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Wójt Gminy Baboszewo
z absolutorium
W czwartek, 21 czerwca radni
gminy Baboszewo udzielili wójtowi
Tomaszowi Sobeckiemu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wcześniej wykonanie ubiegłorocznego budżetu
zostało pozytywnie zaopiniowane
zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i komisję rewizyjną Rady Gminy Baboszewo, która
wystąpiła z wnioskiem o udzielenie
wójtowi absolutorium. Pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oznacza, że inwestycje w
Gminie Baboszewo są realizowane, a
budżet i finanse gminy są stabilne i
bezpieczne, str. 2

Około 50 budynków w Gminie
Baboszewo uszkodzonych w wyniku
wichury
W czwartek 21 czerwca przez północne Mazowsze przeszła potężna wichura, która na terenie powiatu płońskiego największe straty spowodowała
niestety na terenie Gminy Baboszewo.
Siła wiatru była tak duża, że z łatwością łamały się drzewa i gałęzie, słupy
energetyczne. Uszkodzeniu uległy
domy mieszkalne, budynki gospodarcze oraz komunalne, str. 4

Baboszewianie powitali lato z Haliną
Frąckowiak i JORRGUSEM
W sobotę 16 czerwca po raz
trzynasty odbył się w Baboszewie
festyn z okazji Powitania Lata.
Organizatorzy zapewnili super
atrakcje, m.in. bezpłatną strefę
Aktywnego Dziecka, fotobudkę,
balon na uwięzi. Zaprezentowane przez Halinę Frąckowiak
utwory, takie jak: „Papierowy
księżyc” , „Serca Gwiazd”, „Mały
Elf ”, „Napisz proszę” czy „Pogoda dla bogaczy” wprowadziły
publiczność w wspaniały nastrój.
Gwiazdą wieczoru był Zespół
JORRGUS, str. 6-7

Radni Rady Miejskiej udzielili
Burmistrzowi Mariuszowi
Godlewskiemu absolutorium
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu na
dany rok. Rada Miejska udziela absolutorium burmistrzowi i
również w Raciążu na XXXVIII
Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
radni jednogłośnie udzielili
Burmistrzowi Miasta Raciąża
Mariuszowi Godlewskiemu absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 r.
- STR. 5

Ogromna szansa na nocną
i świąteczną pomoc lekarską w Raciążu
O tym jak ważne jest utworzenie oddziału nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Raciążu
Burmistrz Miasta Raciąża wspominał od dawna. Podejmował się
wielu działań by udało się utworzyć taką placówkę w Raciążu. W
zeszłym roku z inicjatywy burmistrza przy Państwa udziale złożona została petycja w tej sprawie i
wszystko wskazuje na to, że jest
szansa, aby to się w końcu udało!
- STR. 5

Burmistrz Miasta
Raciąż pozyskał
blisko 300 tys. zł
Ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego burmistrz Mariusz Godlewski pozyskał dofinansowanie w wysokości
281 917,50zł na realizację projektu pn.
„Placówka wsparcia rodzinnego – Świetlica Arka”. Projekt zakłada utworzenie profesjonalnej placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży. W świetlicy zostaną
zatrudnieni psycholog oraz pedagog. Będą
w niej realizowane programy wychowawcze i edukacyjne.
- STR. 5

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
już w Raciążu
W Raciążu będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku dla naszych seniorów. Stowarzyszenie Seniorów
Emerytów i Rencistów w Raciążu przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz
Gminą Miasto Raciąż złożyło wniosek na dofinansowanie realizacji projektu i pozyskało ponad 35
tysięcy złotych. Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych seniorów do udziału w projekcie!
- STR. 9
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Baboszewo – urząd

12 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące

Wójt Sobecki z absolutorium
W czwartek, 21 czerwca radni gminy Baboszewo udzielili wójtowi Tomaszowi
Sobeckiemu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Pozytywna opinia RIO i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i komisję rewizyjną Rady Gminy Baboszewo, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oznacza, że inwestycje w Gminie Baboszewo są realizowane, a budżet i finanse gminy są stabilne i bezpieczne.
Rada 12 głosami udzieliła wójtowi Tomaszowi Sobeckiemu absolutorium, 1
głos był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Budżet w liczbach
Uchwalony przez radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 35 872 931,80. Dochody gminy
zrealizowano w kwocie 35 135 420,30 co stanowi 97,94 % zakładanego planu.
Wydatki natomiast stanowią 90,25 % zakładanego planu i opiewają na kwotę
40 454 499,80 zł z czego blisko 4,7 mln zł wydatkowano na inwestycje. Przyczynami niepełnego wykonania wydatków majątkowych były przede wszystkim
przesunięcia w terminach realizacji zadań, co wiąże się z przesunięciami płatności
na rok 2018.
Największe wydatki, jak co roku, gmina poniosła na oświatę, gdyż na ten cel
wydatkowano 11 878 705,79 zł. Wśród wydatków majątkowych w tym dziale
znalazła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mystkowie.
Kolejne miejsce w rankingu wydatków stanowi dział „Rodzina”, gdzie ponad
9,7 mln zł zostało zrealizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych, m. in.
na realizację programu „Rodzina 500+”.
W ubiegłym roku gmina Baboszewo wydatkowała na inwestycje blisko
4,7 mln zł w tym m.in. na modernizację stacji uzdatniania wody w Baboszewie,
modernizację stadionu sportowego w Baboszewie, przebudowę drogi w Goszczycach Poświętnych. Oprócz powyższej kwoty na inwestycje – w ramach funduszu
sołeckiego wydatkowano 476 955,13 tys. zł. W większości sołectw środki przeznaczono na oświetlenie uliczne. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego w kilku
sołectwach doposażono place zabaw oraz zadecydowano o wybudowaniu siłowni
zewnętrznych.
ANITA GROSZYK
BEATA WIECHOWSKA

Dwa dni po XLII sesji odbyła się kolejna sesja
Rady Gminy Baboszewo zwołana na wniosek
5 radnych – Grzegorza Ziółkowskiego, Andrzeja Długoszewskiego, Wioletty Dereckiej,
Tadeusza Cichockiego i Bożeny Prusińskiej.

Obniżono wynagrodzenie Wójta
W pierwszej kolejności Rada podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baboszewo. Radni większością głosów zdecydowali, że Wójt będzie
zarabiał 4.472 zł brutto. W uzasadnieniu
uchwały napisano, że: „Obniżenie wynagrodzenia Wójta Gminy Baboszewo podyktowane jest koniecznością dokonywania
oszczędności, co potwierdzał wielokrotnie
sam Wójt Gminy Baboszewo Tomasz Sobecki. Efektem jego działań oszczędnościowych

są m. in. rozwiązania przyjęte przez Wójta w
stosunku do szkół w zakresie języka rosyjskiego. Odnosząc się krytycznie do zmian
ograniczających zakres nauczania tego języka
rosyjskiego niżej podpisani radni proponują
oszczędności w obszarze, który nie wywrze
tak negatywnych skutków społecznych, jak
oszczędności w zakresie edukacji naszych
dzieci.”
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
przyjęto
Ponadto podczas sesji Radni podjęli
uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Baboszewo za 2017 rok oraz udzielili Wójto-
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Sesja XLII

19 czerwca odbyła się 42 sesja rady gminy Baboszewo zwołana na wniosek Wójta Sobeckiego
Ustalono liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Czterdziesta druga sesja Rady Gminy Baboszewo rozpoczęła się w obecności 9-ciu Radnych. W porządku obrad
znalazło się 9 projektów uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Baboszewo. Podjęcie uchwały związane było z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Dotychczas limitowana była liczba punktów
sprzedaży, natomiast po zmianie limitowana jest liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rada ustaliła,
że dla każdego przedziału procentowej zawartości alkoholu
maksymalna liczba zezwoleń na terenie Gminy Baboszewo
będzie wynosiła 35. Ponadto ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na 30 oraz maksymalną
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 75.
Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Druga uchwała dotyczyła ustalenia zasad usytuowania
na terenie Gminy Baboszewo miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Rada ustaliła, że miejsca sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych muszą być usytuowane
w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od następujących
obiektów chronionych położonych na terenie Gminy Baboszewo: przedszkola, szkoły, placówki oświatowej, obiektów
kultu religijnego, z wyłączeniem kapliczek i figur przydrożnych. Odległość, o której mowa wyżej mierzona jest wzdłuż
osi najkrótszego ciągu komunikacyjnego od najbliższego

ogólnodostępnego wejścia/wyjścia punktu sprzedaży napojów alkoholowych do najbliższego wejścia/wyjścia do obiektu chronionego, a gdy obiekt jest ogrodzony do najbliższego
wejścia/wyjścia na teren obiektu. Ustalona odległość 30 m
jest wystarczająca do zapewnienia ochrony obiektom, którym nadano status chronionych, ponieważ ustawa z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie określa minimalnej odległości,
która musi być zachowana, a jedynie wprowadza zakazy i
przesłanki uniemożliwiające sprzedaż alkoholu w określonych miejscach i okolicznościach. Stąd w Uchwale ustalono,
że punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży nie
może być usytuowany w odległości mniejszej niż 30 m od
obiektów chronionych.
Spadek liczby radnych podczas sesji – brak możliwości podjęcia
uchwał będących w porządku
Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Goszczycki po
podjęciu ww. uchwał ogłosił przerwę, gdyż jeden z radnych
źle się poczuł.
Po przerwie na sali obrad było tylko 7 radnych. Sesja
mogła być dalej prowadzona, jednak Rada nie mogła skutecznie podejmować uchwał. Wójt wnioskował do Przewodniczącego Rady o przerwanie sesji, jednak wniosek ten nie
został uwzględniony.
Sesja czy kabaret
Obecny na sesji mieszkaniec Gminy Baboszewo, nie
krył zdenerwowania sytuacją zakończenia sesji bez przegłosowania wszystkich uchwał z porządku obrad. Powiedział, że
ostatnie sesje bardziej przypominają kabaret, aniżeli obrady.
Po upomnieniu przez Przewodniczącego, opuścił salę obrad.
ANITA GROSZYK

Sesja zwołana na wniosek 5-ciu Radnych

XLIII – Sesja Rady Gminy Baboszewo (nadzwyczajna)
wi – Tomaszowi Sobeckiemu absolutorium z
tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.
Przyjęto także Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata
2015-2025.
Zmiany w budżecie
Zmiany w tegorocznym budżecie
dotyczyły m.in. wprowadzenia dotacji w
kwocie 100 tys. zł. na rozbudowę drogi
w Galominie oraz wprowadzenia przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW
na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w wysokości
40 929,72 zł. Zmiany po stronie wydatków związane były z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb.
Wniosek Wójta o rozszerzenie porządku
obrad
Wójt Sobecki wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę dotyczącą
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Płońskiego oraz uchwałę zmieniającą wysokość diet radnych, jednak wnioskujący o
zwołanie sesji radni nie wyrazili na to zgody.
Uwagi Wójta Sobeckiego
W sprawach różnych, wolnych wnioskach i zapytaniach, Wójt zawnioskował o
przedłożenie usprawiedliwień nieobecności
radnych na poprzedniej XLII Sesji Rady
Gminy Baboszewo. Wójt stwierdził, że mimo
obniżki wynagrodzenia, będzie pracował
jeszcze mocniej, by pokazać, że na obniżkę
nie zasługuje. Mówił, że urząd działa bardzo
dobrze. Poziom inwestycji nie został zmniejszony, a w niektórych latach był wyższy niż w
poprzednich kadencjach. Wszystkie sprawy
są załatwiane terminowo. Zdaniem Wójta,
obecny zespół pracowników w urzędzie jest
bardzo dobry, merytoryczny i obowiązkowy.
Argumentował dalej, że Gmina nie jest zadłużona, a pożyczki z WFOŚ są traktowane
jako pewnego rodzaju dotacja, gdyż jest moż-

liwość umorzenia ostatniej raty. Wójt wspomniał również, że urząd nie dysponuje służbowym samochodem, który jest niezbędny
dla wykonywania obowiązków wójta. Wójt
korzystał do czerwca z prywatnego samochodu, ponosząc koszty paliwa i inne związane z
utrzymaniem samochodu. Nie brał z tego tytułu delegacji służbowych, z których jak każdy pracownik mógł korzystać. Wójt mówił,
że nieporozumienia na linii wójt-rada gminy,
szkodzą wszystkim, również gminie i prosił
by zacząć rozmawiać.

Głos zabrali mieszkańcy gminy
Obecny na sesji mieszkaniec gminy
mówił, że nie rozumie decyzji rady, która
jednocześnie udziela wójtowi absolutorium i
obniża wynagrodzenie. Mówił, że takie wynagrodzenie jakie rada uchwaliła wójtowi,
zarabia u niego pracownik fizyczny.
Inny mieszkaniec proponował, by radni
sobie obniżyli diety. Mówił, że obecna sytuacja jest nie do zniesienia i że radni, którzy
wzięli diety za poprzednią sesję (19 czerwca)
powinni pieniądze oddać na cel dobroczynny.
Zgoda buduje
Wójt Sobecki konsekwentnie prosił o
współpracę. Mówił, że nie można się na siebie obrażać. Przewodniczący, odpowiadając
na prośbę Wójta, zadeklarował chęć rozmowy. Na koniec sesji Przewodniczący i Wójt
podali sobie dłonie.
ANITA GROSZYK
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – aktualności

Słowo Burmistrza Miasta
Szanowni Mieszkańcy,
na początek chciałbym się z Wami
podzielić niezwykle dobrymi wieściami. Jest ogromna szansa na to, że już
od września w naszym mieści funkcjonować będzie placówka nocnej i
świątecznej pomocy lekarskiej. Dziękuję, że tak licznie podpisywaliście
się Państwo pod moją petycją do powiatu płońskiego, płońskiego szpitala
oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Obecnie trwają bardzo zaawansowane
rozmowy na temat utworzenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w
Raciążu. NFZ zagwarantował na działania placówki 51 tys. zł miesięcznie,
jednak nie jest to kwota wystarczająca.
Zaproponowałem wsparcie działania
placówki kwotą 5 tys. zł miesięcznie
z budżetu miasta a także pomóc przy
transporcie lekarzy do pacjentów. Pojawienie się placówki nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej znacznie ułatwi
codzienne funkcjonowanie mieszkańcom zarówno miasta jak i gminy. Wójt
również wesprze finansowo działanie
nocnej pomocy. Powiat także wyraża
chęć pomocy. Czekamy na ostateczne
decyzje w tej sprawie.

Przetarg na drogi – brak
wykonawców
Sprawa naprawy dróg jest jedną z
najpilniejszych spraw w Raciążu. Zależy mi bardzo na poprawie ich stanu.
W związku z tym ogłosiłem przetarg
na naprawę nawierzchni dróg w pierwszym etapie na ulicach Nadrzeczna,
Piłsudskiego, Zielona oraz Cicha. Przetarg został ogłoszony już dwa tygodnie
temu ze wskazaniem konieczności
wykonania remontów do końca lipca.
Niestety tak jak w całej Polsce mamy
ogromny problem z wykonawcami.
Pomimo ogłoszeń i informowania firmy nikt się nie zgłosił do wykonania
robót. Dziś ogłosiłem przetarg ponownie, mam nadzieję, że tym razem wykonawcy się znajdą.

Bieżące działania
W ostatnim czasie rozpoczęliśmy prace przygotowujące w ramach
projektu pn. „Platforma e – urząd w
Raciążu”. Prace prowadzone w Urzę-

dzie Miejskim polegały na wykonaniu sieci dedykowanego zasilania
oraz budowaniu sieci komputerowej
wraz z testami i pomiarami. Podobne
prace wykonywane były także w jednostkach organizacyjnych w naszym
mieście. Już wkrótce prowadzone
będą dalsze prace, które będą miały
na celu przygotowanie do wprowadzenia platformy e- urząd, dzięki
której będą mogli Państwo załatwiać
urzędowe sprawy bez wychodzenia z
domu.
Próbujemy także po raz kolejny
wyłonić wykonawcę na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej.
Do 3 lipca wykonawcy mogą składać
swe oferty. Mamy nadzieję, że w tym
postępowaniu zostanie złożona oferta
w wysokości umożliwiającej nam realizację przedsięwzięcia. Chcielibyśmy
ruszyć z realizacją projektu i rozpocząć
prace.
W najbliższym czasie rozpoczną
się także prace dotyczące placu rekreacyjno – sportowego przy Osiedlu
Jana Pawła II. W postępowaniu został
wyłoniony wykonawca, a umowa na
realizację projektu została podpisana.
Realizacja projektu zakłada stworzenie
miejsca odpoczynku, rekreacji i zabaw
dla mieszkańców w zróżnicowanym
wieku. Będą zabawki dla najmłodszych, a także sprzęt sportowy i gry dla
starszych. Dołożymy wszelkich starań
by jeszcze w te wakacje mieszkańcy Raciąża mogli z niego skorzystać.
Prace postępują także w ramach
największego prowadzonego przez
Gminę Miasto Raciąż projektu – dotyczącego rozbudowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz
stacji uzdatniania wody. Prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej
zakończone zostały na ulicy Zakolejowej i Łąkowej. W najbliższym czasie planowane jest asfaltowanie ulicy
Warszawskiej. Prace wciąż prowadzone
są na ulicach: Zawoda, Dworcowa,
Płocka (od mostu w kierunku centrum
miasta), a także na ulicy Sportowej.
Wiemy, że czasem ruch po naszym
mieście jest utrudniony, jednak prace
systematycznie postępują i mamy nadzieję, że realizacja projektu zakończy

Rządowy program „Dorby start”

Złóż wniosek
Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski
informuje, że rządowy program „Dobry start”
w Gminie Miasto Raciąż będzie realizowany w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu przy ulicy Kilińskiego 21.
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się w terminie. Mieszkańców miasta
przepraszam za utrudnienia i proszę o
cierpliwość.

