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Więcej mieszkań w Raciążu
Święto chleba po raz drugi
w odsłonie parafialno
-gminnej w Baboszewie

Burmistrz Miasta Raciąża pracuje nad zwiększeniem liczby mieszkań komunalnych dla
naszych mieszkańców. Wykonaliśmy już wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą i projektowo-kosztorysową wraz z wykonaniem koncepcji budynków
i uzyskaliśmy decyzję pozwolenia na budowę. Projektowane obiekty to dwa budynki
mieszkalne, wielorodzinne, w których to znajdą się łącznie 42 mieszkania o charakterze
socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej około 1550 m2.
Więcej informacji w dziale burmistrza na stronie 3

Dożynki przypominają, że właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika, na stoły w naszych domach codziennie trafia polski chleb i zdrowa polska żywność. Święto plonów jest zgodnie z kultywowanym od wieków obyczajem okazją do podziękowania rolnikom za ich
ciężką pracę oraz jej owoce, których symbolem są przyniesione wieńce i bochny chleba.
Czytaj str. 10-11

Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny (bezpieczny
pierwszoklasista)
Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, poruszający się
po zmierzchu po drodze,
poza obszarem zabudowanym, musi mieć element
odblaskowy. Zasada jest
prosta: im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej.
Str. 8

Koniec kłopotu z dowozem
Nowy rok szkolny 2017/2018 zaczął się pomyślnie dla dzieci mieszkających w Draminie, a uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Krajkowie. Chodzi o zapewnienie im
dowozu do szkoły.
Str. 2

Poznajmy przyrodę w terenie
Powrót do szkoły po długim czasie beztroski nie jest łatwy. Jednak po wakacjach na
uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu czekała niespodzianka. W nowym roku szkolnym będą mogli korzystać z ciekawej i nowoczesnej formy edukacji – ścieżki edukacyjnej.
Str. 17

35 lat minęło
Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Raciążu ma już 35-letnią tradycję.
We wrześniu uroczyście obchodzono tą wieloletnią tradycję. Bycie dawcą to wielka
rzecz. Dając trochę siebie możemy uratować życie innym. Dar krwi zaś zwany jest darem życia.
Czytaj str. 5
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Felieton Wójta Gminy Baboszewo

A co z tą drogą?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dwóch mieszkańców Rzewina zamieszczamy zdjęcie jednej
z dróg na terenie gminy. Mieszkańcy ci zawnioskowali o opublikowanie zdjęcia chcąc wyrazić swoje
niezadowolenie z faktu, że w poprzednim numerze PULSU pojawiły się zdjęcia nawiezionych pospółką kilku dróg gminnych i dla
kontrastu chcieli aby we wrześniowym numerze naszego miesięcznika zamieścić również zdjęcie
drogi, z której korzystają. Proszę
bardzo, spełniamy oczekiwanie naszych mieszkańców. Nie obrażamy
się i nie uciekamy jako samorząd
od niełatwych tematów, pomijając
uszczypliwy charakter tej prośby.
Pozwolę sobie jednak krótko skomentować całą sytuację i wszystkie
okoliczności jej dotyczące.
Przedstawiona na zdjęciu droga biegnie pomiędzy Rzewinem
a Galominem i trzeba zaznaczyć,
że jest to droga powiatowa, a więc
o jej utrzymanie powinien zadbać
powiat płoński. Nie chodzi jednak
o to, aby przerzucać się odpowiedzialnością, tylko o to, żeby rozwiązać problem. Gmina dofinansowuje inwestycje drogowe dróg
powiatowych biegnących przez te-

reny gminne więc nawiezienie tej
drogi też było w zasadzie możliwe,
oczywiście z pewnym „ale”. Sytuacją, o której marzą zapewne wszyscy wójtowie i rady gmin jest zrealizowanie wszystkich potrzebnych
inwestycji, rozwiązanie wszystkich
istniejących problemów w ciągu
jednego roku budżetowego. Jest to
oczywiście utopia, ponieważ potrzeby zawsze przewyższają możliwości finansowe budżetu i chodzi
o to, żeby mądrze wybierać zadania
do realizacji na dany rok kalendarzowy. W roku 2017 przewidziano
ok. 60 000 zł na nawożenia i trzeba
przyznać, że wybór dróg do remontu był trudny, ponieważ potrzeb
w tym zakresie było o wiele więcej.
Od 2015 r. możliwość decydowania
o tym budżecie mają nie tylko radni i wójt ale w zasadzie każdy pełnoletni mieszkaniec gminy poprzez
decyzję i wybór zadań w ramach
funduszu sołeckiego. Zadanie czy
zadania polegające na nawiezieniu
dróg wręcz idealnie pasują do wykorzystania pieniędzy z funduszu
sołeckiego, gdyż właśnie są to pieniądze rzędu kilkunastu tysięcy złotych a za takie pieniądze na pewno
można rozwiązać problem drogi
gruntowej. Warunek jest jednak je-

den – trzeba ponieść trud spotkania się „aż” raz w roku, aby o tych
zadaniach zadecydować. Spotkania
sołeckie cieszą się bardzo małą popularnością, zwykle pojawia się na
nich kilka w porywach do kilkunastu osób, ale pretensje, uwagi i komentarze co do zadań z funduszu,
które mają być wykonywane ma
znacznie większa liczba mieszkańców, którzy się na zebraniach nie
pojawiają. Tak było też w tym przypadku. Dwaj panowie, o których
mowa nie zjawili się ani w 2015 r.
ani w 2016 r. na zebraniach sołeckich sołectwa Rzewin a wiem o tym
z uwagi na to, że ja w tych spotkaniach uczestniczyłem.
W Rzewinie w 2015 i 2016 r. wyremontowano i przebudowano dwa
odcinki dróg gminnych na których
znajduje się obecnie nawierzchnia
asfaltowa. O tym zdecydowała rada
gminy. Część problemów poprzez
fundusz sołecki powinni rozwiązywać sami mieszkańcy. Oczywiście można różnić się w poglądach
na co przeznaczyć te pieniądze, ale
nie angażując się zupełnie w życie
sołectwa nie powinniśmy później
mieć pretensji. Zapamiętajcie więc
Panowie – nieobecni nie mają racji.
Tomasz Sobecki

Znakowanie Dofinansowanie na drogę
Koniec kłopotu z dowozem
rok szkolny 2017/2018 za- Ryszard Giszczak” (Tygodnik Ciechaw Goszczycach Poświętnych cząłNowy
gminnych
się pomyślnie dla dzieci mieszkają- nowki wydanie płońskie z 6 czerwca
13 września br. w Deparcych w Draminie, a uczęszczających do 2017 r.). Wielokrotne próby samorząkoszy
Szkoły Podstawowej w Krajkowie. Cho- du gminy Baboszewo, interwencje
tamencie Rolnictwa i Roz-

Na terenie gminy odbywa się
obecnie znakowanie koszy na odpady o pojemności 120 i 240 litrów,
których właścicielem jest gmina
Baboszewo. Kosze oklejane są naklejkami z kolejnymi numerami
ewidencyjnymi, których rejestr prowadzony jest również w urzędzie.
Równolegle z oklejaniem koszy
gminnych mieszkańcy otrzymują umowy użyczenia, na podstawie
których mogą bezpłatnie z tych koszy korzystać. Do oznaczenia jest
ok. 1000 koszy. Do końca roku planowane jest zapewnienie wszystkim
mieszkańcom gminy koszy gminnych, tak aby w przypadku zmiany
odbiorcy odpadów nie dochodziło
do zamieszania z wymianą koszy,
tak jak miało to miejsce w pierwszych miesiącach tego roku.
Tomasz Sobecki

woju Obszarów Wiejskich
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego
podpisano
aneks do umowy o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na
przebudowę drogi w Goszczycach Poświętnych. Aneks
dotyczył zwiększenia dofinansowania na przebudowę ponad kilometrowego odcinka
tej drogi z pierwotnej kwoty
35 000 zł do kwoty 150 000 zł,
a więc zwiększono dofinansowanie o 115 000 zł. Należy
zaznaczyć, że jest to najwyższe dofinansowanie w historii
jakie nasza gmina otrzymała z tytułu programu związanego z wyłączeniem gruntów
rolnych z produkcji.

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

dzi o zapewnienie im dowozu do szkoły. Jak wielokrotnie informowaliśmy,
problem pojawił się, gdy Wójt gminy
Raciąż zaprzestał ich dowozu z uwagi
na to, iż jak wynika z udzielonego przez
niego wywiadu dla Tygodnika Ciechanowskiego „Nie ma żadnego powodu,
by robić sąsiadom prezenty. Każdy wójt
powinien martwić się o swoich mieszkańców i wyborców. Ja nie mam żadnego interesu, by wydawać pieniądze
i spełniać życzenia innych. Obie gminy
mogą dowozić, ale ja nie chcę – kończy

Rzecznika Praw Dziecka, a także interpelacje poselskie, nie pomogły rozwiązać problemu. Dopiero dzięki podjętym przez Wójta Gminy Baboszewo
– Tomasza Sobeckiego – rozmowom
z Burmistrzem Miasta i Gminy Glinojeck udało się znaleźć rozwiązanie problem. Wykonawca świadczący usługę
przewozu dzieci z gminy Glinojeck,
dodatkowym kursem dowozi wszystkie dzieci z Dramina do szkoły w Krajkowie i z powrotem.
Beata Wiechowska

Zgłaszanie szkód w uprawach
Koło Łowieckie Nr 3 „BAŻANT” w Płońsku z siedzibą
w Kiełkach – DOMEK MYŚLIWSKI – informuje, iż w skład komisji szacowania szkód łowieckich
w dzierżawionym przez Koło tereRedaktor naczelny: Paulina Adamiak
Współpraca redakcyjna: Jan Chądzyński,
Marianna Góralska, Adam Szerszeniewski,
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nie wchodzą: Pan Pilaszewski Paweł
(tel. 669 156 190) i Pan Kończalski
Piotr (tel. 723 683 325). Wnioski
o szacowanie szkód w uprawach należy kierować na adres Koła łowieckiego: Kiełki 58, 09-130 Baboszewo.

E-mail redakcji: redakcja@mckraciaz.pl
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Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

Kolejne wyzwania
Drodzy mieszkańcy!
Za nami pierwszy dzień jesieni. Nadchodzą coraz krótsze, szare i chłodne dni. Jednak w naszym
mieście to nie jest powód do jesiennego marazmu. Nawet teraz dzieje
się wiele. W naszym urzędzie trwają
prace związane z projektem dotyczącym termomodernizacji. Kompletowane są dokumenty. Mamy nadzieję, że już wkrótce zaczniemy większe
prace nad realizacją tego projektu.
Dotyczy on przecież aż siedmiu budynków użyteczności publicznej.
Jego realizacja poprawi ich stan,
a wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań umożliwi osiągnięcie sporych
oszczędności eksploatacyjnych. O kolejnych szczegółach będziemy informować Was na bieżąco w kolejnych
numerach Pulsu.
Więcej mieszkań w Raciążu
Raciąż od wielu lat boryka się
z problemem niewystarczającej liczby mieszkań komunalnych. Lista
chętnych i oczekujących na przydział
lokalu mieszkańców jest długa. Niestety nasz obecny zasób nie jest wystarczający by zapewnić właściwe
warunki mieszkaniowe wszystkim.
Ponadto wiele mieszkań jest w złym
stanie, ich remonty i naprawy pochłaniają wiele środków z budżetu
miejskiego. Mamy jednak nadzieję,
że wkrótce uda się poprawić sytuację. Pracujemy nad zwiększeniem
liczby mieszkań komunalnych dla
naszych mieszkańców. Rozpoczęliśmy realizację zadania obejmujące-
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go wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej
projektowo-kosztorysowej
wraz
z wykonaniem koncepcji budynków
i uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowę dla inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z mieszkaniami
socjalnymi na działce ewidencyjnej
nr. 1526/4 przy ul. Akacjowej w Raciążu. Projektowane obiekty to dwa
budynki mieszkalne, wielorodzinne, w których to znajdą się łącznie
42 mieszkania o charakterze socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej około 1550 m2. Budynki te zlokalizowane będą w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i przeznaczone
są dla mieszkańców miasta Raciąż.
Projekt przewiduje także wykonanie
51 miejsc parkingowych dla mieszkańców. Całkowita wartość kosztorysowa prac wynosi 4 315157,36 zł.
30 sierpnia uzyskaliśmy pozwolenie
na budowę. Rozpoczęcie prac nad
powyższą inwestycją planowane jest
na 2019 rok. Jesteśmy przekonani, że
realizacja projektu pozwoli zapewnić lokale komunalne większej ilości
mieszkańców a także pozwoli na zamianę obecnych lokali w złym stanie
technicznym na lepsze.
Zmiany w mieszkaniówce
Spore zmiany czekają nas także w zakresie przydziału mieszkań.
Pracujemy w urzędzie nad opracowaniem nowych zasad przydziału
mieszkań komunalnych. Planujemy
wprowadzić system punktowy. Po-

zwoli on na większe różnicowanie
i przydział względem sytuacji życiowej a nie jedynie szacowanie według osiąganych dochodów i daty
złożenia wniosku, czyli tzw. miejsca na liście. Planujemy wprowadzić przydzielanie określonej liczby punktów do kryteriów przez nas
uwzględnianych. Pod uwagę będą
brane przede wszystkim warunki
mieszkaniowe w dotychczasowym
miejscu zamieszkania, stan rodziny
oraz dochód członków gospodarstwa
domowego, stan zdrowia wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, stosunki społeczne w dotychczasowym miejscu
zamieszkania, okres zamieszkiwania
w Raciążu oraz okres oczekiwania
na przydział od dnia złożenia wniosku. To właśnie względem tych kryteriów będą przyznawane punkty – co,
mamy nadzieję, usprawni procedurę przydziału i pozwoli na osobistą
analizę problemów.
Jak wszystkich obywateli tak
i Gminę Miasto Raciąż obowiązują
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. My także musimy realizować ustanowione przez Państwo
obowiązki. Jednym z nich jest egzekwowanie należnych miastu środków i opłat, w tym opłat z tytułu
najmu lokali komunalnych. Drodzy mieszkańcy, jak już wielokrotnie
wspominałem, zależy nam by w sposób ugodowy rozwiązywać wszelkie
problemy związane z zaległościami w opłatach. W naszym urzędzie
istnieją różne formy ułatwiające
wpłatę zaległych należności. Jesteśmy otwarci na podpisanie ugody
i spłaty zadłużenia w ratach a także
na wszelkiego rodzaju odpracowania. Najważniejsza jest wola współpracy i regularność. Niestety, jeśli
takiej woli nie widać, a zadłużenie
rośnie to zgodnie z obowiązującymi
nas przepisami jesteśmy zobligowani do kierowania pozwów o zapłatę
do sądu czy wniosków o egzekucję do
komornika. Jednak dla nas to ostateczność. Dlatego też osobiście zachęcam do przyjścia do urzędu i wspólnego rozwiązywania problemów.
Kolejne prace przed nami
Projekt dotyczący rozbudowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni
i stacji uzdatniania wody ruszył pełną parą. Prowadzone są prace na
stacji uzdatniania wody w Witkowie. Prace prowadzone są zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, co pewnie obserwujecie Państwo
sami (więcej informacji na temat
prowadzonych prac na str. 7). Już

