

Organizatorzy „III Jarmarku Raciąskiego” informują o utrudnieniach w ruchu drogowym oraz wyłączeniu części dróg z ruchu
publicznego dla aut oraz innych pojazdów w dniu 02-03.07.2016 r. (Plac Adama Mickiewicza). Plan wydarzenia oraz przewidziane
objazdy zostały dobrane, tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały ruch drogowy i nie były zbyt uciążliwe dla mieszkańców.
Szczegółowe informacje dotyczące zamknięcia dróg znajdą państwo na mapce zamieszczonej obok. Prosimy mieszkańców,
właścicieli samochodów o pozostawienie pojazdów na wyznaczonych parkingach w dniu 02-03.07.2016 r.

lokalna ufundowała zegar,
który zdobi wieżę Ratusza
Miejskiego.

między innymi kościoły parafialne w Koziebrodach oraz
Krajkowie.

Miasto Raciąż może pochwalić się herbem, którego dzieje sięgają XIV wieku.
Jego historia jest piękna i bogata. Herb Raciąża znajduje
się także w herbie Powiatu
Płońskiego.

Miasto Raciąż oraz Gmina Raciąż posiadają duży potencjał rozwojowy. Obydwie
gminy nastawione są na rozwój gospodarczy, turystyczny
i kulturowy. Raciąż to otwarte na inicjatywę miasteczko.
Na naszą korzyść przemawia
dogodne położenie (ok.100
km od Warszawy), dobra infrastruktura drogowa oraz
ogromny potencjał mieszkańców. Wielkie znaczenie
ma proinwestycyjna polityka władz samorządowych –
sprzyjająca rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości.

Niestety, liczne najazdy,
pożary, a zwłaszcza antypolska polityka w okresie rozbiorów sprawiły, że zabytków
jest niewiele, jednak są one
warte uwagi:
– kościół neogotycki z 1886
roku,
– murowana plebania z lat
dwudziestych XX wieku,
– murowany ratusz z 1844r.
u wylotu ul. Mławskiej
(w latach 1869- 1959 mieściła się w nim szkoła)
– synagoga z 1888r. przy ulicy Kilińskiego
– domy przy ulicach Kilińskiego i Warszawskiej wybudowane w XIXw. (objęte
ochroną przez konserwatora zabytków)
– park miejski przy ul.
Mławskiej – I ćw. XX w.,
– cmentarz parafialny rzymskokatolicki – XIX w.,
– cmentarz żydowski – XIX
wieku,
– grodzisko wczesnośredniowieczne – XII w.
Szczególnie
polecamy
spacer ulicą Kilińskiego, gdzie
można zobaczyć unikalne
na skalę polską domostwa
zachowane w pierwotnym
kształcie całych kompleksów
zabudowań. Miasto w ostatnim czasie odnowiło większość budynków. Polecamy
też zabytki w gminie Raciąż,

Nasze miasteczko i jego
okolice to obszar atrakcyjny
turystycznie. To wypoczynek
i relaks w bliskim kontakcie
z naturą w otulinie Zespołu
Przyrodniczo – Krajobrazowego Pólka – Raciąż, które
stanowi jedną z największych
ostoi ptactwa na Mazowszu.
Można tutaj przyjemnie spędzić czas. Organizowane są
imprezy cykliczne, wystawy
fotograficzne, występy filharmonii, a także koncerty
gwiazd różnych gatunków
muzyki. Między innymi
dwukrotnie gościliśmy Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
Ponadto odbywają się w mieście cykliczne imprezy sportowe m.in. Międzynarodowy
Wyścig Kolarski – Memoriał
Romana Siemińskiego oraz
mecze III ligi LKS Błękitni
Raciąż. Dodatkowo mieszkańcy miasta spędzają wolny
czas aktywnie, między innymi działają stowarzyszenia

OSP Raciąż, koła emerytów,
rencistów i seniorów oraz nauczycieli, Grupa Motocyklowa Raciąż, Stowarzyszenie
Promocji Medialnej Ziemi
Raciąskiej. Wiele osób działa także w sposób zorganizowany współpracując z Parafią
Św. Wojciecha w Raciążu.
Jarmark Raciąski to inicjatywa władz miasta powstała w 2013 roku w celu
promowania tradycji, produktów, rękodzieła wytwórców i artystów z regionu Mazowsza. W tegorocznej III
edycji imprezy pierwszego
dnia wystąpią zespoły „Horpyna”, „Niespodzianka Pana
Janka”, „Vecordia”, „Robert El
Band” oraz gwiazda wieczoru „Golec uOrkiestra”. Drugiego dnia zapowiadana jest
nie lada gratka dla wielbicieli przedstawień teatralnych,
bowiem ze swymi spektaklami wystąpią: Teatr TUP TUP,
Teatr Wariacja i Teatr Ognia
WIDMO. Podczas imprezy
przewidziane są także dodatkowe atrakcje, pokazy, degustacje regionalne czy warsztaty. Ponadto na kramach/
stoiskach wystawienniczych
prowadzona będzie sprzedaż
produktów regionalnych i rękodzieła (m.in. rzeźby, obrazy, wyroby ze szkła, metalu,
wikliny), starocie, pamiątki,
żywność ekologiczna, tradycyjne wędliny, pieczywo,
miody, słodycze, nalewki, rośliny, owoce i warzywa oraz
wiele innych. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy Jarmarku znajdą coś dla siebie.
W imieniu organizatorów życzymy dobrej zabawy!
Paula
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Piknik Rodzinny
w Mystkowie
3 czerwca 2016 r.
w Szkole Podstawowej w Mystkowie
odbył się Piknik
Rodzinny.

Mistrzem II edycji Konkursu Języka Angielskiego klas trzecich został Dominik Bułakowski z III klasy Szkoły Podstawowej w Mystkowie.

Mali angliści
z Mystkowa
Trzecioklasiści ze szkół
podstawowych
powiatu
płońskiego przystąpili do
II edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie, składającego się z dwóch etapów:
I etap szkolny, II etap międzyszkolny.
Młodzi uczniowie z klasy III ze Szkoły Podstawowej
w Mystkowie chętnie wzięli
udział w konkursie wymagającym dużej wiedzy z przedmiotu. Zadania konkursowe obejmowały słownictwo,
struktury gramatyczne i elementy kultury krajów anglojęzycznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. I etap
konkursu odbył się w macierzystych szkołach 26 lutego, gdzie zostali wyłonieni najlepsi uczniowie, którzy
zdobyli najwięcej punktów
z pisemnej części konkursu.
II etap konkursu czyli finał
przeprowadzono 6 maja 2016
roku w siedzibie Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie.
W finale wzięło udział 19
uczniów z 9 szkół podstawowych powiatu płońskiego
a w tej liczbie znaleźli się też
uczniowie ze szkoły podstawowej w Mystkowie. Byli to:
Daria Machcińska, Joanna
Kamińska i Dominik Bułakowski. Uczniowie wykazali

się swoją wiedzą i umiejętnościami językowymi na wysokim poziomie. Uzyskane
wyniki, które pozwoliły im
znaleźć się wśród triumfujących w tak ważnym dla nich
dniu. Praca i wielkie zaangażowanie w przygotowanie się
do konkursu z języka angielskiego pod kierunkiem anglistki Elżbiety Gołdon przyniosło zadowalające rezultaty.
Nasi uczniowie zostali nagrodzeni i znaleźli się w czołówce zwycięzców konkursu.
Reprezentowali godnie naszą
szkołę, jesteśmy z nich dumni. I miejsce i tym samym
Mistrzem II edycji Konkursu Języka Angielskiego klas
trzecich w tym roku został
nasz uczeń – Dominik Bułakowski. Wysokim poziomem
wiedzy wykazała się również
nasza uczennica – Joanna
Kamińska, która otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy
wszystkim laureatom, nagrodzonym i tym którzy biorą czynny udział w przedsięwzięciach tego typu, które są
zawsze zwieńczeniem trudu,
wysiłku, chęci uczniów zainteresowanych nauką języka
angielskiego. Ten język obcy
jest najbardziej popularnym
i użytecznym wśród języków nowożytnych w dzisiejszym świecie. Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu
umiejętności językowych.
Elżbieta Gołdon

Po przygotowanej akademii w wykonaniu uczniów
z oddziału przedszkolnego oraz uczniów kl.0-III
nadszedł długo oczekiwany moment. Plac zabaw
„Mystkowo
Dzieciakowo
– Słoneczna Polana” został
uroczyście otwarty. Symboliczną wstęgę przecięli m.in.
wójt gminy Baboszewo Tomasz Sobecki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mystkowie
Paweł Osiński, przewodniczący Rady Rodziców Mariusz Kocieński, przedstawicielka Fundacji Aviva
Katarzyna Skalska oraz gość
specjalny Janek Mela – najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów, założyciel
Fundacji „Poza Horyzonty”
oraz członek jury Fundacji Aviva. To właśnie dzięki

grantowi z Fundacji w wysokości 10 tys. zł oraz środkom
samorządowym w wysokości
40 tys. zł powstał wymarzony plac zabaw. Aby marzenia
stały się rzeczywistością trzeba było na to ciężko zapracować. Dziękujemy wszystkim
osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu i wytrwale przez ponad miesiąc
oddały 18 284 głosów na
nasz projekt. Po części oficjalnej na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji
przygotowanych przez Radę
Rodziców m.in. grill, loteria
fantowa, cafe bar, lody, malowanie buziek, dmuchany
plac zabaw oraz pokaz gigantycznych baniek mydlanych. Podziękowania należą
się naszym sponsorom, którzy dołożyli swoją cegiełkę
do organizacji pikniku (Zakłady Mięsne „Olewnik Bis”,
Dwór w Mystkowie, Państwo Alicja i Grzegorz Dobaczewscy, Pan Hubert Grala oraz Rada Rodziców).
Magdalena Baranowska
SP Mystkowo

Rodzice pragną podziękować gronu pedagogicznemu za zaangażowanie i pracę włożoną w realizację projektu nagrodzonego przez
Fundację Aviva. Szczególne podziękowania
należą się Pani Magdalenie Baranowskiej,
która zajmowała się formalną stroną przedsięwzięcia. To Pani Magda pilnowała terminów, podpisów i była łącznikiem Rodziców
z Fundacją.
Szczerze dziękujemy Pani Magdo za Pani
pomoc, oddanie, zapał i energię włożoną
w pracę dla naszych dzieci.
Życzymy Pani zadowolenia z pracy i wielu
sukcesów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i w życiu prywatnym.
Rodzice i dzieci
ze Szkoły Podstawowej
w Mystkowie
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Wystawa „Raciąż – Podróż w czasie”
15 czerwca 2016 roku
o godz. 18 w MCKSiR
w Raciążu ul. Parkowa 14
odbyła się wystawa „Raciąż – Podróż w czasie”
zorganizowana przez Nauczycielski Klub Seniora
w Raciążu. Współorganizatorami było Miejskie
Centrum Kultury i Urząd
Miejski w Raciążu. Autorem wystawy jest Jan Chądzyński. Współautorem
Grzegorz Domański.
„Raciąż – Podróż w czasie” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt
osób. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się burmistrz
miasta Raciąż, z-ca burmistrza, pracownicy urzędu miejskiego, proboszcz
parafii Raciąż, radni rady
miejskiej, honorowy obywatel Raciąża, członkowie Nauczycielskiego Klubu Seniora, Klubu Seniora,
Klubu Emerytów i Rencistów, Klubu Motocyklowego „Cavalcade”, strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, dyrektorzy
szkół i nauczyciele, prezesi
i dyrektorzy zakładów pracy, przedstawiciele mediów,
młodzież szkolna i wiele innych osób.
Oficjalnego otwarcia wystawy fotograficznej „Raciąż
– Podróż w czasie” dokonał
prezes Nauczycielskiego Klubu Seniora Stefan Modrzejewski. Powitał zaproszonych
gości, podziękował współorganizatorom za podjęcie
się wspólnej realizacji zadania i skierował słowa podziękowania dla pracowników
Miejskiego Centrum Kultury, którzy bardzo pomogli w przygotowaniu wystawy. Wspomniał też, że jest to

już trzecia wystawa zorganizowana przez Nauczycielski
Klub Seniora. Poprzednie:
„Nauczyciele raciąskich szkół
i przedszkoli” oraz „Nauczyciele szkół Gminy Raciąż
były dobrze przyjęte przez
zwiedzających i wzbudziły
duże zainteresowanie.

gotowane fotografie, a współautor Grzegorz Domański
ekspozycję zbiorów z czasów I wojny światowej pt. „To
kryła ziemia raciąska”.
Autorzy mówili o swojej
pracy prowadzącej do powstania prezentacji fotografii i pozostałych zbiorów, źródłach

Kolejnym punktem wystawy była prezentacja zgromadzonych zdjęć oraz zbiorów. Wśród wystawionych
na wystawie fotografii znalazły się wycinki ze starych
czasopism, w których pisano
o Raciążu, takich jak: „Gazeta świąteczna”, „Echa Płockie

wiały zmieniający się Raciąż,
wygląd dawnych ulic, domów, mieszkańców. Na fotografiach znalazły się m.in.
kościół NMP, obchody Konstytucji 3 maja, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
Męskiej w Raciążu z 1930,
Raciąż w 1935, drużyna

Oficjalne otwarcie wystawy. Zaproszonych gości powitał Prezes Nauczycielskiego Klubu Seniora Stefan Modrzejewski.

