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Gmina Baboszewo otrzyma 58,1 tys. zł
od Ministra Sprawiedliwości
Do wszystkich jednostek OSP z terenu
Gminy Baboszewo trafi
sprzęt, na który Gmina
baboszewo pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 58 tys. zł.
Koszty zakupu sprzętu zostaną pokryte w
99% z dofinansowania
otrzymanego z Funduszu
Sprawiedliwości, a 1%
stanowi wkład własny
gminy. Ww. sprzęt trafi
do jednostek jeszcze w
tym roku, str. 2.

Nowe urządzenia na placach zabaw za
ponad 50 tys. zł

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 się w końcu udało. Z
nocną pomocą lekarską
w Raciążu startujemy 1
września!
- STR. 5

Startujemy z termomodernizacją
W
ostatnich
dniach ruszyły prace
nad termomodernizacją budynku Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w
Raciążu. To pierwszy
z siedmiu budynków,
na którym prowadzone są prace w ramach
projektu pn. „Termomodernizacja oraz
poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Gminie
Miasto Raciąż”.

Pod koniec lipca zamontowano nowe
urządzenia na placach zabaw w miejscowościach: Cieszkowo Stare, Pieńki Rzewińskie, Wola Folwark, Goszczyce Średnie i
Baboszewo. Są to zarówno urządzenia zabawowe, jaki i urządzenia siłowni zewnętrznej. Zarówno maluchy, jak i młodzież, a
także dorośli zyskają miejsce, w którym
będą mogli trenować nie tylko swoje ciało,
ale również umiejętności społeczne. Inwestycje zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2018r. , str. 4.

Pożar budynku mieszkalnego
w Baboszewie
W miniony piątek (24.08.) w ogniu
stanął jednorodzinny, drewniany budynek przy ulicy Odrodzenia w Baboszewie
W akcji ratowniczej brało udział kilka
jednostek straży pożarnej i policja. Kiedy
strażacy przyjechali na miejsce dom był
już znacznie objęty pożarem. Najszybciej,
w kilka minut na miejsce zdarzenia przyjechało OSP z Baboszewa. Na miejscu
pracowało kilka zastępów straży pożarnej
i policja. Wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował niedotlenionego 9-letniego
chłopca, który wraz z rodziną mieszkał w
tym budynku, str. 2.

- STR. 7

Mamy nowy plac!
W sierpniu zakończyły się prace na osiedlu
Jana Pawła II związane z
utworzeniem placu rekreacyjno – sportowy. Dzieci
i dorośli z ochotą korzystają z możliwości jakie
daje, a jest ich wiele – poza
zabawkami dla dzieci jest
coś dla ciała i dla ducha
dla dorosłych i seniorów.
Na placu znajduję się również sprzęt do siłowni zewnętrznej oraz stoliki do
gier, a także piłkarzyki.
- STR. 7
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Baboszewo – urząd

9-letniego chłopca uratowało dwóch mężczyzn

Pożar budynku mieszkalnego w Baboszewie
transportował
niedotlenionego
9-letniego chłopca, który wraz z
rodziną mieszkał w tym budynku.

Nasi bohaterowie

W miniony piątek (24.08.) doszło do
groźnego pożaru w Baboszewie

W ogniu stanął jednorodzinny,
drewniany budynek przy ulicy Odrodzenia. Kiedy strażacy przyjechali na
miejsce dom był już znacznie objęty

pożarem. Najszybciej, w kilka minut
na miejsce zdarzenia przyjechało OSP
z Baboszewa. Na miejscu pracowało
kilka zastępów straży Pożarnej i policja. Wezwano helikopter Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, który prze-

Chłopca z płonącego domu
uratowali przypadkowi przechodnie.
Pierwszy zauważył w oknie dziecko
Pan Bogdan Krzywnicki, który
wybił szyby w oknie. W tej samej
chwili przejeżdżał obok Pan Roman
Kępczyński, mieszkaniec Kiełk, który bez zastanowienia wskoczył przez
okno do zadymionego pomieszczenia i po omacku, na kolanach szukał
chłopca. Gdy usłyszał jakiś chrapot,
na kolanach znalazł dziecko i wyniósł go przez okno. Chłopiec był
nieprzytomny. Pan Roman rozpoczął akcję reanimacyjną, którą kontynuował do przyjazdu służb ratunkowych Pan Jarosław Karwowski.
Stan zdrowia Dominika uległ poprawie,
chłopiec wraz z mamą przebywa w szpitalu. Rodzina objęta jest opieką Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest z
matką chłopca w stałym kontakcie telefonicznym.

Potrzebna pomoc

Podczas piątkowego pożaru spłonęło lub zostało zalane wszystko: dokumenty, ubrania, meble...
Wójt Gminy Baboszewo już na początku lipca br. przydzielił poszkodowanej rodzinie mieszkanie w budynku
socjalnym w Cywinach Dyngunach.
Rodzina jednak nie zdążyła się jeszcze
przeprowadzić. W pomoc włączyło się
wiele instytucji i osób prywatnych.
Potrzebne jest dosłownie wszystko, również pieniądze, które można

wpłacać na konto Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Baboszewie nr:
04 8230 0007 0009 3161 2000 0001 z
dopiskiem: Dominik.
Jeśli chcą Państwo pomóc w jakikolwiek sposób, prosimy kontaktować
się z Gminnym Ośrodkiem Społecznym w Baboszewie (tel. 23 661 10 91
wew. 23), dyrekcją Szkoły Podstawowej
w Baboszewie (nr tel. 23 661 11 33),
Akademią Dobra tel. 607 732 046.
BEATA WIECHOWSKA

Gmina Baboszewo otrzyma 58 100,00 zł od Ministra Sprawiedliwości

Prawie 60 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt dla jednostek OSP
Minister Sprawiedliwości ogłosił
XIII nabór wniosków na powierzenie
realizacji zadań ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego
dnia 29 września 2017 r. Programu
I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój
systemu instytucjonalnego pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez
jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z
ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz
likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem”, dla jednostek sektora

finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast
na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego, polegających
na nabyciu, w roku 2018, w imieniu
tych jednostek na rzecz ochotniczych
straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do
udzielenia pomocy poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa.

Zasady i termin konkursu

Termin składania wniosków upłynął 30 lipca 2018r. Warunki konkursu
obligowały wnioskodawcę do opisania
w treści wniosku jaki sprzęt planuje
nabyć, przy czym możliwy do zakupu
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sprzęt został wskazany w ogłoszeniu o
konkursie.
Wójt Gminy Baboszewo złożył
wniosek do Ministra Sprawiedliwości.
Po wnikliwej analizie zapotrzebowania
przeprowadzonej podczas spotkania
z prezesami jednostek OSP określone
zostało zapotrzebowanie na sprzęt, o
który zawnioskowano.

Jednostki OSP otrzymają dodatkowe
wyposażenie

Do jednostki OSP w Baboszewie
zostaną zakupione:
- Piła ratownicza do szyb klejonych,
- Nożyce hydrauliczne do cięcia
pedałów,
- Osłona zabezpieczająca poszkodowanego,
- Detektor napięcia,
- Sprzęt do oznakowania terenu
akcji,
- Bosak dielektryczny,
Jednostka OSP w Woli Folwark
wzbogaci się o:
- Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),
- Piłę ratowniczą do szyb klejonych,
- Sprzęt do oznakowania terenu
akcji,
- Zestaw węży hydraulicznych o
długości min. 5 m,
- Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,
- Osłonę zabezpieczającą poszkodowanego,
- Latarki akumulatorowe( 2 szt.)
Do jednostki OSP w Cywinach
Wojskich zakupione zostaną:
- Detektor napięcia,
- Przenośny zestaw oświetleniowy,
- Bosak dielektryczny,

- Latarka akumulatorowa.
Do jednostki OSP w Draminie
zakupione zostaną:
- Detektor napięcia,
- Detektor jednogazowy,
- Sprzęt do oznakowania terenu
akcji,
- Bosak dielektryczny,
- Latarka akumulatorowa.
Jednostka OSP w Niedarzynie zostanie doposażona w:
- Detektor wielogazowy,
- Agregat prądotwórczy,
- Latarkę akumulatorową,
- Zbijak do szyb hartowanych,
- Nóż do pasów bezpieczeństwa,
- Sprzęt do oznakowania terenu
akcji.
Do jednostki OSP w Sarbiewie zakupione zostaną:
- Detektor napięcia,
- Bosak dielektryczny,
- Agregat prądotwórczy.

Jednostka OSP w Dziektarzewie
wzbogaci się o:
- Torbę ratowniczą PSP R-1,
- Nosze typu deska,
- Szyny typu Kramera,
- Detektor napięcia.

Prawie 60 tys. dofinansowania

Wartość sprzętu, który zostanie zakupiony do poszczególnych jednostek
OSP wynosi niemal 60 tys. zł. Koszty
zakupu sprzętu zostaną pokryte w 99%
z dofinansowania otrzymanego z Funduszu Sprawiedliwości, a 1% stanowi
wkład własny gminy. Ww. sprzęt trafi
do jednostek jeszcze w tym roku.

Inwestycja w bezpieczeństwo

Poprawa stanu wyposażenia pozwoli na efektywne i bezpieczne uczestnictwo Strażaków Ochotników w akcjach na terenie gminy Baboszewo, a
także na skuteczne wspieranie PSP na
terenie powiatu płońskiego.
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – aktualności

Słowo Burmistrza Miasta
Szanowni Mieszkańcy,
zakończyliśmy prace nad realizacją
placu rekreacyjno – sportowego przy
Osiedlu Jana Pawła II w Raciążu. Plac
został odebrany, a mieszkańcy naszego
miasta mogą w pełni korzystać z jego
atrakcji. Mam nadzieję, że spędzicie
na nim Państwo nie jedno miłe popołudnie. Plac jest atrakcyjny dla użytkowników w różnym wieku. Zarówno
dzieci, jak i dorośli oraz seniorzy znajdą
dla siebie coś ciekawego. Plac został
pokryty nawierzchnią z kostki oraz nawierzchnią bezpieczna pod zabawkami
dla dzieci. Pojawiły się także zabawki
dla najmłodszych mieszkańców, a także
stoły do szachów i warcab, gdzie można
odegrać dobrą partyjkę i trenować swe
szare komórki. Ponadto zamontowane
zostały urządzenia do siłowni zewnętrznej, gdzie można budować formę i
utrzymywać kondycję. Obecnie zrealizowane działania to pierwszy etap planowanych prac na ternie przy osiedlu
Jana Pawła II. Drugim planowanym
etapem prac - po realizacji terenu rekreacyjno – sportowego – jest utworzenie
wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną
nawierzchnią. Etap ten będzie mógł
być realizowany po przeniesieniu przez
firmę Energa powietrznej linii napięcia
pod ziemię. Mam nadzieję, że realizacja
niniejszego projektu przyniesie mieszkańcom wiele radości.

Umowa na realizacje
termomodernizacji podpisana
14 sierpnia 2018r podpisaliśmy
umowę na realizację zamówienia pn.
„Termomodernizacja oraz poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie
Miasto Raciąż”. W ramach piątego
przetargu udało się w końcu wyłonić
Wykonawcę, który złożył ofertę o cenie 8 749 000,00zł brutto. Jak możemy zaobserwować pracę nad realizacją
projektu już ruszyły, prace budowlane
prowadzone są na budynku Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Zgodnie z założeniami umowy
– do końca 2018 roku – kompleksowe prace w zakresie projektu zostaną wykonane na trzech budynkach:
MCKSiR, Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz budynku położonego przy ul. Kilińskiego 21, w którym mieści się Biblioteka Miejska oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. W przyszłym roku
zaś, zostaną przeprowadzone prace na
pozostałych czterech budynkach, tj.

Mariusza Godlewskiego

Urzędu Miejskiego, Miejskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego oraz Hali Sportowej. Przewidywany termin realizacji
projektu lipiec 2019. Mamy nadzieję,
że pogoda w tym roku dopisze i czeka
nas złota Polska, a przede wszystkim
sucha jesień – a wszystkie prace będą
postępowały zgodnie z planem i już
wkrótce będziemy obserwować efekty
pierwszych prac.

Wykonawca dróg poszukiwany
po raz trzeci
W sierpniu został ogłoszony kolejny – trzeci już - przetarg na przebudowę dróg gminnych, tym razem
szukaliśmy wykonawcy, który podjął
by się naprawy nawierzchni drogi na
pierwszym etapie, tj. dokończył rozpoczęte już prace na ulicy Nadrzecznej.
Oferty na realizację zadania można
było składać do 27 sierpnia. Naszym
zamiarem była realizacja remontu tej
ulicy jeszcze przed zimą – a dokładnie
do końca października. Jednak największym problemem okazał się brak
wykonawców. Pomimo ogłoszeń, oferty na realizację remontów nie złożył żaden wykonawca. Sprawa naprawy dróg
jest jedną z najpilniejszych spraw w
Raciążu. Zależy mi bardzo na poprawie
ich stanu. Martwi mnie jednak fakt, że
dotychczas nie udało się wybrać wykonawcy, który podjąłby się realizacji
zadania. Nie poddajemy się jednak i w
ostatnich dniach ogłosiliśmy kolejny –
czwarty już przetarg na realizację zadania. Chętni wykonawcy mogą składać
dokumenty do dnia 14.09. do godziny
10.00 do Urzędu Miejskiego w Raciążu. Podejmiemy dalsze działania, by
znaleźć wykonawcę, który podejmie się
realizacji zadania w najbliższym czasie.
Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać problem już wkrótce.

Historia Raciążowi nieobca
Historia wybuchu Powstania Warszawskiego jest nam wszystkim znana,
w tym roku Raciążanie w szczególny
sposób uczcili rocznicę jego wybuchu.
4 sierpnia na terenie przy Kościele
Parafialnym odbyła się rekonstrukcja z udziałem mieszkańców, a także
członków Plutonu Strzeleckiego w
Raciążu oraz Jednostki Strzeleckiej
1006 Płońsk. Rekonstrukcja miała
na celu przede wszystkim to by upamiętnić niezwykle ważne wydarzenie
w historii naszego kraju – Powstanie
Warszawskie z 1944 roku. Choć mi-
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nęły już 74 lata pamięć o dwumiesięcznych działaniach stale tkwi w
pamięci Polaków. Niezwykle ważne
jest by przekazywać wiedzę o męstwie
przodków młodym pokoleniom – nie
bez znaczenia jest fakt, że w Powstaniu
Warszawskim brali udział mieszkańcy
Gminy Miasto Raciąż i okolicznych
miejscowości. Także ze względu na
pamięć o nich powinniśmy godnie
obchodzić rocznice tego wydarzenia.
Cieszy mnie fakt, że w Raciążu przy
tak licznym zaangażowaniu mieszkańców udało się zorganizować Rekonstrukcję Powstania Warszawskiego. W
dzisiejszych czasach i dobie rozwoju
mass mediów niezwykle ważne jest
by – właśnie młodym pokoleniom
– przekazywać historię oraz dziedzictwo narodowe naszych przodków. To
niezwykle ważne, że w rekonstrukcji
biorą udział zarówno dzieci i młodzież
jak i seniorzy, gdyż nie oceniona jest
rola – właśnie seniorów – w wychowaniu i kształtowaniu postaw młodzieży.