wkrótce – od października – ruszają prace związane z rozbudową kanalizacji. Zaczynamy od ulicy Rzeźnianej i Płockiej (od ronda w stronę
ulic Zakolejowej i Dworcowej). Proszę o cierpliwość i zrozumienie, jeśli
zdarzą się utrudnienia z tego powodu. Realizacja inwestycji przyczyni
się do wzrostu jakości i bezpieczeństwa użytkowników.
Kolejną sprawą jaką zamierzamy
się zająć jest poprawa jakości dróg
w Raciążu. Wiem, że stan dróg w naszym mieście pozostawia wiele do
życzenia. Podjęliśmy próby pozyskania pieniędzy w ramach tzw. kryzysówki. Projekt opiewał na kwotę 4,8
mln zł co wyeliminowałoby problem
złego stanu dróg w naszym mieście
praktycznie całkowicie. Jednak projekt został wstrzymany i nie mamy
informacji, kiedy zostaną przyznane
środki i czy w ogóle. Chciałbym poprawić stan dróg, jednak wszystkich
inwestycji i prac nie da się wykonać
w jednym czasie. Będziemy to robić
sukcesywnie i w ramach możliwości
budżetu naszego miasta
Spokojna szkoła po reformie
Wrzesień to także czas powrotu do
szkoły. Wprowadzona reforma, która
znosi gimnazja a tworzy ponownie
ośmioklasowe Szkoły Podstawowe
nie przyniosła negatywnych skutków
w Raciążu. W Szkole Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego udało się
utrzymać wszystkie etaty dla pracujących w niej dotychczas nauczycieli, co
bardzo mnie cieszy. To bardzo ważne, ponieważ w wielu szkołach skutkiem reformy jest redukcja etatów,
w naszej szkole udało się wprowadzić
zmiany bezboleśnie. Także uczniowie
nie odczuli zmiany. Uczą się w tym
samym budynku z tym samym gronem nauczycieli i wśród znajomych.
Dodatkową atrakcją jest Ścieżka
Edukacyjna, która powstała na terenie za szkołą. Uczniowie mogą miło
spędzać tam czas i uczyć się bawiąc
na świeżym powietrzu. Podczas uroczystego otwarcie i poświęcenia ścieżki byłem pod ogromnym wrażeniem,
jak uczniowie naszej szkoły z dumą
i zapałem prezentowali stanowiska.
To ważne by podobało się to właśnie
im, gdyż to z myślą o nich tworzyliśmy tę ścieżkę. Zbliża się 14 października – Dzień Edukacji Narodowej,
z tej okazji chciałbym złożyć - wszystkim nauczycielom w naszym mieście
– najserdeczniejsze życzenia. Przede
wszystkim zdrowia i wytrwałości
oraz siły i zapału do przekazywania
wiedzy kolejnym pokoleniom. Dziękuję Wam za trud codziennej pracy.

Dyżury

radnych
W październiku Przewodniczący
Rady Miejskiej w Raciążu przyjmuje interesantów w sprawie
skarg i wniosków w Urzędzie
Miejskim pokój nr 7 w następujących dniach:
12 października 2017 r. (czwartek)
od godziny 16:30 do 17:30;
26 października 2017 r. (czwartek)
od godziny 16:30 do 17:30.
Radni Rady Miejskiej w Raciążu pełnią dyżury w siedzibie
Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w następujących dniach:
Leszek Kowalski, Marek Wiejski
– 3 października 2017 roku (wtorek) w godz. 17-18;
Krzysztof Dądalski – 6 października
2017 roku (piątek) w godz. 17-18;
Krystyna Chrzanowska, Andrzej Karasiewicz – 9 października (poniedziałek) 2017 roku w godz. 17-18;
Edyta Obrębska, Dariusz Dobrosielski – 12 października 2017 roku
(czwartek) w godz. 17-18;
Bogusław Jeżak – 16 października
2017 roku (poniedziałek) w godz.
17-18;
Marzanna Kubińska Artur Gizler
– 19 października 2017 roku
(czwartek) w godz. 17-18;
Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawendowski – 23 października 2017
roku (poniedziałek) w godz. 17-18;
Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal – 26 października 2017 roku
(czwartek) w godz. 17-18.

Ogłoszenie
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Raciążu informuje, że w MCKSiR w Raciążu przy ul. Parkowej 14 dyżur będzie
pełnił koordynator ds. Profilaktyki
Społecznej i Uzależnień – pan Robert Kędzierski – tel. 501 511 623.
Termin dyżurów:
3.10 (wtorek) godz. 16-18
5.10 (czwartek) godz. 16-18
17.10 (wtorek) godz. 16-18
19.10 (czwartek) godz. 16-18
W podanych terminach można
zgłaszać się ze sprawami
dotyczącymi:
– problematyki uzależnień dzieci
i młodzieży,
– przemocy rówieśniczej
w tym „cyberprzemocy”,
– problemów wychowawczych
z nieletnimi
– przemocy domowej
Na miejscu będzie można uzyskać
informacje o możliwościach pomocy
prawnej i psychologicznej.
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Aktywna tablica
Gmina
Baboszewo
otrzyma
dofinansowanie
26 września br. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił wykaz
szkół do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego
programu „Aktywna tablica”. Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata
2017-2019 – „Aktywna tablica”
dokonał kwalifikacji wniosków
o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego
naboru wniosków.
Mazowiecki Kurator Oświaty,
działając na podstawie Porozumienia z dnia 25 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję
o udzieleniu wsparcia finansowego
organom prowadzącym, wskazu-

jąc szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie,
wraz z wysokością przyznanego im
wsparcia finansowego.
W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 245 organów
prowadzących dla 600 szkół na
ogólną kwotę 8.255.945 zł.
Wśród nich znalazła się też
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie. Szkoła
otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 14000 złotych. Gmina Baboszewo zapewni wkład własny
w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Gmina wnioskowała
o udzielenie wsparcia dla wszystkich szkół. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach inne gminne szkoły
również otrzymają wsparcie.
Beata Wiechowska
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Fundusz sołecki – czy to się opłaca gminie?
Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy oraz przyjęcie wniosków poszczególnych sołectw
to ściśle określone procedury, terminy i kwoty. Ale nie tylko. Idea funduszu wykracza poza finansowe aspekty
– istotne jest także to, że mieszkańcy
sami wskazują najważniejsze potrzeby miejscowości, dyskutują o nich,
wspólnie podejmują decyzję, które
z nich zostaną zrealizowane za pomocą pieniędzy z funduszu.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację
tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mogą służyć
także do usuwania skutków kląsk
żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy da-

nej wsi uznają, że warto np. zbudować plac zabaw dla dzieci czy chodnik, zadbać o porządek we wsi (np.
postawić nowe kosze na śmieci),
posadzić drzewa, krzewy lub wyremontować wiatę przystankową, to
właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.
Gmina, która zdecyduje się na
wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu i wyda pieniądze na
przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw, co roku może ubiegać się o zwrot części poniesionych
wydatków. Pieniądze stanowiące
zwrot części poniesionych kosztów
zostają wypłacone gminie do 31
sierpnia. Wyodrębnienie funduszu
sołeckiego oznacza zatem wpływ
dodatkowych środków do budże-

tu gminy! Gmina, decydując się na
wyodrębnienie funduszu, wydaje
pieniądze na przedsięwzięcia, które według prawa zobowiązana jest
finansować i dodatkowo otrzymuje
część pieniędzy z powrotem.
W ramach zwrotu części poniesionych wydatków za 2016 rok do
budżetu gminy Baboszewo wpłynęło
122 358 zł 79 gr. Obecnie trwają zebrania wiejskie, na których mieszkańcy dokonują wyboru przedsięwzięć
na 2018 rok. W poniższej tabeli zamieszczono dane dotyczące odbytych
w ostatnim czasie zebrań wiejskich.
W chwili zamknięcia numeru brak
danych dotyczących sołectw, które
jeszcze nie złożyły wniosków.
Beata Wiechowska
Agata Janicka
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35 lat minęło
Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Raciążu
ma już 35-letnią tradycję. We
wrześniu uroczyście obchodzono tą wieloletnią tradycję. Bycie
dawcą to wielka rzecz. Dając
trochę siebie możemy uratować
życie innym. Dar krwi zaś zwany
jest darem życia.

rają jego działania. Podziękowania
otrzymali Burmistrz Miasta Raciąża
Mariusz Godlewski, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
Artur Adamski, Wójt Gminy Raciąż
Ryszard Giszczak, założyciel i pierwszy prezes Edward Pniewski, dawcy
oraz sponsorzy.

Wszystkim Raciąskim dawcom
krwi należy się uznanie za wielki dar,
jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi poprzez oddanie własnej krwi.
To dzięki nim uratować możemy ludzkie zdrowie i życie. I właśnie istnienie
klubu Raciąskich dawców uczczono
2 września. Jego członkowie spotkali się by spędzić ze sobą trochę czasu,
uczcić okrągłą rocznicę klubu i podziękować wszystkim, którzy wspie-

Długoletnia tradycja

Uroczystości jubileuszowe są dobrym momentem do podsumowania
ofiarnej i humanitarnej działalności
istniejącego Klubu. Pierwszym Klubem na terenie miasta i Gminy Raciąż
był Klub Honorowych Dawców przy
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Sierpcu z siedzibą w Raciążu. Klub
ten powstał w miesiącu listopadzie
1974 r. z inicjatywy Edwarda Pniew-

skiego ówczesnego głównego księgowego, który został prezesem Klubu.
Klub zrzeszał 27 członków – honorowych dawców krwi Klub uzyskał
poparcie finansowe Zarządu Spółdzielni, a organizacyjne Rady Zakładowej Związku Zawodowego Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego. Po
trzech latach funkcje prezesa Edwarda Pniewskiego przekazał Stanisławowi Sroślakowi na skutek zmiany pracy. Stanisław Sroślak Klubem kierował
tylko rok, gdyż również zmienił pracę
w 1978 i to doprowadziło do upadku
Klubu. W miesiącu grudniu 1981 r.
Edward Pniewski powrócił do pracy
na terenie miasta Raciąża i postanawił zająć się zorganizowaniem nowego
Klubu HDK środowiskowego. W dniu
29 października 1982 r. zwołano zebranie organizacyjne Członków Klubu

HDK przy okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Na zebranie przyszło wówczas 15 członków – Honorowych
Dawców Krwi – którzy postanowili powołać do życia Miejsko-Gminy
Klub Honorowych Dawców Krwi
w Raciażu. Wybrano zarząd Klubu
w składzie trzech osób z Edwardem
Pniewskim jako prezesem i opracowano plan pracy na 1983 r.

Szerokie działania

Dzięki aktywnej pracy zarządu
szeregi klubu wzrosły z 15 do 109
członków i oddano 1 844 680 litrów
krwi. W dniu 26 listopada 2007 r. po
25 latach Prezes Miejsko-Gminnego
Klubu Honorowych Dawców Krwi
Edward Pniewski złożył rezygnację
z prezesury motywując swoją decyzję wiekiem oraz stanem zdrowia. Na

Festiwal kwiatów w ZOLu
Mieszkańcy Raciąża chętnie
wspierają Fundację Odzyskać Radość. Tym razem mieliśmy okazję
gościć na ważnym dla niej wydarzeniu. Już po raz IX zorganizowano festyn rodzinny. Pacjenci,
mali i duzi, mieli okazję spotkać
się z najbliższymi, spędzić miło
czas jak i zaprezentować się artystycznie. Nie zabrakło, teatrzyków, tańców i śpiewu a to wszystko w niezwykłej atmosferze.
W sobotę 2 września 2017 roku
w Kraszewie Czubaki miało miejsce
bardzo ważne wydarzenie. W Centrum Medycznym Grupa Zdrowie
odbył się IX Festyn Rodzinny pod
hasłem zorganizowany przez Grupę
Zdrowie i Fundację Odzyskać Radość. Organizatorom zależało przede
wszystkim na umożliwieniu wzajemnego poznania się i integrację pacjentów, ich rodzin oraz podopiecznych
Fundacji Odzyskać Radość z pracownikami i osobami zaprzyjaźnionymi

z Centrum Medycznym Grupa Zdrowie. Ponadto wydarzenie miało na
celu wspólną zabawę.

Szerokie działania Centrum

Centrum Medyczne jest jedyną w powiecie płońskim i jedną
z największych w kraju placówką
medyczną zapewniającą kompleksową, całodobową opiekę osobom chorym psychicznie i fizycznie, które ze
względu na swoją niepełnosprawność
muszą przebywać pod stała kontrolą
zespołu specjalistów. Współorganizatorem festynu była Fundacja Odzyskać Radość, działająca od 2009
roku, na rzecz porzuconych, niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
przebywających na oddziale dziecięcym w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach. Obecnie na oddziale znajduje
się niemal 50 – chorych i ciężko doświadczonych przez los – dzieci z całej Polski. Fundacja stara się wspierać
adopcję swoich podopiecznych.

Z radością na scenie

Festyn Rodzinny w Kraszewie-Czubaki rozpoczął się we wczesnych godzinach popołudniowych.
Uroczystego otwarcia i powitania wszystkich przybyłych gości dokonali: Dyrektor Generalnego Centrum Medycznego Grupa Zdrowie
– Arkadiusz Chmieliński i Wiceprezes Fundacji Odzyskać
Radość – Katarzyna Stępińska.
Następnie przyszła pora na część arty-

styczną. Nauczyciele, dzieciaki z Centrum i starsi podopieczni wykonali wesołe przedstawienie. Uczestnicy
imprezy otrzymali potężny zastrzyk
energii dzięki występowi podopiecznych fundacji Kolejnym punktem
programu było przedstawienie prezentacji podsumowującej działalność
Fundacji Odzyskać Radość. Następnie

nowego prezesa wybrano Wojciecha
Otowskiego wieloletniego działacza
Klubu. Działalność klubu jest niezwykle ważna i istotna. Dawcy krwi
przekazują innym bardzo cenny dar.
Ich krew często ratuje życie innym.
Mamy nadzieję, że Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi
w dalszy ciągu będzie prężnie działał a liczba jego członków stale wzrastać. Ilość oddanej krwi jest imponująca jednak liczymy, że będzie jej
jeszcze więcej.
Dziękujemy wszystkim dawcom
za ich dar i poświęcenie. Z okazji
okrągłego jubileuszu 35-lecia istnienia Miejsko-Gminnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi życzymy zdrowia i satysfakcji z czynienia
dobra na rzecz drugiego człowieka.
Redakcja

przyszedł czas na pasowanie pierwszej
uczennicy szkoły działającej przy Centrum. Marta z zadowoleniem odebrała wyprawkę szkolną i dzielnie przyjęła pasowanie wielką kredką. W trakcie
imprezy, na kiermaszu rękodzieła artystycznego, istniała możliwość zakupu prac wykonane przez podopiecznych ośrodka.