Kolejne dofinansowania
przyznane
Gmina Miasto Raciąż pozyskała
blisko 300 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Placówka wsparcia rodzinnego – Świetlica Arka”. W
ramach projektu utworzona zostanie
placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie świetlicy, która
obejmie kompleksowym wsparciem
mającym na celu integrację społeczną
24 dzieci z rodzin borykających się z
problemami opiekuńczo – wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPSu. Zależy nam
by dzieci te miały zapewnioną opiekę.
Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach świetlicy, będą one miały także
możliwość rozwoju osobowego (więcej
informacji o projekcie na stronie 5 –
przyp. red.).
W ostatnim czasie Gmina Miasto
Raciąż znacząco angażuje się we współpracę z organizacjami pozarządowymi,
o czym wspominałem w poprzednim
numerze. Od tego czasu dostaliśmy
informacje o kolejnych środkach jakie
udało się pozyskać. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskało 10
tys. zł w ramach złożonego wniosku o
powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji

Wnioski online można składać już od 1 lipca
przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia do 30 listopada danego
roku można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek. Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia
się bez rozpatrzenia.
Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł
(jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia:

w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wniosek został złożony do Lokalnej
Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Cieszymy się, że nasza współpraca przynosi pozytywne efekty. Mamy
nadzieję, że w tym roku to nie koniec
dobrych informacji w tej kwestii. Liczymy na więcej!
W ostatnim czasie wspominaliśmy
także o dofinansowaniu jakie Stowarzyszenie Seniorów Emerytów i Rencistów w Raciążu pozyskało w ramach
programu pod nazwą „Działalność na
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym” ponad 35
tys. dofinansowania na realizację projektu „Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Raciążu”. W czerwcu przeprowadzony został przez Gminę Miasto Raciąż
otwarty konkurs na realizację zadania
publicznego w zakresie działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym.
W ramach konkursu wybrana została
oferta Stowarzyszenia Seniorów Emerytów i Rencistów, którzy pozyskali
środki w wysokości 9 500,00zł. Kwota
ta będzie stanowiła wkład własny stowarzyszenia w powyższym projekcie.
Osobiście zachęcam wszystkich seniorów do udziału w projekcie Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego prowadzone będą liczne działania
na ich rzecz. W programie planowane
są zajęcia komputerowe, teatralne, rękodzielnicze, rekreacyjno – sportowe,
a także warsztaty kulinarne oraz wykłady. Myślę, że realizacja projektu pozwoli na zwiększenie aktywności osób
starszych a także pozwoli na rozwijanie
Państwa pasji i zainteresowań (więcej
informacji str. 9)

Zaufanie najważniejsze
Wszelkie decyzje, a przede wszystkim finansowe podejmuje się zdecydowanie łatwiej, gdy się wie, że
spotkają się one z aprobatą innych.
Z zadowoleniem informuję, że Rada
Miejska jednogłośnie udzieliła mi,
jako Burmistrzowi Miasta Raciąż, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku
życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku
życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na dochód rodziny.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry
start oraz jego wypłata następuje odpowiednio
na wniosek rodziców, opiekuna faktycznego,
opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, oso-

To był bardzo intensywny rok.
Rok wielu wyzwań i intensywnej pracy
– tym bardziej daje powody do zadowolenia fakt, że została ona doceniona
przez innych. Staramy się nadrabiać
wieloletnie zaległości. Dążymy do tego
by miasto rozwijało się, a mieszkańcy
byli zadowoleni z faktu, że mieszkają
właśnie w nim. Obiecuję nie zwalniać
tempa a uzyskane absolutorium niech
będzie motorem napędzającym dalsze
działania.

Atrakcyjne wakacje
Od kilkunastu dni trwają wakacje. Czas odpoczynku najmłodszych
mieszkańców naszego miasta. Zanim
jednak o atrakcjach wakacyjnych będzie mowa, chciałbym serdecznie pogratulować uczniom Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w
Raciążu bardzo dobrych wyników w
nauce. Uczestniczyłem w zakończeniu
roku szkolnego i muszę powiedzieć, że
to ogromny zaszczyt dla Waszych rodziców mieć tak zdolne dzieci. Widziałem w ich oczach dumę i wzruszenie,
a także ogromną radość. Cieszę się, że
miałem okazję wręczać Wam nagrody,
które należały się Wam za trud i ciężką pracę, jaką wkładacie na co dzień
w swą edukację. Jednak na chwilę
możecie odłożyć książki i cieszyć się z
upragnionych wakacji. Jak co roku postaraliśmy się zapewnić Wam rozrywkę
na te letnie dni. Dla najmłodszych zorganizowany zostanie turnus wakacyjny
w MCKSiR, gdzie będzie można bawić
się i korzystać z licznych zajęć, gier i
spotkań. Dla nieco starszych mamy
różnorodne formy rozrywki poczynając od początku lipca, a kończąc
na początku września. W planach są
różnorodne zawody sportowe, pikniki rodzinne, rajd rowerowy, biesiada
romska, jarmark, dożynki oraz rekonstrukcja działań wojennych. Mam nadzieję, że tak zróżnicowane działania
przypadną do gustu mieszkańcom i
każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do
korzystania z proponowanej przez nas
oferty. Chciałbym przy okazji życzyć
wszystkim radosnych i udanych wakacji a także samych pogodnych i słonecznych dni.

bom prowadzącym rodzinny dom dziecka,
dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych albo osobie
uczącej się.
Szczegółowych informacji udziela Pani Elżbieta Betlewicz – referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, pok. nr
1 lub pod nr tel. 798122034.
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Około 50 budynków uszkodzonych

Skutki czerwcowej wichury
w Gminie Baboszewo

W czwartek 21 czerwca przez
północne Mazowsze przeszła potężna
wichura, która na terenie naszego powiatu największe straty spowodowała
niestety na terenie Gminy Baboszewo.
Siła wiatru była tak duża, że z łatwością
łamały się drzewa i gałęzie, słupy energetyczne. Uszkodzeniu uległy domy
mieszkalne, budynki gospodarcze oraz
komunalne. Najwięcej budynków
uszkodzonych zostało w Baboszewie,
natomiast szkody wystąpiły także w
Cieszkowie Nowym, Mystkowie, Sarbiewie, Brześciu, Sokolnikach Starych
i Budach Radzymińskich. Wiatr zrywał
pokrycia dachów, niszczył konstrukcje
dachowe. W kilku przypadkach doszło
do uszkodzeń konstrukcji ścian, zawalenia kominów. W mniejszym bądź
większym stopniu szkody dotknęły
około 50 budynków. W 7 przypadkach
inspektor nadzoru budowlanego zniszczenia określił jako „katastrofa budowlana”.

Wójt dziękuje
Za pomoc w szacowaniu szkód
(również po godzinach pracy) serdecznie dziękuję pracownikom: Pani
Paulinie Dobrzyńskiej, Pani Iwonie
Starczewskiej, Panu Wojciechowi Wolderowi, a także Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Płońsku Panu Markowi Gontarskiemu. Za
szybką reakcję, zrozumienie i wsparcie
dziękuję także Staroście Powiatu Płoń-

Wójt powołał komisję ds. szacowania strat
spowodowanych wichurą
Następnego dnia po tragicznych
zdarzeniach Zarządzeniem Wójta Gminy Baboszewo powołana została komisja do spraw szacowania strat wywołanych wichurą, w skład której weszli
pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie oraz Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Płońsku. Komisja pracowała w terenie w piątek 22 czerwca
i w poniedziałek 25 czerwca. Z prac
komisji sporządzono protokół, w którym m.in. można znaleźć informacje
dotyczące opisu szkody i procentowego
udziału uszkodzenia budynku.
Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o
wypłatę zasiłków złożony
W czwartek 28 czerwca za pośrednictwem GOPSu w Baboszewie wystąpiono do wojewody mazowieckiego z
wnioskiem o wypłatę zasiłków z budżetu państwa ze środków rezerwy celowej. Według wytycznych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji,
szansę na otrzymanie takiej pomocy

mają osoby, u których stwierdzono co
najmniej 5 %-owy udział uszkodzenia budynku na podstawie szacowania
szkód przez komisję. Kwota zasiłku wynosi do 6 tyś. zł, w przypadku ustalenia
uszkodzenia na poziomie 5 – 10 %. W
pierwszej kolejności liczymy na taką
właśnie pomoc ze strony wojewody,
natomiast, po ewentualnym otrzymaniu zasiłku będzie można występować

o wyższe kwoty pomocy dla poszkodowanych, u których stwierdzono szkodę
na poziomie ponad 10 %. Miejmy nadzieję, że osoby, które poniosły straty
w wyniku wichury, otrzymają wnioskowaną pomoc, dzięki czemu łatwiej
będzie wyremontować czy odbudować
budynki, natomiast nie jesteśmy w stanie określić kiedy może nastąpić wypłata tych środków.

skiego Panu Andrzejowi Stolpie, Kierownikowi GOPSu w Baboszewie Pani
Barbarze Kociuber i sekretarz gminy
Pani Beacie Wiechowskiej. Za bezinteresowną i natychmiastową pomoc dziękuję wszystkim ludziom, którzy ruszyli
poszkodowanym na ratunek, jak również wszystkim jednostkom ochotniczej i państwowej straży pożarnej.
WÓJT GMINY BABOSZEWO
TOMASZ SOBECKI

Termin składania ofert upływa
11 lipca
Wójt Gminy Baboszewo w dn. 26 czerwca 2018 r. ogłosił dwa konkursy na
stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych w Mystkowie i w Polesiu. Pięcioletnia kadencja dotychczasowych dyrektorów w/w szkół, upływa 31 sierpnia tego
roku.
Więcej informacji oraz pełna treść ogłoszenia jest dostępna pod adresem
https://www.bip.gminababoszewo.pl/475,konkursy-na-dyrektorow-placowek-oswiatowych
BEATA WIECHOWSKA
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Świetlica Arka już wkrótce w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąż pozyskał blisko
300 tys. zł dla dzieci i młodzieży z Raciąża!
Ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego burmistrz Mariusz Godlewski pozyskał dofinansowanie w
wysokości 281 917,50zł na realizację
projektu pn. „Placówka wsparcia rodzinnego – Świetlica Arka”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
IX Wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM

2014 – 2020. Beneficjentem środków
jest Gmina Miasto Raciąż

Projekt zakłada utworzenie profesjonalnej placówki wsparcia dziennego
dla dzieci i młodzieży w formie świetlicy pn. Arka. Co ważne, w świetlicy zostaną zatrudnieni psycholog oraz pedagog. Będą w niej realizowane programy
wychowawcze i edukacyjne. Planowane jest objęcie kompleksowym wsparciem mającym na celu integrację społeczną 24 dzieci z rodzin borykających

Ogromna szansa na nocną i świąteczną pomoc lekarską w Raciążu

Bliżej do lekarza
O tym jak ważne jest utworzenie oddziału nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej w Raciążu Burmistrz Miasta
Raciąża wspominał od dawna. Podejmował się wielu działań by udało się
utworzyć taką placówkę w Raciążu. W
zeszłym roku z inicjatywy burmistrza
przy Państwa udziale złożona została
petycja w tej sprawie i wszystko wskazuje na to, że jest szansa, aby to się w
końcu udało!

Jest wstępne porozumienie i szansa
na to, że od września bieżącego roku
placówka nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej powstanie właśnie w Raciążu. Dotychczas blisko 5 tys. mieszkańców naszego miasta i prawie drugie
tyle gminy, mogło chorować tylko do

osiemnastej i to jedynie w dni powszednie, bo po tej godzinie w święta i w
weekendy nie ma w żadnej z naszych
dwóch przychodni Narodowego Funduszu Zdrowia lekarza, który udzieli
pomocy potrzebującym. Można ją
uzyskać w szpitalu w Płońsku, co jest
bardzo uciążliwe. Mieszkańcy muszą
niekiedy pokonać drogę kilkudziesięciu kilometrów, aby dostać się na nocny dyżur. W poważniejszych sprawach
stwarza to bezpośrednie zagrożenie nawet dla życia.
Skuteczna interwencja
Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz
Godlewski od ponad dwóch lat podejmował wysiłki, aby NFZ powołał

się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPSu.
Projekt dla osób zagrożonych
wykluczeniem
Projekt zakłada wsparcie 24 dzieci
poprzez zorganizowanie dla nich grupowych zajęć rozwijających: rozwijające kompetencje informatyczne, rozwijające kompetencje matematyczne
placówkę nocnej pomocy w Raciążu.
Burmistrz argumentował, iż utworzenie takiej placówki jest szczególnie ważne dla rodzin z małymi dziećmi, osób
starszych oraz wszystkich tych, którzy
nie mają możliwości dojazdu w godzinach wieczornych i nocnych do Płońska. Taka położona w Raciążu nocna
przychodnia byłaby bliższa niż obecnie
nie tylko dla mieszkańców Raciąża, ale
także Gminy Raciąż, Glinojecka, Drobina, Siemiątkowa oraz wielu innych
miejscowości, których mieszkańcy
muszą obecnie dojeżdżać do Płońska,
Mławy, Płocka Żuromina czy Sierpca.
Burmistrz zainicjował złożenie petycji
w tej sprawie, którą podpisało liczne
grono mieszkańców. Petycja o utworzenie placówki nocnej i świątecznej
pomocy lekarskiej skierowana została
do powiatu płońskiego, szpitala powiatowego w Płońsku oraz NFZ. W tym
roku naszą petycję poparły także gmina

Radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu absolutorium

Absolutorium udzielono jednogłośnie
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu na dany rok. Rada Miejska
udziela absolutorium burmistrzowi i
również w Raciążu na XXXVIII Zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie
udzielili Burmistrzowi Miasta Raciąża
Mariuszowi Godlewskiemu absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Wykonanie ubiegłorocznego budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane
zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i komisję rewizyjną Rady
Miejskiej. To właśnie na sesji 29 czerwca
Rada Miejska wystąpiła z wnioskiem o
udzielenie burmistrzowi absolutorium.
Budżet wykonany
Radni nie mieli wątpliwości, że należy udzielić absolutorium z tytułu wykonania budżet
za 2017 rok. Przyjęli uchwałę jednogłośnie. Radni wyrazili swoją aprobatę dla współpracy z burmistrzem oraz
pogratulowali podejmowanych działań.
Burmistrz zaś podziękował za współpracę
oraz zapowiedział dalsze działania. Mówił, że fakt, iż wszyscy radni głosowali za
udzieleniem absolutorium jest dla niego
i pracowników ważny, bo w ten sposób
wszyscy mogą się czuć docenieni.

2017 – rokiem dofinansowań i inwestycji
2017 rok był dla Gminy Miasto Raciąż czasem wytężonej pracy nad inwestycjami. Skalę inwestycji oraz rozmachu z
jakim przyszło się zmierzyć obrazuje wysokość budżetu – na początku kadencji
Burmistrza Miasta Raciąża budżet miejski wynosił blisko 16 mln złotych w roku
2017r. budżet miasta wynosił blisko 30
mln zł.
W minionym roku rozpoczęto prace
nad największą w historii miasta inwestycją – rozbudową kanalizacji oraz modernizacją oczyszczalni i stacji uzdatniania
wody. Jest to największa inwestycja w
historii miasta. Pozwala ona wprowadzić
miast o XXI wiek – dotychczas znaczna
część miasta w tym jego centrum nie
posiadało kanalizacji. Na oczyszczalnie
ścieków zostały nałożone kary, a miasto zostało zobowiązane do wykonania
modernizacji. Przeprowadzone prace
pozwolą mieszkańcom naszego miasta
spokojnie, ponieważ ścieki z domostw
będą właściwie odprowadzane, a do
mieszkańców będzie dostarczana dobrze
oczyszczona woda.
Pozyskano znaczne dofinansowania na realizację projektu dotyczącego
termomodernizacji budynków użytecz-

ności publicznej, co umożliwi zwiększenie efektywności cieplnej 7 budynków miejskich (MCKSiR, Szkoły
Podstawowej, Przedszkola Miejskiego,
OSP, Hali Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz budynku, w którym znajduje
się MOPS i biblioteka). Przeprowadzone prace pozwolą w przyszłości generować znaczne oszczędności na rachunkach energetycznych. Projekt zakłada
wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii – poprzez montaż paneli fotowoltaicznych.
Gmina Miasto Raciąż pozyskała także dofinansowanie na realizację projektu
mającego na celu wprowadzenie platformy e- Urząd. Korzyścią płynącą z realizacji tego projektu będzie nieograniczony i
całodobowy dostęp do urzędu przez internet. Mieszkańcy naszego miasta będą
mogli w przyjazny sposób załatwić sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu.
Znaczne zmiany zajdą także w zakresie kultury. Udało nam się pozyskać
znaczące dofinansowanie na jej rozwój.
Projekt zakłada dokończenie przeprowadzenie remontów a także zakup sprzętu i
utworzenie nowoczesnych pracowni specjalistycznych m.in. garncarskiej, dziennikarsko – fotograficznej, internetowego

i podstawowe kompetencje naukowo
– techniczne, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia rozwijające
kompetencje społeczne i obywatelskie
oraz zajęcia rozwijające inicjatywność
i przedsiębiorczość. Prowadzone będą
również zajęcia z psychologiem.
Ponadto projekt zakłada zapewnienie uczniom ciepłych posiłków. W ramach projektu zorganizowany zostanie
także wyjazd uczniów wraz z rodzicami
na wycieczkę do Warszawy. Co więcej,

świetlica wyposażona zostanie w stoliki,
krzesła, regały oraz dywan. Zakupione
zostaną gry planszowe, puzzle i klocki
tematyczne. Ponadto, w ramach projektu, zakupione zostaną 3 laptopy.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu pozytywnie wpłynie na podopiecznych świetlicy, a czas w niej
spędzony umożliwi dzieciom rozwój
osobisty oraz ułatwi codzienne działania szkolne.

Raciąż i gmina Baboszewo. Wspólny
głos władz oraz mieszkańców stał się
bardzo ważnym atutem, ponieważ pojawiła się obietnica utworzenia placówki w naszym mieście.

nie na prowadzenie placówki, jednak
jak oszacował płoński szpital kwota ta
będzie niewystarczająca. Jednak pomoc
swą zaoferowało Miasto Raciąż, które
zapewni kwotę 5 tys. zł miesięcznie na
prowadzenie placówki oraz pomoże w
transporcie lekarza do pacjentów. Swe
wsparcie zadeklarowała również gmina
Raciąż, która także ma zapewnić kwotę
5 tys. zł miesięcznie na działania nocnej
pomocy lekarskiej. Czekamy na deklarację Powiatu Płońskiego w sprawie dofinansowania placówki.
Mamy nadzieję, że udręka mieszkańców dojeżdżających do placówki
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej
do Płońska zakończy się tuż po wakacjach. A wprowadzone rozwiązanie
znacznie ułatwi funkcjonowanie. Jest
ogromna szansa i wola utworzenia nocnej i świątecznej przychodni w Raciążu.