Dzięki takim działaniom jak rekonstrukcja mamy szansę przekazywać
młodym ludziom właściwe postawy i
wzorce zachowań. To właśnie wymiana międzypokoleniowa daje szansę
na podtrzymaniu ducha patriotyzmu
i innych wartość, to szansa na naukę
jak ważny jest patriotyzm – zarówno
lokalny jak i ogólnonarodowy, a także szansa na naukę o wartości i wadze
podejmowanych działań – bo tylko
wspólnie możemy osiągnąć wiele.
Chciałbym serdecznie podziękować
za przygotowanie rekonstrukcji Powstania Warszawskiego szczególnie
mieszkańcom miasta i okolic – młodzieży i seniorom – bez Państwa ta
inscenizacja by się nie udała. Dziękuję
również Plutonowi Strzeleckiemu w
Raciążu oraz Jednostce Strzeleckiej
1006 Płońsk za przygotowanie i merytoryczne wsparcie rekonstrukcji.
Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze
wspólne działanie.
1 września jest dla nas Polaków
szczególnym dniem, nie tylko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. To
przede wszystkim rocznica wybuchu II
Wojny Światowej. W tym roku przypada już 79 rocznica dnia, który wpłynął
znacząco także na historię naszego kraju. Zapraszam mieszkańców Raciąża
na uroczystości związane z upamiętnieniem tej rocznicy. Spotkajmy się
o 10.30 przed Urzędem Miejskim w
Raciążu i razem udajmy się na cmentarz, gdzie odbędzie się uroczysta Msza
Święta.
2 września zaś zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców na Piknik

We wrześniu 2018r. Radni Rady Miejskiej w Raciążu
pełnią dyżury w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w następujących dniach :
Leszek Kowalski, Marek Wiejski –03 września 2018 roku
(poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00
Krzysztof Dądalski – 06 września 2018 roku
(czwartek) w godz. 17.00 – 18.00
Krystyna Chrzanowska, Andrzej Karasiewicz– 10 września 2018 roku
(poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00
Marzanna Kubińska Artur Gizler -13 września 2018 roku
(czwartek) w godz. 17.00 – 18.00
Bogusław Jeżak –17 września 2018 roku
(poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00
Edyta Obrębska, Dariusz Dobrosielski –20 września 2018 roku
(czwartek) w godz. 17.00 – 18.00
Paweł Chrzanowski , Jerzy Lawendowski –24 września 2018 roku
(poniedziałek) w godz. 17.00 – 18.00
Zbigniew Adamski , Andrzej Sendal –27 września 2018 roku
(czwartek) w godz. 17.00 – 18.00

Strażacki, który został zorganizowany z
okazji 115 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. To
wielkie święto strażaków, którzy na co
dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.
Warto spędzić ten dzień razem z nimi.
Zapraszamy już na Mszę Świętą w tej
intencji na godz. 11.30, po której odbędzie się występ Orkiestr Dętych w
centrum miasta, skąd przemaszerujemy
na święcenie placu rekreacyjno – sportowego na terenie przy Osiedlu Jana
Pawła II. Następnie na terenie Parku
Miejskiego przy MCKSiR w Raciążu
czeka na Państwa mnóstwo atrakcji a
także gier, zabaw i pokazów strażackich.

Koniec wakacji
Naszedł koniec sierpnia, wraz
z nim koniec wakacyjnej beztroski.
Czas zabaw i odpoczynku od szkolnych obowiązków dobiega końca.
Przez dwa miesiące wakacji w Raciążu
wiele się działo. Były wydarzenia kulturalne – między innymi V Jarmark
Raciąski wraz z II Miejsko-Gminnymi Dożynkami Parafialnymi – jestem
zadowolony, że po raz kolejny udało
nam się zorganizować wydarzenie,
które pozwala na integrację mieszkańców miasta z mieszkańcami z gminy.
Niezwykle cieszy, mnie również fakt,
że po raz kolejny udało się zorganizować dożynki, których pomysłodawcą
był ks. proboszcz Wiesław Kosiński,
a które pozwalają nam na zachowanie
dobrych staropolskich zwyczajów i
tradycji. Cieszę się, że współpraca z parafią i gminą układa się dobrze. Dzięki
temu mieliśmy okazję do wspólnego
uczczenia tegorocznych plonów. Wydarzenie to było niezwykle udane, a
wieńce i prezentowane dary – od każdej z okolicznych miejscowości – robiły wrażenie na wszystkich oglądających. Dla mnie najważniejsze jest to,
że mieszkańcy miasta i gminy chętnie
włączają się w organizowane przez nas
akcje i chętnie biorą w nich udział.

We wrześniu 2018 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Raciążu
przyjmuje interesantów w sprawie
skarg i wniosków
w Urzędzie Miejskim pokój nr 7
w następujących dniach:
06 września 2018r. (czwartek) od
godziny 16:30 do 17:30
20 września 2018r. (czwartek) od
godziny 16:30 do 17:30
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Zakupiono urządzenia zabawowe i siłowe za ponad 50 tys. zł

Nowe urządzenia na placach zabaw
Realizacja inwestycji dzięki funduszowi
sołeckiemu

Pod koniec lipca zamontowano
nowe urządzenia na placach zabaw
w miejscowościach: Cieszkowo Stare, Pieńki Rzewińskie, Wola Folwark,
Goszczyce Średnie i Baboszewo.
Inwestycje zrealizowano w ramach
funduszu sołeckiego na 2018r.
Na placu zabaw w Baboszewie
zamontowano dwie ławki. Na placu
zabaw w Cieszkowie Starym zamon-

towano jedną ławkę oraz urządzenia
siłowni zewnętrznej. Na placu zabaw
w Goszczycach Średnich zamontowano
drewniany zestaw zabawowy oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.
Urządzono również plac zabaw w
Pieńkach Rzewińskich. Zamontowano
tam huśtawkę podwójną, bujaki sprężynowe, huśtawkę ważkę, piaskownicę
z bali oraz drabinkę.
Na placu zabaw w Woli Folwark
również zamontowano zestaw zaba-

wowy, karuzelę tarczową, bujak sprężynowy, huśtawkę ważkę. Zakupiono
również komplet: stół i ławę ogrodową.

Poprawa jakości spędzania wolnego
czasu

Mamy nadzieję, że dzięki doposażeniu placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zarówno maluchy, jak i młodzież,
a także dorośli zyskają miejsce, w którym będą mogli trenować nie tylko
swoje ciało, ale również umiejętności

Goszczyce Średnie

Wola Folwark

Cieszkowo Kolonia

Pieńki Rzewińskie

społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Użytkownicy poznają nie tylko
zasady współżycia w grupie, ale też
lepiej zrozumieją własne możliwości.
Miejsca te przyczyni się do budowania
relacji i więzi między rówieśnikami.
Place zabaw oraz siłownie zewnętrzne poprawiają estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, młodzieży, a także z pewnością będą pełnić
rolę centrum wsi. Ich stworzenie służy

aktywnym działaniom użytkowników,
jednocześnie swoim wyglądem i formą
wkomponowały się do warunków otoczenia.
Takie place zabaw są jedynymi tego
typu elementami w najbliższej okolicy. Ich budowa i urządzanie przyczyni
się z pewnością do większej integracji
środowiska wiejskiego oraz do lepszego
rozwoju infrastruktury publicznej.
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – informacje urzędowe
Już od września nocną i świąteczną pomoc lekarską w Raciążu

Miasto wesprze działania

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 to się w końcu udało!

Jak zapowiada Dyrektor płońskiego szpitala – Paweł Obermayer od 1
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. Dlatego też z ogromną radością
przyjęliśmy informację o tym, że nocna i świąteczna pomoc lekarska w Raciążu zacznie działać już w najbliższą
sobotę.

Skuteczna interwencja

Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz
Godlewski od ponad dwóch lat podejmował wysiłki, aby NFZ powołał
placówkę nocnej pomocy w Raciążu.
Argumentował on, 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
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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 płońskie-

go, szpitala powiatowego w Płońsku
oraz NFZ. W tym roku naszą petycję
poparły także gmina Raciąż i gmina
Baboszewo. Wspólny głos władz oraz
mieszkańców stał się bardzo ważnym
atutem, ponieważ pojawiła się obietnica utworzenia placówki w naszym
mieście.

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 miesięcznie 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.
UM RACIĄŻ

Burmistrz Miasta Raciąż zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konkursie

Wyrok w sprawie byłego burmistrza Raciąża zapadł

Weź udział w konkursie fotograficznym

Ponad 100 tys. zł
na rzecz miasta

Burmistrz Miasta Raciąż zaprasza
mieszkańców miasta do udziału w
konkursie fotograficznym „Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości”. Celem konkursu fotograficznego jest upamiętnienie 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę poprzez utrwalenie na
zdjęciach historycznych obiektów
architektonicznych Raciąża, kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz wzbudzanie
szacunku do lokalnych bohaterów.
Udział w konkursie jest nieodpłatny. Konkurs będzie trwał od
03 września 2018r. do 30 września
2018r. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi do dnia 10 października
2018r. Celem konkursu fotograficznego jest upamiętnienie 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez utrwalenie
na zdjęciach historycznych obiektów architektonicznych Raciąża,
kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz wzbudzanie szacunku do lokalnych bohate-

Dobry start
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.
Wnioski online można składać
już od 1 lipca przez portal Emp@tia

rów. W konkursie może brać udział
każdy mieszkaniec Raciąża oraz
dzieci i młodzież uczęszczająca do
szkół położonych na terenie miasta,
Zgłoszone do konkursu fotografię powinny być wykonane w
trakcie trwania konkursu. 3.7 Zdjęcia zgłaszane do konkursu poprzez
pocztę internetową powinny być w
rozmiarze do 1600x1200 pikseli.
Zdjęcia w większych rozmiarach
powinny być dostarczone na płycie
CD do sekretariatu Urzędu Miejskiego. Uczestnik może zgłosić do
konkursu maksymalnie 2 zdjęcia,
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie prac na
adres mailowy: sekretariat@maiastoraciaz.pl lub osobiste ich dostarczenie do Urzędu Miejskiego w
Raciążu,
Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Raciąż.
Jury powołane przez Organizatora

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:
- przez dziecko lub osobę uczącą
się 20 roku życia,

wyłoni laureatów Konkursu do 10
października 2018 roku. Nagrody
przewidziane w konkursie to:
•I miejsce – Powerbank, głośnik bezprzewodowy oraz pakiet
gadżetów Miasta Raciąż,
•II miejsce – Powerbank oraz
pakiet gadżetów Miasta Raciąż
•III miejsce – Głośnik bezprzewodowy oraz pakiet gadżetów Miasta Raciąż
Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Lista nagrodzonych osób zostanie
opublikowana na stronie Urzędu
Miejskiego www.miastoraciaz.pl,
na portalu Facebook oraz w gazecie
„Puls Raciąża, Baboszewa i okolic”.
Więcej informacji w regulaminie
umiesz na stronie internetowej
www.miastoraciaz.pl oraz dostępnym w Urzędzie Miejskim w Raciążu.
UM RACIĄŻ

Zapadł wyrok w sprawie przeciwko byłemu burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż.
Miasto nie mogło pozostać obojętne w sprawie dotyczącej budynku przy ul. Sportowej. Sąd zasądził na rzecz powódki Gminy Miasto Raciąż kwotę 100 tys. zł z ustawowymi odsetkami oraz ponad 10 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Zakończyło się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Płocku prowadzone przeciwko pozwanemu byłemu burmistrzowi naszego miasta. Został on pozwany, ponieważ władze miejskie nie mogły pozostać bezczynne w sprawie budynku
przy Sportowej. Ogłoszenie wyroku nastąpiło na początku maja br.

Historia sprawy

W 2014 roku spółka będąca nabywcą nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 3 uzyskała korzystny dla siebie wyrok w związku z niepoinformowaniem jej
w toku sprzedaży o fakcie konieczności rozbiórki na podstawie decyzji płońskiego
PINB (przyp. red. – Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego). Ponieważ za to zaniedbanie, które zakwalifikowano jako działanie na szkodę interesu prywatnego, były burmistrz został
prawomocnie skazany, a wartość szkody w sprawie karnej obliczono na 100.000
zł, miasto wystąpiło o zwrot odszkodowania zapłaconego po przegranej sprawie
cywilnej.
Sąd Okręgowy w Płocku wydał wyrok, na mocy którego, zasądził na rzecz
Gminy Miasto Raciąż kwotę 100 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 10 400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu wyroku sąd
uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie, a zgodnie z art. 415 kodeksu
cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej
naprawienia. Wyrok nie jest prawomocny.
UM RACIĄŻ

tycznych albo osobie uczącej się.

- 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, osobom

prowadzącym rodzinny dom dziecka,
dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeu-

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
UM RACIĄŻ
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7 października br. w Baboszewie

Program zawodów

Jesienny bieg
pamięci
W dniu 7 października 2018r. w Baboszewie odbędzie się bieg pamięci, którego
celem jest przede wszystkim uczczenie pamięci Marcina Kłoszewskiego.
Organizatorami tego wydarzenia są:
Klub Biegacza Im. Piotra Sękowskiego w
Płońsku, Gmina Baboszewo oraz Akademia Dobra– Gminny Wolontariat przy
Szkole Podstawowej w Baboszewie.

Trasy biegów

Biegi odbędą się na trasach wokół Baboszewa na dystansach: bieg główny - 10
km oraz bieg towarzyszący –3,5 km. Trasy
w całości oznaczone. Zawody odbędą się
przy ograniczonym ruchu kołowym. Limit czasowy na pokonanie biegu głównego
wynosi 90 minut.

•09:30 – 11:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych
oraz chipów do elektronicznego pomiaru
czasu
•11:30 – start biegu na 3,5 km
•12:00 – start biegu na 10km
•13:30 – uroczyste zakończenie zawodów (ciepły posiłek, dekoracje zwycięzców,
losowanie upominków)

Zapisy

Zapisów można dokonywać elektronicznie. Liczba uczestników jest ograniczona do 150. Termin zgłaszania udziału
w biegu upływa 4.10.2018r. o godz. 23:59.
W chwili obecnej zapisało się już ponad
100 uczestników.
Organizacja biegu pamięci przyczyni się
do popularyzacji biegania jako najprostszej
formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdrowego trybu życia. Jest również doskonałą formą promocji Gminy Baboszewo, a także formą integracji środowiska
biegaczy na płaszczyźnie sportowej rywalizacji, propagowania idei fair-play.
BEATA WIECHOWSKA

Kawaleryjska szarża na polach Arcelina

Cześć i chwała
bohaterom
Szarży Arcelińskiej
Jak co roku na pamiątkę Bitwy pod Arcelinem z sierpnia 1920r.
Gmina Płońsk wraz z Powiatem Płońskim i Miastem Płońsk zorganizowała w dniu 19 sierpnia uroczyste obchody tego historycznego wydarzenia. "Nie pozwólmy zapomnieć o naszych bohaterach.
Niech pamięć o nich jednoczy nas w imię wielkiej sprawy jaką jest
wolna, niepodległa i zasobna Polska" zakończył swoje przemówienie Starosta Płoński Andrzej Stolpa. W uroczystościach uczestniczył Wójt Gminy Baboszewo Tomasz Sobecki, który złożył kwiaty
pod pomnikiem pamięci bohaterów Bitwy pod Arcelinem.
BEATA WIECHOWSKA

Do Urzędu Gminy Baboszewo wpłynęło 311 wniosków rolników
o oszacowanie szkód

Susza - pomoc klęskowa
Susza - warunki pomocy finansowej

Rolnicy, którzy mają oszacowane
przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w
2018 r. suszy lub powodzi będą mogli
ubiegać się w powiatowych biurach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których
szkody wynoszą co najmniej 30 proc.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483) dotacja będzie
udzielana:
•poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w

rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane
przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce
wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym
lub średniej rocznej produkcji roślinnej
w gospodarstwie rolnym, albo
•w ramach formuły pomocy de
minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku
gdy powyższe szkody będą wynosić
nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej
produkcji rolnej lub średniej rocznej
produkcji roślinnej.
Pomoc, będzie pomniejszana o 50
proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód
w uprawach rolnych co najmniej 50

proc. powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i
pastwisk, nie było ubezpieczonych co
najmniej od jednego z następujących
ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania,
przymrozków wiosennych, powodzi,
huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich.