MCKSiR wspiera

Sprawy fundacji nie są obce naszemu miastu. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
wraz z pracownikami od dłuższego
już czasu współpracują z fundacją – są
to regularne działania mające na celu
pomoc i realizację różnych projektów
fundacji. Tak było także przy organizacji IX Festynu Rodzinnego. MCKSiR chętnie angażuje się w pomoc
potrzebującym dzieciom. Pracownicy i wolontariusze działającymi przy
MCKSiR przy każdej możliwej okazji
spotykają się z podopiecznymi fundacji i wspólnie spędzają czas na zabawie.
Dla nas to drobne wsparcie wymagające chwili wolnego czasu – dla maluchów znaczy wiele.
Paulina Adamiak
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„Wesele”
lekturą
Narodowego
Czytania 2017!
2 września br. gmina Baboszewo już po raz trzeci włączyła się w ogólnopolską akcję pod nazwą „Narodowe czytanie”. W świetlicy środowiskowej w Baboszewie czytaliśmy
fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Bugajewska wraz z pracownikami świetlicy zadbali o scenerię.
Zostały przygotowane portrety uczestników wesela. Biorący
udział w czytaniu mogli skosztować wypieków, które przygotowały Panie z biblioteki i świetlicy.
Wójt Gminy kieruje ogromne podziękowania do osób,
z którymi miał przyjemność trochę poczytać. Dziękuję za
miło spędzony czas.
Tomasz Sobecki
Wójt Gminy Baboszewo

Pamięć
o poległych
1 września, jak co roku, Pan
Kazimierz Krubiński – członek
Związku Kombatantów, mieszkaniec Gminy Baboszewo wraz z pracownikiem Urzędu Gminy w Baboszewie złożyli hołd żołnierzom,
którzy walczyli w obronie naszej
ziemi w pierwszych dniach września 1939r. Na grobach znajdujących się na cmentarzu w Baboszewie oraz Dziektarzewie zapalili
symboliczne znicze.
Anita Groszyk

Dziękujemy
W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę od dnia
1 września 2017 roku – Pana Adama Reszczyńskiego – długoletniego pracownika Urzędu Gminy Baboszewo, serdecznie
dziękujemy za trud i wysiłek codziennej pracy, za sumienność
i zaangażowanie, za dyspozycyjność i uczciwość, za udaną
współpracę, za życzliwą atmosferę, za rzetelność, pogodę ducha i dobre rady.
Życzymy dużo zdrowia oraz spełnienia niezrealizowanych planów.
Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki
Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
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Stacja uzdatniania wody
modernizowana
Raciąż czeka inwestycja na wielką skalę. Prace już się rozpoczęły. W planach
rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków. Jednak już teraz zaczęliśmy pracę
nad modernizacją stacji uzdatniania
wody w Witkowie.
Prace w ramach podwykonawstwa realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. To świetna
wiadomość, że to właśnie miejskiej spółce
uda się pozyskać środki za realizację tego zadania. Spółka za wykonanie zarobi pół miliona złotych

Prace idą pełną para

Jak wielokrotnie informowaliśmy, Raciąż
pozyskał dofinansowanie na projekt dotyczący gospodarki wodno-ściekowej w mieście.
Zakłada on modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej w mieście
oraz modernizację stacji uzdatniania wody

w Witkowie. I to właśnie modernizacją stacji
uzdatniania wody zajęliśmy się w pierwszej
kolejności. Prace już trwają, a ich zakres obejmuje m.in. izolację fundamentów oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Ponadto wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe wraz
z jego izolacją. Wymieniona zostanie także
stolarka okienna i drzwiowa (wewnętrzna
i zewnętrzna). Co więcej naprawione i częściowo wymienione zostanie ogrodzenie na
terenie SUW-u oraz wymienione zostanie
ogrodzenie na terenach poboru wód gruntowych. Zrealizowana zostanie modernizacja: systemów filtracji wody (montaż napromienników UV), systemu załączania czynnej
rezerwy oraz systemów wentylacyjnych. Ponadto wybudowana zostanie infrastruktura
drogowa wewnętrzna na terenie SUW-u.
W następnej kolejności prace mają być
prowadzone na ulicy Rzeźnianej, gdzie też
podwykonawcą ma być spółka oraz na Płockiej i na oczyszczalni ścieków.
Paulina Adamiak

PGKiM informuje
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu informuje iż,
w najbliższym czasie spółka będzie przechodziła na system indywidualnych kont kontrahentów przy opłatach za wodę i ścieki. Szczegółowe informacje będą sukcesywnie rozpowszechniane wśród naszych klientów.
Mieszkańcy Miasta Raciąż chcący przekazać odpady o kodzie zgodnym z regulaminem do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Wolności 34 proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt z biurem spółki pod numerem telefonu 23 679 11 14.
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Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny
(bezpieczny pierwszoklasista)
Od 31 sierpnia 2014 r. każdy
pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć element
odblaskowy. Zasada jest prosta: im
jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej. Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego, a więc piesi i rowerzyści, są grupą szczególnie zagrożoną,
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Wcześnie zapadający zmrok,
opady atmosferyczne, a często pochmurne i mgliste dni, gdy wi-

doczność bardzo spada, to czynniki
potęgujące zagrożenie. Łatwo wówczas o potrącenie pieszego czy zderzenie z rowerzystą.
Czynniki atmosferyczne mogą się
w znaczny sposób przyczynić do tragedii, jednak każdy uczestnik ruchu
drogowego może ograniczyć ryzyko.
Wystarczy pamiętać, o pewnych zasadach i przepisach oraz zadbać o to, by
być widocznym dla innych uczestników ruchu i, co chyba najważniejsze,
zachować zdrowy rozsądek.

Pośpiech, przebieganie przez
jezdnię, nagłe wchodzenie na przejście dla pieszych, przechodzenie przy
czerwonym świetle lub w miejscach
niedozwolonych – to zachowania,
które mogą prowadzić i bardzo często prowadzą do tragedii – śmierci
pieszego, podobnie jak sytuacje, gdy
pieszy porusza się nieoświetloną drogą, nie używając odblasków. Kierowcy z dużym opóźnieniem dostrzegają
pieszego w szaro-czarnym ubraniu,
bez elementów odblaskowych.

Stosowanie ich w różnej formie
– zawieszek, opasek, kamizelek, toreb na zakupy – zwiększa szansę
pieszego czy rowerzysty na uniknięcie potrącenia.
Mając na uwadze duże zagrożenie pieszych i rowerzystów w okresie
jesienno-zimowym, Wójt Gminy Tomasz Sobecki wraz z przedstawicielem
Urzędu Marszałkowskiego Panem Józefem Kalińskim odwiedzili pierwszoklasistów gminnych szkół i razem
z Dyrektorami szkół przeprowadzi-

li z nimi pogawędkę na temat bezpieczeństwa na drodze. Każdy uczeń
otrzymał elementy odblaskowe. Działania
profilaktyczno–prewencyjne
mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego na administrowanym
terenie. Szczególną troską powinno się
otoczyć dzieci i osoby starsze.
Zachęcamy pieszych i rowerzystów do używania elementów odblaskowych.
Beata Wiechowska

Wieści z parafii
Plecaki poświęcili

Niedawno rozpoczął się rok
szkolny, a na naszych pierwszoklasistów czekało wielkie przeżycie
w Kościele Parafialnym. 10 września na Mszy Świętej o godzinie 10
nastąpiło święcenie tornistrów. Najmłodsi uczniowie, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą,
przynieśli swoje plecaki do kościoła, a Ksiądz Proboszcz poświęcił je
z wielką radością.
Najmłodszym uczniom życzymy dużo radości i chęci do pracy
i aby zawsze do szkoły zabierały
Pana Boga.
Prafia Św. Wojciecha

Pielgrzymi w Fatimie
W dniach 14-18 września 2017 r.
grupa 52 pielgrzymów z Raciąża,
Pokrzywnicy, Winnicy i Smogorzewa wraz z Proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu ks.
Wiesławem Kosińskim i Burmistrzem Miasta Raciąża Mariuszem
Godlewskim, odwiedziła najsłynniejsze na świecie miejsce objawień Matki Bożej – Fatimę.
Pielgrzymka do Portugalii była
okazją do ogromnych przeżyć du-
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chowych w sanktuarium w Fatimie,
a ponadto poznania kraju. Spotkanie z Matką Boską Fatimską w setną rocznicę objawień pozostanie na
zawsze dla wszystkich pielgrzymów
niezapomnianym przeżyciem duchowym, a piękne miejsca Portugalii
będą powracać we wspomnieniach
i podczas przeglądania fotografii.

Historia fatimskich objawień

Pierwszy i drugi dzień pobytu w Portugalii pielgrzymi spędzili
w Fatimie. Fatima należy do diecezji Leiria i jest położona w łańcuchu górskim Estrella, a dokładniej
w jego odnodze Aire, sto trzydzieści
kilometrów na północ od Lizbony.
To właśnie na tę błogosławioną ziemię w maleńkiej, zagubionej pośród
gór portugalskiej wiosce w 1917 r.
zstąpiła Matka Boża, by rozmawiać
z trójką małych dzieci i przekazać światu orędzie nadziei, miłości
i pokoju. Dziesięcioletnia Łucja dos
Santos, jej dziewięcioletni kuzyn
Franciszek Marto i jego siedmioletnia siostrzyczka Hiacynta zamieszkiwali w Aljustrel, małym osiedlu
położonym na obrzeżach Fatimy.
Życie upływało tam na ciężkiej
pracy na roli, tkaniu i przędzeniu.
Dzieci nie potrafiły czytać ani pisać.
Ich codziennym zajęciem było wypasanie owiec w Cova da Iria (Dolina Pokoju). Objawienia rozpoczęły
się 13 maja 1917 r., kiedy to Matka
Boża objawiła się dzieciom na mierzącym ponad metr wysokości dębie. Następnie Najświętsza Panna
objawiała się dzieciom 13. dnia każdego kolejnego miesiąca, aż do października. W dniu 13 sierpnia objawienie nie miało miejsca, ponieważ
dzieci zostały aresztowane przez lokalne władze.
Matka Boża przekazała dzieciom w Fatimie orędzie, którego
pierwsza część dotyczyła wizji piekła, druga część kary za obrażanie
Boga i sposobów jej uniknięcia, nawrócenia Rosji oraz wprowadzenia nabożeństwa do Niepokalanego
Serca Maryi, a także ustanowienia

w Kościele nabożeństwa Pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca,
wraz z Komunią św. wynagradzającą. Trzecia część dotyczyła proroczej wizji nieuniknionej kary,
ogromniej katastrofy oraz wielkiego powrotu dusz do Boga. Ostatnie
objawienie 13 października 1917 r.
zakończyło się niewyjaśnionym „cudem Słońca” obserwowanym przez
70 tysięcy ludzi zgromadzonych
w tym dniu w dolinie Cova da Iria
i widocznym w promieniu 40 km od
Fatimy, nawet przez osoby niewierzące. W 1930 r. Orędzie Fatimskie
zostało oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki. Oprócz codziennej
modlitwy, Mszy św., Drogi Krzyżowej i wieczornych nabożeństw, na
terenie Sanktuarium w Fatimie pielgrzymi zwiedzili ekspozycję „Fatima
Światło i Pokój”. W Fatimie pielgrzymi odwiedzili również domy, w których zamieszkiwali mali pastuszkowie wraz ze swoimi rodzinami oraz
groby gdzie zostali pochowani.

Piękno Portugalii

Pielgrzymi zwiedzali także Lizbonę – stolicę Portugalii. Spacerowali po miejscowości Batalha (Bitwa). Z Batalha pielgrzymi udali się
do miejscowości Alcobaca. Miejscowość położona jest w dolinie dwóch
rzek: Rio Alcoa i Rio Baca. Z Alcobaca droga prowadziła do położonego nad oceanem Nazare. Miejscowość położona jest przy plaży, nad
rozległą zatoką otoczoną stromymi
skałami, w środkowej części zachodniego wybrzeża. Pielgrzymowanie po Portugalii zakończyło się 18
września 2017 r. poranną Mszą św.
w Kaplicy Objawień w Fatimie, koncelebrowaną przez ponad trzydziestu kapłanów z Polski, w tym Proboszcza parafii Raciąż. Po Mszy św.
zostały poświęcone pamiątki, które pielgrzymi przywieźli do swoich
domów. Był to już ostatni moment,
gdzie każdy pielgrzym mógł w sposób dla siebie właściwy, pożegnać się
z Matką Najświętszą.
Elżbieta Kosiorek

Ktokolwiek widział...
Płońska policja poszukuje 53-letniej Jolanty Brdak zam.
Raciąż. Kobieta w niedzielę,
10 września, wyszła z domu i do
chwili obecnej nie powróciła. Nie
nawiązała też żadnego kontaktu
z rodziną.
Jolanta Brdak lat. 53 zam. Raciąż w dniu 10 września br. około godz. 7:00 wyszła ze swojego
mieszkania i udała się na teren
miasta Raciąż. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązał żadnego
kontaktu z rodziną. Nie odbiera
też telefonu. Rodzina prowadziła poszukiwania na własną rękę,
a w dniu 21 września zwróciła się
o pomoc do Policji.
Zaginiona ma 150 cm wzrostu
i jest szczupłej budowy ciała, waży
ok. 47 kg. Włosy ma koloru blond,
proste, sięgające do ramion, oczy
koloru zielonego, a twarz owalną, widoczne braki w uzębieniu.
W chwili zaginięcia ubrana była
w ciemne materiałowe spodnie
i ciemna kurtkę.
W związku z tym, iż prowadzone do chwili obecnej poszu-

kiwania prowadzone przez KPP
w Płońsku przy udziale strażaków
z OSP w Raciążu oraz KP PSP
Płońsk nie doprowadziły do ustalenia jej miejsca pobytu, Komenda
Powiatowa Policji w Płońsku zwraca się z uprzejmą prośbą do osób
i instytucji posiadających informacje, mogące pomóc w ustaleniu
miejsca pobytu zaginionej Jolanty
Brdak o kontakt telefoniczny pod
podane niżej numery:
Oficer dyżurny KPP w Płońsku 23 662 15 00 lub 23 662 15 50,
Policja w całym kraju 997 lub 112
(z telefonu komórkowego)

Najmłodsi też się uczą
Po wakacjach do swych codziennych zajęć i zabaw powrócili także
najmłodsi mieszkańcy naszego
miasta. Przedszkolaki kontynuują
naukę w raciąskim przedszkolu
a dla nowych maluchów zorganizowano dni adaptacyjne.
1 września to także rozpoczęcie
nowego roku edukacji w Miejskim
Przedszkolu. Dzieci powróciły do
swych codziennych zabaw i zajęć. Pojawiły się także nowe maluchy. Przed
nimi kolejny rok atrakcji. Będzie sporo nauki, ale też gry, zabawy i wycieczki. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasteczka będą poznawać świat.

Poznaj nasze przedszkole

Przyjście do przedszkola po raz
pierwszy to wielkie przeżycie dla każdego malucha. Muszą stać się bardziej
samodzielni i sporo czasu spędzić poza
domem, bez rodziców. Często jest to
trudne, jedne z dzieci szczęśliwe i zadowolone spędzają czas w przedszkolu, są
jednak i takie, które czują się zestresowane. Aby ułatwić pobyt w placówce
nowym maluchom w dniach 30 oraz 31
sierpnia w naszym przedszkolu odbyły
się Dni Adaptacyjne. Dzieci poznały środowisko przedszkolne oraz sale,
w których będą przebywały przez cały

rok edukacji w przedszkolu. Wspólnie z rodzicami uczestniczyły w konkursach i zabawach muzyczno-ruchowych, jak również wesoło bawiły się na
placu przedszkolnym.