Miasto wesprze działania
W sprawie utworzenia placówki
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Raciążu odbyło się w czerwcu
wspólne spotkanie burmistrza Mariusza Godlewskiego, wójta Ryszarda Giszczaka oraz członka zarządu powiatu
Elżbiety Grodkiewicz z dyrektorem
szpitala płońskiego Pawłem Obermayerem. Jeżeli wszystko zostanie doprowadzone do końca, to kontrakt z NFZ
będzie obowiązywał od 1 września
2018 roku. Od tego czasu mieszkańcy Raciąża i okolic w pilnych kwestiach nie będą musieli udawać się do
Płońska. Narodowy Fundusz Zdrowia
przewidział kwotę 51 tys. zł miesięczradia a także Pracowni Dokumentacji
Dziejów Raciąża i Okolic.
Koniec roku zaś był podyktowany
walką z pogodą przy remontach ulic,
na które udało się pozyskać środki zewnętrzne. Dzięki środkom pozyskanym
w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa udało się przeprowadzić
prace remontowe na części zniszczonych
dróg. Przeprowadzono prace na ulicy Słonecznej, Cichej, Piłsudskiego, Zielonej,
Hankiewicza i Ogrodowej – gdzie wykonano chodniki, krawężniki i oznaczenia,
wyfrezowano i położono nawierzchnię
na ulicy Błonie oraz wyfrezowano część
ulicy Nadrzecznej. Na resztę działań nie
pozwoliła pogoda i krótki czas, jaki miasto miało na realizację zadania.
Za działania w 2017 roku zostaliśmy
docenieni i udało się uzyskać tytuł „Lidera Zmian. Samorząd 2017”, było to ważne wyróżnienie również dlatego, że został
doceniony trud i praca jaką wykonaliśmy.
Wiele działań
Poza przeprowadzonymi działaniami
inwestycyjnymi przeprowadzone zostały
remonty w lokalach należących do zasobów miasta. Miasto pozyskało pozwolenie na budowę budynków komunalnych
na ulicy Akacjowej. Wprowadzono także
liczne zmiany organizacyjne w Urzędzie
Miejskim w Raciążu, by ułatwić korzystanie z niego naszym mieszkańcom –
stanowiska, najczęściej oblegane przez

UM RACIĄŻ

UM RACIĄŻ

mieszkańców zostały przeniesione na parter budynku. Także, w celu poprawienia
komfortu mieszkańców, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej został przeniesiony
do centrum miasta. W odpowiedzi na
potrzeby mieszkańców wzbogacono ofertę kulturalną i sportową, tak by zarówno
młodzież, jak i seniorzy mogli znaleźć
interesujące ich zajęcie. Ponadto miasto
wspierało organizacje samorządowe i ich
działania.
Miniony rok był rokiem szczególnym, ponieważ pozyskano dofinansowania na niespotykaną dotąd skale. Ponadto
wprowadzono nowe rozwiązania i rozpoczęto realizację wielu inwestycji.
Dobre założenia na przyszłość
Zrealizowanych działań było wiele,
jednak to właśnie obecny rok i kolejne
będzie czasem wielu zmian i nadrabianiem wieloletnich zaległości. Realizowany jest projekt dotyczący kanalizacji
i platformy e- urząd, rozpoczynają się
prace na plac rekreacyjno – sportowy
przy Osiedlu Jana Pawła II, organizujemy
przetargi w celu wyłonienia wykonawcy
na realizację projektu dot. termomodernizacji. Na bieżąco działamy także w
kwestii dróg. Ten rok, tak jak i poprzednie jest czasem wytężonej pracy dla nas
wszystkich. Jednak korzyści będzie wiele,
a przede wszystkim uda się z nich skorzystać nam wszystkim.
UM RACIĄŻ
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Baboszewo wita lato tańcem i śpiewem

Baboszewianie powitali lato z Haliną Frąckowiak i JORRGUSEM

W sobotę 16 czerwca po raz trzynasty
odbył się w Baboszewie festyn z okazji Powitania Lata. Organizatorami
imprezy są Gmina Baboszewo oraz
Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno
Turystyczne „SET” w Baboszewie, które
Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystycznego „SET” w Baboszewie
działa od 2004 roku dzięki zaangażowaniu społecznemu wielu osób.

Strefa Aktywnego Dziecka, fotobudka, balon na uwięzi i inne atrakcje
Organizatorzy zapewnili uczestnikom imprezy moc atrakcji. Wszystkie
dzieci małe i duże mogły korzystać
bezpłatnie ze strefy Aktywnego Dziecka. Już od godziny 12.00 czekały na
nich zjeżdżalnie, rakieta, łódki na wodzie, trampoliny, baseny z kulkami
oraz Pani Marta Michalak w strefie
sportowej. Ci, którzy razem z organizatorami świętowali Powitanie Lata
mogli uwiecznić rodzinne spotkania na
zdjęciach wykonywanych w Fotobudce. Wszyscy, którzy chcieli zobaczyć
Baboszewo z lotu ptaka, mogli skorzystać z lotu BALONEM NA UWIĘZI.
Korzystanie z tej atrakcji było również
bezpłatne. Spragnieni mogli skorzystać
z kawiarenek plenerowych.
Imprezę uświetniały występy
uczniów
Zgodnie z programem imprezy, od
godziny 16.30 na scenie występowali uczniowie ze szkół z terenu Gminy
Baboszewo. Jako pierwsi powitały lato
dzieci z oddziału przedszkolnego w Baboszewie, które pod opieką Pani Ewy
Kępczyńskiej zaprezentowały swoje
zdolności taneczne do utworów: Trojak, Szot, Koziorajka i Papaya. Następnie zaprezentowali się uczniowie SP w
Baboszewie, którzy pod opieką Pani
Iwony Witulskiej przygotowali skecz
pt. „U Lekarza”. Piosenką na kolorowe
lato powitały lato w Baboszewie dzieci z oddziału przedszkolnego w SP w
Sarbiewie. Występ przygotowały pod
opieką Pań: Agnieszki Szymańczyk i
Wiesławy Banasiewicz. Ich starsi koledzy ze szkoły, przygotowali pod opieką
Pań Moniki Szczytniewskiej i Doroty
Chojeckiej skecz kabaretowy . Skecze
wprowadziły publiczność w zabawny nastrój. Kolejną atrakcją dnia był
występ zespołu FOOT LOOSE pod
opieką Pani Elżbiety Gołdon – anglistki ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie. Zespół zaprezentował dwie pio-

senki w języku angielskim: Sunshine
Reggae oraz ABRACADABRA. Delegat Unijny to tytuł skeczu kabaretowego, który zaprezentowali uczniowie

SP w Polesiu. Uczniom towarzyszyła
Pani Kamila Żuchowska – ich nauczyciel. Na scenie pięknie zaprezentował
się również zespół „Wesołe Nutki”.
Zespół działa w Szkole Podstawowej
im . Józefa Wybickiego w Baboszewie
i jest prowadzony pod kierunkiem pani
Anny Ładnej. Został on założony w
ramach zajęć z kółka muzycznego w
2016 roku. Do zespołu należy dwanaścioro dzieci z klasy IIIB, które rozwijają swoje umiejętności muzyczne przy
akompaniamencie pianina pani Anny
Ładnej. Dzieci grają na dzwonkach
chromatycznych, trąbce, saksofonie,

gitarze i różnych instrumentach perkusyjnych. Zespół nagrał już dwie płyty
w profesjonalnym Studiu Nagrań w
Płońsku. Zespół zaprezentował się w
śpiewie i tańcu. Po występie dzieci wraz
z swoją Panią zaprosiły na scenę Pana
Wójta, któremu złożyły podziękowania
za wspieranie ich inicjatyw i w dowód
wdzięczności wręczyły najnowszą płytę
zespołu.
Występ laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Tańca „Polska
Niepodległa”
Tuż przed 18.00 rozpoczęły się występy laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Tańca „Polska Niepodległa”, który odbył się w Baboszewie 1
maja br. a jego pomysłodawcą był Pan
Piotr Lipiński – Koordynator Sportu.
Na scenie wystąpili:
Wiktoria Zajączkowska, uczennica
Szkoły Podstawowej im. Ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, która podczas
festiwalu wyśpiewała 1 miejsce w kategorii 9-12 lat
Zespół Wesołe Nutki, który zdobył
II miejsce w kategorii zespoły podczas
festiwalu
Adam Gruda, uczeń Szkoły Podstawowej w Dzierzążni, laureat I miejsca w kategorii 12-15 lat
Zuzanna Rapusta, laureatka II
miejsca w I Ogólnopolskim Festiwalu
Pieśni i Tańca „Polska Niepodległa” w
kategorii 12-15 lat
Karolina Wiśniewska, uczennica

Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku, laureatka III miejsca w kategorii 12-15 lat
Filip Melzacki, występ laureata II
miejsca w kategorii 16-21 lat
Alicja Krajewska, występ laureatki
III miejsca w kategorii 16-21 lat .
Delegacja z miasta partnerskiego
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Kowel
W 2016 roku został podpisany
list intencyjny pomiędzy Gminą Baboszewo i Miastem Kovel z Ukrainy,
który był konsekwencją zainteresowania przez władze Kowla zawiązaniem
stosunków przyjacielskich z Gminą
Baboszewo i jednocześnie jest wyrazem starań wspierania już istniejących
form kontaktów na płaszczyźnie gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej.
Delegacja z miasta partnerskiego w
odpowiedzi na zaproszenie Wójta
Gminy Baboszewo zaszczyciła swoją
obecnością podczas Powitania Lata w
Baboszewie. Z tej okazji Wójt Gminy
Tomasz Sobecki wręczył delegatom pamiątkowe zdjęcia przedstawiające miejsca z Gminy Baboszewo.
Karol Kownacki promuje Gminę
Baboszewo
Podczas Powitania Lata swoją
obecnością zaszczycił również pochodzący z Baboszewa, Podwójny Mistrz
Europy i Mistrz Polski w kulturystyce,
Karol Kownacki.
Wójt Gminy Tomasz Sobecki wręczył Mistrzowi umowę o współpracy.
Karol Kownacki będzie promował
Gminę Baboszewo w Polsce i na świecie podczas różnych występów. Wójt
przekazał Karolowi Kownackiemu koszulki z herbem Gminy Baboszewo, a
ten zaprezentował swoje umiejętności.
Wójt podziękował osobom wspierającym Gminę Baboszewo.
Konkurs piosenek „Twoja Twarz
Brzmi Znajomo”
Tuż po 19.00 na scenie wystąpili
uczestnicy konkursu piosenek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Każdy z

uczestników zaśpiewał 1 piosenkę
znanego piosenkarza.
Wykonawcy
wcielili się w swoich idoli muzycznych
i wykonali ich największe przeboje.
Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne „SET” przygotowało
dla zwycięzców konkursu atrakcyjne
nagrody: za I miejsce – nagroda pieniężna 600 zł, za II miejsce – 400 zł
i III miejsce 300 zł. Prezentacje utworów oceniało jury, w składzie: Pani
Monika Witkowska – Dyrektor SP w
Sarbiewie, Pani Iwona Witulska – nauczyciel SP Baboszewo, Pani Elżbieta
Burzykowska – nauczyciel SP Baboszewo, Pan Wiesław Kupniewski – Prezes
Stowarzyszenia Sportowo –Ekologiczno Turystycznego SET i dyrektor SP w
Polesiu oraz Pan Bogdan Kołedziejczyk
– Dyrektor Grupy Zdrowie.
Na scenie podziwiać można było:
Aleksandrę Sienkiewicz, która
wcieliła się w Michała Szpaka z piosenką COLOR OF YOUR LIFE,
Amelię Wiechowską uczennicę klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Baboszewie. Amelia zaprezentuje Państwu
MELUZYNĘ – historię podwodnej
miłości Małgorzaty Ostrowskiej,
Filipa Melzackiego, który wcielił
się w Michała Bajora z piosenką „Nie
Chcę więcej”. Fili jest uczniem I klasy Liceum Ogólnokształcącego im.
H. Sienkiewicza w Płońsku. Oprócz
śpiewu interesuje go historia, literatura
i jak każdego nastolatka gry komputerowe,
Julię Szelugę – uczennicę klasy
czwartej Szkoły Podstawowej w Baboszewie. Julia wcieliła się w Sylwię
Grzeszczak i zaprezentowała Karuzelę.
Pasją Julii jest śpiew. Julia jest weteran-

ką konkursów wokalnych
Alicję Krajewską, która wcieliła się
w Catterfeld w utworze Pendel.
Jury po burzliwych naradach I
miejsce przyznało Filipowi Melzackiemu, II-gie Julii Szeludze, a III-cie Amelii Wiechowskiej.
Koncert Haliny Frąckowiak z zespołem
O godzinie 20.00 publiczność
zgromadzona na imprezie podziwiała
występ Haliny Frąckowiak z zespołem.
Gwiazda od lat zachwyca publiczność
podczas występów w Polsce i za granicą. Zaprezentowała najbardziej znane
utwory, jak: „Papierowy księżyc” , „Serca Gwiazd”, „Mały Elf ”, „Napisz proszę” czy „Pogoda dla bogaczy”.
Zespół Woow
O godzinie 21.30 mieszkańcy
Gminy Baboszewo i okolic bawili się
przy muzyce zespołu WooW w składzie Adam Krzywnicki oraz Paweł
Kacprzak. Zespół powstał we wrześniu
2016 roku ale tak na prawdę w progi
Disco Polo zaczął wchodzić w styczniu
2017 roku. Hitem zespołu jest utwór
pt. "To właśnie Ona". Lider zespołu
Adam Krzywnicki był uczestnikiem
Programu telewizyjnego Disco Star.
Jerzy Szuj z formacji JORRGUS
porwał publiczność do świetnej zabawy
Formacja JORRGUS to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzyczno-rozrywkowej, zdobywcy wielu
nagród na Ogólnopolskich Festiwalach
Muzyki Disco Polo & Dance. O popularności wśród fanów świadczą milionowe oglądalności teledysków zespołu
na kanale YouTube. Skład formacji to:
Jerzy Szuj (pseudonim „JORRGUS”)
– lider i wokalista oraz trzy utalentowane tancerki z bogatym dorobkiem
artystycznym: Monika, Kasia i Wiola.
Hitem zespołu jest utwór „Będziesz
moja na zawsze” czy „Niebezpieczna”.
Publiczność, korzystając z pięknej
pogody, bawiła się do późnych godzin
nocnych, korzystając z bogatej oferty
zapewnionych atrakcji.
BEATA WIECHOWSKA
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PODZIĘKOWANIE
Wójt Gminy Baboszewo oraz Stowarzyszenia Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne
dziękują za życzliwość, pomoc i wsparcie działań na rzecz Gminy Baboszewo:
1. Panu Markowi Hondrze i Panu Pawłowi Hondrze - właścicielom firmy FABA S.A.,
2. Panu Leonowi Kalińskiemu i Panu Krzysztofowi Kalińskiemu - właścicielom
firmy CHEMNAFT,
3. Panu Grzegorzowi Pawlakowi, właścicielowi firmy Pawrol,
4. Panu Zygmuntowi Kanigowskiemu, właścicielowi firmy KametAkes,
5. Pani Annie Seweryniak – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Płońsku – Oddział
w Baboszewie
6. Panu Tomaszowi Józwiakowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płońsk
7. Panu Arkadiuszowi Chmielińskiemu – założycielowi i właścicielowi GRUPY
ZDROWIE oraz Bogdanowi Kołodziejczykowi – Dyrektorowi GRUPY ZDROWIE
8. Panu Jackowi Małeckiemu, właścicielowi firmy MYKEN,
9. Panu Waldemarowi Jędraszczakowi, właścicielowi firmy RAWI KRUSZ
10.Pani Alicji Dobaczewskiej – właścicielce Przedsiębiorstwa Handlowo
Usługowego GREGOR,
11.Panom Janowi i Romanowi Rusin- właścicielom Firmy Ferm-Pasz
12.Panu Jerzemu Nowak, właścicielowi firmy KASTA,
13.Panu Andrzejowi Lipińskiemu – właścicielowi firmy LUPA
14.Pani Weronice Kocieńskiej– właścicielce firmy KORAGRO,
15.Panu Adamowi Nowakowskiemu, właścicielowi firmy WAPNOPOL
16.Płońskiemu Towarzystwu Siatkówki i Pani Marcie Michalak za organizację dla
naszych najmłodszych uczestników strefy zabaw sportowych.
17.

Dyrektorom Szkół oraz Nauczycielom, Uczniom i Ich Rodzicom za aktywne
włączenie się w przygotowanie programu Powitania Lata w Baboszewie.

Raciąż – informacje urzędowe
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Prace dotyczące Platformy E – urząd nabierają tempa

E – urząd coraz bliżej
W ramach projektu pn. „Platforma
e-urząd w Raciążu” Gmina Miasto Raciąż otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 800 tys. zł. Łączna kwota na
realizację projektu to blisko milion złotych. W czerwcu prace nad realizacją

projektów rozpoczęły się pełną parą.
Już wkrótce ze zmian skorzystać będą
mogli nasi mieszkańcy.
Z pozyskanych w ramach projektu
środków sfinansowany zostanie system

e-urząd oraz informatyzacja urzędu
wraz z zakupem serwerów, komputerów i utworzeniem sieci. Wszystko
po to, by ułatwić życie mieszkańcom,
którzy bez wychodzenia z domu będą
mogli załatwić sprawy w Urzędzie

Burmistrz Miasta Raciąż pozyskał dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Tablica interaktywna dla szkoły
Burmistrz Miasta Raciąż pozyskał dofinansowanie w ramach rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno – komunikacyjnych –
„Aktywna tablica”. Dofinansowanie w
kwocie 14 tysięcy zł pozwoli na zakup
interaktywnej tablicy, z której korzystać będą mogli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu.
Projekt zakłada realizację dodatkowych działań:
- nauczyciel z raciąskiej szkoły
uczestniczył w konferencji i szkoleniu z
zakresu stosowania tablicy interaktywnej w nauczaniu,
- zobowiązani byliśmy także do
udziału w spotkaniach organizowa-

nych w ramach międzyszkolnych sieci
współpracy nauczycieli,
- projekt zakłada także zorganizowanie w szkole – w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy
nauczycieli – lekcji otwartych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w
nauczaniu
- zobowiązano nas także do dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami
przez udostępnianie w międzyszkolnej
sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy
zajęć edukacyjnych z wykorzystanie
tablicy interaktywnej, przykładów dobrych praktyk.
Korzyści dla społeczności szkolnej
Tablice interaktywne przynoszą
wiele korzyści dla szkół. Pozwalają
zwiększyć atrakcyjność i efektyw-

ność zajęć. Poprzez interaktywne
ćwiczenia i inne narzędzia dydaktyki cyfrowej wzbogacają znacznie
prowadzone lekcje, a ponadto angażują i przykuwają uwagę uczniów.
Co więcej zwiększają koncentrację
cyfrowego pokolenia oraz sprawność nauczycieli w posługiwaniu
się sprzętem. Usprawniają pracę
nauczyciela i zapewniają szybki dostęp do pożądanych i przydatnych
na zajęciach treści. To już kolejna
tablica interaktywna, na którą udało się pozyskać środki. Od 2014r.
zaczęto dbać o wspieranie edukacji
i możliwości kształcenia poprzez
zakup
nowoczesnego
sprzętu,
który jest wykorzystywany w codziennych zajęciach w raciąskiej
szkole. Zakupione zostały 4 tablice
interaktywne (ta na którą udało się

Wydłużony termin składania prac w konkursie „Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz”

Do konkursu zapraszamy
Urząd Miejski w Raciążu wraz z REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. zapraszają do udziału w Konkursie „Pokaż
jak segregujesz i środowisko ratujesz”.
Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z
terenu Miasta Raciąż. Termin składania
prac konkursowych został wydłużony,
prace można zatem składać aż do 31
października 2018r. Zapraszamy do
udziału.
Celem konkursu jest propagowanie postaw i zachowań proekologicznych mających na celu zmniejszenie
ilości wytwarzanych odpadów, wyrobienie nawyku u dzieci, młodzieży i
dorosłych z zakresu prawidłowej segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, tworzenie przydomowych
kompostowników oraz kształtowanie
odpowiedzialności za stan środowiska
naturalnego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.

ogłoszenie

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

Wysyłka prac
Prace konkursowe należy złożyć do
Biura REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, 09210 Drobin w godzinach 700 – 1500
lub Urzędu Miejskiego w Raciążu, Pl.

Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż w godzinach 730 – 1530. Prace
można również przesłać za pośrednictwem poczty na powyższe adresy z dopiskiem konkurs „Pokaż jak segregujesz
i środowisko ratujesz”. Prace należy
składać do 31 października 2018r.
Cenne nagrody
W konkursie przewidziane są indywidualne nagrody za zajęcie I, II i
III miejsca w dwóch kategoriach tj.:
I kategoria – uczestnicy wykonujący
plakat oraz II kategoria – uczestnicy
wykonujący fotoreportaż. Przewidziane są następujące nagrody w obu kategoriach: I miejsce – Tablet, II miejsce
– Odtwarzacz mp3, III miejsce –Stojak
do segregacji odpadów.
Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu do dnia 30.11.2018
r. Dokładny regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.
miastoraciaz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Raciążu, gdzie zapraszamy także po szczegółowe informacje.
UM RACIĄŻ

Miejskim w Raciążu oraz jednostkach
podległych.
Prace przygotowawcze
W czerwcu rozpoczęły się prace przygotowujące Urząd Miejski w
Raciążu do wprowadzenia platformy
E- urząd. Prowadzone były prace polegające na wykonaniu sieci dedykowanego zasilania oraz budowie sieci komputerowej wraz z testami i pomiarami.
Podobne prace wykonywane są także w
innych jednostkach w naszym mieście
tj. Przedszkolu Miejskim czy MOPS –

ie. W Urzędzie Miejskim trwają także
prace przygotowujące pomieszczenie,
w którym znajdował się będzie serwer.
Wkrótce przekazany zostanie nowy
sprzęt, a następnie wdrażana zostanie
platforma E – urząd oraz szkoleni będą
pracownicy. Mamy nadzieję, że prace będą prowadzone sprawnie, a nasi
mieszkańcy już w najbliższym czasie
będą mogli załatwiać sprawy urzędowe
bez wychodzenia z domu.

właśnie pozyskać środki będzie piątą – przyp. red.), 2 monitory interaktywne, 3 rzutniki i ekrany, które
połączone z internetem.
Mamy nadzieję, że dzięki nowemu sprzętowi uczniowie na-

szej szkoły z większym zapałem
będą uczestniczyli w zajęciach i
korzystali z nowych pomocy dydaktycznych.

UM RACIĄŻ

UM RACIĄŻ

Raciąskie stowarzyszenie z grantem na 10 tys. zł

Kolejne dofinansowanie pozyskane!

Wiele organizacji pozarządowych działających w Raciążu przy wsparciu Gminy
Miasto Raciąż składało w ostatnim czasie wnioski o dofinansowania. Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu pozyskało
dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł na swoją działalność.

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło wniosek o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wniosek został złożony do Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze. Na
działalność stowarzyszenia udało się pozyskać 10 tys. zł. Projekt zakłada kupno
materiałów do rękodzielnictwa, prowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla
mieszkańców miasta, zakup sprzętu wystawienniczego oraz publikację dotyczącą
działalności stowarzyszenia. Pozyskane środki pomogą w rozwoju niedawno powstałemu stowarzyszeniu ora umożliwią promocję działalności na szerszą skalę.
RED.

Raciąż – aktualności
Uniwersytet Trzeciego Wieku już w Raciążu

Seniorów serdecznie zapraszamy!
W Raciążu będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku
dla naszych seniorów.
Stowarzyszenie Seniorów
Emerytów i Rencistów w
Raciążu przy współpracy
z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz
Gminą Miasto Raciąż złożyło wniosek na dofinansowanie realizacji projektu i pozyskało ponad 35
tysięcy złotych.
W lutym 2018
wniosek został złożony
do Zarządu Województwa Mazowieckiego w
ramach programu pod
nazwą „Działalność na
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”. Na realizację
przedsięwzięcia udało się pozyskać
niebagatelną
kwotę
dofinansowania w wysokości ponad 35 tys. zł. Gmina
Miasto Raciąż zapewniła beneficjentowi wkład własny na jego realizację.
Ponadto MCKSiR – jako partner
- wsparł stowarzyszenie zapewniając
wkład rzeczowy i osobowy projektu.

Pani Dorota Rosińska z Krajkowa, członkini Klubu "BabyRobią", rękodzielniczka, malarka. Dusza artystyczna, której
największą pasją oprócz tworzenia
pluszaków i robienia na drutach jest
malarstwo. Maluje od zawsze, a talent
wymodliła jej prababcia.

Szeroka gama zajęć i aktywności
Realizacja projektu zakłada liczne
działania dla seniorów. Organizację
warsztatów (m.in. komputerowych,
kulinarnych, wokalnych, ruchowo
– rekreacyjnych, rękodzielniczych,
teatralnych) i wykładów ogólnoroz-

wojowych (m.in. dotyczących
finansów,
bezpieczeństwa,
psychologii, zdrowego żywienia). Co więcej w ramach projektu dla Raciąskich seniorów
zapewnione będą wyjazdy
krajoznawcze oraz spotkania
integracyjne. Na zakończenie projektu planowane jest
uroczyste zakończenie roku
szkolnego z wręczeniem dyplomów uczestnikom zajęć na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku wraz z podsumowaniem
jego dokonań i prezentacją
osiągnięć.
Umowy podpisane
25 czerwca 2018r. przedstawiciele
Stowarzyszenia
Seniorów Emerytów i Rencistów w Raciążu – Prezes Stefan Modrzejewski i
Wiceprezes Eugenia
Giżyńska - podpisali umowę w Mazowieckim
Centrum
Polityki Społecznej
podpisało umowę na
realizację projektu pn.
„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Raciążu.
Stowarzyszenie Seniorów,
Emerytów i Rencistów złożyło do Gminy Miasto Raciąż
wniosek w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób
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w wieku emerytalnym. Wniosek opiewał na kwotę 9 500,00 zł, która stanowić będzie wkład własny do projektu
złożonego do Zarządu Województwa
Mazowieckiego. Umowę na realizację

zadania również podpisano 25
czerwca 2018r.
Zróżnicowana oferta ma na
celu zaspokojenie potrzeb jak
największej grupy seniorów, a
także zachęcenie ich do większej
aktywności. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach
Uniwersytetu to nie tylko okazja
do zgłębiania wiedzy i spędzania
wolnego czasu, ale także do integracji społecznej. Zachęcamy
wszystkich seniorów do udziału
w projekcie!
PAULINA ADAMIAK

Malarstwo - największa pasja

W świecie obrazów
Pani Dorota pasję do rękodzieła
odkryła w sobie w dzieciństwie. Pochodzi z rodziny, w której prawie każdy
posiada talent artystyczny.
- Lubiłam malować od dziecka. W
naszej rodzinie, jak głosi legenda, prababcia modliła się jedynie o to, żeby
dzieci miały talent. I rzeczywiście jej
modlitwy zostały wysłuchane. Każdy z naszej rodziny posiada zdolności
plastyczne, tylko niektórzy ich nie rozwijają. W mojej rodzinie nie tylko ja
maluję. Moja ciocia malowała martwą
naturę, głównie drzewa, sosny, pejzaże.
Mamy też siostrę, która mieszka w Łodzi i jest współczesną malarką, abstrakcjonistką.
Pani Dorota przez pewien czas zrezygnowała z malowania obrazów. Był
to okres kiedy założyła rodzinę i zajęła
się wychowaniem dzieci. Wówczas zajmowała się inną formą rękodzieła, szyciem i robieniem na drutach. Były to
głównie ubranka dla dzieci, sukienki,
sweterki, spodnie.
- Teraz jednak skupiam się na malowaniu. Najczęściej w zimie. Na wiosnę i na jesieni poświęcam się innej
swojej pasji, ogrodnictwu. Lubię kwiaty. Fotografuję je i później uwieczniam
na swoich obrazach - dodaje.

Proces twórczy, inspiracje
W swoim dorobku pani Dorota
posiada kilkadziesiąt obrazów. - Kiedyś malowałam farbami olejnymi, ale
przeszkadzał mi ich zapach i zapach
rozpuszczalnika, czyli terpentyny. Teraz
przeważnie maluję w akrylu. Pasuje to
do mojego stylu. Moje malarstwo jest
bardziej realistyczne. Inspiruję się malarstwem Dalego, impresjonizmem,
ale najbardziej jednak lubię realizm. W
tym stylu malarskim czuję się najlepiej.
Pomysły pojawiają się głównie z natury,
ale także z internetu - wyjaśnia.
Jeden obraz powstaje przez kilka
dni, malując go po parę godzin. - Wiadomo obraz o dużych wymiarach powstaje dłużej. Poza tym trzeba robić
przerwę żeby dać odpocząć ręce. Ważne
jest też tzw. świeże spojrzenie na obraz, które pozwala nanieść poprawki i
wykończyć pracę. Farby olejne ładnie
się ze sobą komponują, ale za to długo
schną. Natomiast akrylowe schną szybko, więc i obraz powstaje dużo szybciej,
dlatego ja używam akrylów - wyjaśnia
artystka.
Rękodzielniczka uważa, że każdy
z odrobiną talentu mógłby spróbować
swoich sił w malarstwie. - Poprzez odpowiednie pokazanie dziecku w jaki
sposób można wyjść od prostych figur

do bardziej zaawansowanych rysunków
można się nauczyć rysowania. Jednak
sam talent to za mało, żeby osiągnąć
sukces. Trzeba poświęcić na malowanie, dużo czasu i dużo pracy, żeby
wyrabiać się i nabierać doświadczenia,
dojrzałości artystycznej - radzi malarka.
Plany na przyszłość
Ostatnio artystka zainteresowała
się techniką malarską, która powstała
dwa lata temu, o anglojęzycznej nazwie
Pouring. - Jest to technika malarska
polegająca na wylewaniu farb na podkłady malarskie, tworząc w ten sposób
barwne, przenikające się abstrakcyjne
wzory. Świetnie się sprawdzają w tej
technice właśnie farby akrylowe, płynne. Powstają bardzo ciekawe obrazy.
W najbliższej przyszłości chciałabym
stworzyć coś własnie tą techniką. Można mieszać różne substancje, w różnych

proporacjach z akrylem - opowiada
pani Dorota.
Członkostwo w klubie "BabyRobią" dało pani Dorocie możliwość
zaprezentowania się oraz tego, co tworzy. - Od czasu, kiedy dołączyłam do
Klubu "BabyRobią" mam możliwość
pokaznia wszystkiego co tworzę, czyli
przede wszystkim obrazy, zabawki (pluszaki) robione na drutach. Biorę udział
w jarmarkach, kiermaszach, a ostatnio
również w plenerach malarskich. Mam
możliwość zaprezentowania swoich prac
szerszemu gronu odbiorców, wymienienia doświadczeń - dodaje na koniec.
Pani Dorota Rosińska jest przykładem tego, że pasja, w tym przypadku
malarstwo, może nam przynieść dużo
satysfakcji i zadowolenia z życia, jak
również może być przyjemnym sposobem na wypełnienie czasu wolnego.
MARIANNA GÓRALSKA
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85-lecie OSP w Draminie

Świętowali w Draminie
W niedzielę, 24 czerwca br. w
Draminie świętowano jubileusz 85 –
lecia jednostki OSP w Draminie oraz
Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość
rozpoczęła się przemarszem strażaków
z jednostek OSP z terenu Gminy Baboszewo. Następnie została odprawiona msza święta przez ks. kapelana Jana
Piotrowskiego – proboszcza parafii
Gralewo, którą koncelebrował ks. Zbigniew Kluba – proboszcz parafii Krajkowo. Homilia wygłoszona przez ks.
Piotrowskiego nawiązywała do100-tnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Powitanie gości
Po mszy św. Prezes Zarządu Gminnego ZOSP-RP Antoni Gierkowski
powitał zaproszonych gości. Wśród
nich byli: Antoni Czapski – były Komendant PSP w Płońsku, Dariusz
Brzeziński – z-ca Komendanta PSP w
Płońsku, Jan Mączewski – Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego,
Paweł Obermayer – Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, Tomasz
Sobecki – Wójt Gminy Baboszewo,
Wiesław Kupniewski – Dyrektor SP w

Polesiu, Sławomir Goszczycki – Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo,
Jerzy Wiśniewski – Radny Gminy Baboszewo, Prezesi i Naczelnicy jednostek
OSP z terenu Gminy Baboszewo.
Rys historyczny OSP Dramin i prelekcja dyr.
Wiesława Kupniewskiego
Prezes OSP Dramin - Witold Marchlewski – przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP w Draminie, a
Wiesław Kupniewski – historyk, Dyrektor SP w Polesiu, wygłosił prelekcję
na temat „Odrodzenie II Rzeczypospolitej w 1918r.”
Wręczenie odznaczeń
Srebrnym medalem za zasługi dla
pożarnictwa został odznaczony Dominik Krupieński (OSP Baboszewo),
natomiast brązowym – Ryszard Wojciechowski i Marek Borowski (OSP
Dziektarzewo). Odznaką „Wzorowy
Strażak” zostali odznaczeni: Przemysław Żebrowski , Paweł Mroziński,
Dominik Nowakowski, Hubert Jackowski, Mateusz Tomaszewski, Krzysz-

tof Piłat, Dawid Marszałek, Arkadiusz
Górski, Mateusz Adamiak. Medalem
honorowym i. Bolesława Chomicza
został odznaczony został Włodzimierz
Ostrowski, a pamiątkowym medalem
Pro Masovia – jednostka OSP Dramin.
Pamiątkowe statuetki otrzymali: Marszałek Adam Struzik, prezes OSP Dramin Witold Marchlewski oraz prezes
OSP Wola Folwark Tadeusz Felczak.
Za wysługę lat wyróżniono: Wacława Charzyńskiego – 70 lat, Tadeusza
Ziółkowskiego – 70 lat, Włodzimierza
Jackowskiego – 55 lat, Witolda Marchlewskiego - 50 lat, Ryszarda Sobolewskiego – 50 lat, Lecha Marchlewskiego – 50 lat, Jana Żebrowskiego
(pośmiertnie) – 50 lat, Włodzimierza
Ostrowskiego – 40 lat, Sławomira Cybulskiego – 35 lat, Piotra Charzyńskiego – 30 lat, Jerzego Wiśniewskiego –
30 lat, Pawła Dobrzyńskiego – 30 lat,
Jacka Dobrzyńskiego- 25 lat, Dariusza
Sobolewskiego – 20 lat, Łukasza Marchlewskiego – 20 lat, Stanisława Zalew-

skiego – 20 lat, Ryszarda Wojciechowskiego – 20 lat, Mariusza Piątek – 15
lat, Przemysława Żebrowskiego – 5 lat,
Pawła Mrozińskiego – 5 lat, Dominika Nowakowskiego – 5 lat, Mateusza
Adamiaka – 5 lat, Huberta Jackowskie-

go – 5 lat, Krzysztofa Najechalskiego
-5 lat, Mateusza Tomaszewskiego – 5
lat.Po wręczeniu odznaczeń zebrani na
uroczystości udali się na wspólny Strażacki obiad.
BEATA WIECHOWSKA
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25-lecie kapłaństwa ks. Rafała Michalaka – Proboszcza Parafii Dziektarzewo

V Piknik Patriotyczno – Rodzinny w Dziektarzewie
W Dziektarzewie 10 czerwca już po raz
piąty zorganizowano Piknik Patriotyczno – Rodzinny. Pomysłodawcami
pierwszego pikniku był ks. proboszcz
Rafał Michalak oraz parafianie Kościoła pw. Św. Katarzyny w Dziektarzewie,
natomiast Gmina Baboszewo jako
współorganizator pomaga przy pikniku
od czterech lat. Partnerami wydarzenia
są Szkoła Podstawowa w Polesiu i Miasto i Gmina Glinojeck.
Msza święta w intencji Powstańców
Styczniowych oraz Ojczyzny
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą odprawianą w intencji poległych
nieopodal Dziektarzewa Powstańców
Styczniowych oraz w intencji Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani w asyście motocyklistów z
Glinojecka, pocztów sztandarowych,
strażaków, grupy rekonstrukcyjnej z
Przasnysza, orkiestry dętej z Sochocina,
przemaszerowali na cmentarz, gdzie na
grobie powstańców odsłonięto tablicę z
imionami i nazwiskami poległych oraz
złożono kwiaty.
Dąb Niepodległości
Następnie w miejscu gdzie pierwotnie pochowano powstańców (naprzeciwko cmentarza, gdzie znajduje
się kurhan) zasadzono Dąb Niepodległości na pamiątkę dla przyszłych pokoleń setnej rocznicy niepodległości
Polski.
Piknik Patriotyczny
Potem, jak co roku przy kościele
rozpoczął się piknik. W organizację
pikniku aktywnie włączyli się dziektarzewscy parafianie, na których zawsze
można liczyć. Ksiądz proboszcz czuwał nad podziałem zadań, dzięki czemu wszyscy obecni na pikniku mogli
skorzystać z oferty gastronomicznej
(m.in. grill, grochówka, ciasta, lody,
podpiwek), muzycznej i tanecznej (zespół „Promenada”), jak również można
było zakupić losy na loterii fantowej,
które potem brały udział w losowaniu
nagród, takich jak: biurka dla dzieci,

tablet czy rower.
Jubileusz Proboszcza Parafii w
Dziektarzewie
Dodatkowo 10 czerwca ksiądz proboszcz Rafał Michalak obchodził jubileusz 25 lecia posługi kapłańskiej, w
związku z czym obecni odśpiewali głośne „Sto lat”, złożono księdzu życzenia
a jubilat częstował zebranych wspaniałym okolicznościowym tortem.
Liczne atrakcje i konkursy
Nie zapomniano również o najmłodszych, dla których przygotowano
kule wodne, dmuchane zjeżdżalnie, ale
największą atrakcją okazała się rozstawiona przez strażaków kurtyna wodna,
z której chętnie korzystano aby ochłodzić się w upalny dzień. Nie zabrakło
także licznych konkursów, które stały się już tradycją dziektarzewskich
pikników, takich jak: rzut beretem,
przeciąganie liny, czy rodzinny bieg w
workach. Jak zwykle zabawa w Dziektarzewie zakończyła się późnym wieczorem, przy wspólnym śpiewie pieśni
patriotycznych.
Kolejny piknik już za niespełna
rok. Ten tegoroczny na pewno można
zaliczyć do bardzo udanych.
WÓJT GMINY BABOSZEWO
TOMASZ SOBECKI
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Wieści z Biblioteki Publicznej w Raciążu

Aktywny czerwiec w bibliotece
nopolskiej akcji pod hasłem „RzeczpospoCzyta” brało udział 1875 bibliotek
w całym kraju.
Podczas raciąskiej „Nocy Bibliotek” można było wypożyczyć książkę
niespodziankę. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy (kalambury, robienie modnych zakładek do książek).
Wręczono nagrody (dyplomy, nagrody
książkowe i rzeczowe) dla najaktywniejszych czytelników w roku 2017.
Można było otrzymać autograf z dedykacją do książki „Moje Miasto Włodarze Raciąża”, od autora pana Stefana Modrzejewskiego. Członkowie
Dyskusyjnego Klubu Książki czytali
fragmenty ciekawych książek, m.in. z
„Ciemno, prawie noc” Joanny Bator,
„Ostatni dymek” Marii Czubaszek,
czy „Cudowny chłopak” R.J. Palacio.
Swoje prace w „Galerii naszych malarzy” wystawili lokalni artyści. Tematyka obrazów była różnorodna, m.in.
martwa natura, pejzaże, Raciąż i okolice i inne. Wystawa wzbudziła ogromne
zainteresowanie i można ją było oglądać do końca czerwca w bibliotece.
Polonistka z Koziebród i jedna z pań z
Dyskusyjnego Klubu Książki przeczytały humory z zeszytów, które wprawiły wszystkich w dobry nastrój i wywołały wybuchy śmiechu. Rozmawiano
o książkach, wymieniano się doświadczeniami czytelniczymi oraz uwagami
na temat czytelnictwa w naszym kraju.