Stawka pomocy

Stawkę tej pomocy na 1 ha ogłosi
minister właściwy do spraw rolnictwa
nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wniosków o
przyznanie pomocy.
Protokół oszacowania szkód sporządza się od 2017 r. na formularzu
udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. W protokole w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych,
szkody te uwzględniane są przy obli-

czaniu dochodów z produkcji roślinnej
i drugi raz przy obliczaniu dochodu z
produkcji zwierzęcej. W kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów
w wyniku wystąpienia szkód mogą
być uwzględniane koszty związane z
zakupem pasz, o ile ten zakup wynika
z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego
szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
przy czym ilość nabytych pasz nie może
przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie.
W przypadku, gdy w protokole wyliczony procent strat jest niższy
niż 30 proc. średniej rocznej produkcji
rolnej w gospodarstwie rolnym rolnik może wnioskować przy ubieganiu
się o dotacje na powierzchnię upraw
wynikająca z protokołu o uwzględnienie strat wyłącznie w produkcji roślinnej w porównaniu do średniej rocznej
produkcji roślinnej w gospodarstwie
rolnym z okresu poprzednich trzech
lat lub średniej z trzech lat wybranych
z pięciu po odjęciu wartości najwyższej

i najniższej.
Przyjęcie wariantu wyliczania strat
do średniej rocznej wyłącznie do produkcji roślinnej nie zwalnia komisji z
wypełnienia w całości protokołu.

311 wniosków o oszacowanie szkód
spowodowanych przez suszę wpłynęło
do urzędu gminy
Do Urzędu Gminy Baboszewo
wpłynęło 311 wniosków rolników o
oszacowanie szkód spowodowanych
przez suszę (w tym 31 wniosków, z
których protokoły częściowe trafiają do
innych gmin).
Dotychczas Gmina Baboszewo
przekazała Wojewodzie Mazowieckiemu 151 sztuk protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej spowodowanych
wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (w tym 40 sztuk
powyżej 30% strat i 111 sztuk poniżej
30% strat).
BEATA WIECHOWSKA
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Placu rekreacyjno – sportowy na Osiedlu Jana Pawła II już gotowy!

Mamy nowy plac!

Sport, nauka i zabawa

W sierpniu zakończyły się prace na
osiedlu Jana Pawła II związane z utworzeniem placu rekreacyjno – sportowy.
Dzieci i dorośli z ochotą korzystają z
możliwości jakie daje, a jest ich wiele
– poza zabawkami dla dzieci jest coś
dla ciała i dla ducha dla dorosłych i seniorów. Na placu znajduję się również

sprzęt do siłowni zewnętrznej oraz stoliki do gier, a także piłkarzyki.

Realizacją placu czuwała Gmina
Miasto Raciąż wraz Ochotniczą Strażą
Pożarną, która została partnerem projektu – dzięki temu dofinansowanie
projektu jest na poziomie 100% a nie
80% jakby to było w przypadku, gdyby
Gmina sama złożyła
wniosek. Przy realizacji placu współpracowała również
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko
– Własnościowa w
Raciążu. W celu
realizacji placu zagospodarowana została
część zielonego placu, na którym dotychczas znajdowało
się prowizorycznie
zaadaptowane boisko.

Plac rekreacyjno-sportowy to wielofunkcyjny plac dla wszystkich grup
wiekowych. Realizowane są na nim różnorodne aktywności. Znaleźć możemy
się coś dla ciała, coś dla ducha i możliwości gier i zabaw. Rozwijać swoją kondycję
i formę będzie możemy zaś na siłowni
zewnętrznej. Dzieci mogą bawić się na
zabawkach, a miło czas można spędzać
na grze w ping – ponga czy piłkarzyki.
Ćwiczyć swój umysł a przy okazji relaksować się można przy grze w gry planszowe,
tj. szachy, warcaby czy chińczyk. Plac jest
bezpieczny, ponieważ został ogrodzony,
wytyczone są alejki oraz położone zostało
podłoże z kostki pod urządzenia. Wydzielono strefy bezpieczeństwa dla zabawek,
pozostała część stanowi zaś trawa. Zasadzone zostały również krzewy i drzewka.
W ramach projektu wykonano
odwodnienie i podniesienie
gruntu oraz utwardzenie części
powierzchni kostką ażurową, tj.
teren przed placem rekreacyjno-sportowym. Zamontowano
również ławki i kosze. Już po
kilku dniach widać, że zapotrzebowanie na tego typu plac było
duże. Z atrakcji i możliwości
placu korzysta na co dzień wielu
mieszkańców. Miejsce zaś jest
wyjątkowo dogodne, bo położone w centrum miasta i jest

do niego łatwy dostęp. Ponadto samo
osiedle skupia wielu mieszkańców Raciąża. Pomysł utworzenia placu jest więc
odpowiedzią na prośby i wyrażane chęci
posiadania takiego miejsca, gdzie można
w fajny sposób spędzić przyjemnie czas.
Główną zaletą planowanego placu jest
to, że służył on będzie wszystkim Raciążanom. Plac rekreacyjno-sportowy może
być wykorzystywany niezależenie od wie-

ku. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli a także
seniorzy będą mogli spędzić tam ciekawie
czas. Umieszczenie w jednym miejscu siłowni, placu zabaw i stolików do gier to
coś, czego w naszym mieście brakowało
do tej pory. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą często odwiedzać plac i korzystać
z jego walorów.
W najbliższym czasie planowane
jest również kupno kolejnych
urządzeń do siłowni zewnętrznej
oraz bujaków dla najmłodszych
dzieci.
Warto dodać, że II planowanym etapem prac - po realizacji
terenu rekreacyjno – sportowego
– jest utworzenie wielofunkcyjnego boiska z bezpieczną nawierzchnią. Etap ten będzie mógł być realizowany po przeniesieniu przez
firmę Energa napowierzchnej linii
napięcia pod ziemię.
UM RACIĄŻ

Termomodernizacja budynku MCKSiR rozpoczęta

Startujemy z termomodernizacją
W ostatnich dniach ruszyły prace nad
termomodernizacją budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu. To pierwszy z siedmiu budynków, na którym prowadzone są prace w ramach projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Gminie Miasto Raciąż”

Po wielu trudnościach z wyborem
wykonawcy (potrzebne było aż 5 przetargów) wyłoniono wreszcie firmę która
zajmie się realizacją zadania pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
Prace mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz uzyskanie

oszczędności w zużyciu energii będą
wykonywane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3 budynki prawdopodobnie
jeszcze w tym roku

Realizacja projektu zakłada wykonanie prac na trzech budynkach o końca 2018 roku, tj. budynku Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, budynku przy ul. Kilińskiego 21 – w
którym znajduję się Biblioteka Miejska
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. W przyszłym roku prace będą
prowadzone na budynkach: Urzędu
Miejskiego, Szkoły podstawowej im.
Stanisława Konarskiego, Miejskiego
Przedszkola oraz Hali Sportowej. W
pierwszej kolejności pracownicy firmy
zajęli się budynkiem MCKSiR, rozpoczynając od odsłonięcia fundamentów
budynku i zabezpieczenia ich specjalną
izolacją bitumiczną, która uniemożliwi

degradację. Następnie budynek zostanie pokryty styropianem, a w końcowej fazie prac otrzyma nową elewację.
Identyczne prace zostaną wykonane na
pozostałych budynkach. Ponadto projekt zakłada montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w budynkach

– w których to potrzebne - wymianę
okien i drzwi oraz instalacji ogrzewania
centralnego. Ostateczny termin zakończenia prac to lipiec 2019 roku, a całkowity koszt realizacji zadania to blisko
8,5 miliona złotych.
DAWID ZIÓŁKOWSKI
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Pierwsza tura 21 października 2018r.

Znamy już
datę wyborów
samorządowych
2018
Wybory zostaną zorganizowane 21.10. Tak zdecydował premier Mateusz
Morawiecki. Druga tura wyborów odbędzie się 4.11. 14.08, zostało
opublikowane odpowiednie rozporządzenie w Dzienniku Ustaw.
Wybory będą miały dwie tury: 21.10. (niedziela) 4.11. (niedziela). 14 sierpnia ruszyła
też kampania wyborcza. Jej oficjalne zakończenie nastąpi w dniu poprzedzającym wybory,
czyli 19.10 o godz. 24. Wybory samorządowe organizowane były dotychczas w ostatni dzień
wolny od pracy poprzedzający termin, w którym upłynie kadencja rad. Nowelizacja kodeksu
wyborczego zmieniła jednak tę zasadę. Obecnie Prezes Rady Ministrów wyznacza (w drodze rozporządzenia) datę wyborów. Wcześniej jednak premier musi poprosić o opinię PKW.
Wybory samorządowe nie mogą odbyć się później niż na 7 dni oraz wcześniej niż na 30 dni
przed upływem kadencji rad.

Zasady głosowania

Wybory samorządowe 2018 będą różnić się od wcześniej organizowanych. Wszystko
dlatego, że zostały znowelizowane: kodeks wyborczy, ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju m. st. Warszawy. Wybory samorządowe będą odbywać się
co 5 lat. Zostaną zorganizowane po to, by na nową kadencję wybrać członków rad gmin, rad
powiatów i sejmików wojewódzkich. Ponadto podczas wyborów samorządowych będziemy
głosować na wójtów, prezydentów i burmistrzów miast.

Zmiany w ordynacji

W porównaniu do lat ubiegłych wybory samorządowe będą się znacząco różnić. Do
najważniejszych zmian należy zaliczyć: wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast; ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do
20 tys. mieszkańców; wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat; nowe rodzaje
komisji obwodowych – od wyborów 2018 funkcjonować będą dwie komisje – jedna organizuje głosowanie, druga jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowania; wprowadzenie
instytucji obserwatorów społecznych. Nowa ordynacja daje większe uprawnienia mężom zaufania.

Kto może zagłosować?

Głosować w wyborach samorządowych mogą wszyscy ci, którzy posiadają czynne prawo
wyborcze. Są to wszystkie osoby, które mają polskie obywatelstwo lub obywatelstwo Unii
Europejskiej. Głosujący musi mieć ukończone 18 lat i stale zamieszkiwać na obszarze gminy,
powiatu i województwa, którego dotyczy wybór. Głos korespondencyjny będą mogły oddać
jedynie osoby niepełnosprawne.
BEATA WIECHOWSKA

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów
osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018
r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich
siedzib a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r., poz. 246) podaję do
publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania
zgłoszeń kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych z obszaru gmin
powiatu: ciechanowskiego i płońskiego.

Zgłoszenia kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji
wyborczych
(powiatowych,
miejskich/gminnych)
będą
przyjmowane
w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I, ul. 17 Stycznia 7
(budynek Starostwa Powiatowego - III piętro) – pokój nr 301 codziennie
oprócz sobót i niedziel w godz. 800-1600 w terminie do dnia 6 września 2018
roku.
Prawo zgłaszania kandydatów do powiatowych, miejskich/gminnych komisji
wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych partii politycznych, koalicji partii
politycznych oraz wyborców na obszarze działania komitetu wyborczego.
Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku do uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na
członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych
komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz jest dostępny na stronie internetowej www.pkw.gov.pl
i w urzędach miast/gmin.
Kandydaci do składów terytorialnych komisji wyborczych muszą bezwzględnie spełniać
warunki określone w § 4 w/w uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.
Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni
funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego
komitetu wyborczego.
Do zgłoszenia załącza się :
Upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba z upoważnienia
pełnomocnika komitetu wyborczego.

Komisarz Wyborczy
w Ciechanowie I

/-/ Mariusz Waldemar Królikowski
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Wywiad z Pawłem Rybką - Prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu

O kanalizacji i nie tylko…
Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu” zakładający
modernizację Oczyszczalni Ścieków i
Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowę kanalizacji miejskiej, jak wpłynie
on na sytuację Gminy? A jakie korzyści
przyniesie mieszkańcom?

Odpowiedź na pytanie dlaczego
podjęliśmy się realizacji tego projektu jest prosta – przeprowadzenie prac
wchodzących w jego zakres było niezbędne do właściwego funkcjonowania. Oczyszczalnia nie nadawała się do
użytku, występowały liczne awarie i
groziło jej całkowite zaprzestanie prac.
Realizacja projektu była niezbędna, by
oczyszczalnia w ogóle działała. Gdyby
Burmistrz Miasta Raciąża nie pozyskał
dofinansowania na realizację projektu
to prac tych nigdy nie udałoby się zrobić, bo miasto nie miało na to środków.
Oczyszczalnia Ścieków powstała w
1998 roku i przez blisko 20 lat nie była
modernizowana ani remontowana, nie
były wprowadzane nowe technologie.
Nie próbowano również doprowadzić
jej parametrów do tych oczekiwanych
i wynikających z przepisów. Od 2008
roku Miasto posiadało nakaz modernizacji oczyszczalni, jednak pomimo nakazu nie przeprowadzono żadnych prac
mających na celu wprowadzenie przykazanych rozwiązań i napraw. Prace te
były bardzo kosztowne i dopiero obecne władze zdecydowały się ich podjąć
Rok, w którym udało się pozyskać
dofinansowanie był ostatnim, w którym miasto mogło podjąć jakiekolwiek
działania w tym kierunku. Co więcej
miasto stale się rozwija, zwiększa się
zabudowa miejska – w związku z czym
stara oczyszczalnia nie była już wydolna, by obsługiwać tak dużą ilość mieszkańców. Ponadto parametry ścieków są
stale monitorowane, mamy pozwolenie
wodno – prawne, które ściśle określa ile
ścieków możemy wyprodukować oraz
ile wody możemy zużyć, a także jakie
parametry muszą one zachowywać. Badania w tym zakresie wykonywane są
w ramach autokontroli, a wyniki prezentowane są do odpowiednich organów w celu nadzoru. Przy technologii,
którą niegdyś mieliśmy na oczyszczalni
utrzymanie właściwych parametrów
stało się wręcz niemożliwe. Najlepszym
rozwiązaniem była znaczna modernizacja oczyszczalni – a wręcz budowa
nowej.
Projekt zakłada również rozbudowę kanalizacji miejskiej na odcinku
blisko 6 km, co oznacza skanalizowanie
miasta na poziomie ok. 90 %. Wynik
ten stanowi bardzo dobry współczynnik, którego osiągnięcie nakładają na
nas przepisy unijne.
Stacja Uzdatniania Wody jest pod
stałym nadzorem sanepidu. Tak jak w
przypadku oczyszczalni zobowiązani
jesteśmy do utrzymania odpowiednich
parametrów. Dokonujemy stałych i
bieżących kontroli wody.
Realizacja projektu jest zatem niezbędna dla właściwego funkcjonowania
miasta oraz utrzymania standardów
na właściwym poziomie. Byliśmy zo-

bowiązani do podjęcia działań w tym
zakresie poprzez przepisy prawa oraz
zobowiązania wynikające z nakazu.

