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Polmlek zainwestuje 150 milionów w 
Raciążu

Polmlek jest największym pra-
codawcą w mieście i regionie od 
pokoleń, a zakład daje pracę wielu 
rodzinom. Mleczarstwo w Polmlek 
Raciąż to długa, wręcz rodzinna 
tradycja, bo w zakładzie pracowa-
li dziadkowe, dziś pracują tu ich 
dzieci i wnuki. W ostatnich trzech 
latach Polmlek zainwestował w 
rozwój produkcji przy ul. Zawoda 
80 milionów zł. W ciągu następ-
nych 5 lat właściciele planują zain-
westować m.in. w ochronę środo-
wiska kolejne 150 milionów zł.
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Będą nowe przyłącza do kanalizacji już 
wkrótce!

Burmistrz Miasta Raciąża 
podpisał umowę na przedłuże-
nie termin realizacji projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gmi-
nie Miasto Raciąż”. Oznacza to że 
droga do nowych podłączeń jest 
otwarta. Zapraszamy wszystkich 
chętnych mieszkańców, których 
zakres obecnego projektu nie ob-
jął, do zgłaszania woli przyłączania 
się do sieci kanalizacji do Urzędu 
Miejskiego w Raciążu. 

III Dożynki Gminno Parafialne w Baboszewie

Polska Niepodległa w kulturze wsi i 
regionu – Dożynki 2018

23 września br. odbyły się III Gminno-Parafialne Dożynki w Baboszewie. Uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w kościele parafialnym 
w Baboszewie, którą odprawił ks. kanonik Sta-
nisław Gutowski. Organizatorzy zapewnili tego 
dnia wiele atrakcji. Wójt Tomasz Sobecki wręczył 
odznaczenia przyznane przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz 
wyróżnienia Wójta Gminy Baboszewo za zasługi 
dla rolnictwa. Były tańce i śpiewy z Zespołem Pie-
śni i Tańca „Wisła, występy uczniów miejscowych 
szkół i przedszkola, koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Sanniki”, spartakiada Sołectw. Mimo kapryśnej 
pogody, licznie zgromadzona publiczność oklaski-
wała koncert zespołu BAYERA, STR. 10-11.

Przebudowa drogi gminnej w 
Galominie zakończona

W sierpniu odebrano inwestycję przebudowy dro-
gi gminnej Nr 300164W w Galominie. Okres realizacji 
11.04.2018r. - 08.08.2018r. W ramach przebudowy wy-
konano roboty przygotowawcze, roboty ziemne związane z 
wymianą gruntu, podbudowę z kruszywa naturalnego i z 
kruszywa łamanego, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o 
grubości 4 cm i szerokości 5 m na odcinku 870 m, odwod-
nienie w postaci rowów wraz ze zjazdami na działki oraz 
trzy przepusty pod drogą. Zamontowano stalowe bariery 
ochronne na skarpie oraz ustawiono oznakowanie pionowe. 
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe 
WAPNOPOL z Glinojecka. Koszt inwestycji wyniósł 845 
719,29 zł, STR. 2

Kierunki działania i rozwoju Gminy 
Baboszewo - Felieton Wójta Gminy 
Baboszewo

W okresie samorządowej kampanii wyborczej, pytanie 
o to, w jakim kierunku może zmierzać dana gmina i jaki 
pomysł na zarządzanie gminą mają kandydaci na radnych 
i wójtów staje się niezwykle ważne a wręcz fundamentalne. 
To od decyzji wyborców będzie zależeć dalszy rozwój gminy 
bądź stagnacja i brak rozwoju. Ważne jest przede wszystkim, 
aby głosować za programem i wizją na zarządzanie gminą 
na najbliższe 5 lat, która daje szansę gminie na rozwój. Nie-
zwykle ważne są kwestie dotyczące pozyskiwania środków 
zewnętrznych i nikogo z pewnością do tego nie trzeba prze-
konywać, STR. 4

Ponad 21 milionów złotych 
pozyskanych na rozwój miasta  
i dla mieszkańców

Władze miasta Raciąża w końcówce poprzed-
niej kadencji oraz w kadencji 2014-2018 skupiły 
swoje wysiłki na zdobywanie dotacji i dofinan-
sowań do budżetu miejskiego. Zostało zrealizo-
wanych oraz obecnie są realizowane w Raciążu 
zadania i projekty na kwotę około 36 milionów 
złotych, w której to kwocie znajduje się  ponad 
21 milionów złotych pochodzących wprost z do-
finansowań oraz dodatkowo 2,5 miliona złotych 
uzyskanego zwrotu z podatku VAT. To skala nie 
spotykana wcześniej w Raciążu ani  w większości 
gmin naszego powiatu.

STR. 7
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WRZEŚNIOWA SESJA 
BABOSZEWSKICH 
RADNYCH

Po wakacyjnej przerwie, 11 września odbyła się XLV sesja rady gminy Babo-
szewo. 

Podczas sesji Radny Mariusz Kocieński złożył na ręce Przewodniczącego Rady 
– Sławomira Goszczyckiego wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projek-
tu uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baboszewo. Rada 
większością głosów odrzuciła wniosek Radnego Kocieńskiego.Wójt mówił, że liczy 
na to, iż usłyszy odpowiedź na pytanie, jaki jest faktyczny powód obniżki jego 
wynagrodzenia. Radni jednak nie wypowiedzieli się w tej kwestii.

Skarga na Wójta  bezzasadna
Podczas wrześniowej sesji radni rozpatrzyli skargę na działalność wójta gmi-

ny Baboszewo. Skarga wpłynęła po tym, jak wójt jednej z mieszkanek gminy w 
odpowiedzi na jej podanie przyznał mieszkanie z zasobu mieszkaniowego. Skar-
żąca złożyła skargę, ponieważ uważała, że przydzielone jej prze wójta Sobeckiego 
mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. Komisje Stałe Rady Gminy Baboszewo 
podczas posiedzenia w dniu 7 września br. przeanalizowały zgromadzony materiał 
skargowy i dokonały oceny stawianych zarzutów, a wójt gminy Baboszewo złożył 
szczegółowe wyjaśnienia. Rada stwierdziła, że zarzuty będące przedmiotem skargi 
nie znajdują uzasadnienia i uznała skargę za bezzasadną.

Rezygnacja z pożyczki
Na wniosek wójta radni uchylili uchwałę w sprawie zaciągnięcia i zabez-

pieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przypomnijmy, że podczas 
lutowej sesji radni podjęli ww. uchwałę, a środki miały być przeznaczone na 
termomodernizację Szkoły Podstawowej w Baboszewie. Wójt argumentował, 
że powodem rezygnacji z przedsięwzięcia w 2018 roku jest zmiana warunków 
spłaty pożyczki, które są obecnie o wiele mniej korzystne niż wtedy kiedy po-
dejmowano uchwałę. Nadmienił także, że termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej planowana jest w przyszłym roku i będzie ona wykonana kompleksowo 
z budynkiem po byłym gimnazjum. 

Zmiany w budżecie
Zmiany w tegorocznym budżecie gminy dotyczyły m.in. wprowadzenia otrzy-

manych dotacji celowych: z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 
11 935,23 zł. na realizację zadania „Dożynki w Gminie Baboszewo”, na realizację 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5 880 zł. oraz ponad 53 tys. 
zł. na wypłatę zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Do budże-
tu wprowadzono także ponad 48 tys. złotych zwiększonej subwencji oświatowej, 
którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie sal lekcyjnych 
w Szkole Podstawowej w Mystkowie. Wprowadzony do budżetu zwrot części wy-
datków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ponad 125 tys. 
zł. został w części przeznaczony na modernizację placu zabaw w Przedszkolu w 
Baboszewie (100 tys. zł.) oraz na zadania bieżące. Po stronie wydatków zwiększono 
o 6600 zł środki na remont zabytkowej bramy w Dziektarzewie.  ANITA GROSZYK

Wybrano Wykonawcę

Będzie Świetlica 
wiejska w Niedarzynie

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
na roboty budowlane pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej 
w Niedarzynie” wybrano Wykonawcę robót. Będzie to firma 
ERDOM INWESTYCJE Przemysław Cybulski z Ludwiko-
wa koło Płocka. Wykonawca zaoferował realizację robót za 
982 770,00 zł. Kwota oferty nie przekracza kwoty jaką zama-

wiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępo-
waniu i przedłożył wymagane dokumenty. 
Stan surowy zamknięty jeszcze w tym roku

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przed-
miotu umowy w terminie do dnia 30 września 2019 r. Wy-
konawca jest zobowiązany do wykonania w okresie do 15 
grudnia 2018 r. co najmniej robót  ziemnych, w zakresie fun-
damentów i ścian fundamentowych oraz robót  izolacyjnych. 
Wykonawca w powyższym okresie może zrealizować większy 
zakres robót pod warunkiem, że zakończy pierwszy etap bu-
dowy co najmniej w stanie surowym zamkniętym.

BEATA WIECHOWSKA

Komisja odebrała inwestycję

Przebudowa drogi 
gminnej w Galominie 
zakończona

W sierpniu odebrano inwestycję przebudowy dro-
gi gminnej Nr 300164W w Galominie. Okres realizacji 
11.04.2018r. - 08.08.2018r. W ramach przebudowy wy-
konano roboty przygotowawcze, roboty ziemne związane 
z wymianą gruntu, podbudowę z kruszywa naturalnego i z 
kruszywa łamanego, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej 
o grubości 4 cm i szerokości 5 m na odcinku 870 m, od-
wodnienie w postaci rowów wraz ze zjazdami na działki oraz 
trzy przepusty pod drogą. Zamontowano stalowe bariery 

ochronne na skarpie oraz ustawiono oznakowanie pionowe. 
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe 
WAPNOPOL z Glinojecka. Koszt inwestycji wyniósł 845 
719,29 zł.

TOMASZ SOBECKI

W Baboszewie czytano po raz czwarty

Narodowe Czytanie 
Przedwiośnia w 
Baboszewie

W sobotę 8 września w sali Świetlicy Środowiskowej w 
Baboszewie mieszkańcy gminy Babo-
szewo po raz czwarty włączyli się w 
ogólnopolską akcję Narodowe Czy-
tanie.

Po raz pierwszy akcję wspólnego 
czytania w Baboszewie zorganizowa-
no w 2015 r. Wówczas czytana była 
„Lalka” Bolesława Prusa. W zamyśle 
inicjatorów Narodowego Czytania 
było propagowanie polskiej literatury 
oraz popularyzacja czytelnictwa.

Lekturą tegorocznej edycji było 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
Fragmenty powieści czytało w Babo-
szewie 30 osób, m. in. przedstawiciele 

Urzędu Gminy w Baboszewie oraz nauczyciele i uczniowie z 
gminnych szkół. Spotkanie rozpoczęto od  odczytania listu 
prezydenta RP. Spotkanie zakończyło się wręczeniem podzię-
kowań, pamiątkowym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem.

Tradycyjnie, jak co roku na Narodowe Czytanie zaprosili 
Wójt Gminy Baboszewo – Tomasz Sobecki oraz Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie – Pani Małgo-
rzata Bugajewska.

Wszystkim uczestnikom i osobom pomagającym przy-
gotować tegoroczną edycję serdecznie dziękujemy.

ANITA GROSZYK
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Koniec kadencji to jest dobry 
okres na podsumowanie. Ja-
kim miastem jest Raciąż w 
2018 roku i czym się różni od 
tego z 2014 roku?

Podstawową różnicą jest 
skala prowadzonych i już zre-
alizowanych inwestycji oraz 
wartość pozyskanych na ten 
cel środków finansowych. 
Dla Raciąża z różnych źródeł 
finansowania  zdobyłem, w 
stosunkowo krótkim czasie, 
ponad 21 milionów złotych. 
To kwota samych tylko dofi-
nansowań, bo wartość wyko-
nywanych zadań to 36 milio-
nów złotych. To sytuacja bez 
precedensu w historii miasta. 
Nigdy tyle pieniędzy nie tra-
fiło do budżetu miasta w tak 
krótkim czasie. Zdobyte środ-
ki unijne zmieniają Raciąż. 

Chodzi o pieniądze na inwe-
stycje infrastrukturalne?