W czerwcu biblioteka wzięła udział w
ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, a
także przygotowała przedstawienie
teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Wkrótce rusza „Poczekajka Literacka”.
Spektakl „Tajemnica zaginionej korony”
5 czerwca w MCKSiR w Raciążu z
okazji Dnia Dziecka odbyło się przedstawienie pt. „Tajemnica zaginionej korony”. Widzami byli uczniowie Szkoły Podstawowej oraz okolicznych Przedszkoli.
We wtorek przed południem sala
widowiskowa w MCKSiR w Raciążu zapełniła się dziećmi. Z okazji ich
święta, czyli Dnia Dziecka, przygotowano przedstawienie pt. „Tajemnica
zaginionej korony”. W spektaklu wy-

stąpiły panie z Biblioteki Publicznej w
Raciążu, uczennice II LO z Raciąża, i
II Gimnazjum. Spektakl miał formę
interakcji z publicznością, dzięki czemu dzieci mogły razem z postaciami
z bajek (Żaba, Wilk, Śpiąca królewna,
bałwanek Olaf ) wziąć udział m.in. w
szukaniu zaginionej korony oraz wyruszyć w podróż „Pociągiem z bajkami”.
Przedstawienie było bardzo udane i
głośno oklaskiwane przez widownię.
Nie zabrakło słodyczy i życzeń dla
dzieciaków, które wychodziły z uśmiechami na twarzach.
„Noc Bibliotek”
9 czerwca, w sobotę, od godz.
19.00 rozpoczęła się raciąska „Noc
Bibliotek”, w której nasza biblioteka
wzięła udział po raz pierwszy. W ogól-

14 – 15 sierpnia „V Jarmark Raciąski”

Serdecznie zapraszamy wystawców!
Już po raz piąty w Raciążu odbędzie się
Jarmark Raciąski! 14 i 15 sierpnia na Plac
Adama Mickiewicza przy Urzędzie Miejskim w Raciążu zamieni się w miejsce
jarmarku ulicznego. W programie wiele
atrakcji! Przyjdźcie i sprawdźcie sami!
Jak co roku Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy współpracy
z Gminą Miasto Raciąż i Gminą Raciąż
organizuje Jarmark Raciąski. To wydarzenie o randze regionalnej corocznie gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. 14 sierp-

nia odbędą się koncerty zespołów, w tym
tegorocznej gwiazdy – zespołu ENEJ.
Zaś 15 sierpnia planujemy II Miejsko –
Gminne Dożynki Parafialne z prezentacją
wieńców dożynkowych.
Spotkanie z tradycją
Jarmark to wydarzenie, którego
głównym założeniem jest powrót do tradycji, historii – korzeni naszego miasta.
Ma na celu podtrzymywanie dziedzictwa
kulturowego naszych przodków, a także
przekazanie go młodszym pokoleniom.
Podczas wydarzenia tradycyjnie przez

„Poczekajka Literacka”
W połowie czerwca ruszyła „Poczekajka Literacka” w Raciążu. Z inicjatywny dyrektora MCKSiR, Artura
Adamskiego, powstało sześć punktów
„Poczekajki Literackiej”, w których
czekając na załatwienie swojej sprawy,
można poczytać książkę. W projekcie
biorą udział: Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, - ul. Parkowa
14, Urząd Miasta, Urząd Gminy, Grupa Zdrowie, NZOZ „Madent-Med”,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zasady korzystania z punktów w regulaminie przy każdym z punktów „Poczekajki Literackiej”. Szczegóły akcji
w Bibliotece Publicznej przy ul. Kilińskiego 21. Zachęcamy do korzystania.
Poniżej regulamin „Poczekajki Literackiej”
MARIANNA GÓRALSKA

dwa dni odbędzie się jarmark uliczny,
podczas którego produkty swe na kramach prezentować będą wystawcy. Ponadto w programie są koncerty zespołów
folkowych: Enej, Horpyna i Karpation.
Co więcej, podczas wydarzenia będziemy mieli okazję podziwiać uliczne teatry
ludyczne, planowany jest także konkurs
rzeźbiarski pn. „Ginące zawody”. Działania mają na celu pokaz obrzędów, tradycji, sztuki ludowej, produktów tradycyjnych. Zorganizowane zostaną konkursy
na produkt tradycyjny i regionalny, a także konkurs „mapa lokalnej agroturystyki
i zabytków”. Ponadto będziemy mieli
okazję oglądać wystawę fotografii obrazującą 115 – letnią historię Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu. Drugie dnia

MCKSiR w Raciążu współorganizatorem Mazowieckich Dni
Rolnictwa w Płońsku

Międzygminna współpraca

Mazowieckie Dni Rolnictwa na Poświętnym w Płońsku to największa na Mazowszu wystawa rolnicza. Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu było współorganizatorem tegorocznej XIX edycji największych targów rolnych w regionie. A w trakcie wydarzenia działo się wiele.

Raciąskie Centrum Kultury było współorganizatorem XIX Mazowieckich
Dni Rolnictwa. Zapewniliśmy nagłośnienie sceny głównej oraz obsługę techniczną. Opinie były niezwykle pozytywne, a pozostali organizatorzy zadowoleni ze
współpracy. Raciąskie Centrum Kultury po raz kolejny sprawdziło się na dużej
imprezie. Oczywiście MCKSiR miało swoje stoisko, na którym promowało centrum oraz miasto. Swoje rękodzieła prezentowały członkinie klubu „Baby robią”.
Cieszyło się ono sporym zainteresowaniem uczestników, a dzieciaki chętnie brały
udział w warsztatach rękodzielniczych prowadzonych przez pracowników centrum.
Jarmark co raz bliżej
Udział na Mazowieckich Dniach Rolnictwa to nie tylko szansa na sprawdzenie się we współorganizacji dużych imprez czy pokazania swoich możliwości.
To także szansa na pozyskanie licznych kontaktów – przede wszystkim w gronie
wystawców. MDR ma także jarmarczny charakter, co najbardziej interesowało
przedstawicieli MCKSiR. Było wielu wystawców, którzy oferowali m.in. nalewki, miody, sery, wędliny, owoce, warzywa. Nie zabrakło także rękodzieła, roślin
ozdobnych, dodatków do domu czy biżuterii. Nie wykluczone, że wielu z nich
spotkamy już 14 – 15 sierpnia na V Jarmarku Raciąskim.
MCKSIR RACIĄŻ

Pozbądź się nadmiaru rzeczy z chaty na Jarmarku!

Wyprzedaż garażowa
w Raciążu!
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu prowadzi nabór
osób, chcących wziąć udział w akcji pn. Wyprzedaż Garażowa. Przeprowadzona
ona zostanie podczas V Jarmarku Raciąskiego, który odbędzie się w dniach 14
– 15 sierpnia 2018 roku. Wszyscy, którzy mają cokolwiek, z czego już nie korzystają, chcieliby się tego pozbyć a nie chcieliby wyrzucać, mogą przynieść to na
wyprzedaż garażową. Wystarczy wcześniej poinformować pracowników MCKSiR
w Raciążu – osobiście w godzinach 8.00 – 16.00 przy ulicy Parkowej 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 23 679 10 78, którzy zarezerwują stoisko. Udział
w akcji jest bezpłatny.
Serdecznie Zapraszamy.
jarmarku będziemy mieli okazję brać
udział w dożynkach. Podziwiać będzie
można wieńce dożynkowe, które przygotują mieszkańcy okolicznych wiosek.
Atrakcji na pewno nie zabraknie, a więcej
informacji o planowanych działaniach
podczas V Jarmarku Raciąskiego już w
najbliższym Pulsie.
Zapraszamy wystawców
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu serdecznie zaprasza wszystkich
chętnych wystawców do zgłaszania swojego udziału w V Jarmarku Raciąskim. W

tym roku zmieniliśmy formułę i termin
Jarmarku. Przełożyliśmy go na 14 – 15
sierpnia, na drugi dzień wydarzenia przypada Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, a także odpust parafialny
w Raciążu – do miasta przybywa bardzo
dużo ludzi, zatem będą mieli Państwo
doskonałą okazję by zaprezentować im
swoje produkty. Więcej informacji dotyczących zgłoszeń oraz udostępniania kramów pod numerem tel. 23 679 10 78 lub
e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl
MCKSIR RACIĄŻ

Raciąż – kultura
Już 2 lipca wystartowaliśmy z wakacjami

Wakacje z MCKSiR
Już wkrótce zacznie się lato! Wraz z nim
przyjdą wakacje – czas beztroski i odpoczynku. Dzieci i młodzież będą miały
wolne dni. Jednak nie oznacza to dla
nich nudy. MCKSiR przygotowało mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.
Miejskie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zorganizuje dwutygodniowy turnus „Wakacji z MCKSiR”
w terminie 2 – 13 lipca. W planach
warsztaty rękodzielnicze i teatralne, gry
i zabawy, konkursy, zajęcia sportowe i

rekreacyjne oraz wyjazdy i wycieczki.
Odbędą się także zajęcia z boksu oraz
spotkania z policjantami i zajęcia terenowe z Plutonem Strzeleckim. W
ramach wakacji będzie można wziąć
udział w międzypokoleniowych warsztatach wokalnych i plastycznych w ramach współpracy przy projekcie „Miejscowy Patriota”.
Dom Kultury w drodze
Ponadto MCKSiR planuje działania w gminie Raciąż w ramach akcji „Domu Kultury”. W kilku miejscowością gminy Raciąż prowadzone

Rozkład wakacyjnych wydarzeń w Raciążu

Wakacje w Raciążu
Zaczęło się lato, a z nim nadeszły wakacje. Dla najmłodszych czas zabaw i
beztroskiego leniuchowania. W naszym mieście czeka na nich mnóstwo
atrakcji. Narzekać na nudę nie będą
mogli także i starsi – wiele imprez i
wydarzeń umili im letnie wieczory i
popołudnia.
Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu przy
współpracy z Gminą Miasto Raciąż,

Gminą Raciąż oraz innymi partnerami przygotowało liczne wydarzenia
kulturalne, rozrywkowe i sportowe
na najbliższe dwa miesiące wakacji.
Mamy nadzieję, że każdy z mieszkańców znajdzie coś interesującego dla
siebie. O kilka słów na temat wakacyjnego kalendarium poprosiliśmy
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu Artura
Adamskiego – Tegoroczna oferta wakacyjna obfituje w różnorodne wy-

będą działania animacyjne mające na
celu uatrakcyjnić czas wolny dzieciom
zamieszkującym wioski w okolicy Raciąża, a mające utrudniony dostęp do
działań kulturalnych odbywających się
w mieście. Pracownicy MCKSiR planują przeprowadzenie różnorodnych
zabaw ruchowych, m.in.: przeciąganie
liny, gra w klasy, ringo, wyścigi drużynowe, slalomy, zabawa z chustą animacyjną, tańce integracyjne (np.: muzyczdarzenia. W planach mamy imprezy
cykliczne, które na stałe wpisały się
w kalendarz wydarzeń miejskich, jak
Jarmark Raciąski, Miejsko – Gminne
Dożynki Parafialne czy Piknik Rodzinny. Proponujemy mieszkańcom
gminy i miasta Raciąż także kilka
nowości, m.in. Biesiadę Romską czy
Rekonstrukcję walk i życia okopowego na naszych terenach. Wzbogaciliśmy także ofertę sportową – odbędą
się liczne zawody i turnieje. Po raz
pierwszy zorganizowaliśmy również
akcję „Dom Kultury w Drodze” oraz
„Odjazdowy Bibliotekarz”, podczas
której dzieci z gminnych miejscowości będą mogły uczestniczy w prowadzonych przez MCKSiR animacjach
i zabawach. Cieszy mnie, że przy
współpracy z Miastem i Gminą Raciąż możemy zaproponować tak liczne atrakcje letnie. Jak widać – lato w
mieście i okolicy nie będzie nudne.
W ostatnim czasie przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi złożyliśmy wnioski, w ramach których
udało się pozyskać dofinansowania,
dzięki którym udało się wzbogacić
ofertę wakacyjną. Mam nadzieję, że
dzięki temu każdy znajdzie coś dla
siebie. Chciałbym serdecznie zachęcić
do uczestnictwa w organizowanych
przez nas wydarzeniach i korzystania
z proponowanych atrakcji. Zapraszamy! - powiedział. Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych wydarzeń.
Biesiada Romska
Po raz pierwszy w naszym mieście gościć będziemy prawdziwych
Romów. Biesiada Romska z ich
udziałem odbędzie się przy MCKSiR
w Raciążu, tabor przybędzie już 21
lipca. W programie liczne atrakcje,
która pozwolą nam poznać bliżej
ich kulturę. Będziemy mieli okazję
oglądać pokaz bogato zdobionych i
różnobarwnych sukien romskich, degustować będziemy mogli tradycyjne
potrawy, a także biesiadować będziemy wspólnie przy ognisku. Bawić się
przy muzyce romskiej będziemy do
białego rana. Muzyką bawić nas będzie tego wieczoru Dziani i Gwiazdy
Cygańskie.
II Raciąski Rajd Rowerowy
21 lipca odbędzie się druga edycja Raciąskiego Rajdu Rowerowego. Wszyscy chętni przejadą trasę
blisko 50 kilometrów. Odkryjemy
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na podróż dookoła świata), duże bańki.
Objazd miejscowości odbędzie się
wg następującego harmonogramu:
•Krajkowo – 2 lipca w godz. 11.00
– 13.00
•Raciąż – 4 lipca w godz. 10.15 –
12.00
•Gralewo – 5 lipca w godz. 11.00
– 13.00
•Koziebrody – 9 lipca w godz.
11.00 – 13.00
•Unieck – 12 lipca w godz. 11.00
– 13.00
Odjazdowy Bibliotekarz
Podczas Domu Kultury w Drodze organizowana będzie także akcja
„Odjazdowy bibliotekarz” - akcja promująca czytelnictwo oraz działalność
animacyjną MCKSiR w gminie Raciąż,
integracja społeczności lokalnych, dziamało nam znane okolice Raciąża.
Trasa przebiegać będzie następująco:
Raciąż – Wierzbica Pańska – Skołatowo – Mystkowo – Raciąż (więcej
informacji na temat rajdu na str. 21).
Wszystkim uczestnikom rajdu zostaną wręczone medale podczas Biesiady
Romskiej na placu przy MCKSiR w
Raciążu.
Raciąż moja mała ojczyzna
Po raz pierwszy w naszym mieście odbędzie się rekonstrukcja walk
wojennych. Miejskie Centum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciąż, Gmina Miasto Raciąż, Pluton Strzelecki
w Raciążu oraz Jednostka Strzelecka
1006 Płońsk zapraszają serdecznie 4 sierpnia na teren otaczający Kościół w Raciążu - na inscenizację
przedstawiającą walkę oraz życie
okopowe podczas wojen, które miały miejsce na naszych obszarach. Na
ten dzień planowany jest finał projektu „Miejscowy Patriota”. Odbędzie się także koncert Raciąż Śpiewa Pieśni Patriotyczne i Zakazane
Piosenki oraz spektakl teatralny w
wykonaniu uczestników zajęć teatralnych w MCKSiR "Żeby już
nigdy". (Więcej informacji dotyczących planowanej rekonstrukcji
wraz ze zdjęciami już w najbliższym
numerze Pulsu – przyp. red.)
V Jarmark Raciąski
14 i 15 sierpnia odbędzie się piąta
edycja Jarmarku Raciąskiego. Podczas
wydarzenia tradycyjnie przez dwa dni
odbędzie się jarmark uliczny, podczas
którego produkty swe na kramach
prezentować będą wystawcy. Ponadto w programie są koncerty zespołów
folkowych: Enej, Horpyna i Karpation. Co więcej, podczas wydarzenia
będziemy mieli okazję podziwiać
uliczne teatry ludyczne, planowany
są także konkursy: rzeźbiarski pn.
„Ginące zawody”, na produkt tradycyjny i regionalny, a także konkurs
„mapa lokalnej agroturystyki i zabytków”. Ponadto będziemy mieli okazję
oglądać wystawę fotografii obrazującą 115 – letnią historię Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu. Drugie
dnia jarmarku będziemy mieli okazję
brać udział w dożynkach. Podziwiać
będzie można wieńce dożynkowe,
które przygotują mieszkańcy okolicznych wiosek.