Następnie głos zabrał dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury Artur Adamski, który podkreślił, że najistotniejsze jest wydobycie drzemiącego potencjału z lokalnego
społeczeństwa, stworzenie
odpowiedniej przestrzeni,
klimatu do realizacji pomysłów i pasji. Podziękował
współorganizatorom za pracę jaką włożyli w przygotowanie wystawy, podkreślając
niebagatelny wkład środowiska seniorów, w rozwój i tworzenie oferty edukacyjno-kulturalnej naszego miasta.
Autor wystawy Jan Chądzyński zaprezentował przy-

Raciąska ziemia kryła w sobie wiele historycznych skarbów.

pochodzenia eksponatów oraz
przedstawili wiele informacji
związanych z ekspozycją.
Burmistrz miasta Raciąż
Mariusz Godlewski serdecznie
podziękował organizatorom
za przygotowanie niezwykle
ciekawej wystawy. Wyraził zadowolenie, że w Raciążu są
osoby, których pasją jest poznawanie historii naszego miasta i dzielenie się nią z innymi.
Podczas otwarcia wystawy wyświetlono film o naszym mieście z 1979 roku pt.
„Niedziela w Raciążu” ukazujący ówczesny wygląd miasta,
jego mieszkańców oraz wydarzenia z tamtego okresu.

i Łomżyńskie”, „Głos Mazowiecki”, „Gazeta Urzędowa”
na powiat sierpecki, w której znalazł się rozkład jazdy
„Ciuchci” – kolei wąskotorowej w 1919 r. Informacja
o Raciążu pojawiła się w kalendarzach płockich, „Tygodniku Petersburskim”, ,,Gońcu Krakowskim”, ,,Gazecie
Wielkiego Xięstwa Poznańskiego”. Artykuły te dotyczyły
aktualnych wydarzeń w Raciążu, jak chociażby kościoła
parafialnego i jego odnowienia, chóru w Koziebrodach,
wieści z parafii raciąskiej.
Fotografie wystawione
podczas wystawy przedsta-

K.S.M. Raciąż przed wyjazdem do Częstochowy w 1938,
most na Karsówce budowany
przez saperów niemieckich,
wojska wermachtu w Koziebrodach w 1939, plac w Raciążu w 1915, otwarcie kolei
wąskotorowej Raciąż – Lubin w 1915, Pl. A. Mickiewicza ok. 1930-1935 oraz ulice
Mławska, Kilińskiego, Błonie, Płocka, Zawoda, Warszawska i znajdujące się tam
budynki w stanie sprzed kilkudziesięciu lat i obecnie.
Raciąska ziemia jak się
okazuje kryła w sobie wiele skarbów takich jak: plomby handlowe, transportowe

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

i wojskowe, monety z czasów
Króla Jana Kazimierza 16581668, guziki bieliźniane,
urzędnicze, pruskie, carskie,
wojskowe, sprzęt pruski, monety obiegowe, naboje i wiele
innych przedmiotów z czasów I wojny światowej.
Następnego dnia prezentowaną ekspozycję oglądała
młodzież szkolna, która licznie przybyła ze swoimi nauczycielami.
Warto odwiedzić wystawę, gdyż jest to dokonała
okazja do poznania historii
naszego miasta.
Ekspozycja otwarta będzie dla zwiedzających przez
trzy tygodnie. Cześć fotografii w zwiększonym formacie
będzie zaprezentowana na
Pl. Mickiewicza w czasie III
Jarmarku Raciąskiego 2016,
2-3 lipca.
Najlepszą oceną wystawy
są wpisy do Kroniki Nauczycielskiego Klubu Seniora. Poniżej kilka z nich:
Dzisiejsza wystawa to
autentyczna podróż w czasie.
Gratuluję pomysłu i wspaniałej realizacji – Mariusz
Godlewski.
To wspaniale, że są ludzie,
którzy chcą w Raciążu robić
coś więcej niż muszą. Gratulacje – Alicja Mazurowska.
Gratuluję pomysłu, zapału i pięknej realizacji – Hanna
Wyrczyńska.
Wspaniała lekcja historii.
Z uznaniem dla pomysłodawców i wykonawców niniejszej
wystawy – J. M. Wyrwałowie.
Gratulujemy
kolejnej
wspaniałej wystawy, zapału
w poszukiwaniu naszej przeszłości – Cavalcade. Klub Motocyklowy.
Doskonały pomysł, prosimy o więcej – B. Cybulska.
Marianna Góralska
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Dzień Dziecka

w Szkole Podstawowej w Baboszewie
Dzień Dziecka (2 czerwca)
w Szkole Podstawowej w Baboszewie przebiegł w wyjątkowy
sposób. Możliwe to było dzięki
inicjatywie dyrekcji, nauczycieli
i rodziców, którzy jak zwykle wykazali się kreatywnością.
Uczniowie mieli możliwość wysłuchania profesjonalnego koncertu muzycznego w wykonaniu
zespołu The Black Forest, w skład którego wchodzą uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku: E. Giedrojć (saksofon), N. Ambroziak (saksofon), L. Kowalik (flet
poprzeczny), P. Szymańska (wokal),

M. Dąbkowski (perkusja), P. Giszczak
(gitara basowa), K. Dawidko (trąbka), M. Senderski (gitara). Artystom
towarzyszyli: M. Wrzesiński (dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Płońsku) oraz nauczyciel
A. Izydorczak. Gośćmi specjalnymi
był zespół Mig, który tworzy rodzeństwo Gwiazdowskich: Dorota, Marek,
Krzysztof i Sławomir. Zespół przyjął
zaproszenie A. Giszczaka (taty ucznia
szkoły w Baboszewie), który był ich
nauczycielem muzyki. Charytatywny
występ zespołu był szczególnie dedykowany dzieciom niepełnosprawnym
uczącym się w Klasach Wspomaga-

nia Rozwoju w Szkole Podstawowej
w Baboszewie. Zespół Mig zapewnił wspaniałą atmosferę, pamiętając
o swoich najważniejszych fanach –
dzieciach. Występ gości przyciągnął
również młodzież z gimnazjum oraz
baboszewian.
To nie koniec atrakcji, które
zapewniono dzieciom tego dnia.
Uczniowie klas IV-VI, tradycyjnie już wzięli udział w „Biegu ku

Konkursy biblioteczne
roztrzygnięte
Wyłoniono zwycięzców dwóch
konkursów, których organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie. Konkurs
„Logo biblioteki” trwał od 01.12.15
do 30.05.2016 r. Celem konkursu
było stworzenie jednolitego znaku identyfikacji graficznej dla nazwy instytucji kultury: Gminna
Biblioteka Publiczna w Baboszewie. Zadaniem konkursowym było
opracowanie logo dla potrzeb biblioteki, który miał spełniać następujące warunki: działać jako
symbol, budzić dobre skojarzenia
z biblioteką, być oryginalny, łatwy
do rozpoznawania i zapamiętywania, być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny. Spośród prac nadesłanych na konkurs
komisja konkursowa wyłoniła jego
zwycięzcę. Jest nim pan Wawrzy-

niec Zieliński, który zgodnie z regulaminem konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł.
Celem drugiego Konkursu „Super czytelnik biblioteki” było zainteresowanie literaturą i dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstego
odwiedzania biblioteki w celu korzystania z jej usług. Konkurs trwał
od 1 września 2015 r. do 30 maja
2016 r. i rozgrywany był w trzech
kategoriach:
I kategoria – uczniowie kl. I-VI,
II kategoria uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, III
kategoria dorośli. Z każdej kategorii
wyłoniono dwóch laureatów:
W I kategorii – pierwsze miejsce
zajęła Martyna Sikora oraz dwa drugie miejsca, Zofia Rogowska i Dominik Bułakowski. II kategoria –
pierwsze miejsce Julia Guzanowska

oraz dwa drugie miejsca, Wiktoria
Grabarz i Karolina Piotrowska. III
kategoria – pierwsze miejsce Krystyna Ożarowska, drugie Barbara Mossakowska oraz dwa wyróżnienia:
Zofia Ożdzińska i Jolanta Błaszczak.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Zwycięzcom gratuluję wygranej,
a uczestnikom konkursów serdecznie dziękuję za udział.
Małgorzata Bugajewska
Gminna Biblioteka Publiczna

Słońcu”, który odbył się na ulicy Wiejskiej. Specjalnie dla dzieci
utworzono plac zabaw z atrakcjami: dmuchany zamek, trampoliny,
kule wodne, bungee, watą cukrową.
Rada Rodziców zapewniła wszystkim uczestnikom posiłek z grilla,
napoje, lody, słodycze. Natomiast
A. Sękulska znalazła czas żeby pomalować twarze dzieci, co zresztą
uwielbiają szczególnie te młodsze.

Tak wspaniała impreza odbyła
się dzięki współpracy wielu osób:
dyrekcji szkoły (A. Piotrowski,
J. Giszczak), dyrektora Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku (M. Wrzesiński,) zespołu Mig,
A. Wiśniewskiego (wypożyczenie
sceny), dyrektor biura Oriflame
w Płońsku (A. Sękulska), rodzicom
i nauczycielom.
I.W.

Witajcie
w naszej bajce
W dniach 30-31 maja 2016 r
w szkołach podstawowych gminy
Baboszewo i przedszkolu odbyły
się spotkania interaktywne prowadzone przez firmę EDU-ARTIS z Krakowa, których organizatorem była Gminna Biblioteka
Publiczna w Baboszewie. Spektakle pod tytułem „Witajcie w naszej
bajce” miały na celu propagowa-

nie książki i czytelnictwa w gminie Baboszewo. Poprzez aktywne
uczestnictwo w spotkaniach dzieci były zadowolone, pozytywna
była również ocena nauczycieli.
Dyrektorom szkół i przedszkola
dziękuję za współpracę.
Małgorzata Bugajewska
Gminna Biblioteka Publiczna

Rowerem przez bezdroża
Marsz Gwiaździsty 2016
4 czerwca 2016r odbyła się trzecia edycja „Marszu
Gwiaździstego – pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez
powiat płoński”, w której
wzięło udział 38 mieszkańców miasta Raciąż.
W tegorocznej edycji miłośnicy odkrywania tajemnic powiatu mieli do wyboru trasy po
6 gminach: rowerową po mieście i gminie Raciąż oraz gminie Siemiątkowo, rowerową po
gminie Płońsk, rowerową po
gminie Baboszewo, rowerową
po gminie Joniec, kajakową na
rzece Wkrze w gminie Sochocin, konną bryczkami po gminie Sochocin.
Każda z wyznaczonych
tras oferowała wiele atrakcji
w wyznaczonych miejscach
i obiektach. Także mieszkańcy miasta Raciąż mieli okazję zobaczyć kilka ciekawych
zabytków. Tegoroczna trasa Raciąż-Gradzanowo Kościelne-Radzanów-Ratowo-Unieck-Raciąż
zapewniła
informacje i ciekawostki o wielu lokalnych perełkach kultury.
Fani rowerowych przejażdżek
musieli zmierzyć się ze szlakiem o długości ok. 50 km.
Zgromadzeni
przed
Urzędem Miejskim uczestnicy raciąskiej wyprawy
– „Dwie religie. Dwie kultury” wyruszyli o godz. 8
w kierunku parafii świętej
Katarzyny w Gradzanowie
Kościelnym. Na miejscu zapoznali się z historią kościoła
z II połowy XIX wieku oraz
mieli okazję obejrzeć piękny
ołtarz główny z obrazem św.
Katarzyny i rzeźbami Mat-
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ki Boskiej i świętych Piotra i Pawła, który niezwykle
zdobi wnętrze tego małego
kościółka. Następnie grupa przejechała do Radzanowa, gdzie obejrzała murowany Kościół z XV wieku oraz
zwiedziła ruiny XV – wiecznego grodziska. Dzięki Panu
przewodnikowi – Sławomirowi Chrzanowskiemu, zapoznano się z bogatą historią
tych terenów, a także mnóstwem ciekawostek, zarówno dziejowych, jak i literackich – podobno sam Henryk
Sienkiewicz bywał nieopodal
odwiedzanych przez uczestników obszarów, co ciekawie
opisywał w swoich dziełach.
Kolejnym celem podróży
było Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie.
Dzięki uprzejmości Rektora
Sanktuarium – ks. Bogdana
Pawłowskiego uczestnicy rajdu mieli okazję zobaczyć nie
tylko ołtarz główny, ale także
wziąć udział w odsłonięciu
obrazu z wizerunkiem św.
Antoniego. Co więcej, dane
im było zwiedzić krużganki
klasztoru oraz cele zakonne.
Następnie, na błoniach klasztornych na podróżników czekał ciepły posiłek. Pogoda nie
sprzyjała szybkiemu rozstaniu z tymi terenami, ulewny deszcz zatrzymał uczestników, jednak nic nie było
w stanie popsuć dobrego humoru i zniechęcić do dalszej
podróży. Na szczęście zła aura
trwała tylko chwilę i rowerzyści mogli skierować się do
ostatniego już przystanku na
trasie – do Kościóła pod we-