Te oczywiście są najwięk-
sze. I dają najbardziej wy-
mierne efekty. W rok 2014 
wchodziliśmy z zagrożoną 
awariami oczyszczalnią ście-
ków. Teraz korzystamy już z nowej eko-
logicznej oczyszczalni. Zmodernizo-
wana została stacja uzdatniania wody. 
Wybudowaliśmy nowe wodociągi oraz 
kanalizację na wielu ulicach. Rozszerza-
my ten projekt, kolejne rodziny zostaną 
przyłączone do kanalizacji w przyszłym 
roku. Na czterech dużych ulicach mia-
sta położyliśmy nowy asfalt, w tym 
na dwóch we współpracy z powiatem. 
Wybudowane zostało kilka tysięcy m2 
nowych chodników. Kupiliśmy nowy 
kocioł do ciepłowni miejskiej. Wybu-
dowaliśmy parkingi na osiedlu Kiliń-
skiego oraz Jana Pawła II. Mamy trzy 
dobrze wyposażone place zabaw, w tym 
jeden wielofunkcyjny z urządzeniami 
także dla dorosłych. Wyremontowano 
większość budynków komunalnych 
i dużą część mieszkań. Obecnie trwa 
termomodernizacja wszystkich bu-
dynków użyteczności publicznej wraz 
z instalacją fotowoltaiczną na każdym 
budynku. Będziemy sami produkować 
prąd. Po realizacji tego zadania znaczą-
co obniżą się rachunki za prąd i energię 
płacone przez miasto. Zamontowali-
śmy na kilku ulicach energooszczędne 
oświetlenie LED zasilane energią sło-
neczną i wiatrem.

Na co jeszcze pozyskane zostały środki?
Bardzo mi zależy na poprawianiu 

sytuacji mieszkańców miasta. Stąd 
za unijne pieniądze zrealizowaliśmy 
dużo projektów wprost adresowanych 
do mieszkańców Raciąża. Ważne dla 
mnie są  szczególnie te skierowane do 
uczniów i osób potrzebujących wspar-

cia. W projekcie wyrównywania szans 
edukacyjnych dla 45 uczniów szkoły 
podstawowej 11 nauczycieli prowadzi-
ło dodatkowe zajęcia. W szkole został 
też zrealizowany specjalny projekt, 
uczący zasad zdrowego  ekologicz-
nego życia i poszanowania przyrody.  
Jeszcze w tym roku w naszej szkole 
przeprowadzany będzie projekt za 
1,3 miliona złotych. Z tych środków 
zakupimy pomoce naukowe i damy 
możliwość zdobycia nowych  kompe-
tencji uczniom, tak aby wesprzeć ich w 
dalszym rozwoju. W ośrodku pomocy 
społecznej zrealizowane zostały  takie 
projekty jak „Aktywni Raciążanie na 
start” oraz  „Aktywizacja-Integracja-
-Zmiana”. Programy te miały na celu 
pomoc osobom będących  w trudnych 
sytuacjach życiowych i przywrócenie 
ich na rynek pracy. Obecnie realizuje-
my program „Droga do samodzielno-
ści mieszkańców Miasta Raciąża” dla 
osób dorosłych oraz uruchomiliśmy 
świetlicę wsparcia dziennego „Arka” 
dla dzieci. Wiele projektów realizuje-
my poprzez organizacje pozarządowe i 
z ich wsparciem. To bardzo cenne, że 
mieszkańcy wprost włączyli się w dzia-
łania społeczne w Raciążu. Szczególnie 
przodują w tym organizacje senioral-
ne, druhowie z OSP Raciąż, honorowi 
dawcy krwi, motocykliści, harcerze 
oraz nasi sportowcy. Uruchomiliśmy 
też program stypendialny dla zdolnej 
młodzieży.

Czy wszystkie zakładane cele udało się 
zrealizować w tej kadencji?

To co można zrobić w samorządzie 
zależy od środków finansowych, jakie 
są do dyspozycji. Jest jeszcze dużo do 
zrobienia. Przede wszystkim dalsza 
budowa dróg, chodników, oświetle-
nia. Po położeniu kanalizacji można 
będzie już przystąpić do ostatecznego 
wyremontowania ulic. Budowa blo-
ków wielorodzinnych to także zadanie 
do realizacji w dwóch najbliższych 
latach. Rewitalizacja przestrzeni miej-
skich, w szczególności parków, targo-
wicy miejskiej, stadionu i hali sporto-
wej, terenów wokół Raciążnicy – to 
wyzwania dla samorządu Raciąża na 
kolejne lata. Trzeba to zrobić w sposób 
przemyślany. I zadbać o sfinansowanie 
tych działań, a droga do tego jest tylko 
jedna – pozyskiwanie kolejnych dofi-
nansowań i  zabezpieczania środków 
w budżecie na wkłady własne miasta. 
Należy też w sposób ciągły monitoro-
wać płatności za mieszkania, śmieci, 
wodę i inne usługi miejskie. Nie może 
być tak, żeby niektórzy mieszkańcy 
żyli z premedytacją na koszt całego 
miasta, kosztem tych, którzy płacą 
swoje zobowiązania. Oczywiście są 
też wypadki losowe – choroba, śmieć 
osób bliskich, niskie dochody i takie 
sytuacje trzeba uwzględniać. W tej 
kwestii należy działać rozważnie, z 
troską o ludzi potrzebujących. Trzeba 
dobrze adresować pomoc z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej -  poma-
gać potrzebującym, dawać różne do-
datkowe możliwości, jak odpracowy-
wanie długów czy rozkładanie na raty. 
I to cały czas robimy.

A co z drogami w mieście? Mieszkańców 
bardzo interesuje ta kwestia?

Na bieżąco staramy się poprawiać 
stan dróg. Pod koniec ubiegłego roku 
udało nam się pozyskać środki w ra-
mach dotacja z rezerwy celowej budże-
tu państwa na dofinansowanie zadania 
związanego z przeciwdziałaniem i usu-
waniem skutków, tzw. kryzysówki. Ze 
środków tych udało nam się położyć 
nową nawierzchnię na ul. Błonie oraz 
chodniki na ulicach: Zielona, Słonecz-
na, Hankiewicza, Ogrodowa, Cicha. 
Współfinansowaliśmy również naprawę 
ulic: Mławskiej i 11 listopada. Obecnie 
kładziona jest nowa nawierzchnia na 
ulicy Nadrzecznej. Po zakończeniu się 
prac związanych z rozbudową kanaliza-
cji możliwe będzie rozpoczęcie działań 
mających na celu poprawę stanu dróg 
w naszym mieście. W ostatnim czasie 
złożyliśmy również wniosek o dofinan-
sowanie prac ze środków zewnętrznych 
w ramach tzw. schetynówki – zakres 
prac miałby obejmować ulice: Zielona, 
Słoneczna i Hankiewicza. Oczekujemy 
na informację zwrotną czy środki zosta-
ną nam przyznane. Jednak bez względu 
na to będziemy podejmować działania 
w kierunku naprawy stanu nawierzchni 
na ulicach Raciąża

Co według pana jest największym atu-
tem Raciąża?

Inwestycje są ważne, ale uważam, 
że największą wartością Raciąża są 
mieszkańcy. To wspaniali, komunika-
tywni ludzie, na których zawsze można 
liczyć. Atutem jest też dobre położe-

nie, rozbudowana baza szkolna, 
opieka medyczna. Dla mnie jest 
jeszcze jedna bardzo ważna rzecz 
– bogata historia miasta. Raciąż 
to jedno z najstarszych miast na 
Mazowszu - warto o tym pamię-
tać. W naszym mieście musimy 
umiejętnie łączyć historię z no-
woczesnością. Mamy pół miasta 
wpisane do gminnej ewidencji 
zabytków a jednocześnie miesz-
kańcy chcą żyć jak w XXI wieku.  
Trzeba to pogodzić. Mam na-
dzieję, że uda się Gminie Raciąż 
przeprowadzić projekt utworze-
nia zalewu na Raciążnicy. Wów-
czas te zalety historyczne miasta 
będzie można wykorzystać tu-
rystycznie i połączyć je z wypo-
czynkiem nad wodą. Miasto na 
tym zyska.

A jakie są zagrożenia dla miasta?
Kiedy inni korzystali sze-

rokim strumieniem ze środ-
ków unijnych, u nas niewiele 
się działo. Na starcie mamy 
opóźnienie, w stosunku do 
innych miast i miasteczek. 
Gdzie indziej są już nowocze-
sne oczyszczalnie, kanalizacja, 

gaz ziemny, infrastruktura drogowa. 
My to dopiero kończymy budować. 
Na szczęście mamy też dużych inwe-
storów w mieście. Ogromne środki w 
Raciążu zainwestował POLMLEK, 
który na dzień dzisiejszy jest najwięk-
szym inwestorem, zatrudnia wielu 
mieszkańców Raciąża i rozwija się 
od wielu lat w naszym mieście. CE-
DROB także chce się rozbudowywać. 
Mamy ELEKTORINSTAL i wiele 
innych firm. Bolączką jest brak du-
żych terenów inwestycyjnych. Musi-
my tu współdziałać z Gminą Raciąż. I 
taka współpraca jest.  Mam nadzieję, 
że w przyszłości dojdzie do połączenia 
obydwu naszych gmin. To połączenie 
nie może odbywać się jednak na siłę, 
ale wynikać z woli i chęci zarówno 
miasta jak i gminy, przy akceptacji 
władz centralnych. To jest szansa i 
droga dla rozwoju całej społeczno-
ści Gminy i Miasta Raciąż. Myślę, 
że nadejdzie taki czas. Trzeba iść do 
przodu. Uważam, że następna kaden-
cja obydwu samorządów to czas na 
stopniowe zbliżanie się i dochodzenie 
do połączenia. Obydwa samorządy 
przeprowadziły już i przeprowadzają 
własne duże inwestycje infrastruktu-
ralne. Nadchodzi czas na konsolidację 
i wspólne funkcjonowanie. Razem 
będziemy silniejsi w regionie. Dosta-
niemy też premię dochodową za po-
łączenie z budżetu centralnego. Wy-
korzystajmy efekt synergii i stwórzmy 
zupełnie nową jakość dla mieszkań-
ców i inwestorów. 

REDAKCJA 

Raciąż  - czy już czas na 
połączenie miasta z gminą?
Wywiad z burmistrzem Raciąża Mariuszem Jerzym Godlewskim
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W jakim kierunku może zmierzać gmi-
na?

W okresie samorządowej kampa-
nii wyborczej, pytanie o to, w jakim 
kierunku może zmierzać dana gmina 
i jaki pomysł na zarządzanie gminą 
mają kandydaci na radnych i wójtów 
staje się niezwykle ważne a wręcz fun-
damentalne. To od decyzji wyborców 
będzie zależeć dalszy rozwój gminy 
bądź stagnacja i brak rozwoju. Ważne 
jest przede wszystkim, aby głosować za 
programem i wizją na zarządzanie gmi-
ną na najbliższe 5 lat, która daje szansę 
gminie na rozwój. Niezwykle ważne są 
kwestie dotyczące pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych i nikogo z pewno-
ścią do tego nie trzeba przekonywać. 

Strategiczne kwestie

Sprawą strategiczną dla gminy po-
winien być również Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego, 
ponieważ od tego dokumentu, jego 
jakości merytorycznej i założeń w nim 
ujętych zależy bardzo wiele. Najważ-
niejsze jest żeby go mieć. Kolejną nie-
zwykle istotną rzeczą jest kontrola nad 
dochodami i wydatkami gminy. Kiedy 
rosną dochody, siłą rzeczy rosną wydat-
ki i taka sytuacja jest pożądana przez 
wszystkie gminy. Niebezpieczeństwo 

pojawia się, gdy wydatki wciąż rosną a 
po stronie dochodów nie widać progre-
sji. Taka sytuacja oznacza, że aby zrów-
noważyć budżet trzeba zaciągać kre-
dyty, które są przychodami rodzącymi 
niestety kwestie rozchodów, czyli ina-
czej spłat rat i odsetek od kredytów w 
kolejnych latach. Należy więc być bar-
dzo czujnym i na bieżąco kontrolować 
poziom wykonania zarówno dochodów 
jak i wydatków. Sprawą fundamentalną 
dla zarządzania gminą powinien być 
plan zrównoważonego rozwoju gmi-
ny. Oznacza to, że w zasadzie, żadne 
aspekty związane z kompetencjami 
samorządu w stosunku do mieszkań-
ców nie powinny być zaniedbywane, a 
przede wszystkim nie można pomijać i 
zapominać o żadnej grupie społecznej, 
wiekowej czy zawodowej. Wszystkie te 
grupy tworzą jedną Gminę, którą czę-
sto utożsamiamy z pewną powierzchnią 
zajmowaną na mapie powiatu czy wo-
jewództwa, podczas, gdy tak naprawdę 
Gmina to społeczność zamieszkująca 
określony obszar, zatem Gmina to lu-
dzie. Z myślą o ludziach, ich potrze-
bach i problemach, powstał program 
na kolejną kadencję samorządu, w któ-
rym już jako samorządowiec z pewnym 
doświadczeniem dostrzegam dużą siłę, 
która małymi krokami prowadzić Nas 
może do coraz większego rozwoju. 