A co z mieszkańcami, których domostwa nie zostały przewidziane w planie
rozbudowy kanalizacji, a mieszkańcy
chcieliby się do niej przyłączyć?

Pozwolenie na budowę kanalizacji
pochodzi z 2012 roku, z tamtego okresu pochodzi również projekt dotyczący
rozbudowy kanalizacji. Aby uratować
ważność pozwolenia w 2013 roku wykonaliśmy pierwszy odcinek kanalizacji
na ulicy Mławskiej. Nie mieliśmy innego wyjścia jak wykorzystać wydane
pozwolenie oraz utworzony projekt by
złożyć wniosek o dofinansowanie. W
procedurze starania się o pozyskania
dofinansowania musieliśmy wykazać
projekt, którym wówczas miasto dysponowało. W okresie składania wniosku o
dofinansowanie nie mogliśmy projektu
ani poprawiać, ani aktualizować, ponieważ pozwolenie na budowę straciłoby ważność. Głównym warunkiem
szybkiej realizacji niniejszej inwestycji
było posiadanie ważnego pozwolenia
na budowę. Niestety spowodowało to
sytuację, w której do wykorzystania
mieliśmy projekt z 2012 roku, jednakże wówczas nie podjęto prac. W
2013 roku podjęliśmy działania, które
miały na celu pozyskanie dofinansowania. Zaczęliśmy szukać możliwości
pozyskania dodatkowych środków
zewnętrznych, które umożliwiłyby
nam działania. Dokumentacja z 2012
roku nie była ani kompletna, ani pełna jednak musieliśmy się nią posłużyć
aby pozyskać dofinansowanie. W międzyczas zmienia się wiele czynników –
zmieniają się właściciele, na działkach
powstają nowe budynki lub zmienia
się ich przeznaczenie. Jednak posiadane pozwolenie na budowę tego nie
uwzględnia. Na dzień dzisiejszy – aby
rozliczyć się z projektu – musimy doprowadzić przyłącze do granicy działki.
Jeśli właściciel zgadza się na realizacje
zgodnie ze starym projektem to zostanie podłączony do sieci kanalizacji, jeśli zaś zgody nie wyrazi my swe prace
kończymy na granicy działki. Dopiero
po uzyskaniu zgody na użytkowanie i
zatwierdzeniu realizacji projektu bę-

dziemy mogli w latach późniejszych
uwzględniać indywidualne wnioski i
dokonywać korekt. Świadomi, że projekt nie obejmuje całego miasta już
podjęliśmy działania nad pozyskaniem
środków oraz przygotowaniem projektu obejmującego kolejne przyłączenia.
Obecnie niewiele możemy zmienić, ale
pracujemy nad nowym wnioskiem oraz
przygotowujemy studium. Wszystkich
chętnych, których obecny zakres prac
nie obejmuje, a którzy chcieliby podłączyć się do sieci kanalizacji zapraszamy
do Urzędu Miejskiego w Raciążu wraz
z wnioskami o przyłączenie.

Jakie są plany i założenia dotyczące
działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na
najbliższe lata?

Przede wszystkim musimy pamiętać
w jakiej sytuacji znajdowała się spółka
jeszcze 5 lat temu. Była w tragicznej
sytuacji i spełniała wszystkie kryteria do ogłoszenia upadłości. Wówczas
przestałaby istnieć, a ludzie straciliby
pracę. Decyzją burmistrza i ówczesnej
rady było ratowanie spółki. Po przejęciu spółki w 2013 roku przeprowadzony został audyt, którego skutkiem było
utworzenie planu naprawczego, który
po dziś dzień jest realizowany. Spółka
w 2013 roku nie posiadała wiarygodnej

dokumentacji księgowej, wręcz można
powiedzieć, że nie posiadała żadnej dokumentacji zaś posiadała ogromne zadłużenie – ponad 1,3 mln zł. Toczyło się
postępowanie prokuratorskie oraz postępowanie karno – skarbowe przeciwko
pracownikom spółki oraz ówczesnemu
prezesowi. Postępowania te zakończyły
się wydaniem wyroków w postępowaniach karno – skarbowych. Miasto podjęło się wysiłku ratowania spółki i stało
się gwarantem spłaty zaciągniętego kredytu, który został zaciągnięty na wymagalne zobowiązania wobec: ZUSu (pracownicy nie mieli opłacanych świadczeń
ZUS), zakładu energetycznego oraz
indywidualnych wierzycieli. Kredyt w
wysokości 1,3 mln zł został zaciągnięty
na zadłużenia z poprzednich lat – spółka ponosi koszty za dawne błędy. 5 lat
temu miasto podjęło decyzję o wprowadzeniu planu naprawczego i na dzień
dzisiejszy mamy spłacone 600 tys. zł
zaciągniętego kredytu (spółka płaci miesięcznie ratę w wysokości 13 tys. zł), nie
mamy zaległości, pracownicy mają regularnie opłacane pełne świadczenia. O
tym że wytyczony w planie naprawczym
kierunek jest właściwy świadczy to że
pracownicy mają regularnie wypłacane
pensje, a spółka nie ma zaległości, jednak najważniejszym – wręcz historycznym wydarzeniem jest to, że spółka po
raz pierwszy w historii (udokumentowanej) wykazała zysk na koniec 2017r.
Dotychczas spółka wykazywała jedynie
straty. zatem obecnie uznać możemy, że
dzięki wysiłkom burmistrza i zarządów
spółki udało się uzyskać tak istotny
etap. 5 lat temu spółka nie posiadała
właściwie żadnego sprzętu, który nadawałby się do użytkowania, zaplecze
spółki było zdewastowane. Udało nam
się to odbudować – ludzie pracują w
godziwych warunkach, mamy sprzęt
niezbędny do wykonywania działań,
kupiliśmy zamiatarkę (leasing zakończył się w tym roku), kupiliśmy również
podnośnik (został przekazany do straży,
jednak w celach zarobkowych wykorzystywany jest przez spółkę). Wszelkie
obecne zobowiązania spółki płacone są
na bieżąco, co świadczy o dobrej sytuacji spółki.

9
Spółka przede wszystkim zajmuje się działaniami dla których została
powołana – produkcją wody i oczyszczaniem ścieków, które stanowią główny cel jej funkcjonowania. Pracujemy
przede wszystkim nad zapewnieniem
właściwej infrastruktury i spełnieniem
wszystkich wymaganych norm. Poboczne działania wynikają głównie z
umów, które podpisaliśmy np. z miastem czy ze zobowiązań. Z planu naprawczego spółki wynikały także zmiany polegające na rezygnacji z działań
nieuzasadnionych ekonomicznie. Zajmujemy się działami, w których jesteśmy w stanie wypracować zysk.
Najważniejszym obecnie działaniem jest zakończenie projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki
wodno – ściekowej w mieście. Spółka
jako końcowy użytkownik projektu
jest od samego początku zaangażowana. Co tydzień odbywają się narady
koordynacyjne z miastem i z wykonawcą. Działania te wymagają od nas
dużego nakładu pracy i stałej współpracy z wykonawcą. Najważniejszym jest
asysta przy zakończeniu tego projektu.
Oczyszczalnia praktycznie powstała na
nowo – poza murami zewnętrznymi i
jednym zbiornikiem – cały ciąg technologiczny został wymieniony. Pracownicy spółki zostaną przeszkoleni i
wdrożeni w nową technologię, tak by
mogli w pełni wykorzystywać nowy
sprzęt oraz właściwie realizowali proces technologiczny. Kolejnym ważnym
działaniem jest utrzymywanie spółki
na właściwym poziomie finansowy i
ekonomicznym, tak by spółka osiągała
zysk i nie obciążała miasta. Zaciągnięty
kredyt będzie spłacany do 2023 roku i
o tych datach i kwotach należy pamiętać ponieważ nie jest to kredyt zaciągnięty na bieżące działania a na zaległości powstałe w przeszłości. Ważnym
zadaniem jest również utrzymywanie
systemu w sprawności – skończyły się
poważne awarie, co zawdzięczać możemy regularnym przyjazdom WUKO.
Myślimy o kolejnych nowych rozwiązaniach. Na dzień dzisiejszy za ogromny sukces możemy uznać obecny stan
spółki, którą reanimowaliśmy z trupa
do przedsiębiorstwa, którego dookoła
nam zazdroszczą ze względu na oczyszczalnię, ponieważ realizacja naszego
projektu jest naprawdę dużym wydarzeniem. Pracujemy w dalszym ciągu
nad usprawnieniem systemu księgowego, ponieważ do tej pory wychodzą
niedoskonałości sprzed 5 lat.

Baboszewo – aktualności
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Półkolonie 2018

Atrakcyjne wakacje w Gminie Baboszewo
ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w
zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym,
chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę
bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.

Gmina dofinansowała półkolonie

Po raz kolejny w szkołach podstawowych w Baboszewie, Mystkowie i Polesiu odbyły się letnie
półkolonie dla dzieci. Organizatorem tego wypoczynku była Mazowiecka Izba Rolnicza oraz Urząd
Gminy w Baboszewie.
Z wypoczynku letniego w formie półkolonii
mogły skorzystać dzieci i młodzież, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Gmina Baboszewo zapewniła transport dzieci do szkół
oraz na zaplanowane wycieczki oraz dofinansowała udział dzieci w przedsięwzięciu w wysokości 10
zł za 1 osobę. W każdej szkole półkolonie trwały
10 dni.

Bogaty program

Doświadczenia ubiegłych lat pozwoliły na
dostosowanie form wypoczynku do oczekiwań

jej uczestników oraz ich rodziców. Opiekunowie
zapewnili uczestnikom moc atrakcji.

Półkolonie w Szkole Podstawowej w Mystkowie

Opiekunowie zadbali, by uczestnicy półkolonii oprócz bardzo ciekawych zajęć stacjonarnych, udali się na super wycieczki. Półkoloniści
z Mystkowa pojechali do AQUA PARKU w hotelu „Warszawianka” w Jachrance. Odwiedzili też
Rozrywkowe Centrum Miasta HULAKULA oraz
Papugarnię CARMEN w Warszawie. Tam czekało na nich kilkadziesiąt najróżniejszych gatunków
papug z całego świata. Dzieci nie tylko zobaczyły
te barwne ptaki z bliska, ale także dotykały je i
karmiły. Pobyt w Papugarni był interesującą lekcją przyrody, Innego dnia uczestnicy półkolonii
wybrali się do Kopalni Soli w Kłodawie. Swoje
możliwości i kondycję fizyczną dzieci sprawdziły

w FUN PARKU w Płocku. W parku linowym
przeszły dwie trasy o różnym stopniu trudności,
następnie każdy miał możliwość strzelania do celu
z pistoletów do paintballa.

Półkolonie w Szkole Podstawowej w Polesiu

Atrakcyjnie czas spędziły również dzieci,
które uczestniczyły w półkoloniach w Szkole
Podstawowej w Polesiu. Na jedną z pierwszych
wycieczek dzieci zostały zabrane do HAPY PARKU w Stróżewku. Następnie wyjechały do kina
w Płocku. Uczestnicy półkolonii w Polesiu odwiedzili również Papugarnię w Warszawie oraz
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
Skorzystali również z ciechanowskiej plaży. Dzieci
odwiedziły również stadninę koni w Płaciszewie
oraz AQUA PARK w Jachrance.
BEATA WIECHOWSKA
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DJ Piotrek promuje Raciąż

Słowa uznania należą
się organizatorom, a
podziękowania za pomoc
sponsorom oraz wszystkim
instytucjom i osobom, które
wspierały V Jarmark Raciąski.

Teledysk o
Raciążu w
sieci!

Piotr Kędzierski, znany mieszkańcom
Raciąża jako DJ Piotrek we współpracy z
zespołem Endless Em i innymi muzykami stworzył teledysk promujący miasto
Raciąż!

Sponsorzy:

Znany z występów na raciąskich
imprezach Piotr Kędzierski razem z
Marcinem Włodarskim, Markiem Żackim, Mateuszem Ćwirzeniem i Matthew
Dudkowskim nakręcił teledysk do nowego utworu pt. „Albo grubo albo wcale”.
Piosenka jest poświęcona Raciążowi, a teledysk został nagrany w różnych jego
częściach. Zrealizowany przy udziale Piotrka klip stanowi przykład pomysłu, w
jaki można ukazać walory i promować miasto, z którym jest się związanym. To
niezwykle miły sposób na ukazanie sympatii do Raciąża. Gratulujemy pomysłu i
wykonania!
Teledysk można oglądać na Facebookowym profilu Piotra i na oficjalnym kanale w serwisie YouTube „DJ Piotrek PL”.
RED.

Świętuj 115 – lecie istnienia OSP w Raciążu razem z nami

Strażacki Piknik Rodzinny

Na zakończenie wakacji – 2 września (niedziela) zapraszamy na Rodzinny Piknik
Strażacki. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych!

Z okazji 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej już 2 września odbędzie się
Strażacki Piknik Rodzinny. Impreza rozpocznie się o godz. 12.30 na placu A. Mickiewicza (przy Urzędzie Miejskim) od Przeglądu Orkiestr Dętych Ochotniczych
Straży Pożarnych. Następnie o godz. 12.45 nastąpi przemarsz z centrum miasta do
placu rekreacyjno-sportowego (przy spółdzielni Jana Pawła II). O godz. 13.00 odbędzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie placu. Piknik Strażacki rozpocznie się
o godz. 13.30 (teren parku miejskiego przy budynku MCKSiR). Na uczestników
czekają licznie atrakcje, m.in. gry i zabawy dla dzieci, warsztaty, tory sprawnościowe, występy wokalno-muzyczne, pokazy strażackie związane z bezpieczeństwem,
prezentacja wyposażenia strażackiego, nabór młodych ochotników. Konkursy strażackie oraz wiele innych atrakcji.
Nie może Was zabraknąć!
RED.

POLMLEK RACIĄŻ
WAPNOPOL
ALFA PVC
ROBBUD
DOMAX PAWEŁ CHRZANOWSKI
JAWA MAREK KISIELEWSKI
SKLEP SPOŻYWCZO –
PRZEMYSŁOWY BRACIA CYBULSCY

PSB MRÓWKA JOANNA
GŁOWACKA, MICHALINA PAJĄK
SGB BANK SPÓŁDZIELCZY W
RACIĄŻU
KWIACIARNIA WANDA I JERZY
ADAMSCY
STAWBUD
KSIĘGARNIA DAFNE ELŻBIETA I
ANDRZEJ KOCIĘDA
PRODOM MARCIN OBRĘBSKI
FERM-PASZ JAN I ROMAN RUSIN
FIRMA ATOMIS MARCIN
MACHCIŃSKI-+
KARCZMA RETRO
CATERING & DEKORACJE ILONA
BRUSZCZAK
GOSPODARSTWO ROLNE K.