zwaniem św. Jakuba Apostoła
w Uniecku. Po wysłuchaniu
krótkiej opowieści dotyczącej
parafii i zwiedzeniu kościoła,
fani rowerowych wycieczek
powrócili do Raciąża, gdzie
przejechali rundę honorową
dookoła rynku oraz wykonali pamiątkowe zdjęcie na tle
Urzędu Miejskiego.
O godz. 15 uczestnicy
przejechali busem na teren
aeroklubu do Milewa na piknik zwieńczający tegoroczną
edycję Marszu Gwiaździstego. Można by rzec „rowerem
do gwiazd” gdyż medale – pamiątkowe „gwiazdy” – wręczał uczestnikom specjalnie
zaproszony gość, kosmonauta Mirosław Hermaszewski,
pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który
odbył lot w kosmos.
Jak co roku, Marsz Gwiaździsty zgromadził wielu chętnych pasjonatów rowerowej
turystyki. Sam rajd to wspaniały pomysł i inicjatywa podczas mile spędzonego
czasu można poszerzać swą
wiedzę dotyczącą lokalnej historii i podziwiać zabytki.
Urząd Miejski pragnie
gorąco podziękować wszystkim, którzy pomogli i brali
czynny udział w organizacji
tegorocznej edycji Marszu
Gwiaździstego oraz wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowania należą się:
– pani Katarzynie Wawrowskiej,
– ks. Romanowi Tomaszewskiemu – Proboszczowi
Parafii św. Katarzyny w Gradzanowie Kościelnym.

Konkurs z chemii

– panu Stefanowi Chrzanowskiemu,
– ks. Bogdanowi Pawłowskiemu – Rektorowi Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie,
– ks. Adamowi Wardzie
z parafii pod wezwaniem św.
Jakuba Apostoła w Uniecku
– Grzegorzowi Wawrowskiemu, Dawidowi Smoleńskiemu oraz Jakubowi Małeckiemu – strażakom z OSP
w Raciążu,
– Policjantom z Komisariatu Policji w Raciążu.
Warto wspomnieć, że
ogromne znaczenie miało
to, iż Marsz Gwiaździsty był
współfinansowany ze środków Fundacji LOTTO Milion Marzeń – bardzo dziękujemy za okazaną pomoc
i finansowe wsparcie.
Zachęcamy wszystkich
mieszkańców naszego miasta do udziału w Marszu
w przyszłym roku. Poprzez
doskonałą zabawę oraz czas
spędzony na aktywności ruchowej możemy lepiej poznać otaczające nas tereny.
Co więcej, nadmienić trzeba,
iż gmina, która ma na swojej
trasie najwięcej uczestników
otrzymuje tytuł Lidera Turystyki Powiatu Płońskiego
i prawo organizacji zakończenia marszu w kolejnym
roku. Warto zatem rozważyć
start w następnych edycjach.
Bawmy się, zwiedzajmy, zgłębiajmy naszą wiedzę, a przy
okazji postarajmy się zawalczyć o ten zaszczytny tytuł!
Do zobaczenia za rok!
Paula

Co nowego
w Miejskim Przedszkolu
Na przełomie maja i czerwca w Miejskim Przedszkolu
w Raciążu miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń.

Koty, ślimaki i inne historie

Dnia 17.05.2016r. przedszkolaki uczestniczyły w kolejnym spotkaniu z muzyką prezentowanym przez Filharmonię Narodową pod tytułem ,,Koty, ślimaki i inne historie”.

Morska przygoda.

Dnia 18.05.2016 r. przedszkolaki uczestniczyły w koncercie Agencji MAT z Olsztyna, pt. „Morska przygoda”. Podczas spotkania oadbył się półfinał konkursu wiedzy o muzyce, do którego zakwalifikowało się trzech uczestników.

Dzień Mamy i Taty.

Dnia 24.05.2016 r. w MCKSiR odbyła się uroczystość
z okazji „Dnia Mamy i Taty”. Dla swoich ukochanych rodziców dzieci chętnie recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały piosenki przygotowane specjalnie na tę uroczystość.
Na zakończenie Rodzice otrzymali od swoich pociech
upominki.

Cudowna Lampa Alladyna

W dniu 31 maja 2016r. gościliśmy artystów z Teatru
Art-Re z Krakowa. Zaprezentowali oni naszym przedszkolakom spektakl pt. „Cudowna Lampa Alladyna”.

Wycieczka do Urzędu Miejskiego

Pierwszego czerwca z okazji Dnia Dziecka nasze
przedszkolaki zostały zaproszone do Urzędu Miasta Raciąż, gdzie czekała na nich bardzo miła niespodzianka.

Dzień Dziecka w Przedszkolu

2 czerwca 2016 r. obchodziliśmy Dzień Dziecka
w przedszkolu. Pogoda dopisywała i nie zabrakło atrakcji
dla nikogo. Animatorka oczarowała wszystkich, zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Poza zabawami, konkursami i malowaniem twarzy, dzieci mogły korzystać do woli z dmuchawców oraz tańczyć z sympatycznym Olafem.

7 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie odbył się II Powiatowy Konkurs Chemiczny pt. „Chemię
też można polubić”.

Koncert Filharmonii Narodowej

W konkursie wzięło udział 46 uczniów
powiatu płońskiego, 7 gimnazjalistów (z Naruszewa, Nacpolska, Szczytna, Płońska i Raciąża) zakwalifikowało się do zmagań o tytuł
mistrza powiatu z chemii.
Trzecie miejsce zajęła uczennica Publicznego Gimnazjum w Raciążu – Angelika Kowalska, jej opiekunem była p. Aneta
Kowalska.
Patronat nad konkursem objęło Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie, które
ufundowało również nagrody.
MZS Raciąż

Wycieczka przedszkolaków

Dnia 7.06.2016 r. w MCKSiR odbyło się ostatnie w tym
roku szkolnym spotkanie z Filharmonią Narodową. Nosiło
ono nazwę „Klezmafour – sztukmistrze z Lublina”.

Dnia 09.06.2016 r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę. Najpierw obejrzały spektakl pt. „Konik Garbusek”
w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Następnie pojechały
do ZOO, a na koniec udały się do Happy Parku w Stróżewku. Dzieci wracały do przedszkola pełne wrażeń.

Zakończenie roku szkolnego

Finaliści konkursu „Chemię też można polubić”.

23 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego. Dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze oraz wspaniałe tańce. Po części artystycznej przedszkolaki odebrały
dyplomy z ręki Pani Dyrektor, Iwony Karpińskiej.
MP Raciąż
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Wspólna zabawa uczestników pikniku.

Występy najmłodszych.

dy główne, m. in. rower, tablet i bony na zakupy w sklepie ze sprzętem rtv i agd.
W przerwach między występami scenicznymi ksiądz Rafał Michalak wraz z konferansjerem panem Maciejem
Rayzacherem (znanym aktorem warszawskim, odtwórcą
m. in. słynnej kreacji kapitana Knote w seralu „Czar-

dawscy), w zawodach noszenia żon na plecach o puchar
Wójta Gminy Baboszewo
(I miejsce Katarzyna i Marcin Jasińscy) oraz drużynowym konkursie przeciągania
liny również o puchar Wójta
Gminy Baboszewo (I miejsce
dla drużyny z Baboszewa).
Wieczorem odbyły się ostatnie zmagania – był to konkurs tańca o puchar Przewodniczącego Rady Gminy,
przeprowadzony pod okiem
zawodowej pary tancerzy,
państwa Anny i Janusz Bugajewskich. Pierwsze miejsce
spośród 20 zgłoszonych par
zajęli Anna i Marek Ryzińscy.
W piknik włączyła się
również grupa strażaków
z OSP Dziektarzewo. Dzięki nim można było zobaczyć imponującą akcję gaszenia pożaru. Dbali również
o porządek i bezpieczeństwo
podczas pikniku.
Organizatorzy wzięli również pod uwagę rozgrywany
tego dnia mecz Mistrzostw
Euro 2016, w którym drużyna
Polski zmierzyła się z reprezentacją Irlandii Północnej.
Z tego względu w Świetlicy
przygotowano Strefę Kibica,
gdzie przy żywiołowym dopingu oglądano bezpośrednią
relację z meczu. Były wuwuzele, szaliki, barwy Polski na
policzkach i śpiewy dopingujące naszą drużynę. Po zdoby-

Piknik w Dziektarzewie

Mieszkańcy parafii pw.
św. Katarzyny w Dziektarzewie, w skład której
wchodzi zaledwie kilka
wsi, już po raz trzeci
udowodnili, że są zgranym społeczeństwem
i świetnie znają tematykę związaną ze słowem
„lokalny patriotyzm”.

12 czerwca zorganizowali
III Piknik Patriotyczno-Rodzinny. Na czele z inicjatorem imprezy, księdzem Rafałem Michalakiem, już od
kilku miesięcy regularnie się
spotykali w kwestii omawiania spraw związanych z organizacją pikniku. Każdy chętny do pomocy miał swoje
zadanie, z którego w pełni
się wywiązał. I tak za przygotowanie posiłków w postaci grochówki wojskowej,
serwowanej bezpośrednio
z kuchni polowej, dań z grilla i napojów (m.in. orzeźwiającego podpiwku) odpowiadali: Janusz Szeluga, Tomasz
Rzeczkowski, Marcin Jasiński, Stanisław Rzeczkowski, Anna Ryzińska, Natalia
Licnerska, Marek Ryziński,
Tadeusz Doliński, Irena Lewandowska, Jolanta Przedpełska, Danuta i Longin
Najechalscy. Podobnie jak
w ubiegłych latach uczestnicy pikniku mogli skosztować

Występ zespołu „Wiecznie młodzi”.

pysznych ciast i wypieków
które przygotowały dziektarzewskie parafianki: Anita
Groszyk, Elżbieta Ostrowska, Anna Ryzińska, Jagoda
Wiśniewska, Halina Piotrowska, Lidia Fiszer, Wioletta Krynicka, Halina Wołynek, Marzena Bieńkowska,
Anna Chłopecka, Katarzyna
Podlecka, Teresa Barwińska,
Katarzyna Dąbrowska, Teresa Dymkowska, Marzena
Niemirska, Ewa Niemirska,
Edyta Babecka, Ewa Masiak,
Dorota Dymkowska, Beata
Piotrowska, Ilona Rzeczkowska, Bogumiła Poliszewska,
Agnieszka Najechalska, Ewa
Skręciak, Ryszarda Piątkowska, Anna Kupniewska, Dorota Nalborska, Joanna Markiewicz, Katarzyna Jasińska,
Aneta Makowska, Barbara
Kwiatkowska, Kamila Najechalska, Danuta Najechalska,
Katarzyna Kurnikowska, Dorota Ząbczyk, Jadwiga Pacuszka. Zorganizowano również
loterię fantową, którą przygotowali Wiesłwa i Roman Bukalscy, Bogumiła Poliszewska,
Agnieszka Tysa, Jadwiga Piórkowska, Katarzyna Jasińska,
Joanna Markiewicz, Katarzyna
Podlecka. Loteria przeprowadzana była w trakcie trwania
festynu. Każdy zakupiony los
gwarantował wygraną i wrzucany był do skrzyni, z której
następnie losowano nagro-

ła publiczności festynu jak
wyglądały ówczesne ubiory i broń, z której co chwila oddawano wystrzały. Na
scenie zagrała orkiestra dęta
z Sochocina oraz zespół „Ci
sami”. Można było zobaczyć również występy dzieci z Zespołu Szkół w Polesiu
oraz program cygański zespołu aktywnych emerytów

Strefa kibica.

ne chmury”) przeprowadzali
aukcje przedmiotów wykonanych własnoręcznie przez
mieszkańców. Piknik wspierany był finansowo przez
Urząd Gminy w Baboszewie.
Nie zabrakło również
ciekawej części artystycznej. W pierwszej kolejności
można było obejrzeć występ grupy rekonstrukcyjnej
z Przasnysza, która wcielając
się w uczestników Powstania Styczniowego, pokaza-

Konkurs tańca.