Najważniejsze: wsłuchiwanie się w po-
trzeby mieszkańców

Najważniejszą sprawą będzie dla 
mnie (tak jak do tej pory) wsłuchi-
wanie się w Wasze potrzeby, realizacja 
tych potrzeb oraz dalszy rozwój Naszej 
Gminy. Cieszę się, że Urząd Gminy w 
Baboszewie stał się bardziej otwarty na 
obywatela i ten kierunek trzeba dalej 
utrzymywać i rozwijać. Dalej możecie 
liczyć na to, że będziecie mieli realny 
wpływ na wydatkowanie części środ-
ków z budżetu Gminy Baboszewo, po-
nieważ uważam, że powinniśmy jako 
samorząd zmierzać w kierunku Społe-
czeństwa Obywatelskiego.

Sprawami priorytetowymi do re-
alizacji w nadchodzącej kadencji będą 
dla mnie:

 • Maksymalne zaangażowanie w 
pozyskiwanie środków zewnętrznych 
(krajowych, unijnych, z funduszy 
wspierających realizację zadań samo-
rządów),

• Budowa i oddanie do użytku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Babo-
szewie,

• Opracowanie i uchwalenie 
Miejscowego Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego dla całego obszaru 
Gminy Baboszewo, z wyznaczeniem 
terenów pod inwestycje i wpisaniem do 
Planu zakazu budowy chlewni i ferm 
na terenie Gminy,

• Dalszy rozwój infrastruktury dro-
gowej, technicznej, pomoc Mieszkań-
com w zakresie dostępu do sieci gazu 
ziemnego, wymiana sieci wodociągo-
wej z rur azbestowych na rury poliety-
lenowe,

• Organizacja wspólnych przetar-
gów na zakup energii i paliw dla kilku 
urzędów gmin (sąsiadujących z Naszą 
Gminą) ich jednostek organizacyjnych 
oraz Przedsiębiorców szczególnie z Na-
szej Gminy – dzięki czemu będziemy 
mogli uzyskać niższe ceny za zużycie 
tych mediów,  

• Poprawa warunków dojazdu do 
szkół gminnych dla Naszych Dzieci po-
przez utworzenie dodatkowego poran-
nego kursu autobusu ok. godziny 7.30 
i likwidacja najwcześniejszego kursu, 
co oznacza, że Dzieci nie będą musiały 
wstawać bardzo wcześnie rano,

• Dalsze inwestycje w placówki 
oświatowe, organizacja zajęć pozalek-
cyjnych z dofinansowaniem zewnętrz-
nym,

• Dalszy rozwój sportu, realizacja 
inwestycji w obiekty sportowe, 

• Utworzenie w gminnych szko-
łach gabinetów stomatologicznych w 
ramach współpracy z NFZ,

• Doposażenie istniejących placów 
zabaw i siłowni zewnętrznych oraz po-
moc w tworzeniu nowych miejsc tego 
typu,

• Realizacja innych potrzeb i roz-
wiązywanie problemów, będących w 
zakresie kompetencji samorządu gmin-
nego, zasygnalizowanych przez Miesz-
kańców Gminy Baboszewo

Nie chcę być i nigdy nie byłem 
wójtem dla prestiżu, pieniędzy czy in-
nych przywilejów. Jestem dumny, że 
mogę poprawiać i kreować wspólnie z 
Wami naszą rzeczywistość i codzien-
ność. Zasypiam i budzę się ze świado-
mością problemów gminy ale również 
świadomością jej piękna, potencjału 
i ciągłych zmian na lepsze. Dalej chcę 
uczciwie pracować dla Was i wspólnie 
z Wami, dla Naszego wspólnego dobra, 
dla rozwoju Naszej Gminy. 

WASZ WÓJT – TOMASZ SOBECKI.

Felieton Wójta Gminy Baboszewo

Kierunki działania i rozwoju  
Gminy Baboszewo

„Nie było aż tak źle”

Wkrę 
posprzątano

W dniu 22 września br. w ramach 
akcji organizowanej przez Stowarzy-
szenie Nasza Wkra - Wypożyczalnia 
Kajaków AGRO STUDZIANKI i 
Wypożyczalnia Kajaków Biura Tury-
styki Aktywnej ZLOT posprzątano 
odcinek rzeki od Glinojecka do Dziek-
tarzewa.

Tym razem nie było nas wiele. 
Jedna osoba zbierała śmieci z brzegu w 
Glinojecku, Wkrze i w Dziektarzewie. 
Pięć osób zbierało śmieci z rzeki. 

Po zakończonej akcji śmiało 
stwierdziliśmy, że jesienią tego roku 
nie było aż tak źle. Zebraliśmy kilka-
naście worków w których znalazły się 
butelki (głównie po piwach), puszki 
(również po piwach) oraz zużyte pam-
persy, były też różnego typu opakowa-
nia plastikowe, worki, itp.

ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI
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1 września nastąpiło uroczyste otwarcie 
punktu pomocy medycznej w Raciążu. Nie 
udałoby się to bez wsparcia i zaangażowa-
nia wielu przedstawicieli władz samorzą-
dowych, zwłaszcza burmistrza Mariusza 
Godlewskiego, który od ponad dwóch lat 
podejmował wysiłki, aby NFZ powołał taką 
placówkę w Raciążu. 

Kontrakt z NFZ został podpisany z 
dniem 1 września, od tego dnia mieszkań-
cy Raciąża i okolic w nagłych wypadkach 
nie będą musieli udawać się do oddzielo-
nego o 25 km Płońska, gdzie mieściła się 
najbliższa, i jedyna, placówka nocnej i 
świątecznej pomocy lekarskiej w powiecie. 
Ważnym atutem przy tworzeniu punktu 

pomocy medycznej stał się głos władz i 
mieszkańców, którzy podpisali petycję o 
jego utworzenie. Pod petycją podpisało się 
1745 osób.

-Dzięki inicjatywie mieszkańców, sa-
morządów miasta i gminy Raciąż wspólnie 
zdecydowaliśmy o zorganizowaniu noc-
nej pomocy lekarskiej – mówił podczas 
otwarcia dyrektor płońskiego szpitala Paweł 
Obermeyer. 

Dyrektor szpitala dziękował jedno-
cześnie władzom samorządowym różnego 
szczebla za dofinansowanie tego przedsię-
wzięcia. Miasto Raciąż zapewniło kwotę 5 
tys. zł miesięcznie na prowadzenie punktu 
pomocy medycznej oraz pomoże w trans-
porcie lekarza do pacjentów. Również gmi-

na Raciąż wesprze działania nocnej pomocy 
lekarskiej kwotą 5 tys. zł

Podczas otwarcia placówki nie zabra-

kło przedstawicieli władz samorządowych 
- miejskich, gminnych i powiatowych.

Punkt nocnej pomocy w Raciążu dzia-
ła od 1 września przy ul. Błonie 22 (obok 
Biedronki). W ramach nocnej i świątecznej 
pomocy lekarskiej udzielane są świadczenia 
w zakresie podstawowej opieki lekarskiej. 
Mieszkańcy miasta i okolic mogą z niej ko-
rzystać od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz 
całodobowo w dni ustawowo wolne od pra-
cy, czyli soboty, niedziele i święta.

Otwarcie placówki nocnej i świątecznej 
pomocy lekarskiej znacznie ułatwi codzien-
ne funkcjonowanie mieszkańcom zarówno 
miasta jak i gminy.

MARIANNA GÓRALSKA 

Raciąska przychodnia, wchodząca w skład „Grupy Zdro-
wie” świetnie prosperuje. Dzięki dobrym decyzjom 
obecnego burmistrza udało się nie tylko przeprowadzić 
remont placówki, ale sprawić, że zaczęła przynosić do-
chody do budżetu miasta. Pacjenci mają zapewnioną 
opiekę lekarską, w tym także lekarzy specjalistów.

Do 2007 roku w budynku przy ul. Mławskiej, 
należącym wówczas do powiatu, funkcjonowały dwie 
konkurencyjne praktyki lekarskie. Gdy miasto przeję-
ło niespełniający wymogów budynek, jedna z praktyk 
zbudowała sobie własny obiekt, na bazie drugiej po-
wstała przychodnia miejska. 

Po przejęciu budynku przez miasto trzeba było zna-
leźć środki zewnętrzne na remont ośrodka. Wniosek zo-
stał złożony, i po odwołaniu się od decyzji odmownej, 
umowa została podpisana, a środki przyznane. Remont 
budynku zaczęto od zewnątrz – wykonano pierwszy 
etap modernizacji. Podczas jego rozliczania okazało się, 
że popełniono tak wiele błędów, że MJDPU chciała 
zabrać całe dofinansowanie. Po licznych rozmowach 
udało się uratować większość środków, zabrano 34 000 
zł. Warunkiem wynikającym z umowy z MJWPU był 
zakaz komercyjnego korzystania z budynku. Zgodnie z 
nim nie można było wynajmować budynku ani żadne-
go pomieszczenia i czerpać dochodów z najmu. Jednak 
ówczesny burmistrz dalej pobierał pieniądze z wynaj-
mu od własnego SPZOZ, od poradni okulistycznej i 
od zakładu optycznego, bez podpisania jakiejkolwiek 
umowy. Nie złożono wniosku o pomoc de minimis, a 
pieniądze z punktu widzenia umowy z MJWPU były 
pobierane nielegalnie. Groziło to odebraniem dofinan-
sowania na remont. Taki stan był na początku 2013 r. 

Po objęciu stanowiska burmistrza przez Mariusza 
Godlewskiego i zapoznaniu się z dokumentacją pro-
jektową, przystąpiono do realizacji prac związanych 
z realizacją drugiego etapu modernizacji. W związku 
z tym burmistrz nakazał doprowadzenie dokumen-
tacji projektowej do zgodności z wymaganiami pro-
jektu unijnego, a do MJWPU zwrócił się o zgodę na 
pobieranie czynszów i pomoc de minimis. Po wielu 
spotkaniach i negocjacjach udało się uzyskać zgodę na 
pobieranie czynszów, a pod koniec sierpnia 2014 roku 
podpisać aneks do umowy z MJWPU. Ogłoszono 
przetarg i po jego pozytywnym rozstrzygnięciu pra-
ce remontowe ruszyły. W ramach I etapu inwestycji 
stworzono 4 gabinety lekarskie i 2 gabinety zabiego-
we. Prace związane z II etapem modernizacji ośrodka 
zakończyły się w maju 2015 r. W drugim etapie zo-
stało wyremontowane II piętro, gdzie mieszczą się ga-
binety lekarza POZ, gabinet okulistyczny, optyk, po-
radnia leczenia uzależnień i terapii dzieci z autyzmem 
Szansa oraz poradnia ginekologiczna. W czerwcu zo-
stała uroczyście otwarta przychodnia Poradni Rodzin-
nej „Zdrowie”, która w 2016 roku zmieniła nazwę na 
„Grupa Zdrowie”. 

Otwarcie przychodni było ważnym etapem realizo-
wanego przez burmistrza miasta projektu poprawienia 
warunków leczenia mieszkańców miasta i okolic. Re-
mont został całkowicie sfinansowany przez Poradnię 
Rodzinną „Zdrowie” w ramach umowy podpisanej z 
burmistrzem Mariuszem Godlewskim w styczniu 2015 
r. Miasto Raciąż nie musiało dzięki umowie zaciągać 
prawie 2 mln kredytu na remont obiektu. 

Poradnia Rodzinna „Grupa Zdrowie” wypaca do 
budżetu miasta co miesiąc czynsz za wynajem budynku 
i płaci podatek od nieruchomości. Ponosi także wszel-
kie koszty utrzymania budynku. Dla mieszkańców Ra-
ciąża najważniejsze jest to, że mogą się leczyć w nowo-
czesnym ośrodku zdrowia i korzystać z profesjonalnej 
opieki zdrowotnej. 