PRZYBYSZEWSKI
ILONA CIEŚLIŃSKA
APTEKA ZALEWSCY
SKLEP MEBLOWY GOSZCZYCKI
MOTO CZĘŚCI GOSZCZYCKI
AUTO CZĘŚCI ZAWADZKI
ŚWIAT DZIECKA MICHAŁ
MIERZEJEWSKI
SKLEP SPOŻYWCZO
PRZEMYSŁOWY GROSZEK
SKLEP SPOŻYWCZO
PRZEMYSŁOWY T. WAWROWSKI
ARKADIA PUNKT OPŁAT CENTRUM
KREDYTOWE A. GIZLER
READY STAND DANIEL KOCIĘDA
CATERING MONIKA
JANISZEWSKA
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V Jarmark Raciąski i II Miejsko – Gminne Dożynki Parafialne

Z Enejem i na ludowo
W tym roku dwudniowy jarmark raciąski, po raz pierwszy połączony został z
dożynkami parafialnymi. 14 i 15 sierpnia centrum Raciąża zapełniło się kramami i straganami wystawców z kraju
i zagranicy. Na muzycznej scenie pojawiły się zespoły „Karpatian”, „Horpyna”
i „Enej”. Nie zabrakło tradycyjnych strojów i zespołów ludowych.

Oficjalne otwarcie V Jarmarku Raciąskiego rozpoczęło się 14 sierpnia o
godz. 16.00 od przywitania zebranej
publiczności przez Burmistrza Raciąża
– Mariusza Godlewskiego, Dyrektora
MCKSiR – Artura Adamskiego, Wójta
Gminy Raciąż – Ryszarda Giszczaka,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Raciążu – Andrzeja Staniszewskiego,
reprezentanta Starosty Płońskiego –
Piotra Kosiorka i Przewodniczącego
Rady Gminy – Jarosława Jaworskiego.

ne zainteresowanie. Po godzinie 20 na
jarmarkowej scenie pojawili się artyści
z zespołu „Horpyna” i porwali publiczność do tańca. Gwiazdą wieczoru był
polsko-ukraiński zespół „Enej”, który
podczas półtora godzinnego koncertu zagrał swoje największe hity m.in.
„Sympatyczno-liryczna”, „Lili”, „Radio
Hallo”, „Zagubiony”.

Dofinansowanie na Jarmark

Liczne atrakcje, stoiska

Podczas dwudniowego jarmarku zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający mieli okazję obejrzeć stoiska
wystawiennicze z wszelkiego rodzaju
wyrobami artystycznymi i produktami
regionalnymi, m.in. żywność ekologiczna, wędliny, pieczywo, miody, nalewki, nabiał, owoce, warzywa, kwiaty, a także rękodzieło, m.in. wyroby z
drewna, robione na drutach, na szydełku, ręcznie robione zabawki – przytulanki, szmacianki, wyroby z motywami
ludowymi – kurpiowskimi i łowickimi,
rzeźby, obrazy olejne i wiele innych.
Można było kupować, degustować,
zwiedzać.
Przez dwa dni odbywały się plener
i warsztat rzeźbiarski „Ginące zawody”
oraz „Jarmark kiedyś i dziś” – plener i
warsztaty malarskie. Zwiedzający mogli
obejrzeć wystawę fotograficzną „Zwyczaje w pracy strażaków sprzed 115
lat”, a dzieci i młodzież wziąć udział
w warsztatach rękodzielniczych na stoiskach, w tym na stoisku MCKSiR. A
także warsztaty malarskie pn. „Jarmark
niegdyś i dziś”.
Atrakcji nie zabrakło również dla
dzieci, na które czekały gry i zabawy z
animatorami, konkursy familijne, oraz
dumchańce i trampoliny.

Koncerty, koncerty

14 sierpnia na muzycznej scenie
pojawili się uczestnicy zajęć wokalnych
w MCKSiR, zespół „Jasno-czarni”
z Raciąża i folkowo-rockowa kapela
„Karpatian”. Wieczorem wystąpił teatr
plenerowy z przedstawieniem „Alicja w
krainie ognia”, który wzbudził ogrom-

uwagę na poszanowanie chleba i nie
marnowanie żywności w czasach, gdy
jest jej w nadmiarze. Nie zabrakło degustacji, m.in. swojskich wędlin i pieczywa.
Po południu można było obejrzeć
występy zespołu „Krajkowiacy”, klubu
seniora „Koziebrody”, Chóru Seniorów, odbywały się konkursy familijne,
oraz konkurs „Mapa lokalnej agroturystyki”. Wręczono nagrody laureatom
konkursu plastycznego ,,Moja mała
Ojczyzna” organizowanego w ramach
akcji ,,Dom Kultury w drodze – Objazdowy bibliotekarz”. Na zakończenie
dwudniowego jarmarku organizatorzy
przygotowali spektakle teatralne „Jaś i
Małgosia” oraz „Od Popiela do Piasta”.

Dożynki Parafialne

Drugi dzień jarmarku, z racji tego,
że wypadał w święto Wniebowzięcia
NMP połączony został z II Miejsko-Gminnymi Dożynkami Parafialnymi.
Po Mszy św. odpustowej zaprezentowano na scenie przed Urzędem Miasta
Wieńce Dożynkowe i dary dożynkowe.
W przemówieniach władz miejskich i
gminnych podziękowano rolnikom za
trud i ciężką pracę włożoną w wyprodukowanie żywności, która trafia później na nasze stoły. Burmistrz zwrócił

Na realizację V Jarmarku Raciąskiego MCKSiR w Raciążu otrzymało
unijne wsparcie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–
2020. To efekt konkursu rozstrzygniętego przez mazowieckie biuro Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich. MCKSiR
przedstawił najwyżej punktowany projekty w grupie Organizacja i udział
w targach, wystawach tematycznych
na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. MCKSiR w Raciążu był jednym z
szesnastu beneficjentów, który pozyskał
środki na realizację wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i
agroturystyką. Kwota dofinansowania
jaką udało się pozyskać to 39 114,00zł.
Dzięki tym środkom dofinansowano
następujące działania związane z organizacją V Jarmarku Raciąskiego, tj. wynajem sprzętu nagłośnieniowo- oświetleniowego, a także wynajem sceny wraz
z barierkami ochronnymi oraz agregatu
prądotwórczego podczas dwudniowej

imprezy plenerowej. Pozyskane środki
przeznaczono także na honorarium dla
konferansjera prowadzącego V Jarmark
Raciąski oraz zapłacono wynagrodzenie
firmie ochroniarskiej. Ze środków tych
opłacono także druk materiałów promocyjnych – plakatów i ulotek oraz sfinansowano filmik promocyjny wydarzenie rozpowszechniony w internecie.
Imprezę, ze względu na dobrze
zaplanowany program, mnogość atrakcyjnych stoisk oraz dużą frekwencję,

można uznać za bardzo udaną. Organizatorem wydarzenia było Miejskie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy współpracy partnerów: Gminy
Miasto Raciąż, Gminy Raciąż oraz Zespołu Szkół STO w Raciążu. Patronatem Honorowym nasz jarmark objęli:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.
MARIANNA GÓRALSKA
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Składanie wniosków do 15 września

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019
Miejsce i termin złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w
formie stypendium szkolnego należy
złożyć w Urzędzie Gminy Baboszewo,
w terminie do 15 września 2018r. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października
danego roku szkolnego.
Wzór wniosku jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu Gminy
Baboszewo, w Urzędzie Gminy Baboszewo (pok. 30) oraz w szkołach dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Baboszewo.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2018 r. poz. 1457) pomoc materialna
przysługuje:
Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jed-

nak niż do ukończenia 24. roku życia.
Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Uczniom szkół niepublicznych
nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej (wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna
lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wysokość dochodu

Miesięczna wysokość dochodu na
osobę w rodzinie ucznia nie może być
większa niż kwota:

Zmiana na stanowisku
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Mystkowie
Jak informowaliśmy w poprzednim
numerze Pulsu przeprowadzony w dniu
24 lipca 2018 roku konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Mystkowie został nierozstrzygnięty.
Członkowie Komisji Konkursowej w
głosowaniu tajnym nie dokonali wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mystkowie,
bowiem jedyna kandydatka Pani Janina Jóźwiak nie uzyskała bezwzględnej
większości głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji Konkursowej.

Powierzenie stanowiska ustalonemu z
kuratorem oświaty kandydatowi

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, jeżeli do konkursu nie zgłosi się
żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub
placówki i rady pedagogicznej.

Opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organizacji związkowych

W związku z powyższym Wójt Gminy Baboszewo wystąpił do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organizacji związkowych o opinie w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora jedynemu kandydatowi, który przystąpił do konkursu tj.
Pani Janinie Jóźwiak. Do urzędu gminy wpłynęły 2 opinie. Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie kandydaturę przedstawioną przez Wójta, natomiast Rada
Pedagogiczna negatywnie. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” odpowiedziała, iż nie zajmuje stanowiska w sprawie, a Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Płońsku nie odpowiedział na prośbę Wójta, z uwagi
na pozostawanie w tym czasie Pani Marii Trębskiej – Prezesa Oddziału na urlopie
wypoczynkowym.

Kuratorium pozytywnie zaopiniowało przedstawioną kandydaturę

Wójt zwrócił się do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty z wnioskiem o
uzgodnienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mystkowie, załączając otrzymane opinie. Organ nadzoru pedagogicznego wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Mystkowie Pani Janinie Jóźwiak.
BEATA WIECHOWSKA

• 514 zł (w przypadku wydania decyzji do dnia 30.09.2018.)
• 528 zł (w przypadku wydania decyzji po dniu 01.10.2018.)
Termin wydania decyzji jest uzależniony od przekazania przez Wojewodę
Mazowieckiego informacji o planie dotacji celowej.
Stypendium szkolne przyznawane
jest uczniom na okres nie dłuższy niż
od września do czerwca w danym roku
szkolnym.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne
stypendium ze środków publicznych z
wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota
otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
• rodziców lub pełnoletniego
ucznia,
• dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani
niezwłocznie powiadomić organ, który
przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Dot. także pełnoletniego ucznia
oraz dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
Stypendium szkolne wstrzymuje
się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie
pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1508) za dochód uważa się sumę
miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem
dochodowym od osób fizycznych;
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
• ze środków publicznych oraz
ubezpieczenia społeczne określone w
odrębnych przepisach;
• kwotę alimentów świadczonych
na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się:
1)
jednorazowego pieniężnego
świadczenia socjalnego;
2)
zasiłku celowego;
3)
pomocy materialnej mającej
charakter socjalny albo motywacyjny,
przyznawanej na podstawie przepisów
o systemie oświaty;
4)
wartości świadczenia w naturze;
5)
świadczenia przysługującego
osobie bezrobotnej na podstawie prze-

pisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego i
pomocy pieniężnej, o których mowa
w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
powodów politycznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 690);
6)
dochodu z powierzchni
użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7)
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017
r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107,
138, 650, 1000 i 1076), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i
1076);
8)
świadczenia pieniężnego, o
którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1272).

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1)
opodatkowaną podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na
zasadach określonych w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o
koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym
w przepisach o podatku dochodowym
od osób fizycznych i składkami na
ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, związane z
prowadzeniem tej działalności oraz
odliczonymi od dochodu składkami
na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych
przepisach, z tym że dochód ustala się,
dzieląc kwotę dochodu z działalności
gospodarczej wykazanego w zeznaniu
podatkowym złożonym za poprzedni
rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził
działalność, a jeżeli nie prowadził
działalności, za dochód przyjmuje się
kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu
tej osoby;
2)
opodatkowaną na zasadach
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne - za dochód przyjmuje
się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
W sytuacji gdy podatnik łączy
przychody z działalności gospodarczej
z innymi przychodami lub rozlicza się
wspólnie z małżonkiem, przez podatek
należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1,
rozumie się podatek wyliczony w takiej
proporcji, w jakiej pozostaje dochód
podatnika z pozarolniczej działalności
gospodarczej wynikający z deklaracji
podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
Wysokość dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej w przypadku
prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób

fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1)
przychodu;
2)
kosztów uzyskania przychodu;
3)
różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4)
dochodów z innych źródeł
niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w
ust. 6;
5)
odliczonych od dochodu
składek na ubezpieczenia społeczne;
6)
należnego podatku;
7)
odliczonych od podatku
składek na ubezpieczenie zdrowotne
związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
Wysokość dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej w przypadku
prowadzenia działalności na zasadach
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne ustala się na podstawie
zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierającego informację o formie
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:
• 288 zł (do dnia 30.09.2018.) lub
• 308 zł (od dnia 01.10.2018.).
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych
oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu
12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej
dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1)
kryterium
dochodowego
osoby samotnie gospodarującej, w
przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2)
kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się
w równych częściach na 12 kolejnych
miesięcy, poczynając od miesiąca, w
którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany
okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten
dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego
dochodu ustala się według średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego z
dnia wydania decyzji administracyjnej
w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
W razie jakichkolwiek pytań i
wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Ogólno-Administracyjnego i Zamówień Publicznych
– Panią Jolantą Pająk Tel. 23 661 10
91 wew. 40.
JOLANTA PAJĄK

Raciąż – aktualności
Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego w Raciążu

Lekcja historii

Na placu przed kościołem pw. św Wojciecha w Raciążu odbyła się rekonstrukcja walk Powstania Warszawskiego.
Mimo dającego się we znaki upału, pasjonaci historii z Jednostki Strzeleckiej
1006 Płońsk, Plutonu Strzeleckiego z
Raciąża, członkowie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznej 79. pułku
piechoty Strzelców Słonimskich im.
Hetmana Lwa Sapiehy oraz raciąscy
harcerze i członkowie klubu seniora
pojawili się 4 sierpnia na ulicy Wolności, aby wziąć udział w powstańczej
rekonstrukcji i w ten sposób oddać hołd
tym, którzy walczyli o wolną Warszawę
i Polskę.

W letnie popołudnie – 4 sierpnia
– miało miejsce w Raciążu niezwykłe
widowisko. Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy współpracy
z Gminą Miasto Raciąż oraz Plutonem
Strzeleckim w Raciążu oraz Jednostką
Strzelecką Płońsk 1006 przygotowali
fantastyczne widowisko dla mieszkańców – mieli oni okazję wziąć udział w
Rekonstrukcji Powstania Warszawskiego. Kilka minut przed 15 przed raciąskim kościołem, gdzie przygotowano
odpowiednią scenografię, m.in. przez
odtworzenie fragmentu warszawskiej
ulicy, rozległy się strzały. Widzowie mogli zobaczyć jak powstańcy nawiązali
walkę z okupantami. Następnie słychać
było huk wybuchów i innych odgłosów
towarzyszących walce.

Jak dawniej..