łanie przeciw wykluczeniu mieszkańców małych miejscowości. „Odjazdowy
Bibliotekarz” to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez
miasto lub okolicę, mogą przyjemnie
i aktywnie spędzić czas w gronie osób
o podobnych pasjach. Powadzone będą
warsztaty, na których uczestnicy akcji tworzą prace konkursowe, książki,
o wspólnym mianowniku pn.;”Moja
mała Ojczyzna”. Wykonane prace zostaną ocenione przez powołane przez
Organizatora Jury, a z wszystkich prac
zostanie stworzona wystawa, dostępna
na stanowisku Biblioteki Publicznej
w Raciążu na V Jarmarku Raciąskim
14.08.18. Laureaci konkursu zostaną
nagrodzeni również tego dnia.
MCKSIR RACIĄŻ

Strażacki Piknik Rodzinny
Na zakończenie wakacji – 2 września – zapraszamy na Piknik rodzin
organizowany wraz z Ochotniczą
Strażą Pożarną. Planowane są różnorodne gry i zabawy rodzinne. Pokazy
i lekcje bezpieczeństwa. Dodatkowo
planowane jest wykorzystanie symulatorów, np. alko- i narkogogli.
Dzieciaki będą mogły zdobywać
sprawności oraz bliżej zapoznać się z
pracą strażaków, a dorośli skorzystają
z oferty muzycznej.
Raciąż na Sportowo
W trakcie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach sportowych
organizowanych przez MCKSiR w
Raciążu. 7 lipca przyglądać się będziemy zmaganiom par w Turnieju
Siatkówki Plażowej. Emocji nie zabraknie, a miejska targowica zamieni
się na ten dzień w boisko do przysłowiowej siaty. 8 lipca odbędzie się w
Raciążu Legia MTB Maraton. Bliższe
informacje uzyskać można na profilu
FB MCKSiR i na fanpage’u głównego organizatora wydarzenia, którym
jest Klub Kolarski Legia. Wszystkich
czynnych miłośników piłki nożnej
powyżej 35 roku życia zapraszamy do
udziału w Turnieju Piłkarskim Oldboy. Turniej rozpocznie się 28 lipca o
godz. 10 na kompleksie sportowym
orlik na ul. Kilińskiego. Zapisywać
można się w MCKSiR do 20 lipca.
W sierpniu planowany jest Turniej
Dzikich Drużyn oraz spływ kajakowy.
Seanse filmowe
Przez całe wakacje Kino za Rogiem w MCKSiR zaprasza na darmowe seanse filmowe dla dzieci i
młodzieży. W każdą środę, czwartek
i piątek w lipcu i sierpniu oglądać będzie można bajki i filmy młodzieżowe
zupełnie za darmo. Bieżący repertuar
dostępny będzie na profilu FB Kina
za Rogiem oraz MCKSiR, a także w
gablotach informacyjnych. Wstęp na
seanse w czasie wakacji wolny!
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty. Przez całe lato
śledźcie fanpage MCKSiR, gdzie na
bieżąco będziemy wrzucać newsy, relacje z wydarzeń, zdjęcia oraz filmiki. Lato w Raciążu na pewno będzie
gorące!
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I edycja projektu zakończona

Baboszewo – umiem pływać

W dniach od 25 do 30 maja na
basenie w Płońsku dzieciom z terenu
Gminy Baboszewo uczestniczącym w
projekcie "Baboszewo - umiem pływać" wręczono dyplomy za udział w
10 tygodniowym kursie nauki pływania. Projekt jest realizowany dzięki pozyskanej przez Stowarzyszenie
Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne
SET przy współpracy Urzędu Gminy
w Baboszewie dotacji z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w kwocie 39 960 zł,
środkom Stowarzyszenia - 5985 zł oraz
udziałowi finansowemu gminy - 4500
zł. Łączny koszt dwóch edycji projektu to ponad 50 000 zł. W I-ej edycji
projektu udział wzięło 135 uczniów ze
szkół z terenu gminy Baboszewo. Przed
nami jeszcze II edycja, która rozpocznie się w październiku br.
Opiekunowie i instruktorzy zgodnie potwierdzają, że dzięki projektowi
u dzieci po 10 wizytach na basenie
widać wyraźne postępy w nauce pływania. Zachęcamy rodziców do kontynuowania nauki swoich pociech, by
niebawem czuły się one na basenie niczym „ryba w wodzie”.
Uczestnicy I edycji projektu:
SP Baboszewo: Duszyński Bartosz, Grudna Aleksandra, Jankowska
Wiktoria, Luberacki Adam, Łachacz
Maria, Mackiewicz Oliwia, Mątowski
Kacper, Sikorski Piotr, Sobczyński
Michał, Wiśniewski Szymon, Zglenicki Marcel, Karwowska Maja, Podgórska Amelia, Szcześniak Oliwia,
Gierkowski Nikodem, Gwiazdowska

Zuzanna, Hadryś Erwin, Klimek Dawid, Kwiatkowska Maja, Leszczyński
Filip, Łazarska Maja, Matoblewska
Maria, Pawelska Ewa, Pawelski Adam,
Pawelski Krzysztof, Potwardowski Michał, Wiechowska Amelia, Chojnowska Nikola, Kopczyńska Aleksandra,
Adamski Aleksander, Brzeziński Alan,
Chojnowski Łukasz, Fronczak Julia,
Jędrzejak Izabela, Kubińska Zuzanna,
Wojciechowska Maria
SP Mystkowo: Brzeska Amelia,
Jarominiak Wiktoria, Kłoszewska
Amelia, Krawczyk Łukasz, Kwiatkowski Bartosz, Matuszewska Zuzanna,
Pawłowski Bartosz, Piekarski Bartosz,
Rosińska Wiktoria, Rosiński Paweł,
Sikora Marcin, Sikora Martyna, Staniszewska Katarzyna, Stawińska Nikola, Wiśniewski Eryk, Błaszczak
Igor, Grzelak Piotr, Kamiński Kacper,
Koprowska Julia, Łukasiewicz Aleksandra, Mioduski Paweł, Opatowska
Kinga, Piłat Alan
SP Sarbiewo:
Brzezińska Natalia, Budek Kacper, Chyliński Jakub,
Fonderska Daria, Krasny Piotr, Krupiński Marcel, Lewandowski Karol,
Masiak Julia,
Ostapowska Maria,
Pawłowski Juliusz, Pawłowski Oskar,
Pełka Tomasz, Szulant Mateusz, Szymańczyk Patrycja, Zacieska Justyna,
Chudzyńska Lidia, Jakóbiak Wiktoria,
Jakóbiak Zofia, Kazanecki Jakub, Kretkiewicz Julia, Staniszewska Wiktoria
SP Polesie: Dubiel Oliwia, Fonderski Marcin, Nawrocki Damian,
Ostrowski Karol, Pawlak Wiktor, Piotrowska Anna, Podlecka Oliwia, Soł-

dańska Wiktoria, Woszczyńska Maja,
Baranowski Krystian, Dubiel Wiktoria, Fibrand Miłosz, Gajewska Hanna, Gajewska Marta, Groszyk Kac-

per , Janiszewski Jakub, Jędrzejewska
Maja, Kaliszewski Kacper, Majewski
Bartosz, Niemirska Julia, Sławińska Lena, Wroński Maciej, Zalewski

Sposób na nudę

wszystkich kategoriii wiekowych;
– plac zabaw w Baboszewie;
– Świetlica Środowiskowa w Baboszewie czynna w godzinach 13:0019:00. Dzieci i młodzież mogą korzystać bezpłatnie z oferowanego sprzętu:
• sala komputerowa z dostępem do
internetu;
• sala tenisa stołowego;
• sala korekcyjna;
• sala gier i zabaw;
• automaty do gier, szachy, warcaby, gry planszowe;
– Świetlica wiejska w Dziektarzewie - na wyposażeniu świetlicy znajduje
się różnego rodzaju sprzęt i gry, które
bez wątpienia pomagają w realizacji aktywnego spędzenia czasu. Znajduje się
tam wiele gier: dydaktycznych, zręcznościowych, strategicznych jak również
gier dla najmłodszych, wysokiej klasy
sprzęt RTV – m.in. telewizor, kino domowe, playstation.
– Świetlica Wiejska w Goszczycach
Średnich -dzieci i młodzież mogą korzystać ze świetlicy uczestnicząc w różnorodnych formach zajęć, m.in:
• zajęciach plastyczno-technicz-

Wakacje
w Gminie
Baboszewo
W okresie wakacyjnym będą nieodpłatnie udostępnione dzieciom i
młodzieży następujące obiekty z terenu
Gminy Baboszewo:
– obiekty Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie w godzinach
16:00-18:00 dla uczniów gimnazjum
oraz szkół podstawowych oraz w godzinach 16:00-21:00 tenis stołowy;
• boisko zewnętrzne - tenis ziemny,
piłka nożna, koszykówka w godzinach
16:00-18:00 dla uczniów gimnazjum
oraz szkół podstawowych;
• boisko “ORLIK” - boisko do
piłki nożnej i koszykówki w godzinach
16:00-18:00 dla uczniów gimnazjum
oraz szkół podstawowych oraz w soboty w godzinach 10:00–15:00 dla

Bartosz, Zieliński Kacper
Nad bezpieczeństwem uczestników I edycji projektu czuwali Opiekunowie:
•Elżbieta Burzykowska – SP Baboszewo
•Katarzyna Gierkowska – SP Baboszewo - rodzic
•Beata Wiechowska – SP Baboszewo - rodzic
•Beata Męczyńska – SP Sarbiewo
•Joanna Strzeszewska – SP Mystkowo
•Joanna Żukowska – SP Mystkowo
•Mirosława Pydynowska – SP
Mystkowo
•Paweł Osiński – SP Mystkowo
•Magdalena Baranowska – SP
Mystkowo
•Małgorzata Zalewska – SP Polesie – rodzic
•Agnieszka Kwiatkowska – SP Polesie - rodzic
BEATA WIECHOWSKA

nych,
• zajęciach dydaktycznych,
• zajęciach muzycznych,
• zajęciach rekreacyjno-ruchowych,
• zajęcia z wykorzystaniem środków adiowizualnych.
Ponadto w sierpniu Dyrektorzy
szkół z terenu Gminy Baboszewo przy
współudziale Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Gminy Baboszewo będą organizować półkolonie dla dzieci rolników
z terenu gminy Baboszewo. W programie półkolonii zapewniane są gry, zabawy sportowe w salach gimnastycznych
i na boiskach, zajęcia świetlicowe oraz
jednodniowe wycieczki po województwie mazowieckim. Zgłoszenia dzieci
do uczestnictwa w półkoloniach należy
kierować do Dyrektorów Szkół. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mystkowie
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Sarbiewie udostępnią podczas wakacji
boiska zewnętrzne oraz place zabaw dla
dzieci i młodzieży.
Zapraszamy
obiektów.

do

korzystania

z

BEATA WIECHOWSKA
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Wieści z Miejskiego Przedszkola w Raciążu

Już za chwile wakacje

Czerwiec w miejskim przedszkolu minął
błyskawicznie, a przedszkolaki nie nudziły się ani przez chwilę, m.in. świętowały Dzień Dziecka, obejrzały przedstawienie, były na wycieczce w ZOO, wzięły
udział w pokazie mody, a pod koniec
czerwca uczestniczyły w uroczystym
zakończeniu roku szkolnego.

Dnia 28.05.2018r. obchodziliśmy
Dzień Dziecka w przedszkolu. Pogoda
dopisywała i nie zabrakło atrakcji dla
nikogo. Animatorki oczarowały wszystkich, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Poza zabawami, konkursami i malowaniem twarzy, dzieci mogły korzystać
do woli z dmuchańców oraz tańczyć z
sympatyczną świnką Pepą. Burmistrz
Miasta Raciąża Mariusz Godlewski
odwiedził dzieci w ich dniu i wręczył
upominki.
PRZEDSTAWIENIE W MCKSiR
W dniu 05.06.2018r. w MCKSiR
w Raciążu z okazji Dnia Dziecka odbyło się przedstawienie pt."Tajemnica
zaginionej korony", na które zostały

zaproszone dzieci z Miejskiego Przedszkola w Raciążu. Po przedstawieniu
dzieci wyruszyły w podróż "Pociągiem
z bajkami".
WYCIECZKA DO PŁOCKA
Dnia 7 czerwca 2018r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Płocka.
Najpierw obejrzały spektakl pt "Pchła
Szachrajka" w Teatrze Dramatycznym.
Następnie pojechały do ZOO, a na
koniec udały się do Happy Park-u w
Stróżewku.
KONKURS WIEDZY O POLSCE
W dniu 11 czerwca w naszym
przedszkolu odbył się konkurs wiedzy
o Polsce, w którym udział wzięły 5 i 6
- latki.
POKAZ MODY PLAŻOWEJ
Dnia 14 czerwca 2018r. odbył się
pokaz mody plażowej. Przedszkolaki
świetnie wcieliły się w rolę i zaprezen-

towały ciekawe stroje.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Dnia 21 czerwca 2018r. odbyło się
uroczyste zakończenie roku przedszkolnego i pożegnanie dzieci odchodzących
do szkoły. Wszystkie dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze oraz wspaniałe
tańce.
MP RACIĄŻ

Rękodzieło raciąskiego stowarzyszenia na topie

Warsztaty „Kwiatki na Dzień Matki”.

19 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie odbyły się warsztaty, które poprowadziły Panie z Klubu rękodzieła „BabyRobią”. Bezpłatne warsztaty w sochocińskiej bibliotece zorganizowała Lokalna Grupa Działania „Przyjazne
Mazowsze” z Płońsku, a projekt zrealizowano ze środków unijnych. Dzieci wspólnie z mamami zrobiły laurki i hiacynty z
krepiny. Warsztaty poprowadziły panie z Klubu rękodzieła „BabyRobią” z raciąskiego Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
RED.
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Zakończenie roku szkolnego w SP w Baboszewie

Ostatni dzwonek- lekcje skończone!

Klasy wspomagania rozwoju
W czwartek 21 czerwca o godzinie 8.00 jako pierwsi pożegnali się
uczniowie klas wspomagania rozwoju
. Przygotowali przepiękne piosenki ,
dziękowali swoim paniom Agnieszce

Palusińskiej , Monice Liberadzkiej ,
Anecie Kowalskiej i Monice Śmigielskiej oraz swoim rodzicom .
Oddział przedszkolny
O godzinie 9.00 uroczyście podsumowali swój pierwszy rok nauki
uczniowie oddziału przedszkolnego.
Pod kierunkiem pani Ewy Kępczyńskiej zatańczyli poloneza oraz zaprezentowali program artystyczny. Otrzymali
pierwsze pamiątkowe dyplomy ukończenia zerówki.
Klasy I-III
W piątek 22 czerwca odbyły się
dwa uroczyste zakończenia roku szkolnego. W godzinach porannych zebrali
się uczniowie klas I-III , którzy żegnali
się ze swoimi wychowawcami : Barbarą

Rozmanowską , Anną Ładna i Wiolettą
Kowalską. Uczniowie otrzymali nagrody, pamiątkowe dyplomy za osiągnięcia
edukacyjne, sportowe i artystyczne .
Klasy IV-VII
Jako ostatni pożegnali się przed
wakacjami uczniowie najstarszych klas
IV-VII. Część artystyczną w formie
pantomimy o życiu szkoły w muzyczno – poetyckim klimacie przygotowały
klasy szóste pod kierunkiem pani Marioli Białeckiej i Agnieszki Piotrowskiej
. Wręczono uczniom nagrody za wyso-

kie wyniki w nauce, listy gratulacyjne
dla rodziców , dyplomy za stuprocentową frekwencję, oraz nagrody za różnorodne sukcesy edukacyjne . Uczniowie ze średnią powyżej 5,20 otrzymali
od Wójta Gminy Baboszewo stypendia
finansowe za bardzo wysokie wyniki w
nauce oraz za osiągnięcia edukacyjne i
sportowe na szczeblu co najmniej powiatowym.
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
BABOSZEWIE
ARTUR PIOTROWSKI

33 250 zł dla uzdolnionych uczniów

Stypendyści Wójta Gminy Baboszewo
Już po raz trzeci uczniowie klas
IV-VII, klas gimnazjalnych oraz
uczniowie gimnazjum, którzy uzyskali
średnią ocen co najmniej 5,20 (kl. IV-VI) oraz wzorową lub bardzo dobrą
ocenę z zachowania i 5,00 (kl. VII,
gimnazjalne i uczniowie gimnazjum)
oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania otrzymali stypendium
Wójta Gminy Baboszewo. Stypendium
otrzymali również uczniowie którzy
uzyskali indywidualnie tytuł laureata
w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych i tematycznych na szczeblu
co najmniej powiatowym oraz ci, którzy zajęli pierwsze miejsce w indywidualnych lub drużynowych zawodach
sportowych na szczeblu co najmniej
powiatowym.
Do Urzędu Gminy Baboszewo
wpłynęło 95 wniosków dyrektorów
szkół o przyznanie stypendium za wyniki w nauce / konkursach lub olimpiadach przedmiotowych / zawodach
sportowych, w tym :
- z Gimnazjum im. Armii Krajowej
w Baboszewie 37 wniosków
- ze Szkoły Podstawowej im. ks.
M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 8
wniosków,
- ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie 1 wniosek
- ze Szkoły Podstawowej im. Jana

Brodeckiego w Polesiu 13 wniosków
- ze Szkoły Podstawowej im. Józefa
Wybickiego w Baboszewie 36 wniosków
Stypendium wynosi 250 zł. zarówno za osiągnięcia w nauce, jak i osiągnięcia sportowe, czy tytuł laureata w
konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Stypendia otrzymali:
Gimnazjum im. Armii Krajowej w
Baboszewie
Za wyniki w nauce:
Bajer Antoni, Barcińska Małgorzata, Bartczakowski Kamil, Charzyńska
Natalia, Chojnowska Marta, Ciska
Oliwia, Dobrzyńska Anna, Duplaga
Anna, Gryszpanowicz Julia, Grzymkowska Marta, Hadryś Oliwia, Karwowska Wiktoria Marta, Karwowski
Adam, Lutomirska Zofia, Ławnicka
Katarzyna, Mak Julia, Marciniak Paulina, Masiak Maja, Mystkowska Maria
Joanna, Najechalski Jakub, Palczewska
Karolina, Piotrowska Julia, Popiołkowski Jakub, Salak Dawid, Salak Urszula,
Skolimowska Natalia, Skwarska Aleksandra, Sobczyński Krzysztof, Tułodziecka Oliwia, Wiktoria Maćkowska,
Wojciechowska Aleksandra, Wrońska
Kinga, Zaciewska Anna,

Za osiągnięcia sportowe:
Ciska Oliwia, Fonderska Aleksandra, Goclender Wioletta, Kowalska
Olga, Lutomirska Zofia, Palczewska
Karolina, Paszyńska Ewa, Piotrowska
Julia, Salak Urszula, Skolimowska Natalia,
Za tytuł laureata w konkursach
lub olimpiadach przedmiotowych i
tematycznych:
Bajer Antoni, Chojnowska Marta,
Gryszpanowicz Julia
Łącznie uczniowie Gimnazjum w
Baboszewie otrzymali 13 500 zł.
Szkoła Podstawowa im. ks. M.K.
Sarbiewskiego w Sarbiewie
Za wyniki w nauce:
Karolina Krupińska, Alicja Kulasiewicz, Julia Górska, Marta Grzelak,
Aleksandra Kaczyńska, Kacper Jabłonowski, Mateusz Muchowski, Julia
Piotrowska
Łącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarbiewie otrzymali 2000 zł.
Szkoła Podstawowa w Mystkowie
Za wyniki w nauce:
Dominik Bułakowski
Łącznie uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Mystkowie otrzymali 250 zł.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego
w Polesiu
Za wyniki w nauce:
Groszyk Bartosz, Aneta Małgorzata Krubińska, Gabriela Pawelska,
Justyna Suwała, Aleksandra Zacieska,
Sebastian Grzelak, Karol Skręciak, Jakub Cichocki, Szymon Skręciak, Jakub
Goszczycki, Mateusz Kluczewski, Artur Słowiński, Natalia Kulasiewicz
Łącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Polesiu otrzymali 3250 zł.
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
w Baboszewie
Za wyniki w nauce:
Bartłomiej Kędzierski, Cyprian
Dzięgielewski, Julia Szeluga, Julia Kalińska, Zuzanna Hadryś, Maja Witulska, Agata Ławnicka, Kinga Ławnicka,
Karolina Jankowska, Julian Nita, Igor
Hadryś, Nina Dzięgielewska, Magdalena Kwiatkowska, Hanna Michalak,
Mikołaj Demkowicz, Wiktoria Burzykowska
Za osiągnięcia sportowe:
Piotr Wojkowski, Braian Grąbczewski, Rafał Zaciewski, Cyprian
Dzięgielewski, Mateusz Żelech, Alan
Karwowski, Bartłomiej Kowalski, Gabriel Wojciechowski, Kacper Wolert,
Mikołaj Piotrowicz, Dawid Zglenicki,

Maja Witulska, Agata Ławnicka, Kinga
Ławnicka, Karolina Jankowska, Anna
Goszczyńska, Kamila Kluczewska, Igor
Pesta, Kamila Łączyńska, Dominika
Smolińska, Alicja Zimowska, Nina
Dzięgielewska, Wiktoria Cackowska,
Magdalena Kwiatkowska, Gabriela
Ostrowska, Natalia Wardzińska
Za tytuł laureata w konkursach
lub olimpiadach przedmiotowych i
tematycznych:
Maja Witulska, Agata Ławnicka,
Kinga Ławnicka, Julian Nita, Katarzyna Ligocka
Łącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Baboszewie otrzymali 14250 zł.
Serdecznie gratulujemy Rodzicom
szkolnych osiągnięć i sukcesów uzyskanych przez Państwa Dzieci. Gratulujemy również nauczycielom a przede
wszystkim Wam drodzy uczniowie.
Tak wysokie osiągnięcia w szkole
to nie tylko wynik uzdolnień, to także
suma talentu, pracy i systematyczności
a przede wszystkim sprzyjającej temu
atmosfery domu rodzinnego.
Wszystkim uczniom życzymy
atrakcyjnych, bogatych w przygody, ale
nade wszystko bezpiecznych wakacji.
Zasłużyliście na odpoczynek.
BEATA WIECHOWSKA
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Tomasz Wyszyński finalistą ogólnopolskiego konkursu

Wieści ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu

Zakończenie roku
szkolnego

Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień

W budynku Senatu 12 czerwca 2018 r.
odbył się finał ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co
dzień”. Na finał konkursu został zaproszony uczeń klasy 7c Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu Tomasz Wyszyński z opiekunem
Joanną Wawrowską.