- Jestem zadowolony ze zmian, jakich jako władze 
miasta dokonaliśmy. Przychodzą do mnie mieszkańcy, 
którzy chwalą ośrodek. Jest więcej lekarzy, budynek 
został wyremontowany. Okres najmu ośrodka wynosi 
10 lat, umowa jest ważna i obowiązuje. Inwestor rów-
nież jest zadowolony. Obecnie, inaczej niż poprzednio, 
miasto nie dokłada do ośrodka zdrowia środków finan-
sowych, a pozyskujemy pieniądze z najmu i podatku 
– mówi burmistrz Mariusz Godlewski. 

Mieszkańcy mają wyremontowany ośrodek, w któ-
rym można korzystać z opieki zdrowotnej zapewnionej 
przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, oraz le-
karzy specjalistów. W przychodni funkcjonuje gabinet 
zabiegowy, higieny szkolnej, punkt szczepień. Wykonu-
je się podstawowe badania.

Pracownicy mają stabilną sytuację, pracują w du-
żym podmiocie o ugruntowanej pozycji rynkowej, a pa-
cjenci mają większy wybór lekarzy i lepszą jakość usług. 
I to jest najważniejsze. 

O komentarz poprosiliśmy Katarzynę Stępińską, 
dyrektora Ekonomicznego „Grupy Zdrowie”. 

- Nasza dotychczasowa współpraca z Miastem 
Raciąż, w zakresie dotyczącym przychodni przy ul. 
Mławskiej 15 układa się bardzo dobrze, o czym mogą 
przekonać się nasi pacjenci. Budynek przychodni zo-
stał poddany gruntownemu remontowi, a dzięki no-
wym gabinetom stale rozszerzamy ofertę świadczeń. 
Dzięki naszym inwestycjom odnowiona została nie 
tylko część przychodni podstawowej opieki zdro-
wotnej, ale również gabinet okulisty i optyka oraz 
gabinety dla poradni Szansa. Od niedawna oferuje-
my naszym pacjentkom świadczenia (w ramach kon-
traktu z NFZ) w zakresie ginekologii i położnictwa. 
Świadczenia realizowane są w profesjonalnym gabi-
necie wyposażonym w sprzęt USG. Co istotne jako 
lekarzy zatrudniliśmy kobiety, tak aby zapewnić pełen 
komfort naszym pacjentkom. Z przykrością musimy 
odnotować, że nie udało się zorganizować w naszej 
przychodni Nocnej Pomocy Lekarskiej i to pomimo, 
że proponowaliśmy Samodzielnemu Publicznego Ze-
społowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku 
darmowe lokale potrzebne dla jej uruchomienia. Nie-
stety mimo naszej darmowej oferty wybrana została 
inna lokalizacja. Mamy jednak dalsze plany rozwoju 
przychodni i aktualnie staramy się zorganizować dla 
mieszkańców Raciąża dzienny dom opieki medycznej, 
który jest placówką podstawowej opieki zdrowotnej, 
posiadającą zabezpieczenie do prowadzenia diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji medycznej osób niesamo-
dzielnych, w szczególności osób starszych tj. powyżej 
65 roku życia. Remont drugiego pietra jest również 
planowany, jednak ze względu na możliwość otwarcia 
dziennego domu opieki GRUPA ZDROWIE czeka 
na rozstrzygnięcie konkursu, na który będzie składała 
wniosek – powiedziała. 

REDAKCJA 

Zdrowotne decyzje, które wpłynęły na jakość obsługi pacjentów

Najważniejsze jest zdrowie
Otwarcie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Raciążu

Już otwarte!

Ponad ćwierć wieku historii grupy Polmlek

Polmlek rozwija się
GRUPA POLMLEK istnieje już ponad 

25 lat i należy do dwóch właścicieli Andrze-
ja Grabowskiego oraz Jerzego Boruckiego, 
którzy od ćwierć wieku rozwijają z sukce-
sem działalność. Dlatego też wszystkie mar-
ki nabiałowe i sokowe Grupy są w 100% 
polskie. Sześć zakładów produkuje asor-
tyment nabiałowy, a od roku 2015 Grupa 
ma w ofercie także soki, nektary i napoje z 
zakładu Fortuna.

Polmlek Raciąż Sp. z o.o. jest częścią Gru-
py od 2005 roku. Jednak historia tej mleczarni 
zaczyna się w 1919 roku. Od ponad stu lat 
rozwija się i zmienia. Początkowe zdolności 
produkcyjne zakładu przy ul. Zielonej nie 
były wystarczające i w ten sposób w 1974 roku 
w Raciążu zbudowano nowy zakład z liniami 
do produkcji masła oraz zestawami suszarni-

czymi. Wejście w XXI wiek owocowało nowy-
mi inwestycjami i dalszymi reorganizacjami, w 
wyniku których rozpoczęto produkcję śmie-
tanki zagęszczonej oraz nowego asortymentu 
produktów w proszku. Nowe produkty wyjeż-
dżają z Raciąża także na eksport.  W kolejnych 
latach rozwijano sprzedaż twarogów pod mar-
kami Polmlek, Ulubiony, Mławskie, jak też 
pod marki własne sieci. 

Firma jest największym pracodawcą w 
mieście i regionie od pokoleń, a zakład daje 
pracę wielu rodzinom. Mleczarstwo w Pol-
mlek Raciąż to długa, wręcz rodzinna tra-
dycja, bo w zakładzie pracowali dziadkowe, 
dziś pracują tu ich dzieci i wnuki. 

W ostatnich trzech latach Polmlek zainwe-
stował w rozwój produkcji przy ul. Zawoda 80 
milionów zł. W ciągu następnych 5 lat właścicie-
le planują zainwestować m.in. w ochronę środo-
wiska kolejne 150 milionów zł.

Polmlek Raciąż posiada niemal 800 do-
stawców mleka. A w zakładzie przerabia się 

300 ml litrów rocznie. Zaś głównymi powstającymi tu 
produktami są:

•produkty mleczne w proszku: mleko odtłuszczo-
ne, mleko pełne, mleko pełne instant,

•mleko odtłuszczone instant i serwatka, proszki 
mleczno- tłuszczowe,

•mleko zagęszczone słodzone do celów przemysło-
wych,

•sery twarogowe niedojrzewające w tym serki typu 
włoskiego "Capresi",

•mleko UHT 0,5 %, 1,5%, 2,0%, 3,2%,3,5%,
•mleko UHT bezlaktozowe 2%,

•śmietanka do celów przemysłowych.
  REDAKCJA
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W poniedziałek 3 września br. w 
Urzędzie Gminy Baboszewo, Wójt 
Gminy Baboszewo Tomasz Sobecki 
wręczył 6 nauczycielom akty mianowa-
nia i odebrał ślubowanie. To już ostatni 
etap awansu zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego. Wcześniej 
nauczyciele odbyli staż trwający 2 lata 
i 9 miesięcy . Podczas stażu współpra-
cowali z opiekunem, doskonalili swoje 
umiejętności i kompletowali doku-
mentację. Po zakończeniu stażu, na 
podstawie pozytywnej opinii na temat 
dorobku zawodowego wystawionej 
przez dyrektora, nauczyciele przystąpili 

do egzaminu. Dla każdego z wniosku-
jących ustalono odrębnie skład komisji 
egzaminacyjnej, która zazwyczaj pra-
cowała w pięcioosobowym składzie: 
przedstawiciel kuratorium - organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, 
dyrektor szkoły, dwaj eksperci z listy 
ekspertów Ministra Edukacji Narodo-
wej oraz przedstawiciel organu prowa-
dzącego – Gminy Baboszewo pełniący 
funkcję przewodniczącego komisji eg-
zaminacyjnej. Na wniosek nauczyciela 
do pracy w komisji zapraszano przed-
stawiciela związków zawodowych. Na-
uczyciele, którzy w dniu 27 lipca 2018 

r. zdali egzaminy prezentując swoje 
osiągnięcia zawodowe przed komisja-
mi powołanymi przez Wójta Gminy 
Baboszewo, złożyli ślubowanie według 
roty zawartej w ustawie Karta Nauczy-
ciela i odebrali decyzję administracyj-
ną – akt nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego.

6 aktów mianowania
Z rąk Wójta Gminy Baboszewo 

Tomasza Sobeckiego akt nadania awan-
su zawodowego na stopień nauczyciela 
mianowanego otrzymali nauczyciele 
wychowania przedszkolnego zatrudnie-
ni w Przedszkolu w Baboszewie: Pani 
Katarzyna Podgórska, Pani Agnieszka 
Ligocka, Pani Monika Kupniewska, 
nauczyciel klasy specjalnej Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w Baboszewie 
– Pani Sylwia Mężyńska, nauczyciel 
logopeda ze Szkoły Podstawowej im. 
J. Wybickiego w Baboszewie – Pani 

Renata Chyczewska oraz nauczyciel 
wychowania przedszkolnego ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiew-
skiego w Sarbiewie Pani Agnieszka Szy-
mańczyk.

Ślubowanie
Nauczyciele złożyli ślubowanie 

potwierdzając je podpisem: "Ślubuję 
rzetelnie pełnić mą powinność na-

uczyciela wychowawcy i opiekuna 
młodzieży, dążyć do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej, kształ-
cić i wychowywać młode pokolenie 
w duchu umiłowania Ojczyzny, 
tradycji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej". 

Wójt złożył gratulacje nauczycie-
lom, a także wyraził podziękowania i 
zachęcił do ciągłego doskonalenia na 
rzecz rozwoju osobistego i zawodowe-
go. Życzył dalszej sumiennej i twórczej 
pracy na rzecz szkół oraz społeczności 
środowiska lokalnego.

JOLANTA PAJĄK

Baboszewo – aktualności

Poświęcenie, odwaga – postawy godne naśladowania

PODZIĘKOWANIE  
DLA BOHATERÓW
Podczas wrześniowej sesji rady gminy Baboszewo Wójt Tomasz Sobecki dziękował 
Panom Jerzemu Krzywnickiemu, Romanowi Kępczyńskiemu oraz Jarosławowi 
Karwowskiemu za uratowanie życia dziecka podczas pożaru w Baboszewie, który 
miał miejsce pod koniec sierpnia br. Wójt dziękował im za poświęcenie, odwagę i 
postawę obywatelską godną naśladowania.

- Panowie, naprawdę  jesteście bohaterami – mówił do Jerzego Krzywnickiego 
i Romana Kępczyńskiego wójt Tomasz Sobecki – Chcemy wam serdecznie podzię-
kować. Wisława Szymborska napisała, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. 
Wy się sprawdziliście na 100 procent. O tyle jest to ważne, że tam było mnóstwo 
ludzi, a jednak tylko wy podjęliście się tego, by z narażeniem swojego życia rato-
wać dziecko.

Z pomocą dziecku pospieszył również Pan Jarosław Karwowski, który do 
przyjazdu pogotowia ratunkowego reanimował chłopca. 

Uczestniczący w obradach nagrodzili Bohaterów brawami na stojąco, nato-
miast Wójt Sobecki wręczył tablice pamiątkowe z podziękowaniami oraz dyplomy.

ANITA GROSZYK

Gratulacje dla nauczycieli!

Akty mianowania wręczone
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Władze miasta Raciąża w końcówce 
poprzedniej kadencji oraz w kadencji 
2014-2018 skupiły swoje wysiłki na 
zdobywanie dotacji i dofinansowań do 
budżetu miejskiego. To jest bowiem 
jedyna droga do tego, żeby miasto się 
rozwijało.Udało się to znakomicie.

Zostało zrealizowanych oraz obec-
nie są realizowane w Raciążu zadania i 
projekty na kwotę około 36 milionów 
złotych, w której to kwocie znajduje się  
ponad 21 milionów złotych pochodzą-
cych wprost z dofinansowań oraz do-
datkowo 2,5 miliona złotych uzyskane-
go zwrotu z podatku VAT. To skala nie 
spotykana wcześniej w Raciążu ani  w 
większości gmin naszego powiatu.

Jednostki miejskie zyskały wiele
Urząd Miejski zerealizował i reali-

zuje zadania o łącznej wartości ponad 
27 milionów złotych przy dofinanso-
waniu ponad 15 milionów złotych.

W Miejskie Centrum Kultury re-
alizowane są projekty o łącznej wartości 
5,5 miliona złotych z dofinansowaniem 
w kwocie ponad 3,5 miliona złotych.

W Szkole Podstawowej zrealizowa-
ne zostaną projekty i zadania na kwotę 
ponad 2 miliony  złotych  z czego środ-
ki zewnętrzne to kwota 1,7 miliona 
złotych.

MOPS uzyskał dofiansowania w 
kwocie ponad 500 tysięcy złotych przy 
wartości projektów prawie 600 tysięcy 
złotych.