z Płońska „Wiecznie Młodzi”, działającego przy Płońskim Domu Kultury.
Poza sceną przeprowadzano konkurencje dla
wszystkich chętnych za które
odpowiadały pani Bogumiła Ruszkowaska i pani Monika Ciska. Były zawody dla
pań w rzucie beretem (I miejsce zajęła Agnieszka Tysa),
w konkursie rodzinnym
„bieg w workach” (I miejsce Renata i Wiktor Koło-

tej bramce Polaków usłyszeć
można było sygnał syreny
strażackiej by podkreślić radość wszystkich zebranych.
Po meczu ekipa kibiców dołączyła do trwającego cały czas
festynu i wspólnie pod sceną,
z uniesionymi flagami Polski,
ku czci naszej drużyny odśpiewano słowa „Polska, biało-czerwoni”.
Na zakończenie pikniku
wręczono dyplomy i nagrody
za poszczególne konkurencje,
a następnie odbył się finał loterii ołtarzowej (gdyż dochód
z niej został przeznaczony na
renowację XVIII wiecznego tabernakulum gotyckiego kościoła w Dziektarzewie)
czyli wylosowano nagrodę
główną – rower. Tradycyjnym Finałem dziektarzewskiej imprezy jest wspólne
śpiewanie pieśni i piosenek
patriotycznych przy ognisku. W tym roku uczestnicy pikniku przy akompaniamencie dwóch akordeonów
i brawurowym prowadzeniu śpiewu przez Pana Stanisława
Tomaszewskiego
zaśpiewali wszystkie dwadzieścia piosenek znajdujące
się w śpiewniku specjalnie
przygotowanym na piknik.
Wszystkim, którzy włączyli się w organizację pikniku, gratulujemy i dziękujemy!
Monika Ciska
UG Baboszewo

Licytacja prowadzona przez aktora – Macieja Rayzachera.
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Sukces taneczny grupy
Skorp Dance Raciąż
Od listopada 2016 roku w Miejskim Centrum Kultury ul. Parkowa
14 w Raciążu w poniedziałki i piątki odbywają się zajęcia z tańca nowoczesnego dla Dzieci i Młodzieży.
Uczestniczą w nich dzieci w dwóch
grupach wiekowych 7-9 lat w godzinach od 17.30-18.30 i dzieci starsze
od 18.30 do 19.30.
Grupy taneczne pod okiem dyplomowanego choreografa tańca
współczesnego i jazzowego oraz trenera gimnastyki artystycznej Hanny Mosakowskiej tańczą różne style
tańca: hip hop, disco dance, break
dance, dancehall, jazz, akrobatyka.
Tancerze kilkakrotnie prezentowali
swoje umiejętności w różnych pokazach tanecznych.
Sukces odniosła starsza grupa,
biorąca udział 11 czerwca w Turnieju Tańca Nowoczesnego Talenty 2016 w Rembertowie. Za układ
w kategorii tańca nowoczesnego do
lat 15 „HIP HOP” zdobyła III miejsce. Prezentując się w układzie jazzo-

wym otrzymała wyróżnienie. Tancerze wrócili z pucharem i medalami.
Warto podkreślić, że zespół Skorp
Dance Raciąż wystąpił w kategorii zaawansowanej, gdyż w tej grupie wiekowej nie było grup początkujących.
To był zwycięski debiut naszej grupy
tanecznej z Raciąża. Tancerze przygotowują się teraz do III Jarmarku Ra-

Pożegnanie
”Spotkań z muzyką”

Zbiórka nakrętek
Od 8 lat na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu prowadzona jest akcja charytatywna –
„Zbiórka plastikowych nakrętek na
rzecz osób niepełnosprawnych”. Organizatorem i koordynatorem akcji
jest p. Aneta Kowalska.
W ramach powyższego projektu szkoła współpracuje z Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom-Rodzina-Człowiek z Warszawy, gdzie
przekazywane są zebrane nakrętki,
z których następnie pozyskiwane są
środki finansowe.
Z dotychczasowych funduszy stowarzyszenie przekazało potrzebującym
29 wózków inwalidzkich. Na jeden wózek potrzeba ok. 30 ton plastiku!
Wymiernym efektem współpracy jest również pozyskiwanie za
pośrednictwem stowarzyszenia pomocy materialnej (odzieży i obuwia dziecięcego) przekazywanej dla
podopiecznych świetlicy profilak-

ciąskiego, który odbędzie się w dniu
2 lipca 2016 r. w Raciążu, gdzie zaprezentują swoje umiejętności taneczne.
Warto dodać, że dzieci ciężko pracują,
są chętne i można ich dużo nauczyć.
Redakcja Pulsu serdecznie gratuluje nagrodzonym tancerzom życząc im dalszych sukcesów.
Marianna Góralska

tyczno – wychowawczej działającej
przy Miejskim Zespole Szkół oraz
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Raciążu.
W ostatnich miesiącach wzięliśmy
także udział w akcji – BĄDŹ SPOKO –
pomóż w zbiórce na CYBER – OKO”,
prowadzonej na terenie gminy Naruszewo. Nasza szkoła przekazała na ten
cel ok. 500 kg nakrętek.
Warto podkreślić, że w akcji zbierania nakrętek Miejski Zespół Szkół
w Raciążu współpracuje z Miejskim
Przedszkolem (koordynator – p. Joanna Bieńkowska) oraz Zespołem Szkół
w Raciążu (koordynator – p. Krzysztof
Poczmański i p. Marta Stanowska).
Dziękujemy uczniom i ich rodzicom za duże zaangażowanie w
zbiórkę nakrętek i zachęcamy do
dalszej współpracy.
Pamiętajmy – robiąc tak niewiele, tak wiele pomagamy.
MZS Raciąż

Konkurs
fizyczny
24 maja 2016 r. w Zespole Szkół
w Szczytnie odbył się II Powiatowy
Konkurs Fizyczny „Fizykę można
polubić”. Uczeń klasy IIId Publicznego Gimnazjum w Raciążu, Mateusz Gizler, zdobył III miejsce.

Za nami dwa ostatnie koncerty Filharmonii Narodowej
z cyklu „Spotkania z muzyką”,
które odbyły się w Miejskim
Centrum Kultury w Raciążu
w dniach 17 maja 2016 r.
o godz. 14 „Koty, ślimaki
i inne historie” i 7 czerwca
2016 r. godz. 14 „Klezmafour
– sztukmistrze z Lublina”.
Majowy koncert „Koty, ślimaki
i inne historie” był programem muzycznym przygotowanym dla dzieci. Mali słuchacze, przedszkolaki
z Miejskiego Przedszkola w Raciążu, zostali zabrani do świata rozmaitych postaci. Spośród zwierząt,
obok kotów i ślimaków, na scenie zagościły również kaczki, żuraw i czapla, dzięcioł oraz koziołek.
Każde z nich chciało się przedstawić
widzom, opowiedzieć o sobie i choć
na chwilę zawładnąć wyobraźnią
słuchaczy. Podczas koncertu zostaliśmy zabrani w świat teatru
muzycznego – opery. Wysłuchaliśmy duetów i tercetów w wykonaniu artystów filharmonii. Spotkanie z teatrem muzycznym, operą,
w tym przypadku operą z humorem było dla małych słuchaczy okazją do wysłuchania bajek, poznania
różnych zwierząt i przygód, które
je spotykały, ale także do wysłuchania pięknego śpiewu operowe-

go. Po każdym występie artyści byli
ochoczo oklaskiwani, a na twarzach
dzieci gościł uśmiech i radość.
Opera pozwala rozwijać w dziecku
wrażliwość, emocjonalność, poczucie estetyki i piękna. Uczy przeżywać emocje towarzyszące artystom
na scenie.
Podczas czerwcowego koncertu
zaprezentowali się muzycy z zespołu
Klezmafour – sztukmistrze z Lublina. Koncert dla dziecięcej publiczności był okazją do poznania tradycyjnych instrumentów klezmerskich
oraz pięknych, żydowskich historii.
Mali widzowie mieli okazję poznać
instrumenty muzyczne, na których
zespół zagrał koncertowe utwory.
W swoim żywiołowym wykonaniu Klezmafour wzbudził ogromne
emocje, zabrzmiały melodie własne
inspirowane nie tylko żydowskim
folklorem, ale też oparte na muzycznych motywach bałkańskich
i orientalnych. Warto było uczestniczyć w tym szczególnym muzycznym wydarzeniu, choćby po to by
poznać tradycyjne żydowskie melodie, wysłuchać pięknych dźwięków
instrumentów klezmerskich i cieszyć się muzyką graną przez artystów na żywo.
Były to ostatnie koncerty z cyklu
„Spotkania z muzyką” i tym samym
żegnamy się już na dobre z Filharmonią Narodową.
Marianna Góralska

Lato w mieście z MCKSiR

Konkurs na nowego
dyrektora

Informujemy, że podczas tegorocznych wakacji w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu odbywały się będą wielotematyczne zajęcia dla dzieci od lat 7.
Zajęcia wakacyjne będą odbywały się w lipcu od 11 do 15 oraz
sierpniu od 18 do 24. W programie
m.in. zajęcia z animatorami, seanse

W związku z rezygnacją Marii Chyczewskiej z funkcji dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół
w Raciążu burmistrz miasta Raciąż Mariusz Godlewski ogłosił
konkurs na nowego dyrektora
szkoły. Konkurs został ogłoszony 1 czerwca br. Wpłynęła tylko 1
oferta. Rozstrzygnięcie konkursu

w Kinie za Rogiem, plenerowe gry
i zabawy dla dzieci. Na koniec wakacji dla uczestników przewidziana
jest niespodzianka. Zajęcia prowadzone będą w godzinach 9-15.
Zapisy już trwają. Liczba miejsc
ograniczona. Maksymalnie 25 dzieciaków w grupie. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu

MCKSiR lub pod nr tel. 23 679 10 78.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie zajęcia stałe w Miejskim Centrum
Kultury w Raciążu w okresie wakacji
będą się odbywały w formie grupowych warsztatów po wcześniejszym
uzgodnieniu liczby uczestników.
MCKSiR Raciąż

nastąpi pod koniec czerwca. Odchodząca dyrektor będzie pełniła
swoje obowiązki do końca sierpnia. Nowy dyrektor szkoły zacznie pracę z dniem 1 września
2016 roku.
Więcej informacji w przyszłym numerze Pulsu.
Red.
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Rajd

rowerowy
4 czerwca odbył się rajd rowerowy organizowany
w ramach imprezy turystycznej MARSZ GWIAŹDZISTY, inicjowanej przez Powiat Płoński. Projekt
ma na celu włączenie mieszkańców gmin naszego
powiatu do aktywnego spędzania wolnego czasu.
W tym roku do akcji
włączyły się: Gmina Płońsk,
Miasto Płońsk, Gmina Joniec, Gmina Sochocin, Miasto Raciąż i Gmina Baboszewo. Tradycyjnie w naszej
miejscowości
zorganizowano rajd rowerowy, który
cieszy się ogromnym powodzeniem wśród rdzennych
mieszkańców, jak i osób
spoza Baboszewa.
Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne SET w Baboszewie oraz
Urząd Gminy w Baboszewie
jako organizatorzy postarali się by wyprawa po raz ko-

lejny przebiegła bezpiecznie
i przyniosła zadowolenie każdemu. W latach poprzednich
organizatorzy dumnie przyjmowali zapisane osoby (2014
– 81 osób, 2015 – 83 osoby), jednak w tym roku ilość
kart zgłoszeń przekroczyła najśmielsze oczekiwania,
bowiem wpłynęło ich 113!
Uczestników na starcie rajdu
było 101, co dało nam, jako
Gminie, Tytuł Lidera Turystyki Powiatu Płońskiego!
Rajd na początku przebiegał spokojnie. Po dotarciu
na pierwszy przystanek nad
rzekę w Dziektarzewie, rowe-

rzyści odpoczywali i konsumowali śniadanie. Tę piękną,
sielankową atmosferę popsuły zbliżające się chmury burzowe. Należało czym prędzej przejechać w kierunku
najbliższego przystanku, by
móc ewentualnie schować się
w bezpiecznym miejscu. Kierowano się do miejscowości
Kępa, jednak deszcz zmusił
organizatorów i uczestników
do wcześniejszego postoju – była to salka parafialna
w Malużynie. Tam, z racji
tego, że dość długo czekano
na poprawę pogody, organizatorzy postanowili poczę-

stować uczestników zupą,
która miała być wydana dopiero na kolejnym przystanku. Ze względu na planowany przyjazd na metę rajdu
na godzinę 15.00, organizatorzy nie mogli pozwolić na
dłuższy trzeci przystanek,
tylko na 10 minutową przerwę przy kościele w Smardzewie. Ostatnie kilometry
rajdu były wyczerpujące,
ponieważ uczestnicy musieli pokonać kilka kilometrów
piaszczystej drogi.
Ukłony za siłę ducha i wytrzymałość kierujemy przede
wszystkim do dzieci, które

pomimo możliwości dokończenia trasy rajdu samochodem technicznym, nie poddały się i dojechały do mety
o własnych siłach, by na koniec dumnie odebrać medal.
Otrzymujemy pozytywne opinie po tegorocznym
rajdzie, jednakże zdajemy
sobie sprawę, że nie należał
do łatwych ze względu na
tempo, jakie zostało narzucone w wyniku pogody, która tego dnia wyjątkowo nam
nie sprzyjała. Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
uczestników, w przyszłym
roku zorganizujemy rajd

z krótszą trasą i większą ilością przystanków, tak by kojarzył się on z przyjemnością
a nie z ciężkim wysiłkiem fizycznym. Jako organizatorzy, dziękujemy serdecznie
wszystkim, którzy zechcieli skorzystać z oferowanej
przez nas atrakcji, dziękujemy za liczną frekwencję, która dowodzi, że baboszewianie (i nie tylko) lubią rajdy
rowerowe i związaną z nimi
integracje i przede wszystkim
dziękujemy Wam za to, że jesteście Liderami Turystyki!
Monika Ciska
Urząd Gminy Baboszewo