W piątek, 22 czerwca w Szkole Podstawowej o godz. 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego
2017/2018. Burmistrz wręczył nagrody
dla najlepszych. Nie zabrakło życzeń i
podziękowań.

Uroczystość zakończenia roku
szkolnego rozpoczęła się od wniesienia
sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu
Polski. Dyrektor szkoły, Dariusz Mossakowski powitał zaproszonych gości,
uczniów, grono pedagogiczne, rodziców. Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz

Godlewski ufundował nagrody dla
uczniów, ze średnią powyżej 5,0 oraz
za wzorowe zachowanie. Wyróżnienie
to otrzymało 45 uczniów z klas IV–
VII Szkoły Podstawowej i II-III Gimnazjum . Na uroczystym zakończeniu
roku szkolnego wyróżniono również
dyplomami i drobnymi upominkami
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, reprezentowali szkołę w
konkursach i zawodach sportowych lub
wyróżnili się wzorową frekwencją oraz
za bardzo dobre wyniki w nauce i średnią ocen powyżej 4,75.
Na uroczystości nie zabrakło podziękowań i życzeń udanych wakacji.
Uśmiechów na twarzach nagrodzonych
uczniów oraz łez wzruszenia i dumy na
twarzach rodziców.
Uczniowie udali się na zasłużony
odpoczynek, by po wakacjach wrócić z
nową energią. Gratulujemy sukcesów i
życzymy udanych wakacji.
SP RACIĄŻ

Organizatorem konkursu „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek
opiekuńczych był senacki Zespół Strażaków. Nagrody za najlepsze prace
wręczył marszałek Senatu - Stanisław
Karczewski i pełnomocnik ministra
spraw wewnętrznych i administracji
ds. związków zawodowych -Edward
Zaremba.
Wielkie wyróżnienie
To szczególne wyróżnienie dla naszego ucznia, gdyż w konkursie wzięło
udział ponad 5 tysięcy uczestników, a
Tomek znalazł się wśród 72 uczestników zaproszonych z całej Polski. Wszy-

scy uczestnicy, obecni na finale konkursu otrzymali dyplomy i upominki.
Zwiedzili Parlament, przeprowadzili
symulację obrad w Sali Plenarnej Senatu. Zjedli obiad w sejmowej stołówce
oraz odbyli wizytę w Szkole Głównej
Straży Pożarnej do której zostali zawiezieni specjalnymi autokarami.
Gratulujemy Tomkowi i życzymy
dalszych sukcesów!
SP RACIĄŻ
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Rada Rodziców niezastąpiona!

Dzień rodziny w Mystkowie
„Mieć miejsce, do którego się wraca,
to mieć dom.
Mieć osobę, którą się kocha, to mieć
rodzinę.
Mieć obie te rzeczy to prawdziwe
błogosławieństwo”
Richard Paul Evans.

dzieci nie tylko w repertuarze w języku
polskim ale także angielskim.
Piknik Rodzinny
Po występach wszyscy przystąpili do Pikniku Rodzinnego. Dla dzieci
przygotowano wielką, dmuchaną zjeżdżalnię, baseny z piłeczkami oraz gry
i konkursy prowadzone przez animatorkę. W trakcie zabawy dzieci częstowano słodkimi przekąskami, a wszyscy

W dniu 8 czerwca 2018 w Szkole
Podstawowej w Mystkowie obchodzony był Dzień Rodziny. Na tą wyjątkową uroczystość przybyło wielu
zaproszonych gości. Prócz licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli oraz
uczniów, szkoła gościła również Wójta
Gminy Baboszewo - Tomasza Sobeckiego, który obdarował dzieci słodką
niespodzianką.
Występy uczniów z akcentem angielskim
Nasze dzieci kolejny raz udowodniły, że prócz talentu krasomówczego
oraz wokalnego drzemie w nich również duży potencjał taneczny.
Bogaty w atrakcje EVENT
uświetniły występy przedszkolaków
i uczniów nie tylko w języku polskim
lecz także w języku angielskim. Dzieci
wystąpiły w repertuarze artystycznym
w języku angielskim nawiązującym do
cennej komórki społecznej jaką jest
rodzina. W ramach świętowania w
Mystkowie DNIA RODZINY połączono dwa ważne święta - DZIEŃ
MATKI –MOTHER’S DAY oraz
DZIEŃ DZIECKA – CHIDREN’S
DAY, które obchodzono w tym dniu.
Przedszkolaki, uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas
starszych przygotowali pod kierunkiem

nauczycielki języka angielskiego – p.
Elżbiety Gołdon miłą niespodziankę dla rodziców i przybyłych gości.
ANGIELSKI NA WESOŁO to znakomity i skuteczny sposób rozwijania
umiejętności językowych uczniów.
Najmłodsi z uśmiechem na twarzach
i roztańczeni zaprezentowali piosenki
w języku angielskim z wykorzystaniem
wykonanych przez siebie gadżetów,
deklamowali wierszyki o rodzinie,
składali życzenia po angielsku swoim
mamom i tatom. Uczniowie klas starszych również wykazali się umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi. Soliści
z klasy V i VI - DARIA MACHCIŃSKA , ROKSANA WIŚNIEWSKA,
DOMINIK BUŁAKOWSKI świetnie
wykonali w języku angielskim covery
piosenek takich jak:” Sunshine reggae” – Bob Marley i”Abracadabra”–

Steve miller Band. Uwagę zgromadzonych na sali widzów przyciągnęła
kreacja aktorska ucznia klasy VII –
MIŁOSZA PAWŁOWSKIEGO, który
wcielił się w graną przez siebie postać
gitarzysty i akompaniował na gitarze
śpiewającym artystom. Przedszkolaki,
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
oraz uczniowie klasy VI i VII wykonali tematyczne prace projektowe.
Najmłodsi z oddziału przedszkolnego i
klas I – III przygotowali upominki dla
rodziców w kształcie serca z życzeniami po angielsku jako symbolu szacunku i miłości do nich. Starsi uczniowie

Dzień Patrona Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

wykazali się także kreatywnością w
wykonaniu plakatów ( posters) na tematy: Mother’sDay, Children’s Day,
które przyozdobiły korytarz szkolny.
Uczniowie klasy VI rozwiązywali quizy: 1) Mother’s Day Quiz –Whatis
the perfectmother’sdaygift for yourMum? 2) Children’s Day quiz – Can
you identify childartists ? Uczniowie
poprzez rozwiązywanie quizów nie tylko bawili się wyśmienicie ale jednocześnie wzbogacali swój zasób leksykalny z
języka angielskiego. FAMILY DAY –to
udana impreza dla rodzin z Mystkowa
. Rodzice mieli okazję podziwiać swoje

uczestnicy imprezy mogli posilić się
pyszną kiełbaską z grilla.
Podziękowania
Szczególne podziękowania należą
się Radzie Rodziców za zorganizowanie
festynu oraz wszystkim rodzicom, którzy w ten upalny dzień zaangażowali się
w przygotowanie tak wspaniałej imprezy dla swoich dzieci.
MAGDA BARANOWSKA
ELŻBIETA GOŁDON

nauczycieli. Wcielili się oni w poszczególnych bohaterów wiersza
J.
Tuwima pt. ,,Rzepka”. Śmiechu było
co nie miara. Nauczyciele przynieśli też
swoje zdjęcia z dzieciństwa, które można było podziwiać na murach szkoły.
Moc atrakcji
Na zewnątrz czekała na dzieci zabawa przy muzyce, dmuchane zjeżdżalnie,
grill, loteria fantowa, kiermasz książek,
a także słodki poczęstunek. Imprezę
uświetnili strażacy, którzy zaprezentowali wóz bojowy wraz ze sprzętem,
zapewnili mini zawody strażackie oraz
kurtynę wodną, która bardzo podobała
się szczególnie młodszym dzieciom. Do
wspaniałej zabawy włączyli się również
rodzice dzieci i dla wszystkich był to
prawdziwy Dzień Dziecka.

Festyn Rodzinny w Sarbiewie

MONIKA SZCZYTNIEWSKA
AGNIESZKA FONDERSKA

7 czerwca w Szkole Podstawowej im.
ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie
odbył się Festyn Rodzinny połączony z
Dniem Patrona Szkoły. Cała społeczność
szkolna rozpoczęła go uroczystą Mszą
Świętą, połączoną z inscenizacją biograficzną księdza M. K. Sarbiewskiego.
Zaangażowanie uczniów oraz sposób,
w jaki wcielili się oni w postacie z epoki
sprawiły, że nawet najmłodsi odbiorcy
inscenizacji z uwagą uczestniczyli w
uroczystościach.
Nauczyciele uczniom
Po części oficjalnej na uczniów czekała niespodzianka przygotowana przez

Raciąż – rozmaitości

19

20

Baboszewo – rozmaitości

DZIEŃ KIBICA w gminnych szkołach

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Baboszewie

Biało – czerwone to barwy niezwyciężone

Czerwcowe wycieczki
Zoo w Płocku

Dnia 12.06.2018 r. dzieci z oddziału przedszkolnego z panią Ewa Kępczyńską odwiedziły Ogród Zoologiczny w Płocku. Dzieci przemierzały alejki ogrodu
, oglądały z bliska zwierzęta i poznawały ich wygląd i tryb życia. Wycieczka była
dla nich nie tylko atrakcyjną lekcją przyrody, ale również wspaniałym przeżyciem.
Kibicowali w Baboszewie
Z inicjatywy Samorządu Szkolnego w dniu pierwszego meczu naszej narodowej drużyny cała społeczność szkolna wytrwale kibicowała drużynie trenera Nawałki. Uczniowie przygotowali transparenty , szaliki i różne gadżety w barwach narodowych . Mamy nadzieję , że za cztery lata także będziemy mogli pokibicować Polakom !
… i w Sarbiewie
Biało-czerwone stroje, pomalowane twarze i różne kibicowskie gadżety - to wszystko można było zobaczyć podczas
zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Sarbiewie ”Dnia Kibica”. Uczniowie wykazali się kreatywnością i udowodnili, że
są bardzo dobrze przygotowani, aby wspierać polskich piłkarzy w Mundialu. W całej szkole dominowały barwy narodowe,
a dźwięk trąbek i śpiewy uczniów świadczyły o niezwykłym wsparciu dla naszych reprezentantów. Rozegrane zostały mecze
międzyklasowe, które odbyły się w miłej atmosferze. Kibiców nie brakowało:)
ARTUR PIOTROWSKI
MONIKA SZCZYTNIEWSKA

Rewolucja w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Taryfy za wodę i ścieki
Zmiany ustawowe
Ostatnia nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyniosła prawdziwą rewolucję w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Nie ulega wątpliwości,
że najbardziej spektakularnym elementem nowelizacji w/w ustawy
była reforma trybu zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Mianowicie kompetencje do zatwierdzania taryf przeszły z rąk rady gminy do organu
regulacyjnego czyli właściwego miejscowego dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Organ ten wykonuje nie tylko znaczną
część uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa
ale również rozstrzyga sprawy administracyjne z zakresu gospodarki
wodnej.
Kompetencje Wód Polskich
Wody Polskie przejęły wszystkie kompetencje w zakresie gospodarki wodnej, które wcześniej rozproszone były między jednostki
samorządu terytorialnego oraz organy i instytucje administracji
państwowej. Do ich zadań należy obecnie m.in.: zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków, opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami a odbiorcami usług, wymierzanie kar pieniężnych, zbieranie
i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw, sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Ustalanie taryf za wodę i ścieki
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbioro-

Park Rozrywki Julinek
W poniedziałek 18 czerwca uczniowie klas VA i VB wraz z wychowawczyniami : Teresą Osińską i Rentą Kędzierską. Odwiedzili Park Rozrywki JULINEK
.Uczniowie doskonale bawili się mając do dyspozycji: park linowy, place zabaw,
pole do mini golfa.
Lekcja bezpieczeństwa
W tym samym dniu dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z klasą Ia uczestniczyły w spotkaniu z panią policjant z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku na
temat "Bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku". W czasie spotkania
pani policjant zwracała uwagę jak bezpiecznie spędzać czas wolny, jak poruszać
się po drodze i jak bawić się nad wodą. Spotkanie zorganizowały panie : Ewa
Kępczyńska i Danuta Lipińska.

we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określiło termin złożenia wniosków taryfowych do dnia 12 marca 2018 r.
na okres 3-lat. W/w rozporządzenie określiło co dana taryfa winna
zapewniać, a mianowicie: obok uzyskania niezbędnych przychodów,
jako istotne cechy, winna zapewnić ochronę odbiorców usług przed
nieuzasadnionym wzrostem cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania
z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków oraz łatwość obliczania i sprawdzania cen, stawek, opłat. Nowe taryfy za wodę i ścieki
obowiązywać będą przez okres trzech lat. Zaplanowanie taryf na tak
długi okres to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, ponieważ trzeba przewidzieć koszty, które trzeba ponieść w okresie trzech lat.
Eksploatacja wodociągów w Gminie Baboszewo
Na terenie gminy Baboszewo funkcjonują dwa zakłady zajmujące się eksploatacją wodociągów a mianowicie: gminna jednostka
organizacyjna-Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie oraz
Zakład Usług Wodnych w Mławie.
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Baboszewie zajmuję się eksploatacją ujęcia wody w
Cieszkowie Kolonii z którego zaopatrywanych w wodę jest 38 miejscowości gminnych oraz zajmuje się eksploatacją kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami strefowymi oraz przepompownią
główną w Baboszewie za pomocą której ścieki są przepompowywane
do miejskiej oczyszczalni ścieków
w Płońsku.
Zakład Usług Wodnych w Mławie zajmuję się eksploatacją ujęcia wody w Baboszewie, z której zaopatrywane w wodę są miejscowości: Baboszewo, Brzeście, Brzeście Nowe, Brzeście Małe.
Wnioski pozytywnie ocenione
W wymaganym terminie tj do 12 marca 2018 r Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie oraz Zakład Usług Wodnych
w Mławie złożyły wniosek taryfowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie. W/w wnioski
przeszły ocenę pozytywną i zostały wydane decyzje zatwierdzające
nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki
na okres trzech lat.

WICEDYREKTOR SZKOŁY
JOANNA GISZCZAK

Ceny wody i ścieków w przyszłości
Decyzją nr WA. RET.070.1.365.2.2018 zostały zatwierdzone
taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Baboszewie. Na mocy w/w decyzji cena za wodę nie wzrośnie przez
okres 3 lat i będzie utrzymana na istniejącym poziomie 2,00 zł netto
za m3 oraz opłata abonamentowa w wysokości 1,00 zł za m-c-dla
wszystkich odbiorców wody.
Cena ścieków w okresie 3 lat nieznacznie się zmieni:
-grupa I gospodarstwa domowe:
1-2 rok cena ścieków 6,53 zł netto za m3 -było 6,29 zł netto-wzrost o 0.24 zł oraz opłata abonamentowa w wysokości 1,00 zł
netto za m-c
3 rok 6,72 zł netto za m3 oraz opłata abonamentowa w wysokości 1,00 zł netto za m-c
-grupa II pozostali odbiorcy:
1-2 rok cena ścieków 7,79 zł netto za m3 -było 7,55 zł netto-wzrost o 0.24 zł oraz opłata abonamentowa w wysokości 1,00 zł
netto za m-c
3 rok cena ścieków 7,97 zł netto za m3 oraz opłata abonamentowa w wysokości 1,00 zł netto za m-c.
Decyzją nr WA. RET.070.1.172.2.2018 zostały zatwierdzone taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu
Usług Wodnych
w Mławie. Na mocy w/w decyzji cena za
wodę wzrośnie w okresie 3 lat w sposób następujący:
-grupa I wszyscy odbiorcy wody:
1 rok 2,19 zł netto za m3 -było 2,10 zł netto-wzrost o 0.09 zł
oraz opłata abonamentowa w wysokości 1,55 zł netto za m-c było
1,50 zł netto za m-c
2 rok 2,21 zł netto za m3 -oraz opłata abonamentowa w wysokości 1,58 zł netto za m-c
3 rok 2,23 zł netto za m3 -oraz opłata abonamentowa w wysokości 1,62 zł netto za m-c
KRZYSZTOF KRUSZEWSKI

Raciąż – aktualności
Burmistrz Miasta Raciąża zaprasza na rowerową podróż w dwudziestolecie
międzywojenne

II Raciąski Rajd Rowerowy
Już dziś zaplanuj sobie dzień 21 lipca! Wybierz
się z nami na rajd rowerowy po Raciążu i jego
okolicach! Czasu coraz mniej! Zapisz się już dziś!
Gwarantujemy ciekawą trasę i miłą atmosferę!
Po sukcesie ubiegłorocznej edycji Raciąskiego Rajdu Rowerowego Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski postanowił ponownie
zorganizować rajd rowerowy dla mieszkańców.
To doskonały pomysł na wspólną aktywność
sportową w naszym mieście. Ponadto to doskonała okazja do integracji mieszkańców a także
fajna forma spędzenia czasu z rodziną. Atrakcji
będzie wiele. Co więcej podczas rajdu zwiedzimy naprawdę ciekawe zakątki naszego regionu.
Nieznana historia
Do pokonania będziemy mieli ok. 50 km.
Odkryjemy mało nam znane okolice Raciąża.
Wyruszamy o godz. 8.00, zbiórka przed Urzędem Miejskim. W pierwszym etapie uczestnicy
przejadą do Wierzbicy Pańskiej. Tam odwiedzą
nadal działający młyn wodny wybudowany w
1939r. który jest zlokalizowany przy rozlewisku
rzeki Płonki. W drugim etapie grupa uda się do
Parafii św. Achacjusza w Skołatowie gdzie znajduje się kościół z 1927 roku o cechach renesansowych. Świątynia ogrodzona jest kamiennym
murem z krużgankami i dzwonnicą-bramą w
jego części zachodniej. Po tym etapie rajdu dla
wszystkich uczestników przewidziano ciepły
posiłek. Ostatnim przystankiem na trasie rajdu będzie Mystkowo wraz z dworem w ,,stylu
dworkowym" wybudowany w 1925 roku dla
Władysława Staniszewskiego. Tak, jak podczas
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Turniej eliminacyjny do De Heus Cup 2018

Mini Mundial w Raciążu

ubiegłorocznej edycji przewodnikiem na trasie
II Raciąskiego Rajdu Rowerowego będzie archeolog Marek Gierlach.
Współorganizatorami II Raciąskiego Rajdu
Rowerowego są: Bank Spółdzielczy w Raciążu,
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp z o.o. w Raciążu, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu.
Formę budujemy już dziś!
Do pokonania mamy całkiem spory dystans, jednak w grupie siła i zapewne uda nam
się go pokonać bez większego trudu. Udział w
rajdzie deklaruje wiele osób od uczniów szkół,
przez młodzież po seniorów. Także pracownicy
i zarządzający instytucjami miejskimi wezmą
udział w wydarzeniu. Również seniorzy regularnie jeżdżą na rowerach! Do rajdu coraz bliżej –
szykujmy naszą formę. Czekamy na Was. Zapisy na Raciąski Rajd Rowerowy przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Miejskiego do 18 lipca.
Opłata wpisowa wynosi 15 zł.
Biesiada Romska przy MCKSiR
Po powrocie do Raciąża około godz. 17 zapraszamy wszystkich uczestników rajdu na Biesiadę Romską przy MCKSiR. Podczas biesiady
odbędzie się uroczyste wręczenie pamiątkowych
medali uczestnikom RRR. Ponadto będzie
można posłuchać muzyki, wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez Romów,
spróbować potraw i dobrze bawić się podczas
biesiady. Zapraszamy!
UM RACIĄŻ

3 czerwca na Stadionie Miejskim im. Jerzego Arceusza w Raciążu odbył się turniej eliminacyjny
do De Heus Cup 2018, w którym udział wzięło 5
drużyn. Organizatorami wydarzenia byli firma
De Heus, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, LKS Błękitni Raciąż oraz Miasto
Raciąż.