W Przedszkolu realizowane były 
projekty z dofinasowaniem 54 tysiące 
złotych na łączną kwotę projektów po-
nad 100 tysięcy złotych.

Liczne działania podjęto
Gmina Miasto Raciąż podjęła się 

realizacji licznych zadań z dofinanso-
waniem ze środków zewnętrznych. W 
ten sposób finansowano m.in zadania:

• Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Raciążu - w ra-
mach projektu została zmodernizowa-
na stacja uzdatniania wody, kończy się 
budowa nowoczesnej miejskiej oczysz-
czalni ścieków miejska oraz dobiega 

końca budowa 6,64 km kanalizacji 
sanitarnej na ulicach. To najważniej-
szy, największy i najbardziej wymagjący 
projekt realizowany obecnie. Wartość 
projektu to kwota ponad 13 milionów 
złotych

• Termomodernizacja oraz popra-
wa efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż – termomodernizacja. 
Zakłąda on termomodernizację bu-
dynków szkoły, przedszkola, urzędu, 
domu kultury, straży pożarnej, biblio-
teki i ośrodka pomocy społęcznej oraz 
hali sportowej. Zakres prac w poszcze-
gólnych budynkach jest indywidualny. 
Wykonywane są docieplenia ścian, 
zewnętrznych, dachów lub stropoda-
chów, wymiana okien i drzwi zewnętrz-
nych, ocieplenie części podłóg wraz z 
ich odbudową, wymianę oświetlenia 
na energooszczędne led, przebudowę 
systemów grzewczych, modernizacja 
instalacji c.w.u. oraz instalację fotowol-
taiczna (OZE).  Wartość projektu to 
prawie 9 milionów złotych

• Modernizacja budynku Miejskie-
go Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji, zakup wyposażenia i oraz projekty 
dla mieszkańców prowadzone przez 
Centrum – kwota projektów 5,5 milio-
na złotych

• Projekty realizowane przez Szko-
łę Podstawową – wyrównywanie szns 
edukacyjnych uczniów, zakup pomocy 
szkolnych, tablic i monitorów interak-
tywnych, instalacja monitoringu, mo-
dernizacja szatni, poprawienie bezpie-
czeństwa, budowa ścieżki edukacyjno 
ekologicznej, aktywna tablica, rozwój 
kompetencji uczniów. Łączna wartość 
tych projektów to kwota pona 2 milio-
ny złotych

• Przebudowa chodników i dróg 
w Raciążu z rezerwy rządowej – nowe 
chodniki na ulicach Zielona, Hankie-
wicza, Ogrodowa, Słoneczna, Cicha, 
częściowo Piłsudskiego, nowy asfalt na 
ulicach Błonie i Nadrzeczna. Łączna 
wartość projektów 1,5 miliona złotych  

• Rozbudowa i modernizacja bazy 
oświatowej Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu – wypłacenie  przez MJ-
WPU dofinansowania zadania w kwo-
cie 1,3 miliona złotych

• „Platforma e-urząd w Raciążu” - 
projekt ma na celu wdrożenie elektro-
nicznego systemu obiegu dokumentów 
(EOD), ujednolicenie infrastruktury 
teleinformatycznej (programy biuro-
we, antywirusowe, systemowe, zakup 
nowoczesnego sprzętu komputerowe-
go do Urzędu i jednostek podległych), 
utworzenie punktu potwierdzania pro-

filu zaufanego (PPPZ), zintegrowanie 
systemów podatkowo – księgowych z 
elektronicznym obiegiem dokumen-
tów. Wdrożenie platformy umożłiwoja-
jącej mieszkańcom  załatwianie spraw 
bez przychodzenia do urzędu. Wartość 
projektu pona 1 milion złotych

• Remont lokali i budynków ko-
munalnych stanowiących własność 
Gminy Miasto Raciąż  - remonty kilku-
nastu budynków i lokali komunalnych 
z dofinansowania rządowego. Wartość 
wykonanych remontów to prawie 1 
milion złotych

• Projekty realizowane przez 
MOPS – „Aktywni Raciążanie ma 
start”, „Aktywizacja - integracja – zmia-
na”, „Placówka wsparcia dziennego 
Arka”, „Droga do samodzielności”  o 
łącznej wartości około 600 tysięcy zł.

• Budowa nowego placu rekreacyj-
nego na osiedlu Jana Pawła II 300 ty-
sięcy złotych

• Budowa pompowni ścieków na 
ulicy Akacjowej 233 tysięce złotych

• Budowa placu zabaw przy Przed-
szkolu za kwotę 100 tysięcy złotych

• Obniżenie krawężników przy 
przejściach dla pieszych, utwardznie 
parkingu na stadionie łączna kwota za-
dań 100 tysięcy złotych

Własne środki również wykorzystano
Liczne działania inwestycyjne były 

również realizowane z wykorzystaniem 
środków własnych Gminy Miasto Ra-
ciąż. Ważniejsze zadania wykonane 
środków własnych samorządu Raciąża 
to :

• Wykonano projekty drogowe na 
ulice : Rzewuskiego, Rzeźniana, Barań-
sakiego, Bolesława Chrobrego, Jesiono-
wa, Lipowa, Wnorowskiego, Mieszka 
I, H. Dobrzańskiego, B. Zielińskiego

• Modernizacja mostu położonego 
na rzece Karsówce w ciągu ul. Wolności

• Zakupiono bramę oraz instru-
menty muzyczne dla orkiestry OSP

• Budowa wodociągu w ul. Polnej
• Zakup nowej siedziby Biblioteki 

Miejskiej i MPOS przy ul Kilińskiego 
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• Modernizacje i remonty w bu-
dynku szkoły podstawowej

• Modernizacje i remonty w bu-
dynk przedszkola miejskiego

• Cykliczne i stałe modernizacje i 
remonty budynków komunalnych

• Wybudowano wodociąg w ul. 
Kilińskiego

• Zbudowano kanalizację sanitarną 
wraz z przykanalikami na ul. Kilińskie-
go

• Wykonanie parkingów i odwod-
nienia przy blokach mieszkalnych przy 
ul. Kilińskiego 56B i 58

• Remont budynku wielorodzinne-
go na ulicy Akacjowej

• Modernizacja budynku wieloro-
dzinnego na ulicy Błonie

• Zakup i montaż kotła do Miej-
skiej Ciepłowni w Raciążu

• Zakup zakup wyposażenia dla 
OSP Racioąż: piła do betonu i stali, 
narzędzia hydrauliczne, sprzęt strażac-
ki, wymiana drzwi,  wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej, remont 
budyneku OSP

• Nowy chodnik na  ul. Mławskiej
• Położenie kostki na części  ul. Ba-

rańskiego
• Przygotowanie pod kostkę: wy-

konanie nawierchni utwardzonej i 
obrzeży krawężników ulicach Jesiono-
wa i Lipowa

• Modernizacja i remont budynku 
urzędu Miejskiego, budowa serwerow-
ni

• Dostawa i montaż 11 lamp hy-
brydowych w Gminie Miasto Raciąż 
ul. Jesionowa i Lipowa

• Dostawa i montaż lamp hybry-
dowych na ulicy Rzeźnianej i Warszaw-
skiej

• Przebudowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Słonecznej

• Przebudowa kanalizacji deszczo-
wej ul. Kwiatowa

• Zakup i montaż hydrantu prze-
ciwpożarowego

• Zakup kosiarki trawnikowej sa-
mojezdnej

• Cykliczny dofinansowany pro-
gram utylizacji azbestu

• Opracowanie program gospodar-
ki niskoemisyjnej

• Przyjęto studium zagospodaro-
wania przestrzennego dla miasta

Wprowadzenie E-dziennika w 
szkole

• Monitoring w MOPS
UM RACIĄŻ

Gmina Miasto Raciąż pozyskało kolejne dofinansowanie 

1,2 miliona na Szkołę 
Podstawową w Raciążu
Mamy wiadomość z ostatniej chwili – Gmina Miasto Raciąż pozyskała kolejne do-
finansowanie. W ramach złożonego projektu pn. „Pakiet kluczowych kompeten-
cji” Gmina Miasto Raciąż zrealizuje projekt na kwotę 1,3 miliona, z czego kwota 
dofinansowania stanowi ponad 1,2 miliona złotych.

Gmina Miasto Raciąż będzie realizowała projekt pn. „Pakiet kluczowych 
kompetencji” skierowany do 290 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu, którego celem będzie poprawa jakości kształcenia oraz 
rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Młodzież sko-
rzysta z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz językowych, 
dodatkowo będzie rozwijać swoje kompetencje kluczowe m.in. cyfrowe. W tym 
celu powstaną w szkołach   pracownie matematyczno – przyrodnicze, językowe 
oraz mobilne pracownie komputerowe. Wsparcie przewiduje rozwijanie wśród 
uczniów kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w 
zespole, umiejętności rozumienia, krytycznego myślenia, a także rozwiązywania 
problemów. Unijne dofinansowanie pozwoli także zadbać o  nauczycieli, doposa-
żyć placówki w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt.

 Całkowita wartość projektu 1 300 560,00 zł, w tym  dofinansowanie w kwo-
cie 1 235 040,00 zł. UM RACIĄŻ

Miliony dla Raciąża

Ponad 21 milionów złotych pozyskanych na 
rozówj miasta i dla mieszkańców
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2015

Wykonanie projektów przebudowy 
dróg gminnych w: Śródborzu, Luto-
mierzynie, Bożewie, ciągu drogowego 
Korzybie – Brzeście – Kowale, Mystko-
wo – Cywiny Wojskie – Bożewo, Zby-
szyno – Brzeście Nowe,

Wykonanie projektów przebudowy 
ulic w Baboszewie: Polna, Akacjowa, 
Zacisze, Jaśminowa, Topolowa, Kwia-
towa i Wrzosowa,

Wykonanie projektu wodociągu 
z przyłączami, kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami oraz kanalizacji deszczowej 
na osiedlu „Topolowa – Zielona”

Zaprojektowanie budowy 112 
przydomowych oczyszczalni ścieków,

Wykonanie projektu oświetlenia 
LED na osiedlu „Topolowa – Zielona”,

Projekty termomodernizacji bu-
dynków: Szkoły Podstawowej w Babo-
szewie, Szkoły Podstawowej w Myst-
kowie, Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie, 
budynku socjalnego w Śródborzu, 
Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie 
Kolonii,

Projekt budowy mieszkań socjal-
nych w Cywinach Dyngunach,

Projekt budowy Świetlicy Wiej-
skiej w Niedarzynie,

Dokumentacja centralnego ogrze-
wania dla Świetlic Wiejskich w Drami-
nie i Woli Folwark,

Przebudowa drogi w Śródborzu ,
Przebudowa drogi w Bożewie,
Przebudowa ciągu drogowego Ko-

rzybie – Brzeście – Kowale,
Budowa sieci wodociągowej w Ba-

boszewie na osiedlu „Topolowa – Zie-
lona”,

Wykonanie centralnego ogrzewa-
nia w Świetlicach Wiejskich w Drami-
nie i Woli Folwark,

Remont drogi w Rzewinie poprzez 
wykonanie nakładki asfaltowej,

Przebudowa drogi Polesie – Dziek-

tarzewo wraz z przebudową mostu w 
Dziektarzewie – inwestycja wykonana 
wspólnie z Powiatem Płońskim,

Ledowe oświetlenie na ul. War-
szawskiej (od ronda w kierunku Racią-
ża),

Zabytkowe oświetlenie na części 
ul. Odrodzenia,

Budowa chodników przy ul. Sło-
necznej (po obu stronach ulicy),

Budowa chodników przy ul. Gli-

nojeckiej (po obu stronach ulicy),
Plac zabaw dla dzieci przy Szkole 

Podstawowej w Mystkowie, 
Utwardzenie terenu przed Szkołą 

Podstawową w Mystkowie – wykona-
nie parkingu, 

Ogrodzenie terenu wokół Świetlicy 
Wiejskiej w Goszczycach Średnich,

Oświetlenie drogowe w Dziekta-
rzewie i Woli Dłużniewskiej

2016
Przebudowa dróg Mystkowo 

– Cywiny Wojskie – Bożewo, 
Przebudowa ul. Polnej w Ba-

boszewie,
Budowa sieci kanalizacji sa-

nitarnej w Baboszewie, wraz z 
budową przepompowni ścieków, 

na osiedlu „Topolowa – Zielona”,
Termomodernizacja budynku 

Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie,
Oświetlenie uliczne i drogowe w 