Urokliwa Wkra
Najpiękniejszą rzeką północnego Mazowsza jest Wkra licząca 249 km długości, co daje jej
13. miejsce w Polsce.
W średniowieczu była dłuższa,
gdyż wypływała z Góry Dylewskiej
koło Lubawy w Prusach. W XIV wieku Krzyżacy górny jej bieg wpuścili
kanałem w Ciborzu pod Lidzbarkiem
do rzeki Wel. W ten sposób podnieśli
wodę na Drwęcy, którą spławiano miejscowe dobra do Torunia i Gdańska.
Dziś byłe dopływy Wkry – Działdówka i Nida – stanowią jej górny
bieg, a rzeka posiada wciąż trzy oficjalne nazwy.
Pierwotnie słowo „wkru” w języku Prusów oznaczało „żwawą, zwinną, krętą” rzekę. Pochodzenia bałtyjskiego są również nazwy lewych
dopływów Wkry: Mławki, Łydyni
i Sony. Zaświadczają, że przed przybyciem nad nie słowian w VI-VII
wieku zamieszkiwali je Bałtowie (zapewnie nieliczni).
Nad Wkrą ulokowano już w średniowieczu wiele wsi i miasteczek
posiadających cenne budowle,
zwłaszcza kościoły: Działdowo, Zieluń, Lubowidz, Bieżuń, Strzegowo,
Glinojeck, Dziektarzewo, Sochocin,
Joniec i Pomiechówek.

Przez całe wieki Wkrą podróżowano, spławiano zboże i drewno.
W niej łapano ryby i raki, pojono bydło, pławiono konie, prano odzież,
kąpano się. Tu budowano młyny
i dwory otoczone parkami. Tu V
Armia generała Władysława Sikorskiego toczyła boje z bolszewikami
w sierpniu 1920 roku.
Rzeka stanowiła również granicę.
Dzieliła od połowy XIV wieku Mazowsze Zachodnie na Ziemię Płocką
i Zawkrzeńską. Zawkrze na przełomie XIV/XV wieku zajęte było przez
Państwo Zakonne jako zastaw dłużny
księcia płockiego Siemowita IV.
Obecnie Wkra również rozgranicza na długim odcinku powiat płoński (gmina Baboszewo)
z powiatem ciechanowskim (gmina Glinojeck).
Wkra – rzeka polodowcowa
– posiada szeroką pradolinę, która rozdziela kilka małych krain geograficznych: Wzniesienia Mławskie,
Równinę Raciąską, Wysoczyznę
Płońską, Wysoczyznę Ciechanowską.
W dolinie Wkry gleby są przeważnie słabe, piaszczyste bądź podmokłe. Zachowało się tu dużo borów
i olsów. Przy licznych starorzeczach
spotkać można wiele ptaków, w tym

dzikie kaczki, żurawie, bociany białe i czarne. Lasy nadwkrzańskie są
ostoją dużych stad saren i dzików.
Występują tu również łosie i coraz
liczniejsze bobry.
Przepiękny, ponad stuletni drzewostan z unikatowym podszyciem
można podziwiać w rezerwacie
„Dziektarzewo” w gminie Baboszewo.
W ostatniej dekadzie Wkra została odkryta przez kajakarzy. Najciekawszy odcinek dla spływów
znajduje się pomiędzy Glinojeckiem
a Sochocinem. Baza dla turystów
jest tu nad wyraz skromna. Brakuje
przystani i placów namiotowych.
Bardzo dobrym zamiarem władz
gminy Baboszewo jest budowa takowych obiektów w Dziektarzewie połączonych z rewitalizacją parku podworskiego.
Piękno Doliny Wkry najlepiej
podziwiać w maju – wrześniu płynąc kajakiem.
W pierwszą sobotę lipca bieżącego roku Stowarzyszenie SET w Baboszewie organizuje po raz trzeci
spływ kajakowy z Dziektarzewa do
Sochocina, na który zaprasza mieszkańców i przyjaciół naszej gminy.
Wiesław Kupniewski
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Wspieramy lokalne inwestycje
Wywiad z Mariuszem Jaworskim – Prokurentem, Dyrektorem ds. Sprzedaży i Przygotowania Produkcji w ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o. w Raciążu.
Dzień dobry, dziękujemy że zgodził się Pan na rozmowę z naszą
redakcją. Na początek chcielibyśmy zapytać o historię firmy. Jak
i kiedy powstała oraz jakie zmiany strukturalne miały miejsce po
rozpoczęciu działalności?

Spółka powstała 2 lipca 1996
roku na bazie zlikwidowanego Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych – Pruszków. Nowa spółka przyjęła nazwę Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Energetyki Elektroinstal Sp. z o.o. Właścicielem
utworzonej spółki był wówczas
działający Zakład Energetyczny Płock. Po utworzeniu Koncernu Energa udziały naszej
firmy zostały przeniesione do
utworzonego przedsiębiorstwa energetycznego Energa
Operator SA. W roku 2013
Zarząd Energa Operator SA
podjął decyzję o sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych posiadanych w swojej strukturze. W lutym 2014
roku doszło do sprzedaży
udziałów i Spółka obecnie
wpisuje się w strukturę Grupy ZPUE. Kilka słów o naszej
Grupie, jesteśmy liderem na
rynku krajowym w segmencie produkcji kontenerowych stacji transformatorowych. Kluczowym asortymentem Grupy są rozdzielnice
średniego i niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia stacji transformatorowych. Pozostałe
produkowane przez Grupę wyroby
to: słupowe stacje transformatorowe, aparatura łączeniowa średnich
napięć, konstrukcje do budowy linii napowietrznych. Uzupełnieniem oferty są produkty niskiego
napięcia – złącza kablowe, kablowo pomiarowe oraz szafy sterowania oświetleniem ulicznym. Również na rynkach zagranicznych
posiadamy sieć sprzedaży oraz
zakłady produkcyjne. Od chwili przystąpienia do grupy ZPUE
Spółka ZPUE Elektroinstal zwiększyła zatrudnienie o ponad 100%
z około 18 osób do 41.

Z informacji dostępnych na
stronie internetowej wynika,
że polityką jakości Spółki jest
świadczenie usług na jak najwyższym poziomie prowadzących do
spełnienia wymagań i oczekiwań
klientów. W związku z tym chcielibyśmy zapytać jak przedstawia
się strategia Państwa firmy? Czy
jest spójna z polityką firmy?

Obecnie wdrażana jest strategia dla całej Grupy ZPUE na lata
2016-2020. Głównymi tematami
obecnej strategii jest wzrost udziału w rynku krajowym, w segmen-

cie
elektroenergetyki i rozwój sprzedaży
w segmencie przemysłowym. Budowa pozycji na wybranych
rynkach zagranicznych
oraz rozwój sprzedaży
eksportowej. Rozwój
i wdrożenie nowoczesnych produktów, rozwiązań i technologii.
Konsolidacja i rozwój
grupy kapitałowej. Wysoka efektywność działania i doskonalenia

zarządzania. Doskonalenie kompetencji i rozwój kadry. Strategia jest
oczywiście spójna z polityką Spółki. Głównym celem strategicznym
jest wyjście na rynek przemysłowy,
zarówno krajowy, jak i zagraniczny.
Jakość oferowanych przez nas produktów poświadczona jest licznymi certyfikatami. Często oferujemy
produkt „szyty na miarę” spełniający wymagania i oczekiwana
klienta. Indywidualne podejście do
klienta jest naszą przewagą konkurencyjną. Grupa ZPUE zatrudnia
około 70 inżynierów w dziale technologii, co jest również gwarancją
jakości naszych wyrobów. W najbliższym czasie zastanie utworzony dział rozwoju i innowacji który
umożliwi wprowadzenie na rynek
nowych produktów. Działania zarządu i właścicieli są bardzo dobrze przemyślane.

Państwa firma oferuje szeroki zakres usług. Jakie lokalne inwestycje i realizacje przeprowadziliście
Państwo w ostatnim czasie?

Jak wcześniej wspomniałem,
podstawowym przedmiotem naszej
działalności jest produkcja urządzeń dla energetyki i na realizacji
tych zadań się skupiamy. Jakie realizacje? Dostarczamy konstrukcje
energetyczne do budowy linii napowietrznych, słupowe stacje transformatorowe oraz rozdzielnice niskiego napięcia. Do szczególnie
ważnych dla nas w ostatnim czasie

latach pracy na stanowisku
mistrza zarząd powierzył mi
stanowisko dyrektora.

Ważną rolę w Państwa firmie
odgrywa reklama i promocja.
Spółka wspiera lokalne przedsięwzięcia, m.in. dofinansowała zakup zegara na Ratuszu Miejskim.
W jakich innych miejskich inicjatywach braliście Państwo udział?

realizacji zaliczany dostawy szaf
systemu AMI/
SG dla Energa Operator SA.
Układ AMI/SG
integruje funkcje
sterowania i monitoringu stacji rozdzielczych sieci średniego napięcia oraz funkcje
koncentratora danych systemu inteligentnego opomiarowania.
Dodatkowo posiadamy możliwość realizacji usług ślusarskich
i spawalniczych. Swoim klientom
oferujemy wykonanie ogrodzeń,
bram, cięcia blach i kształtowników
oraz innych konstrukcji wg indywidualnych wymagań. Poprzez realizację dostaw i usług Spółka pielęgnuje markę, która jest ceniona
zarówno w kraju jak i zagranicą.

Czy w Państwa spółce planowany jest wzrost zatrudnienia?
Czy mają Państwo jakieś plany
związane z kolejnymi wakatami w firmie?

Na dzień dzisiejszy przewidziane jest zatrudnienie 5 osób zaś do
końca roku jeszcze pięć kolejnych.
Docelowo chcemy podwoić liczbę
pracowników, do około 80. W najbliższym czasie będziemy zatrudniać wykwalifikowanych ślusarzy.
Od kandydatów oczekujemy umiejętności czytania rysunku technicznego oraz zaangażowania w powierzane im zadania. W szeregach
Spółki zatrudnienie znajdą także elektrycy. Nasza firma wspiera
kształcenie ślusarzy i spawaczy przy
współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Raciążu. Absolwenci
szkoły również znajdują zatrudnienie w naszej firmie. Tutaj szczególne podziękowania dla pani Alicji

Mazurowskiej – dyrektora szkoły
za trud wkładany w edukację naszej
młodzieży. Uczymy poprzez praktykę. W porozumieniu ze szkołą,
dla uczniów odbywających praktykę w ZPUE Elektroinstal organizujemy i współfinansujemy kurs
spawacza. Nabyte uprawnienia są
uznawane w całej Europie i umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej absolwentom szkoły.

Pana rozwój zawodowy również
jest bardzo ciekawy. Zaczynał
Pan można powiedzieć od postaw, czyli od pracy na produkcji. Czy możemy prosić kilka słów
na temat rozwoju Pana kariery
zawodowej?

Od początku byłem związany
z Raciążem. Edukację zaczynałem w Zespole Szkół Zawodowych
w Raciążu. Nabyte kwalifikacje
pozwoliły mi szybko znaleźć zatrudnienie właśnie w Elektroinstalu. Około pięć lat pracowałem
na stanowisku ślusarz – spawacz
kontynuując podwyższanie swoich kwalifikacji, najpierw w technikum, później na wyższej uczelni. Zdobywane doświadczenie
zostało dostrzeżone przez moich
przełożonych. W 2002 roku otrzymałem propozycję awansu na stanowisko mistrza. Zajmowałem się
wówczas przygotowaniem produkcji w dziale elektrycznym. Tu
właśnie zrodził się pomysł dalszego pogłębiania wiedzy. Elektroinstal zawsze był związany z energetyką i dlatego mój powrót do
szkoły był również z energetyką
związany. Ukończyłem studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Warszawskiej. Obecnie
kończę studia magisterskie w specjalności elektroenergetyka. Po 11

Od zawsze wspieramy lokalne inwestycje. W tym roku
chociażby zostaliśmy jednym
ze sponsorów generalnych Raciąskiej Majówki. Wspieramy
również finansowo III Jarmark
Raciąski, tak jak i poprzednie.
W latach ubiegłych dofinansowaliśmy zakup wozu strażackiego oraz wspomniany zakup
zegara na Ratuszu Miejskim.
Pomimo skromnego budżetu
staramy się nie odmawiać pomocy, jeśli chodzi o wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych i potrzeb lokalnej społeczności.