Nie dajmy się grypie

Za nami pierwszy dzień jesieni,
a aura zupełnie nam nie sprzyja. Sprzyja to zaś chorobom i przeziębieniom.
Drodzy rodzice pamiętajmy, że w grupie łatwiej roznoszą się zarazki. Zadbajmy o odporność naszych pociech.
Pamiętajmy o kilku ważnych kwestiach, które pomogą we wzmacnianiu
odporności maluchów. Zadbajmy by
ich dieta była odpowiednia a przy tym
bogata w witaminy, a przede wszystkim witaminę C. Podawać możemy
im także jogurty i inne produkty bogate w probiotyki. Ważne jest także
przebywanie na świeżym powietrzu,
zachęcamy do spacerów. Wspomagać
odporność naszych maluchów możemy także dzięki suplementom diety,
warto podawać dzieciom tran. Pamiętajmy także o ubieraniu dzieci stosownie do pogody, tak by się nie wyziębiły
ale także by się nie przegrzały. Mamy
nadzieję, że nasze maluchy w pełnym
zdrowiu będą spędzać czas w naszym
Miejskim Przedszkolu.
Redakcja
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Święto chleba po raz drugi
w odsłonie parafialno
-gminnej w Baboszewie
Dożynki przypominają, że właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika, na stoły w naszych domach
codziennie trafia polski chleb i
zdrowa polska żywność. Święto
plonów jest zgodnie z kultywowanym od wieków obyczajem
okazją do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę oraz
jej owoce, których symbolem są
przyniesione wieńce i bochny
chleba.
W niedzielę 17 września odbyły
się II Dożynki Parafialno-Gminne.
Uroczystości rozpoczęto tradycyjną
Mszą Świętą dziękczynną w kościele pw. św. Urbana, którą odprawił
ks. Proboszcz Stanisław Gutowski.
Podczas nabożeństwa pobłogosławił wieńce i chleby dożynkowe.
Po Mszy Św. barwny korowód
poprowadzony przez starostów dożynek Agnieszkę i Zbigniewa Felczak z Dziektarzewa podążył na
plac przy ul. Przemysłowej, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.
Zgodnie z ceremoniałem dożynkowym, starostowie dożynek przekazali na ręce Wójta Gminy Baboszewo Tomasza Sobeckiego oraz ks.
Proboszcza Stanisława Gutowskiego bochen chleba. Gospodarze podzielili się nim z przybyłymi gośćmi. Wójt Tomasz Sobecki dziękował
rolnikom za ich pracę, życząc by
chleba powszedniego nie zabrakło
nikomu, dziękował wszystkim któ-

rzy włączyli się w organizację uroczystości. Za zasługi dla rolnictwa
wybranym firmom, osobom zostały
wręczone przez Wójta Tomasza Sobeckiego, Przewodniczącego Rady
Gminy Sławomira Goszczyckiego
oraz Ks. Proboszcza Stanisława Gutowskiego dyplomy.
Uroczystość dożynkową uświetnił koncert Orkiestry Dętej z Sochocina oraz występy dzieci z gminnych szkół i przedszkola. Pięknie
zaprezentowali się także schola i
chór kościelny.
Licznie przybyli goście z chęcią kosztowali lokalnych specjałów, które przygotowali mieszkańcy sołectw: Mystkowo, Cieszkowo
Nowe, Cieszkowo Kolonia, Baboszewo, Brzeście, Kowale, Brzeście
Małe, Niedarzyn, Wola Folwark, Jarocin. Do stołów wiejskich sołectw
dołączył Urząd Gminy Baboszewo,
Akademia Dobra – Gminny Wolontariat przy Szkole Podstawowej
w Baboszewie oraz Kościół Domowy działający przy Parafii św. Urbana w Baboszewie.
Wszystkie stoły kipiały od przeróżnych wyrobów, ciast, owoców,
warzyw. Niezwykła popularnością cieszyła się pyszna grochówka
przygotowana przez Panie z Akademii Dobra. Można też była skosztować przygotowanych nalewek.
Dużym zainteresowaniem cieszyło
się stoiska gminnego artysty Pana
Wawrzyńca Zielińskiego z Ciesz-

kowa Starego, który prezentował
swoje obrazy i rękodzieła. Mieszkańcy Gminy oraz przybyli z nimi
goście korzystali także z gościnności Wystawców: Banku Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie, Firmy FERM PASZ, PAWROL,
NUTRENA, KORAGRO, Miody
Jan i Hubert Hutkowscy, Eurolpol,
Trans Feed. Najmłodsi cieszyli się
podczas animacji prowadzonych
dla nich przez Julkę Piechotę oraz
korzystając z dmuchanych placów
zabaw i piorunującej rakiety.
Organizatorzy zapewnili dobrą
zabawę przy muzyce zespołu Woow.
Kulminacyjnym punktem dożynek
był Turniej Sołectw. Wzięły w nim
udział drużyny z pięciu sołectw:
Baboszewa, Jarocina, Niedarzyna,
Woli Folwark i Brześcia Małego.
Regulamin konkursu przewidywał
rywalizację drużyn w trzech konkurencjach: noszenie konwi z wodą,
wożenie na taczkach oraz jedzenie
miodu i dmuchanie balonów. Organizatorzy przewidzieli nagrody
pieniężne za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody pocieszenia dla
pozostałych uczestników. W zaciętej walce zwyciężyło sołectwo Jarocin. Drugie miejsce zajęło sołectwo
Brzeście Małe, a trzecie Baboszewo.
Dzięki pięknej pogodzie goście dożynkowi bawili się do godzin wieczornych. Dziękujemy za obecność.
Beata Wiechowska
Agata Janicka
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Moc atrakcji
w MCKSiR
Pierwszy dzień jesieni mamy już
za sobą. Pogoda nie rozpieszcza, a brak słońca sprawia, że
każdy z nas czuje się delikatnie
przytłoczony. Jednak Miejskie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji znalazło na to sposób –
w jego ofercie możemy znaleźć
wiele zajęć, które umilą nam
jesienne i zimowe popołudnia
i wieczory.
Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zadbało by
każdy z nas znalazł coś dla siebie.
Oferują zajęcia, które pozwolą rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
pogłębiać zdolności oraz budować
kondycję. Od września zaczęły się
różnorodne zajęcia, może jednak
kogoś jeszcze zainteresuje prezentowana przez nas oferta. Zapraszamy
do korzystania.

Rozwój pasji to podstawa

Od września uczestniczyć
można w zajęciach rękodzieła
podczas których nauczyć się można nadawania nowego wyglądu
i życia starym przedmiotom uznanym za niepotrzebne. Dowiemy
się jak w prosty sposób tworzyć
dzieła sztuki z przedmiotów, które każdy z nas ma w domu. W tym

roku utworzone są dwie grupy
– dla dzieci i młodzieży oraz dla
starszych. MCKSiR ma w planach
także wznowienie zajęć plastyki dla dzieci. Zajęcia pozwolą na
wyrażenie siebie za pomocą ciekawych technik wyzwalających
ekspresję twórczą (np. rysunek,
collage, grafika). Zajęcia zostaną
wznowione, jeśli zgłosi się grupa co najmniej 12 osób. W dalszym ciągu prowadzone są zajęcia
teatralne podczas których dzieci i młodzież podczas budowania spektakli będą mogły poznać
tajniki pracy na scenie. O tym,
że najlepiej jest uczyć się bawiąc
wiemy wszyscy. Toteż w MCKSiR
prowadzone będą zajęcia „Play
with me” podczas których dzieciaki będą mogły utrwalać wiedzę z zakresu języka angielskiego,
prowadzone metodą bezpośrednią – poprzez zabawy muzyczne,
teatralne i plastyczne.

Bliżej muzyki

W centrum prowadzone są
także różnorodne zajęcia dla miłośników muzyki. Jak mówił Jerzy Stuhr „śpiewać każdy może”
zatem zapraszamy do skorzystania z wokalno – instrumentalnej
oferty Raciąskiego Centrum Kultury. Prowadzone są indywidual-

ne zajęcia gry na instrumentach
podczas których można się nauczyć gry na pianinie, keyboardzie, gitarze rytmicznej oraz instrumentach dętych. Skorzystać
można także z indywidualnych
i grupowych zajęć wokalnych
dla tych, którzy chcą doskonalić technikę oraz dla tych, którzy
dopiero rozpoczynają przygodę
z piosenką (emisja głosu, artykulacja, dykcja, harmonia).

A może bilard?

Od wakacji w odzyskanej
w MCKSiR kawiarni można skorzystać z zakupionych nowych
gier. W ciągu letnich miesięcy cieszyły się one sporym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Także
teraz można korzystać ze sprzętu
rekreacyjnego, tj. darty, bilardu
czy piłkarzyków. Istnieje możliwość korzystania ze sprzętu po
wcześniejszych
indywidualnych
ustaleniach telefonicznych pod
nr 23 679 10 78 lub bezpośrednio
w sekretariacie MCKSiR.
Każdy może przyjść i sprawdzić
co przypadnie mu do gustu. Więcej informacji szukajcie na fanpage MCKSiR oraz w sekretariacie
MCKSiR.
Paulina Adamiak

Sportowe nowości w MCKSiR
Wraz z końcem wakacji Miejskie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu rozszerzyło swoją
sportową ofertę. Uwagę przykuwają przede wszystkim zajęcia
bokserskie i jumping frog. W dalszym ciągu odbywają się zajęcia
z zumby i fitness. Pojawiły się
również zajęcia piłki nożnej, tenis
stołowy, nordic walking, taniec
towarzyski czy basen.
Jak już informowaliśmy Raciąskie Centrum Kultury zadba o naszą kondycję fizyczną i rekreację.
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców postanowiono wprowadzić
liczne zajęcia sportowe. Oferta jest
bogata – mamy z czego wybierać.
Poniżej prezentujemy kilka z proponowanych zajęć, które cieszą się
największym zainteresowaniem

Boks

Zajęcia bokserskie wystartowały
12 września i będą odbywać się we
wtorki i czwartki w hali sportowej

przy Szkole Podstawowej w Raciążu.
Utworzone zostały 3 grupy – mężczyźni, kobiety, dzieci i młodzież.
Każda z grup będzie trenować po
godzinie: od 18 dzieci (od lat 7), od
19 mężczyźni, a od 20 kobiety. Nad
kursantami będzie czuwał zawodowy pięściarz wagi ciężkiej, pochodzący z Płońska Marcin Brzeski.

Jumping Frog

To nowatorski i innowacyjny
program ćwiczeń i treningu na trampolinach. Jest połączeniem ogólnorozwojowego treningu i skocznej
muzyki, która pozwala na czerpanie

z ćwiczeń jeszcze większej radości.
Projekt startuje od 4 października,
a zajęcia będą odbywać się na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej
w Raciążu od godz. 18.

Zumba

Zumba łączy w sobie energetyczną i motywującą muzykę z wyjątkowo prostymi krokami oraz
układami tanecznymi. To taniec
inspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich
oraz elementów fitness. Zawiera
w sobie elementy tańca i aerobiku.
Zapraszamy wszystkie chętne panie w środy o 17 do hali w Szkole
Podstawowej.

Fitness

Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej prowadzone są we wtorki i środy w MCKSiR. Zapraszamy
do wspólnych ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w rytmie muzyki. Wykonując proste kroki i ćwiczenia rzeźbimy nasze ciała.

SKORP Dance Studio

Dla najmłodszych powróciły
zajęcia taneczne ze szkołą SKORP
Dance Studio. Są to zajęcia z tańca
nowoczesnego z elementami akrobatyki, hip-hop, dancehall, disco
dance, jazz o break dance. Odbywają się one w dwóch grupach,
w zależności od kategorii wiekowej.
Nowością jest rozszerzenie działal-

ności o utworzenie grupy cheerleaderek. Po więcej szczegółów należy się zgłosić do instruktora.
W kwestii pozostałych nowych
projektów informujemy, że wystartują
od października. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na profil
Facebookowegy MCKSiR, gdzie będą
one zamieszczane na bieżąco.
Dawid Ziółkowski
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Wyspiański
w MCKSiR
Wielu z nas ze Stanisławem Wyspiańskim spotkało się po raz pierwszy
w szkole. Jedni czytali
Jego twórczość jako lekturę szkolną, inni z czystej
przyjemności. 12 września w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego Raciążanie czytali
„Wesele” w ramach akcji
„Narodowe czytanie”.

stwo (rysunki, szkicowniki,
obrazy olejne, pastele), portrety i autoportrety, projekty
witraży i malowideł, ilustracje; grafika; projekty mebli
i wnętrz. Popołudnie spędzone przy kawie na słuchaniu
„Wesela” Wyspiańskiego to
świetna i bardzo pouczająca
forma relaksu dla mieszkańców naszego miasta.

Czytanie rozwija, uczy,
często bawi, ale przede
wszystkim umila spędzanie
wolnego czasu. Właśnie tę
formę relaksu propagowano
ostatnio w Raciąskim MCKSiR. Mieszkańcy miasta mięli okazję bliżej poznać twórczość naszego narodowego
wieszcza. Wspólne czytanie
przyciągnęło wielu słuchaczy
w różnym wieku. Jak widać
czytanie poważnej literatury
jest ważne zarówno dla młodych jak i starszych bardziej
doświadczonych osób.

W zorganizowanie akcji „Narodowe czytanie” w tak
podniosły sposób najbardziej
zaangażowały się pracownice
Biblioteki Publicznej w Raciążu – Monika Wasiak i Danuta
Kantorowska. Merytorycznego
wsparcia i przygotowania dla
czytających udzielił polonistka
z jednej z Raciąskich szkół Janina Pieczura. – Dziękuję wszystkim za obecność oraz współtworzenie dzisiejszego wydarzenia.
Cieszy mnie fakt, że zmiany jakie
poczyniliśmy w bibliotece przynoszą oczekiwane efekty. Potwierdza to, że sukces instytucji
tworzą ludzie. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję
Narodowego Czytania. Szczególnie dziękuję Janinie Pieczurze
za pracę i nadzór merytoryczny
nad dzisiejszym wydarzeniem.
Chciałbym także podziękować wszystkim pracownikom,
a w szczególności Danucie Kantorowskiej i Monice Wasiak
za serce, które wkładają w codzienną pracę biblioteki. Efekty ich pracy widoczne są gołym
okiem. Ważne jest by realizować
dobre pomysły, a te zawdzięcza
mieszkańcom i swoim pracownikom. Biblioteka otworzyła się
na mieszkańców, na współpracę, a dzisiejsza akcja jest efektem
wspólnej pracy i nastawienia
osób, które ją tworzą. Cieszy się,
że udaje się rozwijać instytucję
i wprowadzać w życie coraz to
nowe projekty i działania. Ponadto zapraszam do korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
które są stale uzupełniane o nowości. – mówił Dyrektor MCKSiR Artur Adamski.

W historycznym klimacie

Na to jedno popołudnie,
podczas którego mieszkańcy
Raciąża mieli okazję wysłuchać fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Sala
Widowiskowa w MCKSiR zamieniła się w salonik rodem
z XIX wieku. Urocza dekoracja
i klimatyczne wnętrze pozwoliło się przenieść do czasów,
w których tworzył artysta. Wytworzony nastrój wnosił ducha
epoki oraz pozwalał w lepszy
sposób wczuć się w przedstawianą twórczość.