26 miejscowościach,
Doposażenie placu zabaw w Babo-

szewie i Mystkowie i siłowni zewnętrz-
nych w Baboszewie i Mystkowie,

Budowa placu zabaw w Cieszkowie 
Starym,

Usunięcie azbestu z 76 posesji,
Remont budynku Zespołu Szkół w 

Polesiu,

Zakup lekkiego samochodu bojo-
wego dla OSP Dramin,

Budowa wiat przystankowych w 
Woli Dłużniewskiej, Kruszewiu, Rze-
winie i Cieszkowie Kolonii,

Budowa chodników na ul. Krótkiej 
(po obu stronach ulicy),

Budowa chodnika na ul. Sporto-
wej,

Przebudowa drogi z kostki bruko-
wej w Sarbiewie,

Remont budynku komunalnego 
przy ZS w Polesiu,

Remont budynku komunalnego 
„Agronomówki” w Baboszewie,

Remont budynku w Krościnie,
Termomodernizacja budynku 

SUW w Cieszkowie Kolonii cz. 1,
Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Mystkowie cz. 
1,

Budowa wodociągu w miejscowo-
ści Śródborze,

Instalacja hydrantów naziemnych 
na terenie gminy, 

Wymiana pokrycia dachowego na 
budynku świetlicy oraz garażu OSP w 

Sarbiewie,
Zakup wyposa-

żenia Świetlic Wiej-
skich w Goszczycach 
Średnich i Dziekta-
rzewie oraz remont 
ogrodzenia Świetlicy 
Wiejskiej w Cywi-
nach Wojskich,

Wy p o s a ż e n i e 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych

2017
Przebudowa drogi gminnej w Lu-

tomierzynie, 
Przebudowa drogi gminnej w Rze-

winie,
Przebudowa drogi gminnej w Po-

lesiu,
Przebudowa drogi gminnej w 

Śródborzu,
Modernizacja stadionu sportowego 

w Baboszewie,
Demontaż i utylizacja azbestu z 69 

posesji,
Wymiana nawierzchni na boisku 

sportowym w Baboszewie,
Zakup ok. 1000 szt. Pojemników 

na odpady,
Modernizacja Stacji Uzdatniania 

Wody w Baboszewie,
Przebudowa drogi gminnej w 

Goszczycach Poświętnych,
Remont wnętrza budynku Ośrod-

ka Zdrowia w Sarbiewie,
Projekt przebudowy drogi gminnej 

w Galominie,
Termomodernizacja budynku 

SUW w Cieszkowie Kolonii cz. 2,
Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Mystkowie cz. 2
Remont drogi powiatowej w Ciesz-

kowie Nowym,
Projekt przebudowy drogi powia-

towej Drobin – Gralewo – Mystkowo 

– zrealizowano wspólnie z Powiatem 
Płońskim,

Projekt przebudowy drogi gminnej 
Sokolniki Stare – Arcelin,

Zakup pomp do przepompowni 
ścieków,

Zakup pieca do budynku komu-
nalnego w Śródborzu,

Zakup kosiarki samojezdnej,
Zakup działki pod targowisko 

gminne,
Lampy solarne w Kruszewiu i Ja-

rocinie

2018

Nowoczesna Edukacja w Gminie 
Baboszewo,

Przebudowa drogi powiatowej Ba-
boszewo – Kucice – inwestycja zreali-
zowana razem z Powiatem Płońskim,

Przebudowa drogi powiatowej 
Wierzbica Pańska Arcelin (przez Zby-
szyno, Korzybie, Kruszewie) –inwe-
stycja zrealizowana razem z Powiatem 
Płońskim,

Przebudowa drogi gminnej w Ga-
lominie,

Budowa targowiska gminnego w 
Baboszewie,

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w 
Baboszewie cz. 1,

Modernizacja oświetlenia na Hali 
Sportowo – Widowiskowej w Babo-
szewie,

Budowa budynku socjalnego w 
Cywinach Dyngunach,

Koncepcja budowy Gminnego 
Ośrodka Kultury wraz z kosztorysem,

Remont bramy ciesielskiej w 
Dziektarzewie,

Budowa bądź rozbudowa placy 
zabaw w Cieszkowie Starym, Pieńkach 
Rzewińskich, Woli Folwark i Goszczy-
cach Średnich,

Budowa oświetlenia LEDowego w 
Sokolnikach Nowych,

Demontaż i utylizacja eternitu – 
56 posesji,

Termomodernizacja budynku ko-
munalnego w Niedarzynie,

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nie-
darzynie cz. 1,

Wyposażenie jednostek OSP z te-
renu gminy,

Projekt przebudowy mostu w Cy-
winach Wojskich,

Lampy solarne w Jarocinie i Paw-
łowie,

Modernizacja placu zabaw przy 
Przedszkolu w Baboszewie,

Pozyskano dofinansowanieze środ-
ków zewnętrznych w kwocie ponad 4,5 
mln zł (środki unijne i krajowe: rządo-
we, samorządowe,  z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, z Banku Gospodar-
stwa Krajowego).

Zrealizowano więcej niż zaplanowano

Przewodnik po inwestycjach w Gminie 
Baboszewo w latach 2015 - 2018
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Raciąż musi narabiać wieloletnie zale-
głości. Ważne by nadążał za rozwijają-
cym się otoczeniem i wprowadzanymi w 
samorządach unowocześnieniami. Dzię-
ki projektowi e-urząd wchodzimy w koń-
cu w XXI wiek. Zyskają na tym wszyscy. 

W ramach projektu pn. „Platfor-
ma e-urząd w Raciążu” otrzymaliśmy 
dofinansowanie w kwocie ponad 800 
tys. zł. Łączna kwota na realizację pro-
jektu to blisko milion złotych. Część 
wydatków już ponieśliśmy. Ze środków 
tych finansujemy system e-urząd oraz 
informatyzację urzędu wraz z zakupem 
serwerów, komputerów i utworzeniem 
sieci. Wszystko po to, by ułatwić życie 
mieszkańcom, którzy bez wychodzenia 
z domu będą mogli załatwić sprawy w 
Urzędzie Miejskim w Raciążu oraz jed-
nostkach podległych. 

Korzyści dla mieszkańców 
Każdy mieszkaniec naszego mia-

steczka będzie mógł załatwić przez in-
ternet sprawy, które musiał dotychczas 
załatwiać bezpośrednio w urzędzie. Po 
wprowadzonych udogodnieniach bę-

dziemy mogli złożyć wniosek o dowód 
czy zapłacić za wodę lub podatek bez po-
trzeby pojawiania się w urzędzie. Dzięki 
uzyskanej dotacji usprawnimy działanie 
urzędu w zakresie informatycznym. 
Efektem wprowadzanych zmian będzie 
możliwość załatwiania spraw związa-
nych z zameldowaniem, z Urzędem Sta-

nu Cywilnego czy z uzyskaniem dowodu 
tożsamości. Ponadto przez internet uda 
nam się rozwiązać sprawy związane z po-
datkiem lokalnym, uzyskać zezwolenia, 
czy zarejestrować działalność gospodar-
czą. Co więcej będziemy mogli zająć 
się sprawami dotyczącymi odpadów 
komunalnych czy świadczenia usług 
społecznych. Korzyści dla mieszkańców 
jest wiele. każdy interesant będzie miał 
możliwość m.in. pobrania i przesyłania 
stosownych dokumentów czy zadania 
pytań pracownikom raciąskiego urzę-
du. Mieszkańcy Raciąża z ułatwień będą 

mogli skorzystać już w niedalekiej przy-
szłości. 

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

Celem projektu jest zapewnienie miesz-
kańcom Gminy Miasto Raciąż dostę-
pu do korzystania z usług publicznych 
drogą elektroniczną z wykorzystaniem 
bezpiecznego profilu zaufanego poprzez 
zastosowanie nowoczesnych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. Po 
zmianach z urzędem połączymy się bez 
wychodzenia z domu, przez internet. 

Platforma e-urząd składa się ze zbioru 
uporządkowanych tematycznie fomula-
rzy elektronicznych. Są one odpowied-
nikami druków papierowych. Złożone 
przez internet wnioski rozpatrywane są 
przez pracowników urzędu, którzy tą 
samą elektroniczną drogą przesyłają od-
powiedź. Platforma usprawni zarządza-
nie urzędem i jednostkami podległymi.

Podjęte działania
W ramach realizacji projektu pod-

jęto już działania mające na celu przy-
gotowanie do wdrożenia nowego syste-
mu. Wyremontowano i przygotowano 
do działania serwerownię. Prowadzone 
były prace polegające na wykonaniu 
sieci dedykowanego zasilania oraz 
budowie sieci komputerowej wraz z 
testami i pomiarami. W jednostkach 
miejskich pojawił się sprzęt kompu-
terowym z ujednoliconym oprogra-
mowaniem. Pracownicy wszystkich 
jednostek korzystających z platformy 
przeszli szkolenia przygotowujące do 
wprowadzenia i korzystania z niniejszej 
platformy. Przewidywany termin roz-
poczęcia e – usług to 1 stycznia 2019r. 
Zatem drodzy mieszkańcy już wkrótce 
wiele urzędowych spraw będziecie mo-
gli załatwić bez wychodzenia z domu. 

UM RACIĄŻ

Gmina Miasto Raciąż pozyskała dofi-
nasowanie w wysokości 2,25 mln w 
ramach programu dotyczącego dzie-
dzictwa kulturowego. Projekt był two-
rzony przez wielu partnerów tak, aby 
odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom 
mieszkańców. Realizacja projektu jest 
zakończeniem procesu zmian w kultu-
rze rozpoczętego w 2014 roku. Nowej 
jakości infrastruktura oraz oferta kul-
turalna zostanie udostępniona miesz-
kańcom już w 2019 roku. 

Realizacja projektu zakończy 
modernizację Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu 
rozpoczętą w 2014 roku. Pierwszy 
etap prac współfinansowany był w 
ramach projektu z PROW, obejmo-
wał m.in. wymianę poszycia dachu, 
instalacji oraz remont wnętrza siedzi-
by. Ostatnim etapem jest komplek-
sowa termomodernizacja, instalacja 
wentylacji mechanicznej, instalacja 
systemów racjonalizujących zużycie 
energii – zostaną zamontowane pa-
nele fotowoltaiczne wykorzystujące 
energię słoneczną do produkcji ener-
gii elektrycznej. 

Biblioteka na miarę XXI wieku 
W ramach projektu przewidzia-

no stworzenie i przystosowanie nowej 
przestrzeni dla Biblioteki Miejskiej 
wraz z jej wyposażeniem. W budynku 
po dawnej poczcie (przy ul. Kilińskie-
go 21) planowana jest modernizacja i 
generalny remont. Prace będą obejmo-
wały m.in. wymiana poszycia dachu, 
kompleksowa termomodernizacja ca-
łego budynku, remont instalacji we-
wnętrznych, prace adaptacyjne i wy-

kończeniowego oraz instalację systemu 
racjonalizującego zużycie energii ciepl-
nej i elektrycznej. 

Nowe pracownie 
W modernizowanych budynkach 

powstaną nowe specjalistyczne pracow-
nie. Powstanie studio nagrań oraz radio 
internetowe. Obie propozycje są rozwi-
nięciem możliwości istniejącej sali prób. 
Kolejnym elementem projektu jest Pra-
cownia Dokumentacji Dziejów Miasta 
Raciąża. Pracownia będzie funkcjono-
wała w ramach biblioteki. Główną jej 
funkcją będzie gromadzenie, zabezpie-
czanie oraz udostępnianie dokumentów 
oraz zdjęć dotyczących historii miasta i 
okolic oraz mieszkańców. Dodatkowo 
powstaną pracownie dziennikarsko - fo-
tograficzna, rękodzielnicza oraz pracow-
nia ceramiczna. Specjalistyczny sprzęt 
Poza wspomnianą poprawą warunków 

architektonicznych, zakupione zostanie 
specjalistyczne wyposażenie ułatwiające 
korzystanie z zasobów biblioteki oso-
bom starszym oraz z dysfunkcją słuchu 
lub wzroku: lupy elektroniczne, urzą-
dzenia lektorskie, systemy powiększa-
jąco – udźwiękawiające, mapy Brajlow-
skie, specjalistyczne oprogramowanie i 
klawiatury. Powstanie także odpowied-
nio przystosowana strona internetowa 
Biblioteki oraz Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta Raciąż i okolic. 