Jak układa się współpraca z lokalnymi władzami?

Prowadzenie dialogu jest fundamentem efektywnej współpracy.
Współpraca zaś powinna być oparta na partnerstwie, zapewnieniu korzyści dla obu stron i dla otoczenia.
Kontakty z lokalnymi władzami
właśnie tak wyglądają. Spotkanie
z Burmistrzem Panem Mariuszem
Godlewskim uważam za bardzo
owocne. Nasze działania związane
z rozwojem przedsiębiorstwa również spotkały się z pozytywną oceną Pana Burmistrza – poprzez realizację zadań biznesowych tworzymy
nowe miejsca pracy.

Jakie mają Państwo plany związane z dalszą działalnością firmy?

Planowana jest konsolidacja
oraz inwestycje wysokonakładowe,
jak chociażby przebudowa wjazdu,
drogi od ul. Rzeźnianej oraz reorganizacja montowni słupowych stacji transformatorowych. Do końca
roku chcemy uruchomić produkcję rozłączników napowietrznych
średniego napięcia. W planach jest
również budowa nowej hali produkcyjnej, jednak taka inwestycja
wymaga odpowiedniego przygotowania i z tego względu nie jestem
w stanie dziś określić terminu jej
powstania. Spółka od momentu
wejścia do Grupy ZPUE systematycznie się rozwija. Mamy potencjał, który staramy się rozwijać.
ZPUE Elektroinstal posiada ponad
1 ha powierzchni, którą chcemy jak
najlepiej wykorzystać.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

20

Baboszewo – edukacja

,,Puls Raciąża” nr 6 (53) 2016

Dobra opieka
– udany start w dorosłość
Dnia 1 czerwca 2016 r.
w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie odbyło się
podsumowanie tegorocznej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
oraz programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Koordynatorami akcji
były panie: Aleksandra Borzęcka
i Agnieszka Bartczak. Na tę okoliczność gościliśmy nauczycieli
i uczniów z Gimnazjum w Polesiu.
Uczniowie obu szkół brali udział
w różnych konkursach.
Hasło tegorocznej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” brzmi:
„Dobra opieka – udany start w dorosłość”. Celem kampanii jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i spędzania
wolnego czasu bez alkoholu i innych używek.
W tym roku za główne cele postawiono:
– wspieranie rozwoju dziecka
poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru
opieki lub braku opieki,
– wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez
uświadamianie rodzicom zagrożeń
wynikających z nadopiekuńczości
i braku opieki,
– wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej
edukacji prozdrowotnej (alkohol,
papierosy, dopalacze, nowe narkotyki), poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.
W naszym życiu dokonuje się
wiele zmian, czasami są one skutkiem pewnych procesów np. zmiany
modelu wychowywania dzieci, lub
też są rewolucyjne np. pojawienie
się sieci społecznościowych i rozwój technologii mobilnej. Łącząc te
dwa procesy powstaje nam zupełnie
nowa rzeczywistość – inna niż ta,
w której wychowywali się rodzice
obecnej młodzieży.
W dzisiejszych czasach rola rodziców nastolatka jest rzeczywiście
trudna – są oni zapracowani, spędzają wiele godzin zarabiając na
utrzymanie. Przez to kontakt z własnym dzieckiem jest coraz rzadszy,
nie ma rozmów czy wspólnych działań. W takich sytuacjach młodzież
ucieka do najnowszych technologii,
aby „być bliżej ludzi” – efekt jednak jest odwrotny. Różnego rodzaje
portale społecznościowe, z których
korzystają młodzi ludzie, jak również przekaz medialny i informacyj-

ny zawierają obecnie coraz więcej
treści negatywnych, przygnębiających i szokujących. Wzmacnia to
również u dzieci i młodzieży skłonność do zachowań ryzykownych np.
sięganie po używki (papierosy, alkohol, dopalacze i narkotyki). Dlatego tez w gimnazjum zostały podjęte działania z zakresu profilaktyki
palenia tytoniu, ponieważ widzimy,
że to zjawisko coraz częściej dotyka
młodzieży gimnazjalnej.
Głównym celem programu
„Znajdź właściwe rozwiązanie” jest
zapobieganie paleniu tytoniu wśród
uczniów gimnazjum. W ramach
tych działań w ciągu roku szkolnego w klasach III odbyły się lekcje na
temat asertywności i różnych sposobów radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, które zostały poprowadzone przez pedagoga szkolnego.
W działania te zaangażowana została również szkolna pielęgniarka,
która przedstawiła uczniom skutki
palenia. Ogłoszono również konkurs na spot antynikotynowy, który
był rozstrzygnięty podczas podsumowania kampanii.

19 listopada 2015 r. uczniowie-wolontariusze z gimnazjum
obchodzili także Światowy Dzień
Rzucania Palenia Tytoniu. Przeszli oni wraz z opiekunami ulicami
Baboszewa nakłaniając przechodniów do rzucenia palenia, rozdając
przy tym własnoręcznie przygotowane ulotki. Odwiedzili również
takie miejsca jak: urząd pocztowy,
bibliotekę publiczną, urząd gminy,
bank spółdzielczy, ośrodek zdrowia, sklepy: „Mila” i „Zgoda”, oraz
takie firmy jak: FABA S.A., KAMET-AKES i LUPA.
Akcja prowadzona była pod hasłem „BEZ DYMU” i miała na celu
zwrócenie uwagi mieszkańców Baboszewa na poważne skutki zdrowotne konsumpcji tytoniu. Rzucanie palenia jest podstawowym
krokiem w kierunku znacznego
zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia osób obecnie palących, a co za
tym idzie, poprawy zdrowia. Uzależnienie od tytoniu jest chorobą,
której wyleczenie wymaga wysiłku
i pracy. Dlatego też, przekonanie
jak największej liczby mieszkań-

ców naszej miejscowości do zerwania z nałogiem jest kluczowe dla
zmniejszenia liczby chorób związanych z konsumpcją tytoniu i poprawy najważniejszych wskaźników
zdrowotnych.
1 czerwca uczniowie klas III
wzięli udział w dwóch przedstawieniach – pierwsze pod hasłem
„My chcemy żyć bez nałogów, my
chcemy żyć normalnie w XXI wieku”, drugie zatytułowane „Konflikt”, który był propozycją rozwiązywania nieporozumień między
nastolatkiem a rodzicami. Następnie odbył się pokaz mody. Młodzież prezentowała różnorakie
stroje – było śmiesznie i wesoło, ale
mimo wszystko przekaz był czytelny – „Chociaż stroje różne mamy,
to używek nie tykamy”. Uczniowie
obu szkół uczestniczyli w turnieju
„Wolny czas, to nasz czas”, wzorowany na popularnym programie
rozrywkowym „Kocham Cię Polsko”. Padały tu pytania z zakresu
profilaktyki uzależnień, sportu,
sposobów spędzania wolnego czasu, a także muzyki rozrywkowej.

Jak się okazało właśnie ta ostatnia
część cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. Lepszą
drużyną okazała się drużyna z Baboszewa, jednak należy podkreślić,
iż drużyna z Polesia również wykazała się refleksem i wiedzą, a także
poczuciem humoru.
Po części wstępnej, która odbyła się w auli gimnazjum, uczniowie
wytypowani do konkursu plastycznego i literackiego udali się do sal.
Tam w skupieniu młodzież wykonywała prace zatytułowane „Pod
dobrą opieką”.
Zorganizowano także rozgrywki sportowe. Był mecz piłki nożnej
w kategorii dziewcząt i chłopców,
tor przeszkód, rzut do kosza z połowy boiska i żonglerka.
Reszta uczestników happeningu miała czas na kiełbaskę z grilla,
słodką bułkę i sok.
Po zakończonych konkursach
mieliśmy okazję posłuchać muzyki bluesowej duetu Tioskow &
Kielak. Lider zespołu opowiedział
w jaki sposób alkohol i narkotyki rujnują życie, a nawet doprowadzają do śmierci. Jarosław Tioskow
przestrzegał gimnazjalistów przed
używkami, podając szereg przykładów z własnego życia.
Na zakończenie, dyrektorzy
gimnazjów wraz z koordynatorami wręczyli uczniom zasłużone
nagrody.
Realizacja kampanii jest wynikiem współpracy z przewodniczącą
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Baboszewie panią Zofią Sędzicką. Chcielibyśmy podziękować za wsparcie
kampanii: pani Annie Seweryniak
– Dyrektorowi Oddziału Banku Spółdzielczego w Baboszewie,
panu Zygmuntowi Kanigowskiemu – Prezesowi Przedsiębiorstwa
KAMET-AKES, Hubertowi i Monice Grala – Piekarnia HUBERTUS,
a także Zarządowi Przedsiębiorstwa
FERM-PASZ.
W kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” gimnazjum w Baboszewie bierze udział od 2002 r. Każdego roku mamy nowe pomysły na
jej realizację w szkole. Taka forma
profilaktyki jest atrakcyjna dla młodych ludzi i niesie za sobą ważne
przesłanie dotyczące zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu
przez młodych ludzi.
Agnieszka Bartczak
Aleksandra Borzęcka
Gimnazjum Baboszewo

Przywilej miasta Raciąża

August III dzięki Bogu Król Polski, Wielki Wódz Litwy, Rusi, Prus,
Mazowsza, Żmudzi, Kijowa, Wołynia, Podola, Podlasia, Liwonii, Smoleńszczyzny, Sewerii, Czerniechowa
oraz niedziedziczny Wódz Saksonii
i Pierwszy Elektor.
Oznajmiamy niniejszym naszym
pismem, wszystkim wokół i każdemu
z osobna, co zostało nam przedstawione przez pewnych naszych doradców
osobiście i w imieniu Mieszkańców
Raciąża podległych Najczcigodniejszemu Ojcu w Chrystusie Biskupowi,
że był przywilej utworzenia i takiegoż wzniesienia owego miasta, przez
naszych poprzedników, co zaginęło
przez niedbałość swoich poprzedników, mimo to korzystają i używają
wszelkiej niezależności i przywilejów
według owego najstarszego zwyczaju innych miast z nim sąsiadujących
od samego rozpoczęcia zakładania,
i (przedstawione po to) aby ich wolności i przywileje nie opierały się tylko
na tym co bierze się ze zwyczaju.
Również dlatego, że nisko nas
upraszają, abyśmy im nowy przywilej założenia samego miasta
dać zechcieli. My więc i za radą
i przyzwoleniem Najczcigodniejszego w Chrystusie Ojca Biskupa
Płockiego, ich Pana, oraz upewnieni przez innych naszych Doradców,
jak sięgnąć pamięcią, to samo miasto Raciąż za miasto zawsze przez
wszystkich uważane, i gdzie walne
zgromadzenie Wojewody Płockiego
miało być w zwyczaju prowadzone, oraz targi roczne i cotygodniowe
były w nim obserwowane, poruszeni więc prośbami samych mieszkańców, owym (mieszkańcom) nadanie
i przyzwolenie przywileju wzniesienia i założenia tegoż miasta od nowa
wprowadziliśmy, przeto dajemy i pozwalamy w obecnym tu piśmie, aby
samo miasto, jak niegdyś zostało
założone, nie mniejsze przywileje,

21

Raciąż – historia

,,Puls Raciąża” nr 6 (53) 2016

prawa, uprawnienia
uważało za posiadane,
aby tymi wszystkimi
(przywilejami) cieszyły się wszystkie miasta w Województwie
Płockim, tak nasze jak
i naszych poddanych,
i w użytkowaniu i posiadaniu których nienaruszone do tego
dnia były przez samych
mieszkańców Raciąża.
Utrzymując
te
wszystkie, wobec Was
i Najjaśniejszych Następców Naszych, które ze starego zwyczaju mają zwyczaj
rozwiązywać, rozstrzygać, wnosić; i aby stale do lepszego rozwoju rzeczone miasto
Raciąż doszło i z pomnożenia korzystało,
damy czy też odnowimy dla wszystkich jego
obecnych i przyszłych
mieszkańców Prawo Niemieckie inaczej Magdeburskie, uchylając na rzecz
tych dla miasta wyżej wspomnianego, prawa ziemskie polskie, sposoby
i zwyczaje wszystkie, które mają zwyczaj zakłócać prawo Niemieckie.
Uwalniając rzeczone miasto Raciąż i jego mieszkańców miasta i okolic podmiejskich obecnych i przyszłych
wobec tych usuwamy (owe przepisy
polskie) i uwalniamy ich od szeregu
pism na wieki i na wieczność od każdej jurysdykcji i władzy wszystkich
i poszczególnych spośród Nas, oraz
władzy naszego Wojewody, Burmistrza, Poborców, Sędziów, Podsędziów
i innych urzędników, i w ten sposób, to
co w obecności wszystkich albo jednego
z nich oddzielnie, wobec spraw tak dużych jak i małych i jakichkolwiek odstępstw i spraw już wspomnianych być