Mieszkańcy
mieszkańcom

W akcję czytania dla
mieszkańców naszego miasta
zaangażowali się właśnie Raciążanie. Fragmenty „Wesela”
z podziałem na role czytali
m.in. uczniowie Raciąskich
szkół, policjanci czy radni.
Zgromadzeni uczestnicy akcji z chęcią wsłuchiwali się
w prezentowane fragmenty
dramatu. Ponadto była to doskonała okazja by przybliżyć
sylwetkę autora. Udało się
to dzięki prezentacji multimedialnej, a dorobek artystyczny Wyspiańskiego jest
bardzo szeroki. Nie był on
jedynie pisarzem. Poza dramatami i wierszami Jego dorobek obejmuje także malar-

Biblioteka
dla mieszkańców

Miejmy nadzieję, że akcja „Narodowe czytanie”
przyczyni się do zwiększenia
czytelnictwa wśród mieszkańców Raciąża, a młodych
ludzi zachęci do poznawania
z przyjemnością narodowej
twórczości.
Paulina Adamiak
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Relacja z Akcji Sprzątanie świata – Polska 2017

Nie ma śmieci
– są surowce
Już po raz 24. w Polsce odbyła
się akcja Sprzątanie świata –w tym
roku pod hasłem „Nie ma śmieci –
są surowce”. Celem tej edycji było
zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako
„śmieci” – na składowisku, w lesie
czy w rzece, ale poprzez segregację

odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując
jako zasób w Gospodarce o Obiegu
Zamkniętym (GOZ), albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.
Sprzątanie świata – Polska to część
międzynarodowego ruchu na rzecz
ochrony środowiska. To wspólna
lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, inicjowanie działań, dzięki
którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Do akcji, jak co roku włączyło się
tysiące wolontariuszy ze szkół, samorządów, stowarzyszeń lokalnych
i wolontariatów pracowniczych.
W Baboszewie, w środę 20 września 2017 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Józefa
Wybickiego w Baboszewie również
dołączyli do akcji. Klasy: piąte, szóste
i siódme pod opieką wychowawców
i nauczycieli, wyruszyły sprzątać uli-

ce Baboszewa. Każdy z nich otrzymał
rękawiczki oraz worek na śmieci, które zakupił Urząd Gminy Baboszewo.
Sprzątnięte zostały m.in. tereny wokół szkoły, przedszkola, ulice: Wiejska, Leśna oraz teren stadionu. Dzieci z chęcią działają na rzecz ochrony
środowiska, uczą się segregacji śmieci,
kształtują swoje nawyki ekologiczne.
Akcja ma na celu pobudzenie świadomości ekologicznej uczniów oraz ich
wpływu na środowisko naturalne.
Długoszewska Justyna
Wiechowska Beata

Święto Darów Jesieni

Sarbiewo w kropki
15 września uczniowie Szkoły
Podstawowej w Sarbiewie obchodzili Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi
i zabawy. Pomysł świętowania tego
dnia powstał, gdy Peter Reynolds
napisał opowiadanie o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie.

Również w Sarbiewie dzieci poznały historię Vashti i miały okazję do
wielu aktywności. Uczniowie tworzyli dzieła z kropek, wymyślali co
można zmienić w szkole, aby było
milej, odkrywali w sobie talenty
i tworzyli drzewa talentów.
Monika Szczytniewska

22 września 2017r. w szkole w Sarbiewie było
niezwykle kolorowo i zdrowo. Uczniowie klas I-III
oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych obchodziły Święto Darów Jesieni. Klasy II i III przedstawiły
wiersz Jana Brzechwy „Na straganie". Zerówka zatańczyła kujawiaczka oraz pięknie zaśpiewała piosenkę o warzywach. Dzieci rozwiązywały również
zagadki związane z darami jesieni. Na zakończenie
wszyscy razem robili korale z jarzębiny, owocowo-warzywne szaszłyki, jadalne jeże oraz piękną, zdobioną ziarnami panią jesień. To był aktywnie spędzony dzień, pełen uśmiechu i radości. Sarbiewo
powitało już jesień, a Wy?
Monika Witkowska
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III Turniej
Samorządowców
o Puchar Starosty
Płockiego
W sobotę 9 września w Radzanowie w powiecie płockim
odbyła się III edycja Mazowieckiego Turnieju Samorządowców w Piłce Nożnej
o Puchar Starosty Płockiego
„W Dolinie Rzeki Wisły”. Niekwestionowanym zwycięzcą
turnieju została drużyna Miasta i Gminy Glinojeck, która
nie przegrała żadnego meczu.
W rywalizacjach sportowych,
poza gospodarzami (gmina Radzanowo), wystartowała po raz drugi
drużyna z Baboszewa oraz drużyny gminne z Bodzanowa, Bulkowa,
Mochowa, Glinojecka, Wyszogrodu
oraz z Komendy Miejskiej Policji
w Płocku i Komendy Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Płocku.
Zawodnicy biorący udział w turnieju musieli mieć ukończone 30 lat,
a w każdym z zespołów obowiązkowo występowała jedna kobieta.
Mazowiecki turniej jest zawsze
okazją do propagowania sportu
i rekreacji oraz zdrowego trybu życia. Tegoroczna odsłona miała dodatkowo wydźwięk charytatywny,
gdyż zgromadzone opłaty wpisowe
drużyn zostały przekazane na rzecz
Hospicjum Płockiego im. Urszuli Ledóchowskiej. Ten szczytny cel
został bardzo ciepło przyjęty przez
samorządowców i gości zaproszonych, którzy zadeklarowali także
indywidualne wsparcie finansowe.
Beata Wiechowska
Anita Groszyk
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Szybko minął mi ten rok
Z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu Dariuszem Mosakowskim rozmawia Paulina Adamiak

Uczniowie po wakacjach wrócili do nowej szkoły, tzn. nie jest już
to Miejski Zespół Szkół w Raciążu
a Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Konarskiego. Co Pan myśli o reformie
oświaty? Czy to dobrze, że powróciliśmy do ośmioklasowej szkoły podstawowej?

do szkoły ośmioklasowe, która już
kiedyś była w naszym systemie
oświatowym można nazwać reformą, gdyż on reaktywuje wcześniejsze rozwiązania, a nie wnosi nic
nowego. Reforma dotyczy głownie
zmian programowych.

Jakie zmiany w związku z reformą
zaszły w raciąskiej szkole? A jakie
jeszcze czekają naszych uczniów?

Tak naprawdę zmieniła się tylko nazwa. Dla większości uczniów
to ta sama szkoła. Bo przecież uczą
ich ci sami nauczyciele, dyrekcja też
pozostała nie zmieniona. Skutkami
reformy zostali objęci tylko uczniowie klas I, IV i VII. Zmiany strukturalne i programowe zostały rozłożone na 3 lata szkolne i dopiero
po tym czasie będziemy mogli powiedzieć, że reforma została wdrożona w szkole podstawowej. Tempo
zmian jest bardzo szybkie i dlatego
trudno ustrzec się pomyłek, rozbieżności interpretacyjnych. Z początkiem bieżącego roku szkolnego zmieniono ponad 40 przepisów
praw oświatowego, do których musimy dostosować prawo wewnątrzszkolne. Pragnę przypomnieć, że
poprzednią reformę powołującą
sześcioletnie szkoły i gimnazjum
wprowadzano sześć lat.
Myślę, że skutki wprowadzenia
reformy będziemy mogli obiektywnie ocenić dopiero za klika lat.
Teraz jest bardzo dużo emocji, szumu medialnego i wiele jeszcze wątpliwości. Nie wiem, czy powrót

Podstawową zmianą jest likwidacja gimnazjum. Uczniowie II i III
klas gimnazjalnych uczyć się będą
w strukturach szkoły podstawowej.
Zaczyna również funkcjonować
klasa VII w miejsce dotychczasowej
klasy I gimnazjum. Wygaszanie klas
gimnazjalnych zakończy się za trzy
lata i wtedy możemy mówić o zakończeniu reformy w naszej szkole.

Wiem, że w tym roku – choć nie było
to łatwe – udało się utrzymać wszystkie etaty dla nauczycieli. Czy uda się
to w kolejnych latach?

Skutków reformy nie odczuliśmy w takim stopniu jak inne
szkoły, gdyż dotychczas funkcjonował zespół szkół w skład którego
wchodziła szkoła podstawa i gimnazjum obejmujące te same obwody, tak więc klasa VII powstawała
w miejsce klasy I gimnazjum, liczba uczniów i oddziałów klasowych
nie uległa zmianie. Nie było więc
redukcji etatów i odejść nauczy-

ZOSTAŃ

HARCERZEM
nabór do drużyny

ORÓW!

IERZE KOL

IE NAB
TWOJE ŻYC

PRZEŻYJ SWOJE ŻYCIE INACZEJ !

BĘDZIESZ

MIAŁ PRA
WD
TAKICH N ZIWYCH PRZYJAC
JII:
A
IÓŁ,
AKC
ATR
CAŁE ŻYC
WO
CZEKA NA WAS MNÓST
IE!
:)
JDY
RA
NISKA,WYCIECZKI,

BIWAKI, OG

Wystartowaliśmy 15 września!
Zakładamy drużynę zuchową i
harcerską w Szkole Podstawowej
w Raciążu
Przyjdź, sprawdź dlaczego my
pokochałyśmy HARCERSTWO!
Mamy nadzieję że zarazimy
i Ciebie!
ZAPRASZAMY
dh. Marta i dh. Agnieszka

cieli. W roku szkolnym 2019/2020
odejdą z naszej szkoły równocześnie klasy VIII i III gimnazjum
i w tym roku może być konieczna
redukcja zatrudnienie nauczycieli.
Nie chciał bym dzisiaj spekulować
jak to będzie skala, a może odbędzie się bez zwolnień.
Nie związane bezpośrednio
z reformą jest zmniejszająca się liczba uczniów klas pierwszych wskutek niżu demograficznego, który
dotyka również naszą szkołę. Od
dwóch lat przyjmujemy do szkoły
dzieci tylko do dwóch oddziałów,
w latach poprzednich jak pamiętają mieszkańcy Raciąż było ich dużo
więcej. Obecnie w szkole uczy się
570 uczniów, w najbliższych dwóch
latach ta liczba może spaść do 500.

W tym roku szkoła została odnowiona, przeprowadziliście wiele remontów. Na czym one polegały? Planujecie kolejne prace?

Wakacje, to odpoczynek dla
uczniów i nauczycieli, ale jednocześnie wytężony okres prac remontowych. Udało się nam wykonać kapitalny remont korytarza na
pierwszym piętrze, pokoju nauczycielskiego, gabinetu pedagoga oraz
holu w wejściu głównym do szkoły. Potrzeb remontowych w budynku jest bardzo dużo, plan rozłożony
jest na klika lat. Kluczowym w jego
realizacji jest wsparcie finansowe
organu prowadzącego. Dzięki przychylności Pana burmistrza udało się
nam zrobić naprawdę bardzo dużo,
za co bardzo serdecznie w imieniu społeczności szkolnej dziękuję. Sukcesywnie szkoła wzbogaca
się w wyposażenie i nowoczesne
pomoc dydaktyczne podnoszące
atrakcyjność prowadzących zajęć,
co bezpośredni wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.

Przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego powstała rzadko
spotykana w okolicach baza edukacyjna na świeżym powietrzu. Skąd
wziął się pomysł na realizację właśnie takiego projektu? Jakie korzyści
odniosą uczniowie naszej szkoły?

Jestem przekonany, że główną
zmianą, którą na pewno zauważyli
uczniowie i rodzice jest Edukacyjna
Ścieżka Przyrodnicza wybudowana dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Burmistrza Miasta Raciąża.
Cały koszt inwestycji to ponad 130
tys. złotych. 11 września uroczyście
otworzyliśmy i poświeciliśmy ten
obiekt. Jestem przekonany, będzie
on służył nie tylko uczniom naszej
szkoły nie tylko na zajęciach szkolnych, lecz również w czasie przerw
międzylekcyjnych.

Bardzo serdecznie zapraszamy
dzieci z innych placówek do odwiedzenia ścieżki. Jestem przekonany,
że artykuł w Pulsie Raciąża przyczyni się również do jej popularyzacji. Po telefonicznym uzgodnieniu
z sekretariatem można rezerwować
terminy i wykorzystać jej walory do
prowadzenie zajęć szkolnych. Na
pewno będą to ciekawe zajęcia.

Jest Pan dyrektorem raciąskiej placówki już od roku. Jak ocenia Pan
pracę w naszej szkole i mieście?

Bardzo szybko minął mi
ten rok. Pozwoli Pani, że w tym
miejscu podziękuję Pani Marii Chyczewskiej byłej dyrektor
tej placówki za bardzo serdeczne przyjęcie i przekazanie ważnych informacji o funkcjonowaniu szkoły. Życzliwość i otwartość
Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły, Rady Rodziców spowodował, ze mój okres adaptacyjny był bardzo krótki i mogliśmy
przejść do realizacji zadań. Dyrektor szkoły sam nie jest w stanie
niczego osiągnąć. Na sukces szkoły, a tym samym sukces dyrektora,
składa się praca całego środowiska, dlatego budowanie wzajemnych właściwych relacji między
podmiotami i ludźmi jest bardzo
ważne w mojej pracy.

Jakie są plany na najbliższy rok szkolny 2017/2018? Czy planujecie wprowadzenie jakichś nowych rozwiązań
dla naszych uczniów?

Po latach planujemy ponowne
zbudowanie drużyny harcerskiej
w szkole. Udało się nam na ten cel
pozyskać środki z Ministerstwa
Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+.
Chcemy również przybliżyć naszym uczniom postać Patrona Szkoły Stanisława Konarskiego. Udał się
nam nawiązać współpracę z Zakonem Pijarów w Polsce i dzięki temu
uzyskaliśmy pomoc w przekazaniu
naszym uczniom ważnej informacji, że idee które głosił są aktualne
i w dniu dzisiejszym, a my mamy
obowiązek je wprowadzać w życie.
Chcemy nadać właściwą uroczystą
rangę Dniu Patrona naszej szkoły.
W przyszłym roku zaczniemy się
również przygotowywać do wielkiego święta, jakim będzie 100-lecie powołania szkoły w Raciążu obchodzone w 2021 roku. Może jest to odległy
termin, lecz wbrew pozorom pewne
działania musimy już zaplanować.
Korzystając z okazji pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia pracownikom oświaty i uczniom z placówek powiatu
płońskiego z okazji zbliżającego się
Dnia Edukacji Narodowej.
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Poznajmy przyrodę w terenie
Powrót do szkoły po długim
czasie beztroski nie jest łatwy. Jednak po wakacjach na
uczniów Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego
w Raciążu czekała niespodzianka. W nowym roku szkolnym
będą mogli korzystać z ciekawej i nowoczesnej formy edukacji – ścieżki edukacyjnej.
Baza edukacyjna powstała
w ramach realizacji projektu przeprowadzonego przez Gminę Miasto Raciąż. Na świeżym powietrzu
uczniowie Raciąskiej podstawówki będą mogli uczyć się poprzez
gry i zabawy. Ostatnio odbyła się
uroczystość otwarcia ścieżki i prezentacja jej możliwości. Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego Dariusz Mosakowski wyraził zadowolenie, że
udało się stworzyć klasę na świeżym powietrzu. Zapowiedział,
że ma nadzieję, że przyczyni się
to do rozwoju uczniów oraz, że
z większą chęcią będą pogłębiać
swą wiedzę. Zapewnił, że ścieżka
ma charakter otwarty i będą mogli
z niej korzystać uczniowie nie tylko z Raciąskiej szkoły.