Organizatorzy zadbali o najmniejsze szczegóły i wszyscy biorący udział w
inscenizacji walk byli ubrani zgodnie z

ówczesną rzeczywistością. Każdy z obserwujących mógł wziąć dla siebie powstańczą opaskę oraz przygotowane w
formie papierowej informacje na temat
Powstania Warszawskiego. Pod koniec
inscenizacji nad głowami uczestników
wydarzenia kilkukrotnie przeleciał
niemiecki samolot, który zgodnie ze
scenariuszem „zbombardował” okolicę
walk.
Przez cały czas trwania rekonstrukcji wszystkie zdarzenia opisywał Marek
Sabalski, który jako lektor przybliżał
także informacje dotyczące powstańczych walk z lata 1944 roku. Wiele
osób z licznie zgromadzone widowni
nie mogło powstrzymać łez. Najważniejszym jest jednak udział i zaangażowanie samych mieszkańców w realizację przedsięwzięcia. To niezwykle
ważne, że młodzież, dorośli i seniorzy
chętnie wzięli udział w rekonstrukcji
zarówno jako obserwatorzy, ale także
jako aktorzy.

Lokalny patriota

Po około 45 minutach rozpoczęła
się druga część wydarzenia, czyli koncert
pt. „Raciąż śpiewa pieśni patriotyczne i
zakazane piosenki”. Na scenie umieszczonej na skwerze im. Bronisława Zielińskiego wystąpił zespół „Moja Rodzina”, a historię poszczególnych utworów
przekazywał jego lider Artur Wiśniewski. Pieśni wykonywały także dzieci
uczestniczące podczas wakacji w zajęciach organizowanych przez MCKSiR
w Raciążu. Do wspólnego śpiewania
włączyli się również zgromadzeni przed
sceną mieszkańcy - każdy z nich otrzymał specjalnie przygotowany śpiewnik.
Na zakończenie wszyscy odśpiewali
pieśń „Warszawskie dzieci?”. Tego dnia
odbyła się również inauguracja projektu
pn. „Miejscowy patriota” oraz promocja
aplikacji, która pokazuje miejsca i lokalne wydarzenia historyczne.
DAWID ZIÓŁKOWSKI
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Nowości techniczne w edukacji

Dzienniki elektroniczne w baboszewskich szkołach
Potrzeba wdrożenia

Nowości techniczne i podążanie
z duchem czasu są w ostatnich latach
coraz bardziej widoczne w edukacji.
Wprowadzane nowinki technologiczne pozwalają na usprawnianie funkcjonowania szkół, ale też umożliwiają
zaoszczędzenie czasu zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Jednym z tego
typu udogodnień jest elektroniczny
dziennik (czyli e-dziennik lub inaczej
internetowy dziennik lekcyjny), który
stanowi odpowiednik szkolnego dziennika. Stosowanie takiego narzędzia w
szkole nie dość, że przyspiesza i ułatwia
pracę nauczycieli, to również poprawia
kontakt rodziców ze szkołą i podnosi
jakość edukacji.

E-dziennik: co to za narzędzie?

Najprościej ujmując, dziennik
elektroniczny jest programem komputerowym, służącym do rejestracji
wszystkich informacji o uczniu i zajęciach szkolnych. Często ma zastosowanie jako dodatkowy element kontaktu
z rodzicami. Zakres informacyjny przechowywany w dziennikach elektronicznych jest przeważnie większy niż
w tradycyjnych dziennikach papierowych, co jest niewątpliwie jego ogromną zaletą. Aby program tego typu mógł
zastąpić tradycyjny dziennik, musi
spełniać kilka określonych wymagań.
Należą do nich: 1. Możliwość jednoznacznego zidentyfi kowania osoby wprowadzającej
bądź modyfikującej dane.
2. Zgodność programu z
ustawą o ochronie danych
osobowych oraz z ustawą
o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. 3. Zachowanie historii wszystkich
zmian wprowadzanych w
dzienniku wraz z informacją o osobie zmieniającej
dane.

żyła firma WizjaNet z Bielsko-Białej.
Cena oferty brutto to kwota 13 250
zł. Zaproponowany przez Wykonawcę
produkt to Mobi Dziennik.

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 30
września 2018r. Wdrożenie systemu
obejmuje w szczególności instruktaże
dla użytkowników i administratora we
wszystkich szkołach.

Wybrany Wykonawca

W sierpniu br. urząd gminy ogłosił
postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę i wdrożenie
systemu zawierającego dziennik elektroniczny, program do obsługi sekretariatu wraz z możliwością wydruku
świadectw. W odpowiedzi na zapytanie
ofertowe wpłynęła 1 oferta, którą zło-

Wspomaga ocenianie poprzez
możliwość dzielenia ocen na grupy z
definiowaniem wag oraz opisywanie
pojedynczych kolumn. Pozwala także
na obsługę systemu punktowego, również dla rejestracji uwag o zachowaniu.

Ułatwia pracę wychowawcom

Pozwala na rejestrację wszelkich
informacji o uczniach takich
jak: informacje o zachowaniu, wszelkie indywidualne
wymogi. Generuje automatycznie informacje o ocenach
na wywiadówki oraz sprawozdania na konferencje klasyfikacyjne.

Jest w pełni zgodny z wymogami MEN

Spełnia wszelkie wymogi
ustawowe, które pozwalają
szkole na całkowite prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej.
Zapewnia jednocześnie pełną
archiwizację danych na lata
przyszłe z natychmiastowym
do nich dostępem.

Podstawa prawna

Podstawą wprowadzenia dziennika w postaci
elektronicznej jest Rozporządzenie MEN z dnia 25
sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1646). Zgodnie
z zapisem w rozporządzeniu, dyrektor
w szkole może przyjąć dwa rozwiązania: albo prowadzić dziennik elektroniczny równolegle do prowadzonego
dziennika papierowego, albo prowadzić dokumentację wyłącznie w formie
elektronicznej.

Pozwala na dowolne definiowanie opisów ocen

Mobi Dziennik – zalety
Pozwala całkowicie zastąpić dziennik
papierowy

System pozwala na prowadzenie
kompletnej dokumentacji szkoły w formie elektronicznej. To system nie tylko
do wprowadzania frekwencji i ocen dla
rodziców. Poza dziennikami klasowymi
można prowadzić dzienniki zajęć pozalekcyjnych, pedagoga, logopedy i inne.

Umożliwia korzystanie z urządzeń mobilnych i tabletów

W klasach, gdzie nie ma dostępu
do Internetu oraz jeżeli nauczyciel nie
chce codziennie nosić i uruchamiać
komputera, żeby wpisać temat lekcji
czy sprawdzić oceny lub np. zapowiedziane sprawdziany takie urządzenia
sprawdzają się świetnie.

Ułatwia planowanie zastępstw z informowaniem

Pozwala na łatwe planowanie i
dobieranie zastępstw oraz zwalnianie
całych klas z kompleksowym informowaniem o tym fakcie zainteresowanych
nauczycieli, uczniów czy ich rodziców.
Może automatycznie publikować również te dane na stronie www.

Wspiera przygotowania do sprawdzianów

Pozwala na rejestracje zapowiedzi sprawdzianów dając narzędzie dla
nauczycieli do unikania kolizji oraz
aktywnie przypomina uczniom i ich
rodzicom o zbliżających się sprawdzianach.
Pozwala na pełne wydruki w formie tradycyjnych dzienników
Na koniec roku lub w dowolnym
momencie można z systemu wydru-

kować dziennik w formie tradycyjnej
papierowej. Jest to jedna z form archiwizacji dzienników. Wydruki takie pozwalają na przejście na dziennik elektroniczny w trakcie roku szkolnego.

Jest elementem zintegrowanego systemu dla oświaty

Współpracuje z sekretariatem
uczniowskim, planem lekcji, arkuszem organizacyjnym oraz systemem
płacowym w zakresie przekazywania
informacji o uczniach, nauczycielach,
planach, nadgodzinach czy nieobecnościach.

Pozwala na prowadzenie rozbudowanego kalendarza

Wspomaga pracę nauczycieli pozwalając na rejestracji dowolnych zdarzeń w kalendarzach klasowych, gdzie
mogą być zapisywane informacje o
wycieczkach, wydarzeniach czy zapowiadanych sprawdzianach.

Pozwala na drukowanie świadectw i
arkuszy ocen

Przenosi oceny końcowe automatycznie do świadectw i arkuszy ocen,
gdzie po uzupełnieniu o dodatkowe
informacje możliwe jest pełne drukowanie świadectw oraz arkuszy z założeniem pełnej archiwizacji danych na lata
przyszłe.

Pozwala na obsługę zwolnień uczniów
z lekcji

Zarządzania pełną komunikacją nauczycieli w zakresie zwalniania
uczniów z lekcji na wszelkie zawody,
wyjścia czy przejmowanie uczniów w
ramach pracy indywidualnej. Zapewnia przy tym pełną rejestrację odpowie-

dzialnych za to nauczycieli.

Pozwala na dużo łatwiejszą kontrolę
przez dyrektora

Daje wiele wygodnych narzędzi dla
dyrektora pozwalających mu na kontrolę zapisów w dzienniku oraz mocno
wspiera pod względem analiz i statystyk. Pozwala na sprawniejsze zarządzania wieloma obszarami szkoły.

Zapewnia wewnętrzną komunikację z
kontrolą czytania

Pomaga w komunikacji wszystkich osób w szkole od dyrekcji przez
nauczycieli do rodziców i uczniów z
zachowaniem bezpieczeństwa danych
oraz pełną kontrolą czasu zapoznania
się z informacjami.

Elektroniczny dziennik – korzyścią dla
wszystkich

Szybka wymiana informacji między szkołą a domem, dostęp przez
Internet do ocen dziecka, łatwość informowania rodziców o terminach wywiadówek, imprezach okolicznościowych czy wycieczkach szkolnych, to
tylko niektóre zalety e-dziennika, który
obecnie coraz częściej zastępuje tradycyjne dzienniki szkolne. Co więcej,
producenci podkreślają, że korzystanie
z dzienników elektronicznych znacznie
podnosi jakość edukacji.
W pierwszym semestrze roku
szkolnego 2018/2019 jednocześnie z
e-dziennikami, w szkołach będą prowadzone dzienniki w formie papierowej.
O prowadzeniu dzienników wyłącznie
w formie elektronicznej zadecydują dyrektorzy szkół.
BEATA WIECHOWSKA
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Wykorzystanie funduszy unijnych przez lokalną
jednostkę samorządową na przykładzie Gminy
Miasto Raciąż w latach 2012 - 2019
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego posiada szereg instrumentów umożliwiających kształtowanie lokalnej
przestrzeni społeczno - gospodarczej. Dochody własne jednostek
samorządu każdego szczebla nie zawsze pozwalają jednak na zapewnienie pożądanego tempa rozwoju, dlatego też bardzo ważną
rolę odgrywa możliwość pozyskania środków z innych obcych źródeł.

W Raciążu od roku 2012 zrealizowano w sumie jedenaście projektów, których wartości przedstawia poniższa tabela.

„Poprawa jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców poprzez
likwidację barier architektonicznych oraz remont ciągów komunikacyjnych - remonty chodników”. Celem projektu była poprawa
jakości życia mieszkańców.
Obydwa powyższe projekty zostały zrealizowane.
D. W latach 2016 – 2018
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej i ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków
w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości
Witkowo (projekt- jest w trakcie realizacji). Celem projektu jest
poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych
Aglomeracji Raciąż poprzez poprawę jakości oczyszczania ścieków
oraz wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej.
E. W latach 2016 - 2019
„Platforma e-Urząd w Raciążu - wprowadzanie e-usług” (projekt jest w trakcie realizacji); Celem projektu jest poprawa jakości
życia mieszkańców, którzy bez wychodzenia z domu będą mogli załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.
F. W roku 2017
„Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (projekt zrealizowany).
Projekt miał na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną.;
„Raciąż odnowa Gminny Program Rewitalizacji Miasta Raciąż
2016 – 2026” - Program współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności (projekt zrealizowany).

W ramach powyższych projektów pozyskano środki na realizowanie zadań dla Gminy Miasta Raciąż:
W latach 2012 - 2013
„Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” (projekt zrealizowany).
Projekt pozwolił niwelować trudności w nauce i udzielić uczestnikom niezbędnego wsparcia pedagogiczno – psychologicznego.
B. W latach 2013 - 2014
„Aktywni Raciążanie na start” (projekt zrealizowany). Głównym zadaniem projektu było zmniejszanie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa warunków zatrudnienia.
C. W latach 2014 - 2015
„Moja przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty.;

G. W latach 2018-2019
„Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w
Gminie Miasto Raciąż”, w tym:
Urzędu Miejskiego;
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego;
Miejskiego Przedszkola;
Ochotniczej Straży Pożarnej;
Hali Sportowej przy ulicy Sportowej 1;
Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Budynku przy ulicy Kilińskiego 21, w którym
mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
Biblioteka Miejska.
Celem projektu jest poprawa jakości środowiska
poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię o oraz zwiększy możliwości wytwarzania czystej energii z jej odnawialnych źródeł.
„Placówka wsparcia dziennego - Świetlica ARKA
- zwiększenie dostępności usług społecznych”. Celem
projektu jest objęcie wsparciem 24 dzieci dla których będą organizowane zajęcia grupowe rozwijające umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i
obywatelskie. W ramach projektu dzieci będą otrzymywać ciepłe posiłki, a świetlica zostanie wyposażona w meble, laptopy i niezbędne wyposażenie.;
Droga do samodzielności mieszkańców Gminy
Miasto Raciąż - zwiększenie szans na zatrudnienie
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia
społecznego i ubóstwa”.
Wszystkie trzy w/w projekty są w trakcie realizacji.
Należy jednak pamiętać, że każdy powyższy projekt unijny wymagał od władz lokalnych wniesienia
wkładu własnego, gdyż tego wymagają programy pomocowe. Dokładne dane przedstawia tabela poniżej.