Kultura na świeżym powietrzu 
Zagospodarowane zostaną także 

place przy obu budynkach. Przy sie-
dzibie MCKSiR utworzony zostanie 
– muzyczny plac zabaw. Planowane 
prace to wymiana nawierzchni, ogro-
dzenia, nowe nasadzania zieleni, insta-
lacja zewnętrznych instrumentów oraz 
dodatkowe wyposażenie placu. Nowa 

przestrzeń będzie także wykorzystywa-
na do organizacji zajęć plenerowych, 
o charakterze kulturalno-edukacyj-
nym oraz do organizacji koncertów i 
innych wydarzeń o charakterze kul-
turalnym (m.in. wystaw, warsztatów, 
przeglądów, konkursów). Plac przy 
budynku dawnej poczty zostanie za-
adaptowany na plenerową czytelnię 
przybiblioteczną oraz wyposażany 

w gabloty umożliwiające organiza-
cję wystaw plenerowych. Planowane 
prace do przeprowadzenia to m.in 
nasadzenia zieleni, wymiana ogro-
dzenia, instalacja ławek oraz innego 
wyposażenia. Mamy nadzieję, że pra-
ce przebiegną sprawnie i już wkrótce 
będziemy mogli korzystać z oferty kul-
turalnej w nowych warunkach.

UM RACIĄŻ

Prace nad wdrożeniem platformy e-urząd postępują

Do urzędu przez internet!

Już wkrótce rozpoczniemy działania dotyczące projektu na dziedzictwo kulturalne

Kultura bliżej nas!
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Msza święta i obrzęd dożynkowy

23 września br. odbyły się III 
Gminno-Parafialne Dożynki w Ba-
boszewie. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w kościele parafial-
nym w Baboszewie, którą odprawił 
ks. kanonik Stanisław Gutowski. Po 
uroczystej mszy orszak z wieńcami 
dożynkowymi i koszami z darami 
przemaszerował prowadzony przez 
orkiestrę dętą z Sochocina na babo-
szewskie Błonie. Czas oczekiwania 
na tradycyjny obrzęd dzielenia się 

chlebem umiliła uczestnikom uro-
czystości  Orkiestra Dęta działająca 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sochocinie. Gospodarze powitali 
uczestników uroczystości, po czym  
wspólnie odśpiewano Rotę.  

W Polsce od stuleci kult chleba 
i szacunek dla niego był na pierw-
szym miejscu , po szacunku należnym 
Bogu i rodzicom. Chleb nazywano – 
świętym chlebem a ziemię – ziemią 

rodzicielką. Chleb był gwarantem 
przeżycia i dlatego był szczególnie 
ceniony oraz szanowany w trudnych 

chwilach wojen, klęsk żywiołowych i 
nieurodzajów. Chleb z tegorocznych 
plonów na ręce gospodarzy przeka-
zali starostowie dożynek : Pani Anna 
Długoszewska i Pan Przemysław Dłu-
goszewski.

„ Z wielką pokorą przyjmuję ten 
chleb, symbol Waszej ciężkiej pracy, 
symbol niezwykle ważny w naszej 
polskiej tradycji. To właśnie chlebem 
łamiemy się na znak pokoju i przyjaź-
ni. Obiecuję dzielić ten chleb mądrze 
i sprawiedliwie, aby nikomu w gmi-
nie Baboszewo go nie zabrakło” – po-
wiedział wójt Sobecki. 

Następnie Gospodarze, Staro-
ścina i Starosta dożynek podzielili 
chleb i poczęstowali zebranych gości. 
Starosta, Starościna oraz Gospodarze 
dożynek z dziewczętami i chłopcami 
z zespołu Wisła tradycyjnie obtańco-
wali dożynkowy wieniec. 

Wręczenie odznaczeń Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz wyróżnień Wójta 
Gminy 

Po obrzędzie dożynkowym rozpo-
częły się uroczystości oficjalne: wystą-

pienia okolicznościowe oraz wręcze-
nie odznaczeń państwowych. Wójt 
Tomasz Sobecki wręczył odznaczenia 
przyznane przez Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnic-
twa” oraz wyróżnienia Wójta Gminy 
Baboszewo za zasługi dla rolnictwa.

Decyzją Ministra Rolnictwa od-
znaką honorową „Zasłużony dla rol-
nictwa” zostali odznaczeni: Pan An-
drzej Przetacki, Pan Andrzej Felczak, 
Pan Aleksander Jacek Piotrowski, Pan 
Tadeusz Józef Cichocki, Pan Edward 
Jerzy Nowakowski.

III Dożynki Gminno Parafialne w Baboszewie

Polska Niepodległa w kulturze 
wsi i regionu – Dożynki 2018



11Baboszewo – aktualności

Wójt Gminy Baboszewo Pan To-
masz Sobecki wyróżnił odznaczeniem 
za zasługi dla rolnictwa Pana Grzego-
rza Pawlaka, Pana Franciszka Jerzego 
Bańkowskiego, Pana Piotra Barciń-
skiego, Pana Adama Andrzeja Jaku-
bowskiego, Pana Józefa Leśniewskie-
go, Pana Andrzeja Lipińskiego, Pana 
Jarosława Dobrzyńskiego, Pana Stani-
sława Nowakowskiego, Pana Jerzego 
Cichewicza, Pana Andrzeja Przetac-
kiego, Pana Andrzeja Felczaka, Pana 
Aleksandra Jacka Piotrowskiego, 
Pana Tadeusza Józefa Cichockiego,

Pana Edwarda Jerzego Nowakow-
skiego.

Tańce i śpiewy w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca "Wisła"

Po uroczystościach oficjalnych, 
licznie zgromadzona publiczność 
mogła podziwiać tańce i śpiewu  Ze-
społu Pieśni i Tańca "Wisła" Płockie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki. Zespół 
powstał jesienią 1995 roku, prezentu-
je opracowany folklor polski, folklor 
narodów wchodzących w skład II Rze-
czypospolitej, polskie tańce narodowe. 

Koncert rozpocznie polonez i mazur 
z epoki „Księstwa Warszawskiego”. 
Poloneza i mazura zespół zatańczył 
w kostiumach z epoki Księstwa War-
szawskiego, Panie w charakterystycz-
nych dla tego okresu sukniach, Pano-
wie w mundurach oficerskich gwardii 
przybocznej Księcia Józefa Poniatow-
skiego. Potem był jeszcze „Walczyk 
płocki” w wykonaniu Gabrieli Grza-

nowskiej oraz tańce i śpiewy górali 
żywieckich, a także pieśni i tańce z 
folklorem z pogranicza polsko-ukra-
ińsko-słowacko-węgierskiego.

Występy uczniów miejscowych szkół i 
przedszkola

Po koncercie Wisły można było 
podziwiać talenty uczniów miejsco-
wych szkół i przedszkola. Jako pierwsi 
zaprezentowali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Mystkowie w pro-
gramie artystycznym pod tytułem 
„Polskie klimaty”. Na scenie wystąpili 
uczniowie oddziału przedszkolne-
go, „zerówki” i kl. I pod opieką Pań: 
Agnieszki Osowieckiej, Izabelli Cza-
plickiej i Zofii Sędzickiej.

Następnie z programem „Przed-
szkolaki dla Niepodległej zaprezen-
towały się "Starszaki" z Przedszkola w 

Baboszewie pod opieką Pani Moniki 
Kupniewskiej.  

Chór Szkoły Podstawowej w 
Baboszewie pod batutą Pani Joan-
ny Giszczak zaprezentował program 
artystyczny „Myślimy o Polsce”. Na 
scenie wystąpili uczniowie klasy IIa, 
IIIb, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, Vc, Via, 
VIb, VIIa, VIIb. 

Uczennica klasy IV Szkoły Pod-
stawowej w Sarbiewie Patrycja Szy-
mańczyk zaprezentowała utwór pod 
tytułem „Dziewczyna z granatem”. 
Do występu Patrycja przygotowywała 
się pod opieką Pani Agnieszki Szy-
mańczyk. 

Zespół „Wesołe Nutki” zaprezen-
tował utwory: Fale Dunaju; Życzenie; 

Walc od nocy do nocy i Piosenkę o 
Baboszewie. Akompaniowała Pani 
Anna Ładna. 

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”

Po występach uczniów na scenie 
zaprezentował się Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Sanniki”. Regionalny 
Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki” ist-
nieje od 1953 r. Ma swoje korzenie 
w regionie nazywanym sannickim 
lub gąbińsko – sannickim. Zespół 
doskonale promuje swoją gminę, ale 
też całe Mazowsze. Przez lata dał setki 
występów w dużych i małych mia-
stach oraz we wsiach, po całej Polsce. 
Zespół występował wielokrotnie rów-
nież za granicami kraju. Zespół jest 
laureatem odznaki „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”, przyznawanej przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego otrzymał również Medal Pro 
Masovia przyznany przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika.

Przepiękne stoły dożynkowe

Uczestnicy dożynkowych uroczy-
stości korzystali z suto zastawionych 
stołów dożynkowych, które przygoto-
wali mieszkańcy poszczególnych so-
łectw. Rozstrzygnięto też Konkurs na 
najładniejszy stół dożynkowy. Komi-
sja w składzie: Elżbieta Burzykowska, 
Danuta Lipińska, Iwona Witulska, 
Paulina Dobrzyńska i Radosław Bal-
cerzak przyznała I miejsce Zbyszynu, 
II miejsce Woli Dłużniewskiej, a III 
miejsce Baboszewu. Uczestnicy kon-

kursu otrzymali atrakcyjne nagrody: 
za I miejsce - 1000 zł, za II miejsce 
700 zł i za III miejsce 500 zł. 

Spartakiada Sołectw

Tradycyjnie, w odpowiedzi na 
zainteresowanie mieszkańców gminy, 
odbyła się też  Spartakiada Sołectw. 
Do konkursu zgłosiły się trzy sołec-

twa:  Baboszewo ,  Dłużniewo i  Jaro-
cin. Uczestnikami Konkursu zgodnie 
z regulaminem  musieli być miesz-
kańcy jednego sołectwa, 5-osobowe 
drużyny, składające się minimum z 2 
uczestników do 16 rż. oraz 3 uczestni-

ków powyżej 16 rż., w tym minimum 
jednej kobiety.  Uczestnicy zmierzyli 
się w pięciu konkurencjach: sztafe-
cie z jajem, wykopkach, ogłoszeniu 
sołeckim, wbijaniu gwoździ oraz w 
wodociągu. Zwycięzcą Konkursu zo-
stała drużyna z Baboszewa, która po 
zakończeniu wszystkich konkurencji 
uzyskała największą liczbę punktów. 
II miejsce i nagrodę 700 zł zdobyło 
Dłużniewo, a III miejsce z nagrodą 
500 zł Jarocin. 

Koncert Zespołu Woow i BAYERA

Organizatorzy zadbali również 
o miłośników muzyki. Publiczność 
rozgrzewał najpierw zespół Woow 
a potem zespół BAYERA. Radek 
– wokalista zespołu debiutował w 
2014 roku ze swoim autorskim 
materiałem. Niesamowity kontakt 
z publiką, świetny głos, miłość do 
muzyki i „zakochane” fanki to ideal-
ne połączenie które wyróżnia zespół 
BAYERA.

Zespół na baboszewskiej scenie 
zaprezentował największe hity: „Ta 
szalona dziewczyna”, „Tylko taka jak 
ty”, „Bez Ciebie nie mogę żyć”. 

Strefa Aktywnego Dziecka, wesołe 
miasteczko i wiele innych atrakcji

Nie zabrakło atrakcji dla najmłod-
szych. Wszystkie dzieci małe i duże 
mogły korzystać ze strefy Aktywnego 
Dziecka. Tam czekały na nich zjeż-
dżalnie, dmuchańce, mini łódki. Plac 
zabaw dla dzieci był udostępniony 
bezpłatnie. Uczestników, spragnionych 
mocnych wrażeń organizatorzy zapro-
sili do skorzystania z oferty Wesołego 
Miasteczka

Powodzeniem oglądających cie-
szyły się kolorowe stoły dożynkowe 
przygotowane przez sołectwa gminy 
Baboszewo. Na stoisku Akademii 
Dobra działającej przy Szkole Pod-
stawowej w Baboszewie można było 
skosztować pysznej grochówki.

Uczestnicy dożynek z zaintereso-
waniem odwiedzali również stoiska 
promocyjne a także stoisko Muzeum 
Historii Ziemi Ciechanowskiej.

BEATA WIECHOWSKA
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Sieć kanalizacji była w mieście Raciąż 
sprawą priorytetowa. Jej fatalny stan, 
a rzec można właściwie jej brak był 
sporym kłopotem dla miasta, a przede 
wszystkim mieszkańców. Nadrobić 
trzeba było sporo, ale w końcu się uda-
ło. A najnowsze prognozy są jeszcze 
lepsze.