Zwierzęta zaprezentowali

Uroczyste otwarcie ścieżki
edukacyjnej odbyło się 11 września. Ścieżka została poświęcona
przez ks. proboszcza Wiesława
Kosińskiego. A dzieciaki z Racią-

skiej szkoły zaprezentowały zaproszonym gościom możliwości
i walory nowej bazy edukacyjnej.
Przebrane za zwierzęta śpiewały piosenki i recytowały wierszyki o przyrodzie i środowisku. Ponadto prezentowały stanowiska
i ich wykorzystanie. Ścieżkę oglądali również dyrektorzy z pobliskich szkół, będą oni bowiem mogli przywozić swych uczniów by
także oni korzystali z naszej nowej
bazy edukacyjnej. Burmistrz Mia-

sta Raciąża Mariusz Godlewski
pogratulował pomysłu, realizacji
i otwarcia ścieżki. Podziękował za
dofinansowanie przedstawicielom
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wyraził także nadzieję, że uczniowie z radością

i chęcią będą korzystać z walorów
nowej formy edukacji.

Przyroda bez tajemnic

W realizowanym projekcie
utworzono 21 kącików edukacyjnych, dzięki którym uczniowie
będą mogli poznać bliżej świat roślin i zwierząt. Będą uczyli się rozpoznawać gatunki drzew (m.in.
nazwy, kształt liści, rodzaj pnia,
nasiona). Ponadto nauczą się rozpoznawać gatunki ptaków oraz od-

różniać samców od samic. Co więcej nauczą się odróżniać gatunki
ptaków po wydawanych przez nie
dźwiękach. Inne kąciki zaś nauczą
najmłodszych rozróżniania ssaków leśnych – łącznie z rozpoznawaniem ich tropów. Dzieci będą

miały okazję obserwować także
różnorodne budki lęgowe. Poza
edukacją uczniowie będą mieli okazję sprawdzić swą pozyskaną wiedzę

w praktyce, a to dzięki m.in. różnego rodzaju puzzlom (w których
dopasowywać trzeba będzie odpowiednie elementy), gry w rzuty,
memo i grze w zegar przyrody, która przedstawiać będzie cykl z życia
zwierząt. Ponadto utworzona została altana, w której uczniowie będą
mogli spędzać czas i ogródki, w których poznawać będą roślinność.

Poznać otoczenie

Głównym celem projektu jest
umożliwienie uczniom zdobycia umiejętności wyróżniania,
nazywania i opisywania wybranych elementów środowiska.
Dzieciaki nauczą się dostrzegać
jak powiązane są ze sobą wszelkie czynniki środowiska oraz
jak wpływa na nie człowiek. Ponadto przekonają się, że każdy
z nas odpowiedzialny jest za stan
środowiska i wszyscy powinniśmy chronić przyrodę. Co więcej ścieżka edukacyjna umożliwi
rozwój umiejętności sprawnościowych, poznawczo-odkrywczych i obserwacyjnych wśród
dzieci. Ścieżka edukacyjna to
świetna okazja do nauki przez
zabawę dodatkowo korzystając
ze świeżego powietrza. Uczniowie naszej podstawówki będą
mieli okazję w ciekawy i interesujący sposób poznać charakterystyczne cechy przyrody naszego regionu.
Mamy nadzieję, że ścieżka edukacyjna umili uczniom czas spędzany w podstawówce i z radością wrócą do nauki po długim odpoczynku,
jakim były wakacje.
Paulina Adamiak
„BUDOWA BAZY EDUKACYJNEJ
W MIEŚCIE RACIĄŻU”,
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 103 445,30 zł

Międzygminna współpraca
Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego zostało współorganizatorem kilku wydarzeń
lokalnych. Współpraca z innymi
gminami to doskonała okazja
na promowanie instytucji a także miasta. Mamy nadzieję, że to
początek długotrwałej współpracy z innymi instytucjami.
Przyjęty i wdrażany przez władze miejskie oraz dyrektora MCKSiR plan przynosi oczekiwane efekty.
Zostajemy zapraszani do współorganizacji coraz większych imprez oraz
współpracy z partnerami prywatnymi czy też publicznymi. Przekłada się to na promocję MCKSiR oraz
miasta. Ponadto jest oznaką zaufania i udowadniają, że inne instytucje
wiedzą, że współpraca z nami przyniesie oczekiwane efekty.

Trzy razy MCKSiR

W ostatnim miesiącu Miejskie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego

w Raciążu było partnerem wydarzeń organizowanych przez okoliczne gminy. Wspieraliśmy organizację uroczystości 25-lecia
Gminy Raciąż 2 września w Krajkowie. Następnie współpracowaliśmy z gminą Baboszewo podczas
II Gminnych Dożynek. Ostatnim
i największym wydarzeniem w tym
miesiącu, którego byliśmy partnerem były wydarzenia organizowane przez Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego oddział
„Poświętne” w Płońsku. MCKSiR
zaangażowane było we współpracę przy organizacji XIX Dnia Kukurydzy i Buraka oraz XII Jesienny Jarmark „Od Pola do Stołu”.
Współpraca Gmin z MCKSiR polegała przede wszystkim na wypożyczeniu sceny oraz obsłudze technicznej wydarzeń.

Lubimy wyzwania

Dobre kontakty i współdziałanie z innymi gminami, szczególnie
w naszym powiecie, jest niezwykle ważne. Wzajemna pomoc przy

organizacji wydarzeń jest istotna
z wielu względów m.in. pozwala
promować miasto i instytucję, ale
także buduje więzi na dalsze lata,
a także daje poczucie, że zawsze
można liczyć na wsparcie innej
gminy przy różnych projektach.
To zaczątki i podwaliny owocnej
współpracy na kolejne lata. Najbardziej cieszy nas jednak zaufanie jakim zostajemy obdarowani.
Współpraca przy każdym projekcie to sprawdzian i wyzwanie dla
naszej instytucji. Jednak jak widać
po efektach jesteśmy gotowi realizować różne pomysły i jesteśmy
stabilnym partnerem.

Baby robią

Dzięki współpracy MCKSiR
z innymi gminami szansę na zaprezentowanie swoich zdolności
i umiejętności miał Klub rękodzieła Baby robią, (o którym pisaliśmy
w poprzednim numerze Pulsu). Panie prezentowały swoje dzieła zarówno na 25-leciu Gminy Raciąż jak
i na XII Jesiennym Jarmarku „Od

Pola do Stołu”. Twórczynie z klubu Baby robią nie tylko wystawiały
swoje robótki, ale także prowadziły warsztaty dla chętnych i uczyły
trudnej sztuki rękodzieła. Klub rozszerza swoją działalność, planowane jest utworzenie stowarzyszenia

(o tym więcej informacji w kolejnym numerze Pulsu). Współpraca z innymi gminami przynosi wymierne korzyści w postaci promocji
naszego miasta, ale co najważniejszego jego mieszkańców.
Paulina Adamiak
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Baboszewo – sport

III Liga w Baboszewie
Sezon 2017/2018 piłkarskiej
III ligi kobiet rozpoczął się
w weekend 2 września 2017 roku.
GKS Orlęta Baboszewo przystąpiły do tego sezonu w niezmienionym składzie: Wiktoria Ciska,
Aleksandra Pietrucha, Ewa Paszyńska, Dominika Skolimowska,
Karolina Ciska, Natalia Grzelak,
Patrycja Mitka, Justyna Sulkowska, Magdalena Sulkowska, Dominika Rybacka, Daria Piskorska,
Sylwia Trybańska, Ewelina Chyczewska, Klaudia Adamska, Aleksandra
Możdżonek,
Sylwia
Sokołowska, Zofia Sulkowska, Izabela Kuligowska, Agnieszka Rosińska, Patrycja Rosińska, Oliwia Ciska, Natalia Mak.
Drużyna wzmocniła się wszechstronną zawodniczką, najlepszą lekkoatletką w historii baboszewskiego
sportu, mowa tu oczywiście o Ewelinie Chyczewskiej, która wznowiła karierę piłkarską i już jest mocnym punktem w drużynie.
Trener: Sławomir Adamski
Trener asystent: Daniel Skolimowski
Trener bramkarzy: Marcin Zjadewicz
Drużyna dziewcząt z Baboszewa obóz przygotowawczy trwający 6 tygodni miała na stadionie
w Nowej Górze, tam rozegrała sparingi z Mustangiem Wielgie 4:1,
Żbik Nasielsk 8:4 oraz na wyjeździe z FUKS Pułtusk 3:2.

III liga kobiet grupa mazowiecka
sezon 2017/2018
Mazovia Grodzisk Mazowiecki
Królewscy Płock
Tygrys Huta Mińska
Zbik Nasielsk
Wap Warszawa
Ostrovia Ostrów Mazowiecka
Daf Plońsk
Zamłynie Radom
Pogoń Siedlce
GKS Orlęta Baboszewo

w rozgrywkach o klasę wyżej? Orlątka zrobiły to w mistrzowskim stylu
i potwierdziły tylko to, że ich awans
nie był tylko zbiegiem okoliczności.
II kolejka to już wyjazd do Siedlec
blisko 200 km. Orlątka grały z zawodniczkami z Pogoni pierwszy raz.
Mecz wyglądał jak filmy Woodego Allena, zaskakiwał w każdej
minucie, a koniec był nie do odgadnięcia... Ale po kolei, tempo gry
pokazywało, że będzie mecz pełen

GKS Orlęta Baboszewo jako
mistrz z poprzedniego roku IV ligi,
swój pierwszy mecz rozegrał
z bardzo mocną drużyną z Grodzicka Mazowieckiego w szeregach
której grają reprezentantki Polski.
"Beniaminek" z Baboszewa od początku meczu narzucił swój styl gry.
Grając kombinacyjną piłkę przez
całe spotkanie rozbił faworyzowaną drużynę gospodarzy aż 4 :1.
Czy można lepiej rozpocząć sezon

walki. Dziewczyny z Pogoni szybko rozegrały piękną akcję i objęły
prowadzenie 1:0. Wynik taki utrzymał się do końca pierwszej części
spotkania. Siedlczanki niesione na
fali pierwszej połowy schodziły do
szatni z uśmiechem na twarzy. Baboszewianki wręcz przeciwnie.
W przerwie mobilizacja w szeregach Orlątek. Rozpoczęcie drugiej
połowy pierwsza akcja i wyrównanie 1:1. Sztuczki magiczne, może
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trener ma szamana w sztabie trenerskim, który czaruje – nie wiadomo? Nadchodziło coś co trudno
opisać... Koniec meczu wynik na tablicy świetlnej 6:1 dla Baboszewianek. Piłka nożna jest nieobliczalna,
za to ją kochamy i za to cenimy nasze Orlątka.
III kolejka to spotkanie u miejscowego Tygrysa Huta Mińska wicelidera poprzedniego sezonu.
Pełna koncentracja od początku
spotkania, ale gra się brzydko mówiąc nie kleiła, za to Tygrys kąsał
Orlątka bardzo mocno tego dnia.
Mecz zakończył się wynikiem 0:3
zasłużenie dla Gospodarza.
Dobra lekcja, jeżeli potrafi
się wyciągnąć wnioski i przełoży na
to, aby grać skuteczniej. Długo nie
trzeba było czekać na efekty nauki
z przegranej.
23.09.2017 godz. 14:00 to
już IV kolejka, Baboszewianki w roli
gospodarza na stadionie w Drobinie podejmowały dobrze znaną im
drużynę - WAP Warszawa. Obie
drużyny tego dnia miały sobie coś
do udowodnienia, a także rachunki do wyrównania za poprzednie
potyczki. Nie na próżno Orlęta Baboszewo mają w swoim logo Orła
Białego podobnego jak w godle Polski. Legenda o początkach państwa
polskiego mówi, że kiedy Lech który był wodzem Polan przechadzał
się po lesie zobaczył duże gniazdo z którego wyfrunął biały orzeł
z rozpostartymi białymi skrzydłami, a że było zachodzące słońce
promienie czerwonego nieba stały się tłem tego pięknego widoku.
Orzeł okrył skrzydłami swoje małe
pisklęta. Piękna legenda o powstaniu herbu Polski, którą można opo-

wiadać w nieskończoność. Podobnie GKS Orlęta Baboszewo mają
w swoim logo białego orła i walczyły tego dnia jak orzeł, który bronił
swojego gniazda. Warszawskie piłkarki oddały jeden nieudany strzał
na bramkę. Baboszewianki z siłą
Orła wygrały ten mecz 2:0, jednak
wynik nie odzwierciedla przebiegu
spotkania, które było jednostronne.
Cieszymy się, że kobieca piłkarska rodzina GKS Orlęta Baboszewo mocno się rozwija. Od pierwszego września do klubu dołączyły
juniorki będące przyszłością tego
klubu. Seniorki przywitały w klubie
swoje młodsze koleżanki z ogromną serdecznością. Od początku nawiązała się więź przyjaźni, która jest
dla drużyny najważniejsza.
Skład juniorek: Julia Tułodziecka, Zuzanna Skolimowska, Hanna Michalak, Ula Salak, Wiktoria Cackowska, Kamila Łączyńska,
Alicja Zimowska, Anna Jędrzejak,
Maria Palczewska, Dorota Lewandowska, Olga Kowalska, Julia Mak.
Godny podkreślenia jest istotny
fakt dla rozwoju sportu w całej gminie Baboszewo. Od początku sezonu 2017/2018 trwa budowa bardzo
ważnego obiektu dla nas, naszych
dzieci oraz aktywnych sportowców. Dzięki decyzji podjętej przez
baboszewskich radnych oraz zaangażowaniu Wójta Gminy Baboszewo Tomasza Sobeckiego rozpoczęto modernizację stadionu do piłki
nożnej na miarę XXI wieku. Stara
piłkarska arena im. Bronisława Malinowskiego przestała istnieć, na jego
miejscu powstaje nowy obiekt będący obok Hali Sportowo-Widowiskowej sportową wizytówką Baboszewa.
Sławomir Adamski

Obiecujący debiut trampkarzy
Po blisko 20 latach przerwy
w klubie GKS Orlęta Baboszewo utworzono zespół młodzieżowy w piłce nożnej chłopców
w roczniku 2003-2005.Kolejnym
krokiem klubu było zgłoszenie
baboszewskich Trampkarzy do
rozgrywek II ligi Okręgowej Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
(COOZPN) będącego przedstawicielem Mazowieckiego PZPN.
Trzon zespołu stanowią chłopcy
którzy z powodzeniem rywalizowali
w rozgrywkach dziecięcych w sezonach
2011/2012, 2012/2013 w strukturach
COOZPN. Ich największym sukcesem
było wtedy zajęcie IV miejsca w finale
okręgu (na 18 zespołów 2012-2013r)
w kategorii żaków .Obecny zespół na
swój kolejny debiut w młodzieżowej
piłce musiał czekać 4 lata. Ponowny
start w rozgrywkach ligowych chłopców z rocznika 2003-2005 wypadł bardzo obiecująco. Trampkarze GKS Orlęta Baboszewo w pierwszych 4 meczach
odnieśli: dwa zwycięstwa, jeden remis
i jedną porażkę.