Zmagania w Raciążu były ostatnim akordem
przed zaplanowanym na 30 czerwca turniejem
finałowym De Heus Cup 2018 w Myszyńcu. Pozostałe odbyły się w Myszyńcu, Biskupcu i Goworowie. W rywalizacji De Heus Cup 2018 bierze
udział około 300 młodych przyszłych Lewandowskich, Błaszczykowskich, Glików i Milików. To
zdolne i ambitne chłopaki, przed którymi mam
nadzieję wielka kariera. – powiedział pomysłodawca turnieju Piotr Gójski. Na raciąskim boisku
oprócz gospodarzy zaprezentowały się Wkra Żuromin, MKS Przasnysz oraz dwie ekipy z Płońska
– Płońska Akademia Futbolu i Football School
Płońsk. Po zaciętej rywalizacjo bilet do wielkiego finału zapewnili sobie chłopcy z Żuromina,
jednak wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy i medale. Królem strzelców został reprezentant płońskiej Football School Jakub Kamiński. Widzieliśmy przede wszystkim ogromne zaangażowanie uczestników w rywalizację sportową.
Wiem, bo sam jestem ojcem młodego zawodnika,
że emocje podczas takich rozgrywek w których
występują nasze pociechy są zdecydowanie wyższe
niż podczas nawet meczów reprezentacji kraju.
Cieszył nas fakt że udało się nam sprostać oczekiwaniom tych właśnie najmłodszych uczestników. Była rywalizacja, były emocje[…] – ocenił
cytowany wcześniej Piotr Gójski.
Nie tylko zmagania piłkarskie
Turniej nie był zorientowany
tylko na piłkarskie emocje. W
tzw. strefie kibica zapewniono
różne atrakcje zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych – m.in.
poszukiwanie skarbów wykrywaczem metalu, zawody z piłką
„Turbo Kozak” czy zawody siłowe
„Strongman”. W przerwach między meczami młodzi zawodnicy
mogli dowiedzieć się jak wygląda
udzielanie pierwszej pomocy i poćwiczyć m.in.
masaż serca na specjalnym fantomie korzystając
ze wskazówek druhów z OSP Raciąż.
Frekwencja problemem
Pomysłodawca eventu zwrócił jednak uwagę na frekwencję i przyznał, że niestety nie była
ona zbyt duża – Byliśmy organizacyjnie i technicznie przygotowani nawet na trzy razy większą
ilość widzów i to jedyny mały niedosyt związany
z frekwencją rodzin. Być może to kwestia daty
ale było nam bardzo trudno znaleźć optymalny

termin na te rozgrywki. Nie wiadomo czy turniej
zawita do Raciąża ponownie za rok. Wszystko
zależy bowiem od decyzji organizatora przedsięwzięcia.
DAWID ZIÓŁKOWSKI
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Baboszewo – sport

Turniej o Puchar Wójta Gminy Baboszewo

Wygrana drużyny z Olsztyna

Rodziny zagrały
po raz piętnasty

II Turniej
Piłki Nożnej
Oldboyów
za nami
W sobotę 16 czerwca 2018 r na
baboszewskim „ORLIKU” odbył się
drugi Turniej Piłki Nożnej Oldboyów
o Puchar Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Do rywalizacji przystąpiło dziesięć drużyn, w tym cztery
z powiatu płońskiego. Pierwsza część

Pierwszy turniej rodzinny zorganizowany został w 2004
roku. Rodziny które wzięły w nim udział to: Klimkiewiczowie, Kołakowscy, Lewandowscy i Karwowscy. Stało się to już
tradycją że w ostatnią niedzielę czerwca na boisku mogą zagrać w jednym meczu zarówno dzieci jak i dorośli.

W niedzielę 24 czerwca 2018 r odbył
się Jubileuszowy XV Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baboszewo. Ze względu na pogodę zawody zostały
przeniesione z ORLIKA do Hali Sportowo
-Widowiskowej w Baboszewie. Do walki
stawiło się 7 rodzin. Część eliminacyjna
turnieju została rozegrana w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Półfinał
i finał przeprowadzony został systemem
pucharowym. Do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze rodziny z grupy A i
B. Przegrane rodziny z par półfinałowych
zmierzyły się w meczu o trzecie miejsce,
natomiast zwycięzcy spotkali się w finale.
Przed rozegraniem półfinałów odbył się
konkurs „Strzał na bramkę” dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Klasyfikacja końcowa XV Rodzinnego Turnieju Piłki
Nożnej przedstawia się następująco:

III miejsce dla Baboszewskich Oldboyów

Zebrali się, by pograć
i powspominać
Andrzeja Biedrzyckiego
Andrzej Biedrzycki – legenda Stomilu
Andrzej Biedrzycki zmarł 21 kwietnia
2017 roku. Jego przyjaciele po raz drugi spotkali się na boisku, by w ten sposób uczcić pamięć legendarnego piłkarza Stomilu Olsztyn.
W rywalizacji na orliku przy al. Sybiraków
wzięło udział dziesięć zespołów. Byli to głównie oldboye (35 lat i starsi), ale organizatorzy
otworzyli furtkę dla młodszych, których w
jednej ekipie mogło być maksymalnie trzech.
Na boisku można było zobaczyć wielu piłkarzy
znanych z boisk Ekstraklasy, m.in. Sylwestra
Czereszewskiego (Stomil, Legia Warszawa,
Lech Poznań), Adama Zejera (Stomil, Zagłębie Lubin) i Remigiusza Sobocińskiego (Ami-

Miejsce I: Lewandowscy-Gajewscy
Miejsce II: Lewandowscy Baboszewo
Miejsce III: Cackowscy
Miejsce IV: Senkowscy
Miejsce V: Rybaccy - Karwowscy
Miejsce VI: Konwerscy-Kretkiewicz
Miejsce VII: Charzyńscy-Obrębscy
Nagrody indywidualne otrzymali:
Najlepszy Strzelec: Kamil Gajewski
Najlepszy Bramkarz: Łukasz Lewandowski
Najmłodszy uczestnik: Kajetan Rybacki
Najstarszy uczestnik: Grzegorz Lewandowski
Z okazji Jubileuszu została przyznana
nagroda „Drużyna XV-lecia”, którą otrzymała Rodzina Lewandowskich z Baboszewa.

eliminacyjna toczyła się w dwóch
grupach, a mecze sędziowali Marek
Mikołajewski i Przemysław Kowalski.
Do półfinału stanęły cztery zespoły.
W pierwszym spotkaniu półfinałowym Oldboy Team Olsztyn pokonał
Oldboy Żyrardów 4:0, natomiast w
drugim spotkaniu Jupiter Bełchatów
pokonał Oldboy Sierpc również 4:0.

Oldboy Team Olsztyn i Jupiter
Bełchatów w finale
Rywalizacja o najwyższe lokaty
rozstrzygnęła się między zespołami
spoza naszego powiatu. Najlepszymi
na baboszewskim „ORLIKU” okazali
się zawodnicy z Olsztyna, którzy w finale pokonali Jupitera Bełchatów 2:0.
Królem strzelców został Grzegorz
Misiura (Oldboy Team Olsztyn), który
zdobył 7 bramek, najlepszym bramkarzem został Jakub Zimowski (Oldboy
Team Olsztyn), a nagrodę zawodnika
Fair Play otrzymał Ryszard Stryjewski
(Oldboys Żuromin).
Ostateczna kolejność turnieju:
I miejsce: Oldboy Team Olsztyn
II miejsce: Jupiter Bełchatów

III miejsce: Oldboy Żyrardów
IV miejsce: Oldboy Sierpc
V miejsce: GUKS Orzeł Siedlin
VI miejsce: Oldboy Baboszewo
VII miejsce: Oldboys Żuromin
VIII miejsce: Oldboy Raciąż
IX miejsce: Oldboys Nowe Miasto
X miejsce: PAK KWB Konin
DOROTA BARTCZAKOWSKA
PRZEMYSŁAW CYTLOCH

DOROTA BARTCZAKOWSKA
PRZEMYSŁAW CYTLOCH

ca Wronki, Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław).
III miejsce dla Oldboy Baboszewo
Na II Memoriale Andrzeja Biedrzyckiego nie zabrakło
Baboszewskich Oldboyów. Wśród 10 mocnych ekip baboszewianie wywalczyli zaszczytne trzecie miejsce uznając wyższość dwóch składów gospodarzy. Rywalizacja toczyła się na
bardzo wysokim poziomie i była bardzo zacięta. Niestety, nie
obyło się bez kontuzji w baboszewskim zespole, której doznał
Tomasz Dobrzyński. 
BEATA WIECHOWSKA

Zwycięstwo gospodarzy

Baboszewskie Orlęta kontra
DAF Płońsk
Olbrzymie emocje towarzyszyły derbowemu pojedynkowi w mazowieckiej trzeciej
lidze kobiet. W Baboszewie Orlęta podejmowały DAF Płońsk i wygrały pewnie 4:0.

Od samego początku zawodniczki Orląt opanowały sytuację na boisku. Bramkę strzeliła w 29 minucie Izabela Kuligowska, która wykorzystała podanie Sylwii
Trybańskiej. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Po zmianie stron znów do ataku
przystąpiły baboszewianki i w przeciągu dziesięciu minut strzeliły dwie bramki.
Pierwszą w 48 minucie piłkę w siatce umieściła Ewa Paszyńska, a dwie minuty
później Klaudia Adamska. Wynik meczu ustaliła Dominika Skolimowska, strzelając czwartą bramkę.
Orlęta Baboszewo – DAF Płońsk 4:0 (1:0)
bramki: Kuligowska (29, asysta Trybańska), Trybańska (48, asysta Paszyńska),
Adamska (50, akcja indywidualna), Skolimowska (70, asysta Sokołowska).
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – sport
Walne zebranie LKS Błękitni Raciąż

O sprawach klubu rozmawiali
30 maja i 9 czerwca odbyło się podzielone na dwie części walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Błękitnych
Raciąż. Przedstawiciele klubu spotkali
się z grupą raciąskich kibiców.

Zebranie wyznaczono pierwotnie
na 30 maja, który nie został do końca zaakceptowany przez sympatyków
klubu. Wojciech Stanowski zaznaczył
jednak, że taki termin został wyznaczony ze względu na zawodowe obowiązki

prezesa Stanisława Kociędy oraz pozostałych członków - Każdy ma swoje
obowiązki w pracy i nie może się poświęcić klubowi w 100%. Dlatego na
zebraniu będziemy wreszcie chcieli
uzupełnić skład zarządu.
Losy drużyny seniorów
Na zebraniu, które odbyło się w
sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, poinformowano o kwestiach finansowych

Sezon piłkarski 2017/2018 zakończono w dobrym stylu

Trampkarze zakończyli sezon
Domowym meczem z MKS-em Przasnysz sezon 2017/2018 w Okręgowej
Lidze Trampkarzy zakończyła drużyna
Błękitnych Raciąż. Podopieczni Pawła
Szpojankowskiego mimo że nie awansowali do upragnionej Ligi Wojewódzkiej, pozostawili po sobie dobre wrażenie.

Młodzi Błękitni batalię o wygranie ligi zaczęli 28 marca w Płońsku,
gdzie mierzyli się z Płońską Akademią
Futbolu. Mimo że rywal występował
wcześniej w Lidze Wojewódzkiej to
raciążanie kontrolowali grę i z trudnego wyjazdu wywieźli 3 punkty wygrywając 1:0 po bramce Krystiana Schodowskiego. Kolejny mecz, rozgrywany
już u siebie, przyniósł pierwszą stratę
punktów. Mimo sporej przewagi i
wielu sytuacji Błękitni bezbramkowo
zremisowali przy Sportowej 1 z Makowianką Maków Mazowiecki. Skuteczności nie zabrakło w starciu nr 3,
w którym nasz zespół mierzył się na
wyjeździe z groźnym beniaminkiem z
Goworowa. Gospodarze musieli uznać
wyższość Błękitnych przegrywając 0:4

po trafieniach Patryka Załęckiego i
Jacka Kopcińskiego (obaj trafili po 2
razy). Cztery bramki drużyna Pawła
Szpojankowskiego zaaplikowała także
kolejnemu rywalowi – Koronie Karolinowo. Do siatki trafili Patryk Załęcki
(dwukrotnie), Krystian Schodowski
oraz Bartosz Krupiński. Piąte wiosenne
spotkanie przyniosło niestety pierwszą
porażkę. Po zaciętym spotkaniu raciążanie przegrali w Przasnyszu z bezpośrednim rywalem do awansu, MKS-em
0:1. Kolejny domowy mecz przyniósł
młodym Błękitnym kolejne 3 punkty
– po bramkach Grzegorza Krawczuka
i Kacpra Sobieckiego wygrali z groźną
Koroną Karolinowo 2:1. Mecz numer
7 to rewanżowe starcie z PAF Płońsk.
Na Stadionie Miejskim im. Jerzego
Arceusza raciąska drużyna ponownie
wygrała, tym razem 3:1 po trafieniach
Krystiana Różańskiego, Eryka Janiszewskiego i Patryka Załęckiego. Druga
porażka przyszła w starciu z kolejnym
najgroźniejszym rywalem. Błękitni
przegrali w Ciechanowie z miejscowym MKS-em 1:2, choć przez cały

Strefa kibica w MCKSiR w Raciążu

Zagrzewali do boju
Choć polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Piłkę
Nożną nie poszło najlepiej to stwierdzić możemy, że doping

– udostępniono rozliczenia klubu za
ostatni okres oraz złożono finansowe
sprawozdanie. Głównym tematem prowadzonej dyskusji była jednak przede
wszystkim kwestia reaktywacji seniorskiej drużyny, która w lutym została
wycofana z IV ligi. Zarząd zapewnił, że
zrobi wszystko aby drużyna powstała i
że ma w tym silne wsparcie burmistrza
Mariusza Godlewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja
Staniszewskiego. Rozmawiano także o
konieczności wzmocnienia i rozbudowania składu zarządu.
Do dyskusji powrócili
Ze względu na niską frekwencję
mecz walczyli jak równy z równym, to
musieli uznać wyższość przeciwników.
Jedyną bramkę zdobył Jacek Kopciński. W dziewiątym wiosennym meczu
Raciążanie pewnie pokonali na wyjeździe Makowiankę Maków Mazowiecki
2:0 po bramkach Eryka Janiszewskiego
i Krystiana Schodowskiego. Ci sami
strzelcy zapewnili wygraną z Orz Goworowo, tym razem 2:1. Niestety nie
udało się zainkasować 3 punktów w
arcyważnym domowym starciu z liderującym MKS-em Przasnysz. Po wyrównanym meczu Błękitni zremisowali
1:1, zdobywając wyrównującą bramkę
w ostatnich minutach, za sprawą Bartosza Krupińskiego. Bolesna okazała się
również niespodziewana strata dwóch
punktów Szydłowie – rywalizacja z
Koroną zakończyła się wynikiem 2:2,
a bramki zdobyli Krystian Schodowski
i Eryk Janiszewski. Domowe spotkanie
z MKS-em Ciechanów, którego stawką
było drugie miejsce w tabeli zakończyło
się pewnym zwycięstwem 2:0, a na listę
strzelców wpisali się Michał Lewandowski i Patryk Załęcki. Najlepszymi
strzelcami drużyny w wiosennych rozgrywkach byli Patryk Załęcki (6 bramek) Krystian Schodowski (5 bramek)
oraz Eryk Janiszewski (4 bramki).
DAWID ZIÓŁKOWSKI

kibiców był wspaniały. W Miejskim Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu na mecze
Polaków utworzona została strefa kibica, gdzie można było
na telebimie oglądać zmagania naszej reprezentacji. Mieszkańcy gorąco zagrzewali do boju naszą drużynę narodową,
szkoda tylko że rozgrywki dla Polaków zakończyły się na fazie
grupowej. 
RED.
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zdecydowano się zawiesić walne zebranie i kontynuować je 9 czerwca.
Poruszono na nim kwestię finansowania bieżącej działalności klubu przez
Urząd Miasta, która była w ostatnim
czasie powodem do polemiki między
kibicami a zarządem. Zasady przeznaczania pieniędzy dla Błękitnych wyjaśniał burmistrz Mariusz Godlewski.
Zarówno Zarząd Klubu jak i władze
miasta zapewniły o dobrej współpracy i finansowaniu działalności Klubu
przez miasto. Nie ma z tym żadnych
problemów, wszystko jest płacone na
bieżąco, zapewnił Wojciech Stanowski.
Zaapelował on, aby nie wykorzystywać

Klubu do politycznych rozgrywek i
tworzenia nieistniejących problemów.
Członkowie zarządu poinformowali,
że poszukiwaniem kandydatów do gry
w I drużynie będzie zajmował się m.in.
dotychczasowy trener drużyny żaków
Olgierd Wszałkowski.
Poszukiwania zakończyły się sukcesem – 20 czerwca na Stadionie Miejskim im. Jerzego Arceusza przy Sportowej 1 odbył się trening seniorskiej
drużyny który poprowadził dotychczasowy opiekun drużyny trampkarzy
Paweł Szpojankowski.
DAWID ZIÓŁKOWSKI

Drużyna seniorów rozpoczęła treningi

Powrót do gry
20 czerwca blisko 20 zawodników drużyny seniorów LKS Błękitni Raciąż rozpoczęło
treningi i przygotowania do rozgrywek. Zapału i dobrych chęci nie brakuje. Planują
rozpocząć udział w zmaganiach od rundy jesiennej sezonu 2019/2020. Trzymamy
kciuki za powodzenie zespołu i jak najlepsze wyniki.
RED.
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ogłoszenia