Złote Gody
Ślub jest przełomowym momentem w życiu
każdego człowieka. Każda kolejna rocznica tej
wyjątkowej chwili, a w szczególności pięćdziesięcioletni jubileusz pożycia małżeńskiego, to wspaniała okazja, aby okazać swoją miłość, wdzięczność i radość ze wspólnie spędzonych lat.
Tak pięknego jubileuszu, jakim są złote gody,
doczekali się również Państwo Czesława i Paweł
Chabowscy z Raciąża, którzy ślub zawierali 14
czerwca 1954 roku w Koziebrodach.
14 czerwca 2016 roku dostojni jubilaci obchodzili 62. rocznicę ślubu. Z tej okazji otrzymali z rąk burmistrza Mariusza Godlewskiego
medale za długoletnie pożycie małżeńskie – odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP. Na
uroczystości obecni byli córka Hanna Piątkow-

posłusznymi i zgadzać się na to, i z tej
przyczyny nie będzie obowiązywać
rozstrzyganie jakichkolwiek kar szybciej, lecz w obecności Adwokata w czasie istniejącym (czyli w chwili obecnej
tu i teraz) w miejscu swojego zamieszkania według prawa Niemieckiego
będą osądzani, Adwokat zaś jawnie w obecności Najczcigodniejszego
w Chrystusie Ojca Biskupa Płockiego
i zgodnych z prawem następców będzie
rozstrzygał wobec wszystkich wątpliwości tylko w prawie Niemieckim i jest
zobowiązany: w sprawach wszystkich
tak cywilnych jak i kryminalnych,
dajmy na to złodziejstwa, zabójstwa,
okaleczenia członków, podpalenia
oraz jakichkolwiek innych nieprawości, przestępstw, wykroczeń i wszelkich
zbrodni, temu samemu Adwokatowi
w czasie istniejącym z ławnikami zaZłoci jubilaci z rodziną
oraz burmistrzem
Mariuszem Godlewskim.

ska z mężem Jackiem oraz wnuk Michał Piątkowski wraz z żoną Ewą. Państwo Chabowscy
przez ponad 60 lat małżeństwa doczekali się
dwóch córek, dwojga wnuków i jednego prawnuka, następny prawnuk jest „w drodze”.
Z okazji złotego jubileuszu Państwo Chabowscy otrzymali nie tylko piękne medale, ale również mnóstwo gorących życzeń, kwiaty i upominki. Podczas uroczystości znalazła się też chwila na
toast na cześć jubilatów, tort i chwilę rozmowy.
Z okazji złotych godów do życzeń dla jubilatów dołącza się również redakcja Pulsu życząc
Państwu Czesławie i Pawłowi Chabowskim miłości, radości, uśmiechu i kolejnych lat udanego
małżeństwa.
Marianna Góralska

przysięgłymi rzeczonego
miasta, tylko według prawa Niemieckiego, według
zarządzenia i kształtu
jego, damy a także przyzwalamy na pełną możliwość i upoważnienie do
wysłuchania, osądzania,
rozstrzygania, poznawania, orzekania, poprawiania, skazywania, karania,
na mocy przedstawionego pisma, pragnąc ponadto mieć staranie wobec
obywateli mieszkańców
oraz kupców i wszelkiego rodzaju rzemieślników, a także pozostałych
mieszkańców rzeczonego
miasta Raciąż oraz okolic, powodowani Naszą
życzliwością i ofiarowując im obfitość łask, przeprowadziliśmy sprawy
mające być ustanowionymi i zasądzonymi w tymże mieście: jest w zwyczaju przeprowadzanie
targów corocznych a także jarmarków dziewięciodniowych (w dziewięć
dni się odbywających): jeden w święto
Świętej Dziewicy Agnieszki (kwiecień),
drugi w następny dzień wolny po Niedzieli Palmowej, trzeci w dniu Świętego Wojciecha Biskupa i męczenników
(kwiecień), czwarty w dzień wolny
Świąt Zielonych Świątek (czerwiec),
piąty w dniu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wtedy prawdopodobnie początek lipca), szósty w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny (sierpień), siódmy w święto Michała Archanioła (wrzesień), ósmy
w dzień Wszystkich Świętych, dziewiąty i ostatni w dniu Świętego Andrzeja
Apostoła (tak jak obecnie koniec listopada) w poszczególnych latach powinny być przeprowadzone i świętowane,
zaś targ tygodniowy w pojedynczych

dniach podług upodobania w poniedziałek ustanowimy, wskazujemy
i zmieniamy jako mający być przeprowadzany: a także w przepisach, poleceniach, zmianach orzekniemy, aby
tak były pojmowane przez obecnych;
damy także możliwość przeprowadzania, urządzania i przedsiębrania rzeczonym obywatelom miasta i okolic
tegoż miasta, według zwyczaju innych
miast i miejscowości, te same targi
oba tak roczne jak i cotygodniowe dla
wszystkich poszczególnych handlarzy,
kupców, rzemieślników, kramarzy, dla
obywateli miejskich, włościan, oraz ludzi każdego stanu, płci, obrządku (religijnego) a także pozostających w innym położeniu do rzeczonego miasta
Raciąż w dniach i terminach wskazanych tak w wypadku targów dziewięciodniowych rocznych, jak i targu
cotygodniowego z rzeczami wystawionymi na sprzedaż, i innymi towarami
jakiegokolwiek rodzaju i jakiejkolwiek
formie sprzedaży, te same rzeczy i towary (dajemy możliwość) wystawiania, sprzedawania, wymieniania, oraz
innego rodzaju handlowania z jakimikolwiek osobami tu zamieszkującymi czy też przybyłymi w celu różnego rodzaju przedsiębiorczości, a także
uboju bydła i trzody, te i inne rodzaje mięs dowolnie tak w tygodniowych
jarmarkach jak i rzeczonych rocznych
(dajemy możliwość) przeprowadzania
i handlowania, według zwyczaju tu od
dawna obserwowanego, chyba, że zaś
byliby tacy ludzie, którzy nie pozwalają, aby takie prawa i ustawy były, i którym wspólnym zamysłem ludzi prawych takich należy zabronić.
Na dowód czego obecne pisma
naszą ręką popisane pieczęcią królewską rozkazujemy potwierdzić.
Datowane w Warszawie dnia 12
miesiąca listopada Roku Pańskiego 1740
a w ósmym roku panowania Naszego.
Król August
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Piłkarki z Baboszewa w ofensywie
21.05.2016 r. odbył się I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt „Orlęta Cup” o Puchar Wójta
Gminy Baboszewo.
Turniej mający na celu rozwijanie młodych talentów w duchu fair play rozegrano na Boisku „Orlik” w Baboszewie. Rywalizacja na murawie odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt U-13 i U-16. „Każdy z każdym” to system
rozgrywek jaki przygotował organizator dla drużyn walczących o puchar mistrzyń.
W kategorii U-13 wzięły udział 4 drużyny:
– S.P. Baboszewo
– S.P. Królewscy Płock
– S.P. AMP Tygrysiątka Huta Mińska
– S.P. Husarki Mochowo
Rywalizacja rozpoczęła się od pierwszego gwizdka sędziny tego turnieju, a była nią Kinga Lubelska. W sumie rozegrano 6 emocjonujących spotkań gdzie piękne bramki cieszyły
oko kibiców głośno dopingujących swoje faworytki. Decydujący mecz o pierwsze miejsce został rozegrany na samym końcu turnieju pomiędzy S.P. Baboszewo a S.P AMP Tygrysiątka.
Zakończył się bezbramkowym remisem. W takiej sytuacji aby
wyłonić zwycięzcę wzięto pod uwagę bilans wszystkich bramek tych dwóch drużyn ponieważ miały po 7 punktów.
Emocje sięgały zenitu podczas dokładnego liczenia przez
sędziów technicznych wszystkich bramek z turnieju. Mistrzyniami „ORLĘTA CUP” 2016 zostały podopieczne trenerów
Roberta Popiołkowskiego i Bogusława Smolińskiego ze Szkoły Podstawowej w Baboszewie.
Nagrody indywidualne:
Królowa strzelców: Wiacek Karina (AMP Tygrysiątka Huta
Mińska) – 7 bramek

Najlepsza bramkarka: Salak Ula (SP Baboszewo)
Najlepszy obrońca: Paszyńska Ewa (SP Baboszewo)
Najbardziej wartościowy zawodnik z każdej drużyny:
SP Baboszewo – Kinga Wrońska, AMP Tygrysiatka Huta Mińska – Miąśkiewicz Emila, Królewscy Płock – Klimczewska Julia, Husarki Mochowo – Smolińska Karolina
W kategorii U-16 wzięło udział 6 drużyn:
– Gim. Baboszewo
– Tygrys Huta Mińska
– Gim. Mochowo
– GKS Góra
– Królewscy Płock
– Gwiazdeczki Płońsk

W samo południe przy pięknej majowej pogodzie
i hymnie ligi mistrzów na murawę „Orlika” w Baboszewie weszły drużyny ze starszych kategorii wiekowych.
Wyżej wymieniony system rozgrywek obowiązywał także w tym turnieju.
Popisy starszych koleżanek podziwiały ich młodsze
następczynie, a cały turniej komentował Sławomir Adamski bawiąc przy tym zebraną publiczność. Zawodniczki
biorące udział w turnieju mające w swojej karierze rozgrywki ligowe w II-III lidze, a także mistrzynie igrzysk
młodzieży szkolnej prezentowały futbol na najwyższym
poziomie piłkarskiego wtajemniczenia. Były piękne parady bramkarskie oraz indywidualne rajdy zawodniczek,
a co najważniejsze zespołowa gra, która jest kwintesencją
piłki nożnej.
Klasyfikacja końcowa:
I – Gwiazdeczki Płońsk
II – Gimnazjum Baboszewo
III – Królewscy Płock
IV – Tygrys Huta Mińska
V – Husarki Mochowo
VI – GKS Góra
Nagrody indywidualne:
Królowa strzelców: Sobczyńska Martyna (Gwiazdeczki
Płońsk) – 9 bramek
Najlepsza bramkarka: Kozłowska Anna (Gwiazdeczki Płońsk)
Najlepszy obrońca: Ciska Karolina (Gimnazjum Baboszewo)
Najbardziej wartościowa zawodniczka z każdej drużyny:
GKS Góra – Emanuela Przeradzka, Gimnazjum Baboszewo
– Natalia Mak, Husarki Mochowo – Angelika Wesołowska,
Gwiazdeczki Płońsk – Natalia Antonowska, Królewscy Płock
– Wiączek Wiktoria.

Baboszewianki Wicemistrzyniami
Mazowsza w Piłce Nożnej
Dziewcząt Szkół Podstawowych
Od trzeciego do szóstego czerwca w Ciechanowie
uczennice SP BABOSZEWO rywalizowały w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w mini piłce Nożnej dziewcząt Szkół Podstawowych.
W rywalizacji sportowej wzięło udział siedem
najlepszych żeńskich zespołów z Mazowsza, wyselekcjonowanych drogą eliminacji gminnych, powiatowych
i rejonowych z ponad trzystu
szkół podstawowych startujących w tej dyscyplinie. Rywalizujące zespoły podzielono na dwie grupy cztero
i trzy zespołowe. Baboszewianki trafiły do grupy cztero zespołowej. Ich rywalkami był zespoły z SP Raszyn,
SP 1 Grójec i SP Marianki.
W pierwszym meczu grupowym dziewczęta z Baboszewa rozegrały mecz z SP
Mariankami. Baboszewian-

ki wygrały to spotkanie 7:2
pokazując bardzo fajną ofensywną grę. W drugim spotkaniu rywalkami uczennic
z SP Baboszewo był zespół
z Grójca. Pierwsze minuty
meczu pokazały, że Baboszewianki będą faworytkami
tego spotkania. Po niespełna
10 minutach gry dziewczęta z SP Baboszewo prowadziły 3:0. Niestety po chwili dekoncentracji rywalki do
przerwy wyrównały na 3:3.
Po zmianie stron Baboszewianki przyspieszyły tempo
gry, poprawiły skuteczność
strzelając trzy gole a mecz
zakończył się wynikiem 6:3
dla zespołu z Baboszewa! Do
trzeciego meczu dziewczęta
z Baboszewa przystępowały z roli lidera grupy A. By
utrzymać pierwsze miejsce
w grupie wystarczyło minimum zremisować mecz z zespołem z Raszyna. Zadanie to
wcale nie było proste. Pierw-

sze minuty to wiele niewykorzystanych sytuacji strzeleckich zespołu z Baboszewa
i zaskakujący gol dla dziewcząt z Raszyna. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa
meczu zakończy się minimalną porażką, na indywidualną akcję zdecydowała się Ewa Paszyńska, która
minęła dwie piłkarki obrony
zespołu z Raszyna i oddała
celny strzał na bramkę zza
pola karnego. Akcja ta, jak
się potem okazało była kluczowa dla losów meczu i rywalizacji w grupie, bo mecz
z Raszynem zakończył się
wynikiem 1:1.
Wygrywając grupę A, zespół z Baboszewa w półfinale
trafił na szkołę z Płocka. W tej
rywalizacji Baboszewianki
pewnie pokonały drużynę
SP 5 Płock 3:0 i awansowały
do ścisłego finału. Finałowy
mecz rozegrany był w niedzielę 5 czerwca w samo po-