W inauguracyjnym meczu II ligi
okręgowej COZPN. Trampkarzom
z Baboszewa przyszło grać na wyjeździe ze Żbikiem Nasielsk. Na młodych piłkarzy ciążyła duża presja.
Chłopcy chcieli dobrze rozpocząć
swoją przygodę w rozgrywkach ligowych. Mecz rozpoczął się od zdecydowanych ataków gospodarzy. Po
jednym z kontrataków gospodarze
uzyskali rzut karny który został zamieniony na bramkę ,która jak się
okazało była jedynym strzelonym
golem w pierwszej połowie meczu.
W drugiej połowie Baboszewianie
ruszyli do zdecydowanych ataków.
Skutkiem ich działań było zdobycie dwóch bramek przez Krystiana
Odolczyka. Gdy wydawało się że
mecz zakończy się zasłużoną wygraną Orląt w ostatniej akcji meczu
gospodarze doprowadzi do remisu
strzelając bramkę na 2:2.Po meczu
młodym Trampkarzom z Baboszewa pozostał duży nie dosyt.
W drugiej kolejce trampkarze
GKS Orlęta Baboszewo rozgrywali
mecz na wyjeździe z Tęczą Ojrzeń.
Pierwsza połowa meczu przynio-

sła wiele emocji po której piłkarze
z Baboszewa remisowali 2:2. Początek drugiej połowy był bardzo nerwowy w wykonaniu piłkarzy z Baboszewa. W pierwszych minutach
drugiej części meczu zespół gospodarzy wywalczy ł rzut karny który
jednak intuicyjnie został obroniony
przez bramkarza Orląt Filipa Brzezińskiego. Okazało się że dla losów
meczu ten moment był przełomowy
ponieważ chłopcom z Baboszewa
po tym zdarzeniu udało się strzelić
dwie bramki. Ostatecznie spotkanie
zakończyło się wynikiem 4:2 dla zespołu z Baboszewa.
W trzeciej kolejce trampkarze
z Baboszewa rywalizowali z rówieśnikami z Opinogóry. Mecz rozpoczął się świetnie dla Baboszewskiej drużyny. Po udanej kontrze
w pierwszych minutach meczu
trampkarze z Baboszewa prowadzili 1:0 po golu Krystiana Odolczyka. Zespół z Opinogóry jednak
bardzo szybko doprowadził do wyrównania, a następnie wyszedł na
prowadzenie 2:1. Tym wynikiem
zakończyła się pierwsza połowa

spotkania. Drugą połowę meczu
Trampkarze z Baboszewa rozpoczęli dobrze szybko doprowadzając do
remisu 2:2. Tym razem Bartek Nowicki wykonywał rzut rożny z którego zdobył bezpośrednią bramkę.
Baboszewianie poszli za ciosem po
jednej z kontr padła bramka dla Baboszewa, jednak sędzia dopatrzył
się przewinienia i nie uznał prawidłowo strzelonego gola. Po tym
zdarzeniu role na boisku się zmieniły ponieważ gospodarze uzyskali kontrowersyjnego karnego po
którym strzelili bramkę na 3:2. Po
tej bramce gospodarze umiejętnie
kontrolowali spotkanie i zdobyli
jeszcze trzy bramki. Mecz zakończył się wynikiem 6:2 dla drużyny
z Opinogóry.
W czwartej kolejce spotkań doszło do derbów Powiatu Płońskiego gdyż Baboszewianie pojechali
na swój mecz do Sochocina. Mimo
że oba zespoły znały się już z wcześniejszych potyczek to jednak nikt
nie chciał odpuszczać a każdy z zespołów chciał tą potyczkę wygrać.
Cała pierwsza połowa toczyła się

pod dyktando Trampkarzy z Baboszewa ale niestety kibice nie zobaczyli żadnego gola. W drugiej połowie meczu chłopcy z Sochocina
skupili się na grze z kontry, które
stawały się coraz groźniejsze. Baboszewianie zaś nieustanie dążyli do
strzelenia upragnionej bramki. Gdy
wydawało się ,że mecz będzie nierozstrzygnięty, Krystian Odolczyk
otrzymał dokładne podanie i pięknym wolejem zapewnił prowadzenie
piłkarzom z Baboszewa. Mimo kilku
dogodnych sytuacji z obu stron nie
padły już żadne gole. Ostatecznie
derby zakończyły się wynikiem 1:0
dla Trampkarzy z Baboszewa.
Pierwsze cztery kolejne mecze
ligowe pokazały, że w Baboszewie
chłopcy w grupach młodzieżowych
chcą i potrafią grać w piłkę o wysokie cele. Potrzebują tylko więcej ogrania i systematycznych treningów. Kolejne mecze pokarzą na
ile zespół z Baboszewa ma szanse
walczyć o awans do pierwszej ligii
okręgowej COOZPN.
Opiekun/Trener
Robert Popiołkowski
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STO z dobrymi wynikami
Uczniowie Publicznej Szkoły Policealnej
w Raciążu osiągnęli bardzo dobre wyniki
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2017 roku.
Poczucie radości i ogromnej satysfakcji
nie jest im obce. A nauczyciele i dyrekcja
twierdzą, że sukces słuchaczy – sukcesem szkoły!

Różnorodne formy kształcenia praktycznego
w zawodzie to kolejny czynnik wzbogacający edukację w naszej szkole. Atutem szkoły
jest posiadanie bardzo dobrze wyposażonych
pracowni kształcenia praktycznego w zawodach: technik usług kosmetycznych, opiekun
medyczny, opiekunka dziecięca – stawiamy
na wysoką jakość kształcenia.

25 sierpnia 2017 roku poznaliśmy wyniki zewnętrznych egzaminów państwowych
przeprowadzonych w sesji letniej w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie.

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja
T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej
na obszarach wiejskich). Zdawalność: 93%.
Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej:
1. Woźnicki Kamil – 96,5%
2. Wiśniewska Beata – 95,5%
3. Brzozowski Eryk – 93,5%
Najwyższe wyniki z części teoretycznej:
1. Woźnicki Kamil – 98%
2. Wiśniewska Beata – 95%
Najwyższy wynik z części praktycznej:
1. Pomaska Monika – 98%

Wzorowi absolwenci

Absolwenci ponownie nie zawiedli. Uzyskali ponadprzeciętne, godne szczególnego
uznania wyniki egzaminach teoretycznych
i praktycznych. Duże znaczenie w osiągnięciu tak wspaniałych wyników edukacyjnych mają także nowoczesne formy kształcenia oraz innowacyjne zajęcia dydaktyczne.
Kompetentna, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna wykorzystuje w swojej pracy technologię informacyjną, nowoczesne
urządzenia multimedialne oraz różnorodne
pomoce dydaktyczne. W Publicznej Szkole
Policealnej w Raciążu stworzono wirtualną e-bibliotekę, która jest dużym udogodnieniem
dla słuchaczy. Na lekcjach przygotowujących
do egzaminu zawodowego wykorzystywana jest platforma e-learningową stanowiąca zbiór egzaminów z różnych kwalifikacji.

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja
T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Zdawalność: 100% – 68% absolwentów zdało egzamin praktyczny na 100%.
Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej:
1. Błażkiewicz Agnieszka Maria – 96,5%
2. Chorzewska Ewa – 96,5%
3. Bońkowska Elżbieta – 96,5%
Najwyższe wyniki z części teoretycznej:
1. Błażkiewicz Agnieszka Maria – 93%
2. Chorzewska Ewa – 93%
3. Bońkowska Elżbieta – 93%

Najwyższe wyniki z części praktycznej –
100% uzyskało dziewiętnastu absolwentów,
co stanowi 68%
Opiekunka dziecięca – kwalifikacja
Z. 11 (Świadczenie usług opiekuńczych
i wspomagających rozwój dziecka). Zdawalność: 100% – 58% słuchaczek zdało egzamin praktyczny na 100%.
Najwyższy średni wynik z części pisemnej
i praktycznej:
1. Witkowska Ewelina – 95%
Najwyższy wynik z części teoretycznej:
1. Witkowska Ewelina – 90%
Technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.62 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp). Zdawalność:
100% –76% absolwentek zdało egzamin
praktyczny na 100%.
Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej:
1. Błażewicz Anna – 99%
2. Krzemińska Beata Anna – 99%
Najwyższe wyniki z części teoretycznej:
1. Błażewicz Anna – 98%
2. Krzemińska Joanna – 98%
3. Krzemińska Beata Anna – 98%
Opiekun
medyczny,
kwalifikacja
Z.04 (Świadczenie usług opiekuńczych osobie
chorej i niesamodzielnej). Zdawalność: 100%.
Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej:
1. Kocięcka Wioleta – 94%
2. Rusinek Monika – 93 %

3. Ciemska Monika – 93 %
Najwyższe wyniki z części teoretycznej:
1. Kopczyńska Maria – 90%
2. Kocięcka Wioleta – 90%
Najwyższy wynik z części praktycznej:
1. Karwowska Anna Agata – 100%
Terapeuta
zajęciowy,
kwalifikacja
Z.9 (Świadczenie usług w zakresie terapii
zajęciowej). Zdawalność: 95%, 31% słuchaczy zdało egzamin praktyczny na 100%.
Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej:
1. Wagner Anna – 92,5 %
2. Wolska Julita Barbara – 92,5 %
3. Wieczorek Katarzyna – 90,5 %
4. Adamkiewicz Katarzyna – 80%
Najwyższe wyniki z części teoretycznej:
1. Wieczorek Katarzyna – 85%
2. Man Anna – 85%
3. Wagner Anna – 85%
4. Wolska Julita Barbara – 85%
Najwyższe wyniki z części praktycznej:
1. Piotrowska Anna – 100%
2. Wagner Anna – 100%
3. Marciniak Milena Anna – 100%
4. Adamkiewicz Katarzyna – 100%
5. Jankowska Katarzyna – 100%
6. Wolska Julita Barbara – 100%
Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie gratuluje bardzo dobrych wyników nauczania i życzy dalszych sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym.
Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski

Powrócili do nauki

Goście z dalekich krajów

Wakacje dobiegły końca – czas wracać
do szkoły. Uczniowie naszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego
4 września rozpoczęli uroczyście nowy
rok szkolny 2017/2018. Zaczęli wyjątkowo, bo iście tanecznie i sportowo.

Współpraca międzynarodowa jest bardzo ważna. Nowe znajomości i poznawanie nowej kultury mają wielkie znaczenie w kształtowaniu świadomości
człowieka. Ponadto sprawia że jesteśmy
bardziej otwarci na innych. Okazję aby
się o tym przekonać mieli uczniowie
z Zespołu Szkół w Raciążu

W Raciążu, tak jak w całej Polsce zainaugurowano nowy rok szkolny. Rok wyjątkowy,
bowiem już nie w Miejskim Zespole Szkół
a w ośmioklasowej Szkole Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu. Do zmian
i skutków reformy przyzwyczaić będą musieli
się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Uroczyście zainaugurowali

4 września, dzieci wraz z rodzicami pojawiły się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej na uroczystości rozpoczęcia roku
szkolnego. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego uczniowie wraz z gronem pedagogicznym, dyrekcją i rodzicami odśpiewali
hymn państwowy. Uczniów powitali dyrektor Dariusz Mosakowski i burmistrz Mariusz
Godlewski. Wyjątkowo przywitano pierwszoklasistów, by zachęcić ich do radosnego przychodzenia do szkoły i otwartości, wychowawczynie poczęstowały ich cukierkami.

Zajęcia pozalekcyjne zaprezentowali

Przed oficjalnymi uroczystościami odbyły
się pokazy. Dzieci z grupy tanecznej SKORP,
prezentowały umiejętności taneczne, którym

z zaciekawieniem przyglądali się najmłodsi. Ponadto odbył się pokaz gimnastyki artystycznej. Następnie swoje umiejętności zaprezentował uczeń, który uczęszcza na zajęcia
boksu prowadzone przez Marcina Brzeskiego.
Szkoła to nie tylko nauka, ale także wychowanie i zabawa. We wrześniu zarówno w Szkole Podstawowej, jak i w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego rozpoczną się liczne zajęcia dodatkowe (więcej informacji w odrębnych tekstach). Miejmy nadzieję, że nasi uczniowie
chętnie skorzystają z przygotowanej oferty
zajęcia i będą rozwijać swoja pasje, zainteresowania i zdolności.
Redakcja Pulsu życzy wszystkim uczniom
powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym 2017/2018.
Paulina Adamiak

W dniach od 11 do 16 września 2017 r.
w Zespole Szkół w Raciążu gościli wolontariusze z międzynarodowego programu AIESEC,
którego głównym koordynatorem na terenie
Polski jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzięki współpracy Zespołu Szkół trójka zagranicznych uczniów miała okazję spędzić trochę czasu w naszym miasteczku a przy
okazji urozmaiciła zajęcia w Raciąskiej szkole.

Poznajmy nową kulturę

AIESEC jest to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Jednym z jej celów
jest rozwijanie w młodych ludziach cech liderskich
poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach
międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację. I tak Mariam z Gruzji, Mody
z Omanu oraz Rio z Indonezji przyjechali do Polski, żeby nie tylko przybliżyć nam historię i kulturę
swoich krajów, ale także motywować do nauki języka angielskiego, którego używali do komunikowania się z uczniami i nauczycielami.

Mieszanka narodowości

Przez cały tydzień prowadzili oni ciekawe
zajęcia, prezentacje i warsztaty w ramach lekcji języka angielskiego. Wolontariusze byli zakwaterowani w szkolnym internacie, gdzie pod
okiem pani kierownik Ewy Michalskiej oraz nauczycieli opiekunów, odpoczywali po zajęciach
i zawierali nowe przyjaźnie. Ostatniego dnia
z kolei nasi uczniowie pod merytoryczą opieką
Anny Wichowskiej-Szcześniewskiej i Agnieszki
Pelkowskiej przygotowali liczne atrakcje i prezentacje dotyczące polskiej historii, sztuki, muzyki, kuchni i atrakcji turystycznych, również
tych regionalnych.Nasza szkoła była pierwszą,
którą trójka młodych ludzi odwiedziła podczas
swojego sześciotygodniowego pobytu w Polsce.

Przyjemna nauka

Spotkanie z cudzoziemcami umożliwiło
uczniom naszej szkoły żywą lekcję języka angielskiego. Dzięki czemu przede wszystkim uczniowie mieli zapewnioną możliwość obcowania
z tym językiem w warunkach codziennych Ponadto w miły i przyjemny sposób poznawały
tradycję, historię i kulturę innych krajów. Korzyści było wiele. Mamy nadzieję, że zawarte
przyjaźnie przetrwają na dłużej a w przyszłym
roku odwiedzą nas kolejni studenci.
Jeśli chcieliby Państwo obejrzeć szczegółową relację z pobytu wolontariuszy w naszej
szkole, zapraszamy na naszą szkolną stronę
internetową www.zsraciaz.pl
Zespół Szkół w Raciążu
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XVI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baboszewo
24 września 2017 r. na boisku
„ORLIK” w Baboszewie został rozegrany XVI Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Baboszewo.
Mimo niekorzystnej pogody, na trybunach zgromadziło się wielu kibiców. W rozgrywkach udział wzięło
9 drużyn: Liberpol, Tynk Pol, Myken
& Champion, Huragan, ADL Lewandowscy, Oldboy Baboszewo, Oldboy
Raciąż, B&I Hydraulika Siłowa, MKS
Mazovia Błomino. Drużyny zostały
podzielone na trzy grupy:
A: Oldboy Baboszewo, Liberpol,
ADL Lewandowscy;
B: Tynk Pol, Huragan, Myken &
Champion;
C: MKS Mazovia Błomino, Oldboy
Raciąż, B&I Hydraulika Siłowa.
Do części drugiej, rozegranej
systemem pucharowym awansowały po dwie drużyny, z każdej grupy. Pierwszy mecz rozegrany został pomiędzy Liberpolem a Tynk

Polem. Zakończył się wynikiem
0:0. Aby wyłonić zwycięzce, ustalono rzuty karne. 6:5 Tynk Pol pokonał Liberpol. W kolejnym meczu
ADL Lewandowscy i Oldboy Raciąż zremisowali 2:2 i wynik trzeba
było rozstrzygnąć również karnymi.
Drużyna ADL Lewandowscy wygrała z Oldboy Raciąż. W ostatnim
spotkaniu B&I Hydraulika Siłowa
awansowała do finału, wygrywając
z Myken & Champion 4:0. W finale, mecze rozegrano systemem każdy z każdym. B&I Hydraulika Siłowa zdobyła 6 punktów i tym samym
została Mistrzem XVI Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baboszewo. Nagrody indywidualne powędrowały także do B&I.
Najlepszym strzelcem został Daniel
Skolimowski, zdobywając 5 goli.
Najlepszym bramkarzem – Piotr
Morawski, który przez cały turniej
nie obronił tylko jednej bramki.