Wykorzystując wsparcie zewnętrzne i dochody własne gmina Raciąż inwestuje w infrastrukturę, rozwój kultury i edukacji,
dodatkowe wyposażenie oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Lata
2016 – 2019 to bardzo widoczny wzrost pozyskanych środków,
w sumie to 24 178 257, 92 zł. Środki te spowodują rozwój gminy
i w rezultacie poprawę warunków życia i lepszy rozwój jej mieszkańców.
Pozyskanie dodatkowych dochodów, które pochodzą z funduszy unijnych stwarza samorządom duże szanse na intensyfikację
rozwoju zarówno w dziedzinie kapitału rzeczowego , jaki i kapitału
ludzkiego.
DR MAGDALENA BYLIŃSKA
EKONOMISTA, NAUCZYCIEL
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Dożynki Parafialno-Gminne w
Baboszewie od 2 lat …

Zapraszamy
do współpracy
wspólne świętowanie.
Już dziś dziękuję mieszkańcom sołectw, na czele z Sołtysami, którzy podjęli się przygotowania stołów dożynkowych. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni
że zgłosiło się aż 14 sołectw. Dzięki
dofinansowaniu, o jakie wystąpiłem do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
jesteśmy w stanie wesprzeć finansowo
przygotowanie stołów dożynkowych. Z
pewnością, jak co roku, wszyscy będą
mogli skosztować przygotowanych
smakołyków.
Udział w wydarzeniu weźmie również wielu przedsiębiorców z branży
rolniczej, którym już dziś dziękuję za
chęć udziału i wsparcie finansowe.
Tymczasem zachęcam, by w tygodniu poprzedzającym niedzielę dożynkową, włączyli się Państwo w dekorację
naszych miejscowości. Kultywujmy te
piękne obyczaje.
WÓJT GMINY BABOSZEWO
TOMASZ SOBECKI

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do wspólnej
organizacji i wspólnego świętowania III
Parafialno – Gminnych Dożynek, które odbędą się w niedzielę 23 września
2018r. w Baboszewie.
Święto Plonów, chociaż wyrosło
z historii i obyczajów polskiej wsi, jest
świętem powszechnym, bliskim sercu
każdego z nas. Łączy przeszłość z przyszłością, tradycję z nowoczesnością, jest
źródłem naszej tożsamości i poczucia
jedności, które budujemy jako naród i
społeczność gminy.
Polski rolnik uprawia ziemię nie
tylko dla siebie, efekty jego wysiłku
znajdujemy wszyscy na naszych stołach. Chleb to codzienna praca i radość
z jej owoców, to symbol wspólnoty jaką
tworzymy, działając dla dobra Polski i
Gminy Baboszewo.
Spotkajmy się w Baboszewie, bądźmy razem, dziękując Bogu za plony,
rolnikom za ich pracę, życząc sobie
nawzajem, by chleba powszedniego nie
zabrakło nikomu. Świętując - bawmy
się, a okazji ku temu na pewno nie zabraknie.
Czeka na Państwa szereg atrakcji,
które uczynią ten dzień pełnym niezapomnianych emocji i wrażeń. Na
każdego z Państwa czeka moc atrakcji.
Pieśni i tańce narodowe uatrakcyjnią

18 września 2016 roku po raz pierwszy zostały zorganizowane Dożynki Parafialno-Gminne. Była to inicjatywa proboszcza księdza Stanisława Gutowskiego
i Wójta Gminy Baboszewo Tomasza Sobeckiego. Kolejne odbyły się 10 września
2017 roku. Dzięki współpracy Parafii i Urzędu Gminy Baboszewo, radnych,
sołtysów, udało się zorganizować dwa bardzo ważne wydarzenia. Dla niektórych
(zwłaszcza najmłodszych) była to doskonała lekcja znajomości tradycji małej Ojczyzny. Dożynki rozpoczynały się Mszą Świętą w kościele w Baboszewie. Następnie uroczyście maszerowano na plac przy ulicach Warszawskiej i Przemysłowej.
Tu odbyły się koncerty: chóru parafialnego i scholii, Orkiestry Dętej z Sochocina.
Występowali uczniowie z gminnych szkół. Sołectwa zorganizowały stoiska ze „stołami wiejskimi” – pełne pysznych potraw i wyrobów. Gminny Wolontariat Akademia Dobra częstował grochówką i żurkiem. Lokalni artyści zaprezentowali swoje
dzieła – obrazy i rzeźby. Nie zabrakło także specjalnych stoisk wystawowych firm i
przedsiębiorstw działających w Gminie Baboszewo.
Dożynki Parafialno-Gminne z perspektywy dwóch lat okazały się być bardzo
pożytecznym wydarzeniem integrującym lokalną społeczność. Podejmowanie
wspólnej inicjatywy zdecydowanie przyczynia się do poczucia tożsamości i przynależności do grupy społecznej.
IWONA WITULSKA

Tradycja dożynek w
gminie Baboszewo
Dożynki inaczej Święto Plonów, Wieńce to ludowe święto połączone z obrzędami
dziękczynnymi na zakończenie żniw i prac polowych. W gminie Baboszewo w latach 70- tych i 80 – tych XX wieku (tak jak w całym kraju) gospodarzami dożynek
byli zwykle przedstawiciele władz administracyjnych. Uroczystości miały przede
wszystkim charakter polityczny. Zachowywano w nich jednak elementy tradycyjne: uroczyste pochody z wieńcami, pieśni.

W gminie Baboszewo odbywały się także dożynki parafialne. Tu szczególną
rolę odegrał Zespół Ludowy, który powstał z inicjatywy Ireny Borowy i działał
w latach 1985-1993. Skład zespołu to: J. Szeluga, S. Sikorska, J. Witulska, Z.
Gajewska, J. Luberacka,
S. Borkowska, B. Najechalska, D. Ciska, J. Gajewska, J. Pawłowska, M. Wojciechowska,
R. Karwowska, J. Kubińska, A. Wnęk, J. Rydzewska, J. Kurkowska, B. Kubiński (akordeon), J. Drążyk (skrzypce). Opiekunem artystycznym zespołu był
Zdzisław Wrzesiński.
Z informacji uzyskanych od pani Joanny Szelugi wynika, że często teksty piosenek śpiewanych przez zespół były autorskie. Pani Szeluga opowiedziała również
skąd czerpano inspiracje do projektu wieńców dożynkowych. Najczęściej trzeba
było udać się do sąsiedniej parafii (np. w Krajkowie) i „podpatrzeć”, co tu zostało zaprezentowane. Następnie powstawał projekt (rysunek na kartce). Mąż pani
Joanny spawał konstrukcję i można było przystąpić do wykonania wieńca (koniecznie z kłosów zbóż zebranych w odpowiednim czasie). Podobnie odbywało się
w wioskach należących do gminy Baboszewo. Przygotowania do dożynek trwały
zazwyczaj ok. 2 tygodni. Zaangażowane było w nie wiele gospodyń. Efekty pracy
panie prezentowały podczas procesji wokół kościoła. Był nawet specjalny konkurs
na najładniejszy wieniec. Najczęściej wygrywali przedstawiciele Baboszewa.
Podczas uroczystej dożynkowej Mszy Św. Zespół Ludowy z Baboszewa prezentował specjalne pieśni i wiersze:
„Błogosławiony chleb ziemi czarnej
wierna miłość, wieczny cud
dar matczyny, radosny, ofiarny,
nasza praca, znój i trud.
Ref: Daj nam ziemio ile trzeba
by pod słońcem nikt nie wołał chleba
Błogosławiony chleb ziemi czarnej
wierna miłość, wieczny trud ….”
Inny fragment:
„Pracy rolnika błogosław Boże
Siły mu dodaj, gdy pod siew orze
I pod plon przyszły ziarno gdy sieje
Wlewaj mu wiarę, wlewaj mu nadzieję”.
IWONA WITULSKA

Raciąż – rozmaitości
Haft krzyżykowy uczy cierpliwości

Igłą Malowane
Hafciarka, pani Alicja Klatko z klubu
robótek ręcznych „BabyRobią” zajmuje
się wyszywaniem krzyżykiem od kilku
lat i jest to dla niej zarówno forma relaksu jak i sposób na poprawę nastoju.
Haftem zajmuje się od kilku lat. Stworzyła kilkadziesiąt prac. Obecnie jest na
emeryturze i mieszka w Glinojecku.

Przygoda Alicji Klatko z haftem
krzyżykowym zaczęła się w 2011 roku.
- Dosyć późno zaczęłam wyszywać,
chociaż umiałam już wcześniej, ale
dopiero będąc na emeryturze mogłam

poświęcić swój wolny czas na rękodzieło. Technika przyszła z czasem. Jednak
zaczynałam od szydełkowania, do czego namówiła mnie siostra. Po jakimiś
czasie zdałam sobie sprawę, że lepiej
mi się pracuje z igłą niż z szydełkiem
– wspomina.
Pani Alicja zaczęła podpatrywać
wzory w czasopiśmie o hafcie krzyżykowym i gobelinowym. Później
inspirowała się wzorami z internetu.
Pierwszym obrazem, która wyszyła

krzyżykiem była „Ostatnia wieczerza”.
- Wcześniej w szkole podstawowej
na przedmiocie „Prace ręczne” nauczycielka pokazała nam jak wyszywać
krzyżykiem i półkrzyżykiem. Wówczas
trochę się tym zainteresowałam, ale do
wyszywania wróciłam dopiero kilka lat
temu – opowiada.
Praca twórcza, dorobek artystyczny
Haft krzyżykowy, gobelinowy są
technikami w których pani Alicja „czuje się najlepiej”. Aby wyszywać potrzebne są igła, mulina w kilku kolorach i

kanwa, czyli podkład do haftu.
- W hafcie krzyżykowym liczy się
ilość krzyżyków, więc wyszywanie wymaga skupienia, trzeba też mieć dużo
cierpliwości. Graficzny wzór do obrazu
kupuję gotowy, najczęściej z miesięczników, w których można zamówić kanwę i zestawy do wyszywania – mówi.
Od 2011 roku pani Alicja stworzyła kilkadziesiąt obrazów, głównie w
prezencie dla rodziny. Prace są bardzo
misterne i dokładnie wykonane. Każda

praca jest starannie oprawiona w ramkę.
- Wyszywam krzyżykiem martwą
naturę, obrazy religijne, zwierzęta.
Większość z nich jest w sepii, brązach,
beżach i szarościach. Duża ich część
powstaje tradycyjnie, czyli na kanwie.
Teraz zaczęłam wyszywać na bieżniku
– dodaje.
Ze względu na wzrok, który bardzo
się męczy, hafciarka musi robić przerwy, co 3-4 godziny. Dziennie poświęca
minimum 2-3 godziny na wyszywanie,
głównie w ciągu dnia.
- Przy nocnym oświetleniu oczy
zaczynają mocno łzawić i trzeba przerywać pracę. A gdy jeszcze kolory są
podobne można się łatwo pomylić przy
zmianie nici i wtedy trzeba pruć i zaczynać wyszywanie od nowa. Wzory
graficzne na kanwie nie zawsze są tak
namalowane by dobrać odpowiedni
kolor. Każdy kolor ma swój symbol.
Nici dobiera się pod kolor wzoru – wyjaśnia.
Hafciarka szczególnie dumna jest
z pierwszej pracy „Ostatnia wieczerza”.
Obraz wyszywany haftem krzyżykowym miał wymiary 70x50 cm.
- W trakcie wyszywania poprawiłam technikę, dużo cennych wskazówek otrzymałam od pani zajmującej się
oprawianiem obrazów. To ona zwróciła

Wieści z Biblioteki Publicznej
w Raciążu

Co nowego
w bibliotece?
W sierpniu rozstrzygnęliśmy konkurs
plastyczny „Moja mała Ojczyzna”, który organizowany był w ramach akcji
promującej czytelnictwo „Odjazdowy
Bibliotekarz”. Laureaci otrzymali nagrody 15 sierpnia podczas V Jarmarku
Raciąskiego. Po raz kolejny będziemy
też uczestniczyć w Narodowym Czytaniu.

15 sierpnia podczas V Jarmarku
Raciąskiego odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego
„Moja mała Ojczyzna”. Przedmiotem
konkursu było indywidualne lub w
parach wykonanie pracy konkursowej, książki o wspólnym mianowniku
„Moja mała Ojczyzna”.
Wzięły w nim udział dzieci i młodzież z miejscowości odwiedzanych
przez bibliotekarzy i sympatyków
czytania, w ramach akcji „Odjazdowy
Bibliotekarz” - Krajkowo, Gralewo,
Koziebrody, Unieck i Raciąż. Udział w
konkursie był bezpłatny, prace mogły

być wykonane dowolną techniką. Komisja konkursowa spośród wszystkich
prac wybrała dwie najlepsze z każdej
odwiedzanej miejscowości. Kryteriami oceny, jakimi kierowali się jurorzy
były trafność doboru pracy do tematu,
interpretacja własna tematu, jakość
wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania rozpatrywany w kontekście do wieku uczestnika konkursu.
Celem konkursu było zaprezentowanie
swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy, zwiększenie poczucie przynależności do środowiska lokalnego,
kształtowanie patriotycznych postaw
dzieci terenu z Gminy i Miasta Raciąż, rozwijanie wyobraźni i zdolności
plastycznych, pobudzanie aktywności
twórczej. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wszystkie prace
można było oglądać na stoisku biblioteki na raciąskim jarmarku oraz w bibliotece.

Laureaci konkursu „Moja mała Ojczyzna”.
•Szkoła Podstawowa w Uniecku –
Mikołaj Bratuszewski
•Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – Wiktoria Kędzierska
•Szkoła Podstawowa w Uniecku –
Nikola Rybicka, Julia Krysiak
•Szkoła Podstawowa w Koziebrodach – Zuzanna Komorowska
•Szkoła Podstawowa w Gralewie –
Bartek Gajewski
•Szkoła Podstawowa w Krajkowie
– Magda Gulczyńska
•Szkoła Podstawowa w Raciążu –
Piotr Mańczyk
•Szkoła Podstawowa w Raciążu –
Jan Świtalski
•Szkoła Podstawowa w Krajkowie
– Aneta Piwowarska
•Szkoła Podstawowa w Gralewie –
Filip i Wiktoria Komorowscy

mi uwagę, co robię nie tak i jak można
poprawić warsztat – wyjaśnia.
Plany na przyszłość
Alicja Klatko chciałaby poszerzać
swoją wiedzę na temat sztuki użytkowej.
- Teraz zaczęłam bieżnik, serwetki
do zestawu śniadaniowego. Jest to coś
innego niż do tej pory wyszywałam.
Chciałabym również wyhaftować serwety o różnych wymiarach. Poza tym
planuję na Boże Narodzenie zrobić
skarpetę z kanwy. Wytnę formę, wyszyję choinkę, Mikołaja. Mam już wycięty z kanwy but i wzór do wyszywania.

Wszystkim nagrodzony serdecznie gratulujemy a
pozostałym uczestnikom dziękujemy
za udział w konkursie.
Narodowe
Czytanie w Raciążu
Po raz kolejny
w naszym mieście
będziemy czytać
w ramach ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo
„Narodowe
Czytanie
2018”
organizowanej
przez Prezydenta
RP. Lekturą podczas
tegorocznej
odsłony Narodowego Czytania jest
„ Pr z e d w i o ś n i e”
Stefana Żeromskiego.
„Narodowe
Czytanie
2018”
w Raciążu odbędzie się 12 września
o godz. 13.00 w Sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji, ul. Parkowa 14. Wszystkich
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Chciałabym zrobić takich kilka – wyjaśnia.
Haftowanie jest nie tylko formą
relaksu, ale również sposobem na wyciszenie się, poprawę nastroju.
- Gdy nie mam humoru siadam i
wyszywam, uspokajam się. W moim
przypadku jest tak, że gdy się czymś
zdenerwuję staram się jak najszybciej
usiąść do wyszywania. W domu mam
swój warsztacik, pokój, gdzie wyszywam i nikt z domowników mi nie przeszkadza. W hafcie krzyżykowym trzeba
liczyć, a gdy się człowiek pomyli pruć
i szyć od nowa, dlatego jest to zajęcie
czasochłonne i wymagające ciszy i skupienia. Jednak efekt pracy rekompensuje wszystko. Gdy ogląda się gotową
pracę czuje się satysfakcję i dumę. To
uczucie motywujące i dające energię do
kolejnych wyzwań hafciarskich – dodaje na koniec.
Alicja Klatko przekonuje, że haftowanie nie jest trudne i przy odrobinie
dobrych chęci może strać się pasją dla
każdego i stać się miłym sposobem na
spędzanie jesiennych wieczorów.
**
Artykuł z cyklu poświęconemu paniom z klubu robótek ręcznych „BabyRobią”.
MARIANNA GÓRALSKA

chętnych serdecznie zapraszamy do
udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Nie może Was zabraknąć!
MARIANNA GÓRALSKA

Baboszewo – rozmaitości
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Weź udział w akcji!

Narodowe Czytanie
2018 w Gminie
Baboszewo
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Pulsu …”
zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie
lektury.
Kulminacja akcji 8 września 2018r.