łudnie. Rywalkami Baboszewianek w finale był faworyt
całego turnieju i odwieczny rywal -SP 1 Ząbki. Należy wspomnieć, że dziewczęta
z Ząbek to Wicemistrzynie
Polski Turnieju „O Puchar
Tymbarka z 2015 r.” i najlepszy zespół na Mazowszu w tej
kategorii wiekowej.
Wielki finał Baboszewianki rozpoczęły wręcz fantastycznie, strzelając bramkę
na 1:0 (przez Oliwię Ciską)
w 5 minucie meczu. Niestety
po 3 minutach zespół z Ząbek doprowadził do remisu.
Od tego momentu oglądaliśmy wspaniałe widowisko
sportowe. Gra na boisku była
szybka i twarda. Widzieliśmy wiele świetnych interwencji bramkarek z Baboszewa i z Ząbek w sytuacjach
sam na sam. Co chwila grające zespoły przeprowadzały
szybkie kontry lub oddawały
mocne strzały

z dystansu. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 1:1. W drugiej części
meczu zespoły nadal prowadziły otwartą grę. Każdy z finalistów tego turnieju chciał
do końca spotkania rozstrzygnąć losy rywalizacji na swoją
korzyść. Gdy wydawało się, że
mecz zakończy się remisem
i będzie potrzebna dogrywka,
w ostatniej akcji meczu, w 30
minucie spotkania, zawodniczka z Ząbek zdecydowała
się na strzał zza pola karnego, który zakończył się zdobyciem bramki dla zespołu
z Ząbek. Po tym strzale sędzia

zawodów zakończył mecz.
Niepocieszone Baboszewianki długo jeszcze w smutku
rozpamiętywały to spotkanie.
Dziewczęta z SP Baboszewo, w ogólnej klasyfikacji turnieju zajęły II miejsce
zostając Wicemistrzyniami
Mazowsza. Potwierdziły po
tym turnieju, że należą do
ścisłej czołówki w piłce nożnej Szkół Podstawowych na
Mazowszu i należą się im
za to wielkie słowa uznania
i gratulacje.
Opiekunowie drużyny:
Robert Popiołkowski, Bogusław Smoliński.
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„Błękitni” – co dalej po spadku?
Zakończył się kolejny sezon rozgrywek piłkarskich
„Błękitnych” Raciąż. Można rzec historyczny sezon,
ponieważ po raz pierwszy
od ok. 30 lat nasza drużyna
zagrała na boiskach III ligi.
Pechowo raciąski zespół zajął 9 miejsce, co nie zagwarantowało utrzymania w III
lidze. Gdyby nie reorganizacja rozgrywek, drużyna
mogłaby spokojnie przygotowywać się do kolejnego
sezonu. Niestety działacze
PZPN podjęli niekorzystną dla „Błękitnych” decyzję o nowej formule rozgrywek. Konsekwencją tego jest
zmniejszenie liczby drużyn
z grupy mazowiecko-łódzkiej, które mogą pozostać
w wyższej lidze.
Nie mamy się jednak
czego wstydzić. Jako beniaminek zaprezentowaliśmy
się całkiem nieźle. Do ostatniej chwili toczyła się walka o punkty. W 34 meczach
drużyna zdobyła 53 pkt, odniosła 15 zwycięstw, 8 remisów i 11 razy zeszła z boiska
pokonana. Gdyby wziąć pod
uwagę tylko rundę wiosenną – zajęlibyśmy 5 miejsce.
Z wszystkich beniaminków
prezentujących się w III lidze okazaliśmy się najlepsi.
Wiosną drużyna przegrała
jedynie 3 z 17 spotkań. Jest
to w pewnym stopniu zasługa zarządu, który wzmocnił
drużynę, jak również trenera
Karola Szwedy.
Duży wpływ na stabilną
sytuację klubu miała dotacja przekazana przez miasto
w kwocie 150 000 zł oraz finansowe wsparcie sponsorów (m.in. LOTTO).
Obecnie zarząd przygotowuje drużynę do gry w IV
lidze. Nie jest to łatwa syreklama

tuacja – spadek jest zawsze
trudnym momentem dla
klubu. Część zawodników
zdecydowała się opuścić
„Błękitnych”, m.in. Pluta,
Gorczyczewski, Pidwirnyj.
Władze klubu robią wszystko, aby utrzymać trzon drużyny. Trudne położenie zespołu komplikuje również
rezygnacja trenera Karola
Szwedy. Zrobił wiele dobrego dla „Błękitnych”, jednak
zdecydował się przyjąć ofertę innego III-ligowego zespołu („Sokół” Ostróda). Zarząd
prowadzi rozmowy z nowymi
zawodnikami i kandydatami
na trenera. Sytuacja powinna wyklarować się do końca
czerwca. Do drużyny powrócą wypożyczeni do innych
Klubów zawodnicy (Kowalski, Osiecki, Wiejski oraz 3
braci Szelągiewicz). Zarząd
myśli również nad uzupełnieniem drużyny o wyróżniających się juniorów.
O krótkie podsumowanie
poprosiliśmy Prezesa Klubu „Błękitni” Raciąż – pana
Roberta Dobiesa (rozmowa została przeprowadzona
22.06.2016 – przed Walnym
Zebraniem)

Red: Jak ocenia Pan zakończony sezon?

R.D.: Miniony sezon oceniam bardzo pozytywnie. To
nie drużyna przegrała – to
reorganizacja spowodowała
spadek do niższej ligi. Mieliśmy fajny zespół, który był
chwalony przez wszystkie
drużyny. Mówiono, że gramy dojrzałą piłkę. Najbardziej szkoda mi jest wysiłku
całego zarządu, zawodników
i trenera. Włożyliśmy mnóstwo pracy, żeby utrzymać się
w III lidze, ale niestety się nie
udało. Szkoda. Warto nad-

mienić, że dużym sukcesem
drużyny był awans do półfinału rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu MZPN.

Red: Jaka przyszłość wg
Pana czeka nasz klub?

R.D.: Nie wiem jak to
będzie po Walnym Zebraniu 24 czerwca. Ja osobiście
chciałbym abyśmy w przyszłym sezonie walczyli o powrót do III ligi. Po to m.in.
staramy się utrzymać trzon
drużyny, chciałbym zmobilizować zawodników do
ciężkiej pracy. Już na samym
starcie rozgrywek postawić
im za cel awans.

Red.: Jak układała się
Panu współpraca z zarządem klubu oraz władzami
miasta?

R.D.: Współpraca z zarządem układała się bardzo
dobrze. Jeśli miałbym dalej działać na rzecz klubu, to
moim życzeniem byłaby dalsza praca z tak zaangażowanymi ludźmi. Bardzo cenię
sobie współdziałanie z Remigiuszem Morawskim, Jerzym
Lawendowskim, Andrzejem
Karasiewiczem i Dariuszem
Adamiakiem.
Współpracę z władzami
miasta również oceniam pozytywnie. Czasami zdarzały
się problemy. Jednak zawsze
wspólnie z burmistrzem
i radą miejską staraliśmy się
je rozwiązać. Jako klub jesteśmy ogromnie wdzięczni, że
władze Raciąża dotrzymały
słowa i przekazały, w ramach
dotacji, niebagatelną jak na
możliwości miasta kwotę
w wysokości 150 000 zł – na
działalność klubu. I w tym
miejscu chciałbym podziękować zarówno burmistrzowi, jak i radzie miejskiej.

Red.: Czy planuje Pan
pozostać na stanowisku
prezesa klubu na kolejną
kadencję?

R.D.: Nie chciałbym. Wolałbym pracę w zarządzie klubu. Jednak, jeśli taka będzie
wola członków klubu to podejmę się tego wyzwania po
raz kolejny. Z „Błękitnymi”
jestem „na dobre i na złe”.

Red.: Gdyby jednak nie
został Pan prezesem na
kolejną kadencję – to
kogo widziałby Pan jako
swojego następcę?

R.D.: Bardzo sobie cenię
wszystkich członków zarządu. Nie jestem w stanie wskazać konkretnej osoby. Sądzę,
iż każdy z nich poradził by
sobie na tym stanowisku bardzo dobrze.
Korzystając z okazji
chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy w minionym sezonie działali na
rzecz Klubu „Błękitni” Raciąż.
Szczególne słowa uznania należą się: zawodnikom, trenerom, masażystom, Powiatowemu Komendantowi Policji
w Płońsku – mł. insp. Jarosławowi Brzozowskiemu, zastępcy komendanta – mł. insp.
Pawłowi Wojciechowskiemu,
Komendantowi Posterunku
Policji w Raciążu – podkom.
Andrzejowi Mikołajewskiem
oraz wszystkim policjantom
komisariatu w Raciążu, strażakom, spikerowi Dawidowi
Ziółkowskiemu, Andrzejowi
Ryzińskiemu, Barbarze Góreckiej oraz wolontariuszom,
którzy pomagali przy organizacji meczów, tj. Ryszardowi
Wiśniewskiemu, Kazimierzowi Włodarskiemu i Zenonowi
Gryszpanowiczowi.

Red.: Dziękuję za rozmowę.

Dnia 24 czerwca 2016
r. w siedzibie LKS „Błękitni” Raciąż odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków klubu. Głównym celem spotkania działaczy
i członków było podsumowanie 4-letniej kadencji
i wybór nowych władz.
Odbyły się wybory na
prezesa klubu. Nie znalazł
się nikt nowy, kto chciałby stawić czoła wyzwaniu.
Ostatecznie zadania podjął
się dotychczasowy prezes
– Pan Robert Dobies. Jego
kandydatura została poparta
jednogłośnie.
Jeśli zaś chodzi o wybory
do Zarządu LKS „Błękitni”
Raciąż – w głosowaniu jawnym wybrano 6 członków:
Dariusza Adamiaka, Andrzeja Karasiewicza, Jerzego Lawendowskiego i Remigiusza
Morawskiego – którzy zasia-

dali w zarządzie w uprzedniej kadencji oraz dwóch nowych członków – Sławomira
Padzika i Sławomira Tyskę.
W skład Komisji Rewizyjnej
weszli: Zenon Gryszpanowicz, Patryk Obrębski i Ryszard Wiśniewski.
Choć na zebraniu panowała gorąca atmosfera, bynajmniej nie spowodowana
temperaturą na zewnątrz,
wszystkim zgromadzonym
członkom klubu udało się
dojść do porozumienia. Wyrażamy nadzieję, iż burzliwe
rozmowy oraz wielkie emocje podyktowane były troską
o dobro drużyny. Wszystkim
wybranym przedstawicielom
władz klubu gratulujemy. Redakcja życzy sukcesów, wytrwałości, zapału do pracy,
a także powodzenia w nadchodzącym sezonie.
Paula

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI. Pomogę w uzyskaniu dofinansowania w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Dofinansowanie nawet 30% wkładu własnego. Tel. 508 102 699
SPRZEDAM działkę 15 arów Raciąż Pólka.
Tel. 508 199 595
SPRZEDAM dekoder do odbioru telewizji satelitarnej
z mozliwością podłączenia do sieci internetowej OPEN
BOX. Tel. 690 904 308
WNIOSKI UE. Rolniku, jeśli chcesz pozyskać środki
z Unii Europejskiej i potrzebujesz pomocy w pisaniu
wniosku – zadzwoń Tel. 507 621 974
ZDOBĄDŹ LUB ZMIEŃ ZAWÓD. Najtańsze kursy i szkolenia. www.edukacyjnafundacja.pl
Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie w Pulsie Raciąża?
Nic prostszego, wystarczy, że wyślesz nam je
na adres mailowy redakcji z dopiskiem „ogłoszenia drobne”,
a ukaże się ono w kolejnym numerze Pulsu.
Ogłoszenia zbieramy jednorazowo na każde kolejne wydanie.
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RACIĄŻ

PIŁKARSKI
PUCHAR LATA 2016
GRUPA A
10 lipiec 2016 r. godz. 10

Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie
serdecznie zaprasza na

Część eliminacyjną Grupy A
PIŁKARSKIEGO PUCHARU LATA 2015

1. 1-2

Małolaty : Football Team

Art-Dan : Huragan

mecze rozegrane zostaną
na boisku „ORLIK” w następującej kolejności:
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5. 2-4

4. 1-3

3. 5-6

Art-Dan : Oldboy Baboszewo

Małolaty : ADL Lewandowscy

Huragan : Football Team

Art-Dan : Małolaty

Oldboy Baboszewo : ADL Lewandowscy

Football Team : ADL Lewandowscy
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Art-Dan : Football Team
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Małolaty : Oldboy Baboszewo

Art-Dan : ADL Lewandowscy

Football Team : Oldboy Baboszewo

Huragan : Małolaty
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