Szczególne podziękowania kierujemy
do partnerów imprezy:
Nadleśnictwo Płońsk, dzięki któremu w sumie
rozdaliśmy już 10 tys. sadzonek drzew, GL Party
– Lucyna Parecka-Łaszczyk i Grzegorz Łaszczyk
oraz Przedszkoliada – Marta Michalak.

Klasyfikacja końcowa:
I – B&I Hydraulika Siłowa
II – Tynk Pol
III – ADL Lewandowscy
IV – Myken & Champion
V – Liberpol
VI – Oldboy Raciąż
VII – MKS Mazovia Błomino
VIII – Oldboy Baboszewo
IX – Huragan

Piłkarski
Puchar Lata
2017 -FINAŁ
10 września 2017 r. zakończyliśmy rozgrywki Piłkarskiego Pucharu
Lata 2017. Walka była zacięta do samego końca. Po 15 meczach wyłoniony został Mistrz Piłkarskiego Pucharu Lata - drużyna Nextnet, zdobywając
11 punktów. Drugie miejsce wywalczyła drużyna Tynk Pol, a trzecie – ADL
Lewandowscy.
Najlepszym Strzelcem został Patryk Zajączkowski (Art-Dan) zdobywając dla swojej drużyny 9 goli, natomiast Najlepszym Bramkarzem Robert
Goszczycki (Nextnet).
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Nextnet
II miejsce: Tynk Pol
III miejsce: ADL Lewandowscy
IV miejsce: Art-Dan
V miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
VI miejsce: Myken & Champion
Zwycięzcom gratulujemy!

Grand Prix Tenisa Stołowego
W minioną sobotę 23 września 2017 roku w Hali
Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie rozegrano II turniej z III XV Edycji Grand Prix Tenisa Stołowego. Rozgrywki odbywały się z podziałem na grupy wiekowe i płeć.
Klasyfikacja po II turnieju wygląda następująco:
Chłopcy rocznik 2001-2003:
I- Karol Dąbrowski
II – Paweł Łączyńki
Dziewczęta rocznik 2004 i młodsze:
I – Marta Grzelak
II – Zofia Jankowska

III – Sandra Majewska
Chłopcy rocznik 2004 i młodsi:
I – Marcel Jasiński
II – Adam Dąbrowski
III – Sebastian Wróblewski
Amator – mężczyźni – rocznik nieograniczony (bez
licencji PZTS)
I – Jakub Lipiński
II – Marcin Lipiński
Gratulujemy!

Paulina Lewandowska
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Kronika
historyczna

Materiały do kroniki historycznej wyszukał
i przekazał Jan Chądzyński

Upamiętniono 78. rocznicę
wybuchu II Wojny Światowej
1 września to szczególny dzień
dla historii naszego kraju. To
właśnie tego dnia losy Polski
zmieniły się znacząco. W Raciążu upamiętniono rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Tego dnia, mieszkańcy naszego miasta
wraz z przedstawicielami władz wyruszyli
spod Urzędu Miejskiego na przemarsz pocztów
sztandarowych
ulicami miasta by na
Cmentarzu Parafialnym uroczyście obchodzić rocznicę. O 16.30
odbyła się Msza Święta w intencji zabitych,
poległych i wszystkich
tych, którzy oddali życie podczas II Wojny
Światowej.

78 lat minęło

Spotykaliśmy się
1 września – w dniu
szczególnym, upamiętniającym ten dzień
sprzed 78 lat, w którym
rozpoczęły się tragiczne i zmieniające losy
Polski i świata wyda-

rzenia. Wspólne upamiętnienie odbyło się po to, aby oddać pewien
dług. Dług wobec tych, którzy od
1 września 1939 roku walczyli
w Polsce oraz na wszystkich frontach Europy, świata, dług wobec

tych którzy polegli, zostali ranni,
a później cierpieli poprzez działania nazistowskich prześladowców.
Wśród uczestników obchodów
upamiętniających napad hitlerowskich Niemiec na Polskę znaleźli
się m.in. przedstawiciele władz miasta i gminy Raciąż oraz powiatu, kombatanci, służby
mundurowe, seniorzy,
dyrektorzy
placówek
oświatowych, uczniowie
Raciąskich szkół, członkowie klubu motocyklowego „Cavalcade” oraz
mieszkańcy miasta. Delegacje pocztów sztandarowych złożyły kwiaty
i wieńce pod pomnikiem
żołnierzy
poległych
w 1939 roku. Uroczystość swą grą uświetniła orkiestra Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu. Wspólne uczestnictwo w uroczystościach
mających na celu uczcić
pamięcią ważne wydarzenia państwowe pozwalają
zbliżyć się mieszkańcom
naszego miasta i poszerzać lokalny patriotyzm.
Paulina Adamiak

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM mieszkanie lokatorsko-własnościowe w Raciążu,
ul. Jana Pawła II 1/12, pierwsze piętro, powierzchnia 63,5 m².
Tel. 660 212 604
SPRZEDAM 22-letni las sosnowy sadzony po wyrębie lasu.
Powierzchnia 3,435 ha. Las położony – Pólka Raciąż. Dwie drogi
dojazdowe. Więcej informacji pod nr tel. 660 201 463.
SPRZEDAM mieszkanie w bloku w Kondrajcu Pańskim (gm.
Glinojeck) o powierzchni mieszkalnej 70 m2 z garażem i piwnicą.
Tel. 606 489 432
reklama
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Trudny czas
dla Błękitnych
Błękitni Raciąż
rozliczyli się z dotacji
Działacze Błękitnych Raciąż w ostatnich dniach złożyli w Urzędzie Miejskim
w Raciążu sprawozdanie, na podstawie
którego klub rozliczył się otrzymanych
z ratusza środków finansowych na okres
marzec-czerwiec 2017.
23 marca Zarząd Klubu „Błękitni” Raciąż podpisał umowę na realizację zadania
publicznego pn. „Organizacja zajęć piłki
nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz meczów piłkarskich dla poszczególnych grup wiekowych”. Zadanie miało być
realizowane do 30 czerwca. Klub Błękitni
Raciąż z otrzymanej od Urzędu Miejskiego
kwoty 100 000, 00 złotych wydali 99 999, 98
zł. Burmistrz zaakceptował złożone przez
klub sprawozdanie.

Cele zrealizowane

W sprawozdaniu merytorycznym przedstawiciele klubu zwrócili uwagę, iż udało się
w pełni zrealizować cel, którym było szkolenie w piłce nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych, co wpisywało się w zadanie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej. Klub
w celu zapewnienie jak najlepszego zaplecza
sprzętowego zakupił odzież oraz sprzęt sportowy – koszulki, spodenki, getry, ortaliony, torby sportowe, dresy treningowe, dresy
wyjściowe, buty sportowe, rękawice bramkarskie oraz piłki. Pokryto również koszty
użytkowania bazy sportowej (woda, energia
elektryczna, ścieki, środki czystości). Błękitni zorganizowali łącznie 37 meczów – zarówno w Raciążu jak i innych miejscowościach
okręgu ciechanowsko-ostrołęckiego. Wszystkie były na wysokim poziomie pod względem
organizacyjnym Organizowano także spotkania integracyjne dla zawodników, trenerów
i działaczy klubu.

Niezłe rezultaty sportowe

W sprawozdaniu uwzględniono także
osiągnięte rezultaty i wyniki poszczególnych
drużyn działających w klubie. Zespoły w I lidze okręgowej uplasowały się na następujących miejscach:
– Grupa D2 Młodzik (trener Wojciech
Stanowski) 3. miejsce
– Grupa C2 Trampkarze (trener Paweł
Szpojankowski) 3. miejsce
– Drużyna A1 Junior (trener Olgierd

Wszałkowski) 3. miejsce
– Drużyna seniorów (trener Paweł Mazurkiewicz) 7. miejsce w IV lidze mazowieckiej (północ)
W okresie od marca do czerwca 2017
roku klub zorganizował rekrutację dla kandydatów do gry w poszczególnych grupach
wiekowych, za którą odpowiedzialni byli trenerzy. Treningi miały na celu podniesienie
poziomu sportowego 85 osób. Oprócz zakupu sprzętu sportowego zadbano także o opiekę medyczną dla zawodników, na którą składały się badania USG, rezonans magnetyczny,
rentgen, wizyty u lekarzy specjalistów. Zajęto
się również organizacją meczów piłkarskich
i ich odpowiednią promocją. Opłacono także
składki członkowskie wynikające z regulaminów MZPN i OZPN.

Współdziałanie z miastem

Na realizację powyższego zadania publicznego w drugim półroczu miasto ogłosiło dwa konkursy. Pierwszy został unieważniony z powodu odrzucenia oferty
z przyczyn formalnych. Drugi konkurs został ogłoszony 27 lipca. Do Urzędu wpłynęła oferta, która przeszła ocenę formalną
i merytoryczną. Jednak 25 sierpnia Zarząd
Klubu zwrócił się z prośbą do władz samorządowych o podjęcie współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia działań z zakresu sportu i rekreacji przez LKS Błękitni
Raciąż i MCKSiR. Zdaniem Zarządu współpraca pozwoli zmaksymalizować korzyści
dla mieszkańców, powodując zwiększenie
oferty sportowo-rekreacyjnej oraz odciążeniem klubu z zadań administracyjno-finansowych, co pozwoli sfokusować się na sportowej działalności klubu. Podczas ostatniej
sesji Rada Miejska przeprowadziła dyskusję
na ten temat. Uwzględniła powyższą prośbę Zarządu i podjęła decyzję o przesunięciu środków finansowych przeznaczonych
na sport do budżetu MCKSiR, który będzie
współpracował z klubem przy współprowadzeniu drużyn piłkarskich.
Do kasy Urzędu Miejskiego wpłynęła także kwota 7701,11 zł do zwrotu której został
wezwany Klub po weryfikacji sprawozdania
za rok 2016. Kwota wraz z obowiązującymi
odsetkami została w lipcu zwrócona do budżetu za wykorzystanie środków niezgodnie
z przeznaczeniem.
Dawid Ziółkowski

Po zawirowaniach kadrowych i znacznej
przebudowie drużyny Błękitni Raciąż
początku rozgrywek 2017/2018 w IV
lidze nie mogą zaliczyć do udanych. Podopieczni Marka Brakowieckiego zamykają niestety ligową tabelę.
Jak już wspominaliśmy w poprzednich
numerach „Pulsu” do końca nie było pewności czy drużyna seniorów w ogóle wystartuje w ligowych rozgrywkach. Ostatecznie ten
cel udało się zrealizować, jednak zespół uległ
znacznej przebudowie co musiało odbić się
na wynikach sportowych.
Po trzech porażkach w trzech pierwszych
kolejkach Błękitni wreszcie przełamali fatalną passę w czwartej serii gier, pokonując Bug
Wyszków 1:0, który przed wizytą przy Sportowej 1 nie przegrał żadnego spotkania. Niestety w kolejnych trzech meczach Raciążanom znów nie udało się wywalczyć punktów,
a to za sprawą porażek 1:2 z Drukarzem Warszawa, 0:2 z Wisłą II Płock oraz 1:3 z MKS-em
Przasnysz. Punkt udało się za to dopisać po
starciu z Ożarowianką Ożarów Mazowiecki,
które zakończyło się remisem 1:1.
Mimo trudnej sytuacji na starcie, trener Marek Brakowiecki jest dobrej my-

śli – Uważam, że zbudowaliśmy dobry
zespół na IV ligę, jednak borykamy się
cały czas z przeciwnościami losu. Mam
na myśli kontuzje i niestety kartki co jest
wkalkulowane, lecz następują one bo gramy ambitnie w obronie. Budowę drużyny
zaczęliśmy od obrony i uważam że tu jesteśmy najmocniejsi. Teraz budujemy coś
do przodu i myślę, że jeśli będziemy grali optymalny składem jesteśmy w stanie
walczyć w tej lidze. Chcemy godnie reprezentować barwy błękitne i ufam moim
piłkarzom że tak jest. Jesteśmy ze sobą
już dwa miesiące i myślę, że mały progres
jest, na pewno dobrze realizujemy zadania obronne, gorzej to wygląda w ofensywie jednak pracujemy nad tym. Trochę
brakuje z przodu jakości, ale idziemy do
przodu. – stwierdził szkoleniowiec.
Przypomnijmy, że w związku z reorganizacją rozgrywek IV ligi w tym sezonie
utrzyma się prawdopodobnie tylko 7 drużyn (w kampanii 2018/2019 obecne grupy
północna i południowa zostaną połączone
w jedną, w której zagra 20 zespołów). Do 7.
obecnie Pogoni II Siedlce Błękitni tracą już
7 punktów.
Dawid Ziółkowski

Dbajmy o słuch
naszych dzieci!
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
w Kajetanach rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz
2018/2019.
Powyższy Program jest pierwszym tak
kompleksowym działaniem w Unii Europejskiej, obejmującym dzieci z kl. I szkół
podstawowych realizowanym we współpracy z rodzicami, pracownikami szkół
oraz lekarzami i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej.
Zasadniczym celem tego Programu jest
wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.
Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu planowana jest
w dwóch edycjach w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. (dla uczniów
uczęszczających do kl. I w roku szkolnym
2017/2018) oraz od września do grudnia
2018 r. (dla uczniów uczęszczających do kl.
I w roku szkolnym 2018/2019).

W ramach Programu zostaną wykonane
w szkołach audiometryczne badania przesiewowe słuchu, po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów oraz uprzedniej kwalifikacji lekarskiej.
Wszystkie badania są nieuciążliwe, nieinwazyjne i bezbolesne, wymagają jednak współpracy
dziecka z osobą przeprowadzającą badanie.
W październiku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu,
przed przystąpieniem do badania uczniów
klas pierwszych, odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla dzieci i rodziców.
Drodzy Rodzice! Problemy ze słuchem są poważne. Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone przez Instytut pokazały, że nawet co
5-6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem. A nawet 60% rodziców dzieci z nieprawidłowym wynikiem
badania słuchu nie ma świadomości istnienia
problemów związanych ze słyszeniem u swoich dzieci.
Zapraszamy na spotkanie! Przebadajmy
nasze dzieci!
Więcej informacji już wkrótce w Szkole
Podstawowej im. Stanisława Konarskiego.
Redakcja
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