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8
września 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez
cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

Narodowe czytanie w Gminie Baboszewo

W Gminie Baboszewo będziemy czytać po raz czwarty.
Akcję zapoczątkował Wójt Gminy Tomasz Sobecki. W tym
roku zaczynamy o godz. 10:00 w Świetlicy Środowiskowej.
Chętni do udziału w „NARODOWYM CZYTANIU”
proszeni są o zgłaszanie się do Gminnej Biblioteki Publicznej w celu odbioru wyznaczonego fragmentu „Przedwiośnia” lub kontakt telefoniczny (23)661-10-91 wew. 56.
Organizatorzy akcji zwracają się z prośbą do Dyrektorów szkół i Nauczycieli, by zachęcili swoich uczniów do
udziału w akcji. Pamiętajmy, że „czytanie to odnajdywanie
własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów”.
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – aktualności
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- konsultacje operacyjne
- antykoncepcja
- prowadzenie ciąży i porodu
- USC trójwymiarowe
- małe zabiegi ginekologiczne
- diagnostyka piersi

09 – 100 Płońsk ul. Wspólna 5
Tel. 23 662 66 60, 0 798 994 503
e – mail: aaron.majchrzak@wp.pl

ALFA PVC Sp z o.o. producent granulowanych
mieszanek z PVC w związku z ciągłym
rozwojem poszukujemy:

Miejsce pracy: Witkowo koło Raciąża

Opis stanowiska:
- obsługa mieszalników i wytłaczarek oraz urządzeń peryferyjnych przy produkcji granulatów PVC
- kontrola parametrów i prowadzenie dokumentacji produkcyjnej,
- kontrola optyczna wyrobów gotowych
- pakowanie granulatów w opakowania zbiorcze (worki, big-bagi,
kartony, skrzynie)
Wymagania:
- dobrze widziane wykształcenie średnie, techniczne.
- podstawowa wiedza mechaniczna,
- gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
- zdolności manualne,
wykony
- dokładność, rzetelność, punktualność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,

Działania profilaktyczne KP w Raciążu

Stop wściekliźnie
Policjanci Komisariatu Policji w Raciążu
prowadzą działania priorytetowe w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie
oraz obowiązku zachowania zwykłych lub
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Zakładanym do osiągnięcia celem w
ramach powyższych działań jest wzrost
ilości przeprowadzonych szczepień przeciwko wściekliźnie oraz wzrost świado-

mości właścicieli psów w zakresie odpowiedzialności za
posiadane zwierzęta. Działania realizowane będą w zakresie 01.08.2018r. – 31.01.2019r. Planowane są spotkania
z mieszkańcami o charakterze informacyjno –
edukacyjne. Prowadzone
działania będą się odbywały przy współpracy z
Urzędem Miejskim w
Raciążu, lekarzami weterynarii praktykującymi
na terenie miasta oraz
Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
KP RACIĄŻ

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę na pełnym etacie,
- bardzo dobre warunki pracy,
- atrakcyjny system premiowania,
- szkolenia wprowadzające na stanowisko,
- podstawowy pakiet Medicover,
Oferty prosimy
składać:

PR

ALFA PVC Sp. z o.o.
09-140 Raciąż
Witkowo 3a
Tel. (0-23) 67 91 704
e-mail: alfa.biuro@alfapvc.com.pl
Więcej informacji o firmie:

AC

A

www.alfapvc.com.pl
ww

CA

A
PR
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PUCHAR LATA
2018 – GRUPA B
W niedzielę 5 sierpnia 2018 roku
na boisku „ORLIK” w Baboszewie rozegrany został kolejny etap Piłkarskiego
Pucharu Lata 2018 – Grupa B. W turnieju udział wzięło sześć drużyn, które
rywalizowały między sobą o wyjście z
grupy do wrześniowego finału. Po piętnastu meczach wyłoniono drugą finałową trójkę: RB, Myken & Champion i
Art-Dan. Podczas turnieju strzelono 51
bramek, a najlepszym strzelcem został
Damian Matusiak (RB), który zdobył
9 bramek.

Klasyfikacja końcowa – Grupa B:

Miejsce I – RB
Miejsce II – Myken & Champion
Miejsce III – Art-Dan
Miejsce IV – Oldboy Baboszewo

PIŁKARSKI PUCHAR LATA 2018
FINAŁ
2 września 2018 r. godz. 10.00
Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie

Serdecznie Zaprasza

Miejsce V – ADL Junior
Miejsce VI – Huragan - Skociński
Wszystkich kibiców piłki nożnej
zapraszamy na emocjonujący Finał Piłkarskiego Pucharu
Lata 2018, który odbędzie się 2
września 2018 roku na boisku „ORLIK” w Baboszewie. Początek godzina

na
FINAŁ
PIŁKARSKIEGO PUCHARU LATA 2018

10:00.W finale zobaczymy sześć najlepszych drużyn: RB, Tynk – Pol, Oldboy
Raciąż, Nextnet, Myken & Champion,
Art-Dan, które będą rywalizowały między sobą o miejsca na podium.
Serdecznie zapraszamy.

mecze rozegrane zostaną
na BOISKU „ORLIK” w następującej kolejności:

DOROTA BARTCZAKOWSKA
PRZEMYSŁAW CYTLOCH

Piknik Rodzinny

1. 1-2

RB

:

TYNK - POL

2. 3-4

OLDBOY RACIĄŻ

:

NEXTNET

3. 5-6

MYKEN & CHAMPION

:

ART - DAN

4. 1-3

RB

:

OLDBOY RACIĄŻ

5. 2-4

TYNK – POL

:

NEXTNET

6. 3-6

OLDBOY RACIĄŻ

:

ART - DAN

7. 1-5

RB

:

MYKEN & CHAMPION

8. 4-6

NEXTNET

:

ART - DAN

9. 2-3

TYNK – POL

:

OLDBOY RACIĄŻ

10. 4-5

NEXTNET

:

MYKEN & CHAMPION

11. 1-6

RB

:

ART - DAN

12. 3-5

OLDBOY RACIĄŻ

:

MYKEN & CHAMPION

13. 2-6

TYNK - POL

:

ART - DAN

14. 1-4

RB

:

NEXTNET

15. 2-5

TYNK – POL

:

MYKEN & CHAMPION

16 września 2018 r. godz. 10:00
na boisku ORLIK odbędzie się

XVII Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Baboszewo

HALA
SPORTOWO – WIDOWISKOWA
W BABOSZEWIE
09-130 BABOSZEWO
ul. J.A. Brodeckich 6A

woj. mazowieckie
tel./fax 023 6611925

Rozstawienie meczów – Eliminacje
MYKEN & CHAMPION
OLDBOY RACIĄŻ
GUKS ORZEŁ SIEDLIN
ADL JUNIOR
B&I HYDRAULIKA SIŁOWA
OLDBOY BABOSZEWO
ADL JUNIOR
B&I HYDRAULIKA SIŁOWA
OLDBOY BABOSZEWO

ADL LEWANDOWSCY
PEGAZ OLDBOY DROBIN
HURAGAN – SKOCIŃSKI
ADL LEWANDOWSCY
PEGAZ OLDBOY DROBIN
HURAGAN – SKOCIŃSKI
MYKEN & CHAMPION
OLDBOY RACIĄŻ
GUKS ORZEŁ SIEDLIN

Dodatkowe atrakcje:
•

Zalesianie Gminy Baboszewo z Nadleśnictwem Płońsk

•

EURO MEDIA – zjeżdżalnie, basen z piłkami, tor przeszkód

•

Bar Retro

•

Bezpłatne badania ciśnienia, glukozy

•

Porady dietetyka

Organizator

Partnerzy

EUROM EDIA

ORGANIZUJEMY:
Imprezy sportowe
Mecze:
- międzynarodowe
- ligowe
- towarzyskie
Turnieje
Widowiska
Imprezy kulturalne
Obozy sportowe
ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIE
Hala Sportowo-Widowiskowa
w Baboszewie
Serdecznie Zaprasza
na

XVII
EDYCJĘ HALOWEJ LIGI
PIŁKI NOŻNEJ
SEZON 2018/2019
Chcesz sprawdzić swoje piłkarskie możliwości?
Przyjdź, zapisz drużynę, zagraj.
Liczba drużyn ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Patronat medialny

Zapisów dokonywać można osobiście
w sekretariacie
Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie
w godzinach 16:00 – 21:00
lub pod numerem tel. 23 661-19-25

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Raciąż – sport
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Błękitni rozpoczęli sezon 2018/2019

Niezły start Błękitnych

Nowo utworzona seniorska drużyna
Błękitnych Raciąż rozpoczęła sezon
2018/2019. Zespół udanie zainaugurował rozgrywki ligowe, oraz Okręgowy
Puchar Polski i choć w 2. kolejce musiał
uznać wyższość rywali, to optymizm
wciąż jest duży.

Pierwszy oficjalny mecz po reaktywacji I drużyny Błękitni rozegrali 15
sierpnia w Żurominie, gdzie w ramach
1. rundy Okręgowego Pucharu Polski

mierzyli się z rezerwami Wkry. Po 90
minutach utrzymywał się wynik 1:1,
a bramkę dla raciążan zdobył Daniel
Słojewski. Zwycięzcę wyłoniły rzuty
karne, w których Błękitni wygrali 4:3.
Trener Paweł Szpojankowski wystawił
w Żurominie następujący skład: Kamil
Kalinowski - Konrad Pawelski, Dawid
Sarnowski (82' Łukasz Lewandowski),
Jakub Pakuła (54' Maciej Karwowski),
Radosław Straus - Kamil Rutkowski
(82' Michał Stępiński), Kamil Dwużnik (68' Mariusz Ezman), Paweł Borzykowski, Damian Szelagiewicz (71'
Dawid Gawin) - Mariusz Borzykowski,

Daniel Słojewski (78' Łukasz Marciniak). Rywal w 2. rundzie, czyli Wkra
Bieżuń, oddał mecz walkowerem, dzięki czemu drużyna z Raciąża automatycznie awansowała do 3. rundy. Mecz
tej fazy Okręgowego Pucharu Polski
zostanie rozegrany 5 września, ale rywal
nie jest jeszcze znany.
Kolejnym sprawdzianem było spotkanie inaugurujące rozgrywki Klasy
A, w którym Błękitni grając w roli

gospodarza w Drobinie (na Stadionie
Miejskim w Raciążu trwa renowacja
murawy) pokonali Borutę Kuczbork
3:1. Do siatki rywali trafili Mariusz
Borzykowski, Damian Szelągiewicz i
Daniel Słojewski. Drużyna wystąpiła
w składzie: Kamil Kalinowski - Mariusz Ezman (90' Kamil Dwużnik),
Maciej Karwowski, Radosław Straus
(55' Dawid Sarnowski), Daniel Kocięda - Kamil Rutkowski (67' Konrad
Pawelski), Paweł Kaczerski (90' Jakub
Pakuła), Paweł Borzykowski, Damian
Szelągiewicz - Jakub Wszałkowski (86'
Łukasz Marciniak), Mariusz Borzy-

kowski (72' Daniel Słojewski). Trener
Szpojankowski po meczu nie krył zadowolenia - Przede wszystkim wielkie
uznanie dla zespołu, tym bardziej,
że przed sezonem byliśmy w ciężkiej
sytuacji, ale udało się zbudować drużynę. Pierwsze 20 minut zagraliśmy
tak, jak sobie zakładaliśmy. Później
wkradło się rozluźnienie czy dekoncentracja. To sprawiło, że rywal miał te
swoje sytuacje, aczkolwiek niegroźne.
Na pewno cieszy zwycięstwo, bo to buduje
zespół i mam nadzieję,
że tak będzie dalej. Ta
drużyna zasługuje na to,
żeby grać nie w A klasie,
tylko wyżej.
W drugiej kolejce
Błękitni ulegli na wyjeździe czołowej drużynie
poprzedniego
sezonu,
Orłowi Sypniewo 1:3.
Honorową bramkę zdobył Łukasz Marciniak.
Zespół wystąpił w składzie: Kamil Kalinowski
- Mariusz Ezman (78'
Łukasz Lewandowski),
Radosław Straus, Maciej
Karwowski, Daniel Kocięda (73' Jakub Pakuła) - Kamil Rutkowski
(70' Konrad Pawelski),
Paweł Kaczerski (78'
Dawid Gawin), Paweł
Borzykowski (70' Dawid Sarnowski),
Damian Szelągiewicz - Daniel Słojewski (73' Łukasz Marciniak), Mariusz
Borzykowski. Mimo porażki drużyna
zaprezentowała się dobrze i walczyła do
samego końca o jak najlepszy rezultat.
Kolejne spotkanie podopieczni Pawła
Szpojankowskiego rozegrają 2 września
w Raciążu, a ich rywalem będzie Świt
Baranowo.
DAWID ZIÓŁKOWSKI
ŹRÓDŁA:
BLEKITNIRACIAZ.EU
FACEBOOK/BLEKITNIRACIAZ.EU

Grupy młodzieżowe wracają do gry

Młodzi na boisku
W sezonie 2018/2019 oprócz seniorskiej drużyny Błękitnych Raciąż będą reprezentować także dwa zespoły młodzieżowe – młodzicy i juniorzy młodsi. Ci drudzy mają
za sobą pierwszy mecz ligowy.
Młodzicy czekają na start
Drużyna prowadzona przez Olgerda Wszałkowskiego, która w poprzednim
sezonie zajęła w rozgrywkach E1 3. miejsce w ośmiozespołowej lidze wznowiła treningi 23 lipca. Ich przeprowadzenie było nieco utrudnione, ponieważ spora część
zawodników udała się na wakcje. W nowym sezonie w lidze D2 Młodzik raciążanie zagrają z Borutą Kuczbork, Wkrą Bieżuń, Wkrą Żuromin, Koroną Szydłowo,
Kryształem Glinojeck, Mławianką Mława i Strzegowem. Pierwszy mecz zostanie
rozegrany 8 września w Żurominie.
Juniorzy młodsi po inauguracji
Drużyna prowadzona przez Pawła Szpojankowskiego, który przejął także obowiązki trenera I zespołu, w poprzednim sezonie grając w Okręgowej Lidze Trampkarzy zajęła w niej bardzo dobre, 2. miejsce ustępując różnicą 3 punktów ekipie
MKS-u Przasnysz. Zawodnicy do nowej kampanii przygotowywali się przede
wszystkim na obiektach w Raciążu, gdzie trenując 2 razy dziennie mieli zapewnione posiłki. Analizowali także, co można poprawić w ich grze. Z powodu upału
odwołano zaplanowany na 3 sierpnia sparing z Wisłą Płock, ale 17 sierpnia w grze
kontrolnej Błękitni pokonali w Drobinie miejscowy Pegaz aż 6:2. W pierwszym
meczu ligowym drużyna z Raciąża okazała się lepsza od beniaminka z Baboszewa,
pewnie wygrywając na wyjeździe 4:1 a bramki zdobyli Krystian Schodowski, Patryk Załęcki, Grzegorz Krawczuk i Michał Lewandowski. Oprócz Orląt rywalami
Juniorów będą MKS Przasnysz, MKS Ciechanów, Makowianka Maków Mazowiecki, Korona Szydłowo, Korona Ostrołęka oraz Korona Karolinowo.
DAWID ZIÓŁKOWSKI
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ogłoszenia