 Gmina Miasto Raciąż pozyskała 
dofinansowanie na budowę kanalizacji 
sanitarnej, rozbudowę miejskiej oczysz-
czalni ścieków i modernizację hydro-
forni w Witkowie. Wykonanie zadania 
sprawi, że gmina uniknie kar unijnych. 
Po zakończeniu realizacji projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno 
– kanalizacyjnej w Gminie Miasto Ra-
ciąż” w końcu będzie tak jak być po-
winno już dawno. Jednym z obowiąz-
ków jakie Unia Europejska nakłada na 
polskie gminy jest doprowadzenie sieci 
kanalizacyjnych do wszystkich gospo-
darstw w jej obrębie; konsekwencją 
jaka spotka gminy nieskanalizowane 
do końca roku 2018 są wielomiliono-

we kary naliczane każdego dnia za brak 
wymaganej sieci.

Korzyści dla wszystkich mieszkańców 
Korzyści dla mieszkańców związa-

ne z realizacją modernizacji są znaczące. 
W krótkim okresie czasu jest to możli-
wość dokonania nowych przyłączeń do 
sieci kanalizacyjnej oraz poprawa i pod-
niesienie jakości obsługi wodnokanali-
zacyjnej. W dłuższej zaś perspektywie 
czasu to przede wszystkim stabilizacja 
cen wody i ścieków, co będzie efektem 
modernizacji technologicznej oraz po-
prawy funkcjonowania całości sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej. 

Spore zmiany dla miasta 
Modernizacja oczyszczalni miej-

skiej i budowa kanalizacji to jedne z 
najważniejszych zadań, z jakimi mie-
rzy się już od dawna samorząd miasta. 
Raciąż jako jedno z nielicznych miast 
nie posiadało kanalizacji sanitarnej na 
głównych ulicach miasta, nawet cen-

trum miasta nie było skanalizowane. 
Realizacja projektu pn. „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej w 
Raciążu” zakłada poprawę warunków 
społecznych, gospodarczych oraz przy-
rodniczych Raciąża. Celem projektu 
jest poprawa systemu zaopatrzenia w 
wodę, zwiększenie stopnia skanalizo-
wania terenu, zwiększenie przepusto-
wości oczyszczalni ścieków zapewnia-
jące możliwość oczyszczania ścieków 
z całego miasta oraz dostosowanie do 
obowiązujących wymagań w zakresie 
ochrony środowiska. Projekt zakłada 
przede wszystkim rozbudowę i mo-
dernizację oczyszczalni. Powstaje drugi 
bioblok wraz z nową bazą. Planowane 
jest osiągniecie mocy przerobowych 
do 6000 użytkowników oraz prze-
pustowości 608 m³ na dobę. W zakres 
inwestycji wchodzi budowa kanaliza-
cji sanitarnej dla części Miasta Raciąż 
oraz utworzenie nowych włączeń do 
sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzony 
zostanie audyt, który wskaże, jakie 
ulice nie są jeszcze w pełni skanalizo-
wane. Prace realizowane są na ulicach: 
Zawoda, Rzeźniana, Wolności, Płocka, 
11 listopada, Łąkowa, Dworcowa, Za-
kolejowa, Sportowa oraz Warszawska. 
W ramach realizacji projektu wyre-
montowano stację uzdatniania wody w 
Witkowie na zewnątrz i wewnątrz bu-
dynku, ponadto dokonano renowacji 
2 zbiorników naziemnych wody pitnej 
oraz renowacji studni głębinowych.

 Konieczne rozwiązanie
Choć większa część realizowanego 

projektu jest niewidoczna dla miesz-
kańców to jednak była ona niezbęd-
na. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali 
się do burmistrza o zrobienie na tych 
ulicach kanalizacji. Także mieszkańcy 
z innych ulic zgłaszali wynikające z 
braku kanalizacji problemy. Wspo-
minali o stałym smrodzie oraz o tym, 
iż ścieki wylewają się do burzówki. 
Prosili o znalezienie jakiegoś rozwią-
zania dla problemów związanych z 
kanalizacją. Brak właściwie działającej 
oczyszczalni oraz braki w kanalizacji 
są do tej pory dużym utrudnieniem 
dla mieszkańców naszego miasta. 

Ponadto nasze miasto funkcjonując 
w taki sposób działało niezgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska. Zgodnie z „Krajowym 
Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych”. Co więcej to właśnie 
miasto ponosiło koszty opłat za ko-
rzystanie ze środowiska nakładane na 
Raciąż przez Urząd Marszałkowski. 
Jest to konsekwencja niewłaściwego 
sposobu oczyszczania i odprowa-
dzania ścieków. Jeśli nie wykonamy 
przyjętych założeń, to na Raciąż zo-
staną nałożone wysokie kary za ich 
niezrealizowanie. Inwestycja na którą 
burmistrz wywalczył dofinansowanie 
zakłada realizację zadań zgodnych z 
dyrektywą unijną w sprawie oczysz-
czania ścieków komunalnych.

Realizacja projektu przyniesie ko-
rzyści dla miasta, ale przede wszystkim 
dla jego mieszkańców. Zaś wydłużony 
termin realizacji zadania (o czym więcej 
w artykule pn. „Będą nowe przyłącze-
nia do kanalizacji już wkrótce – przyp. 
red.) pozwolą na dokonywanie kolej-
nych przyłączeń do sieci dla wszystkich 
chętnych mieszkańców.

UM RACIĄŻ 

Raciąż – kultura

Wydłużono termin realizacji projektu na kanalizację

Będą nowe przyłącza do 
kanalizacji już wkrótce!

Burmistrz Miasta Raciąża podpisał umowę na przedłużenie termin realizacji 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż”. Umowa została wydłużona o rok, co oznacza, że termin zakoń-
czenia realizacji projektu przeniesiony został na trzeci kwartał przyszłego roku. 
Otwiera to przed miastem nowe możliwości. Dzięki takiemu obrotowi sprawy bę-
dziemy mogli przygotować się do realizacji nowych podłączeń do sieci kanalizacji 
już w przyszłym roku. Są to dobre wiadomości przede wszystkim dla wszystkich 
mieszkańców, którzy chcieliby podłączyć się do sieci kanalizacji a nie obejmował 
ich zakres aktualnie prowadzonego projektu. Zapraszamy wszystkich chętnych 
mieszkańców, których zakres obecnego projektu nie objął, do zgłaszania woli przy-
łączania się do sieci kanalizacji do Urzędu Miejskiego w Raciążu. 

Gmina Miasto Raciąż podejmie również działania mające na celu zwiększenie 
kwoty dofinansowania na realizowane działania w związku z planowanym zwięk-
szeniem jego zakresu. 

UM RACIĄŻ

Gospodarka wodno – kanalizacyjna na wyższym poziomie

Kanalizacja ważna sprawa
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W sierpniu podpisana została z Wy-
konawcą umowa na realizację pro-
jektu pn. „Termomodernizacja oraz 
poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej 
w Gminie Miasto Raciąż”. Praca wre 
– działania mające na celu realizację 
projektu prowadzone są już na dwóch 
budynkach miejskich: Miejskim Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wartość realizowanego projektu 
wynosi ponad 8,8 miliona złotych a 
dofinansowanie stanowi kwotę w wy-
sokości ponad 5,3 miliona złotych. Termomoder-
nizacja oraz poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż to kolejna inwestycja miejska na 
wielką skalę. Dofinansowanie na termomoder-
nizację budynków miejskich zakłada prowadze-
nie prac aż na  siedmiu budynkach miejskich, tj. 
Urzędzie Miejskim, Miejskim Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im Ryszarda Kaczorowskiego, 
Bibliotece Miejskiej i Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Przedszkolu Miejskim, Szkole Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego, Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Hali Sportowej.

Duży zakres prac
Zakres działań jest ogromny. Na szczęście 

udało nam się wydłużyć czas realizacji projektu do 
końca września przyszłego roku. Projekt zakłada 
termomodernizację oraz poprawę efektywności 
energetycznej budynków. Prace będą polegały 

m.in. na wymianie okien i drzwi zewnętrznych. 
Ponadto budynki zostaną kompleksowo ocieplo-
ne, docieplone zostaną także stropy i dachy. Co 
więcej, ocieplone zostaną podłogi poprzez docie-
plenie fundamentów. Wymienione zostaną oprawy 
świetlne i źródła światła na ledowe. Przebudowane 
zostaną systemy grzewcze, wymienione instalacje 
centralnego ogrzewania. Zastosowana zostanie in-
stalacja automatyki pogodowej oraz systemy racjo-
nalizujące zużycie energii. Zamontowane zostaną 
panele fotowoltaiczne (przyp. red. – mają one za 
zadanie przetwarzać energię słoneczną na prąd). 

Korzystna zmiana 
Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu 

siedmiu obiektów użytku publicznego w mieście, 
które z jednej strony świadczą niezwykle istotne 
usługi dla lokalnej społeczności, a z drugiej wy-
magały pilnej i kompleksowej modernizacji ze 
względu na ich szczególnie niekorzystne oddziały-

wanie na środowisko gminy, a także z uwagi na 
wysokie koszty ich eksploatacji. Realizacja pro-
jektu w sposób bezpośredni przełoży się na po-
prawę środowiska poprzez redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię oraz zdolność do wytwarzania czystej 
energii z Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki 
realizacji projektu generowane będą – związane 
ze znacznym zmniejszeniem zużywania energii 
elektrycznej i energii cieplnej – kilkudziesięcioty-
sięczne oszczędności w skali roku na wszystkich 
budynkach. Ponadto widoczny będzie także efekt 
wizualny. Efekty prac możemy już zobaczyć na 
budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu

 Kompleksowość działań 
Projekt narzuca Gminie Miasto Raciąż kom-

pleksowość rozwiązań. Zatem wszelkie wymiany, 
docieplenia i ocieplenia dotyczą wszystkich sied-
miu budynków. Na etapie składania projektu za-
stanawiano się nad zamieszczaniem w nim Hali 
Sportowej, jednak zdecydowano się zawrzeć także 
i ją. Koszt remontu jest niski, zatem opłaca się od-
nowić halę by służyła ona mieszkańcom naszego 
miasta jeszcze przez kilka lat. Miasto bez dodatko-
wych środków nie byłoby w stanie wyremontować 
hali w tak krótkim czasie. Odwiedzający MCKSiR 
na pewno będą zadowoleni z zainstalowania wen-
tylacji mechanicznej z rekuperacją. Sprawi to że 
w lato w zdecydowanie bardziej komfortowych 
warunkach spędzimy czas w Sali Widowiskowej, 
kawiarni czy kinie. Ponadto na realizacji projektu 
skorzystają także dzieci uczęszczające do Miejskie-

go Zespołu Szkół czy Przedszkola Miejskiego. Do-
cieplenie budynków i wymiana okien sprawi, że 
nasze pociechy będą miały zdecydowanie cieplej 
zimą. Korzyści będą dla wszystkich. Miasto zaosz-
czędzi na rachunkach a mieszkańcy korzystając z 
budynków. Projekt ma także ogromne znaczenie 
proekologiczne. Zakończenie prac planowane jest 
na lipiec przyszłego roku.  UM RACIĄŻ

Prace w zakresie projektu dotyczącego termomodernizacji wrą

Budynki ocieplane
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Bezpieczni w drodze do szkoły
W ramach zajęć „Bezpieczni w drodze do szkoły” uczniowie klas I-III uczyli się 

właściwego przechodzenia przez jezdnię, stosując pięć zasad: Zatrzymaj się. Spójrz 
w lewo. Spójrz w prawo. Jeszcze raz spójrz w lewo. Jezdnia wolna, więc przechodź. 
Wcześniej dzieci otrzymały od grupy PZU niestraszkowe odblaski, które z pewno-
ścią przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

EWA GOSZCZYCKA
DYREKTOR SP W POLESIU

Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej

Sprzątanie Świata 2018
„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”, pod takim hasłem uczniowie 

naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską jubileuszową akcję Sprzątania Świata 
2018. Uczniowie przypomnieli sobie zasady segregacji, następnie zaopatrzeni w 
worki i rękawiczki sprzątali otoczenie szkoły i plac zabaw. Uczniowie kl. VIII i 
oddziału gimnazjalnego zadbali o czystość w pobliskim Rezerwacie Przyrody w 
Dziektarzewie.

EWA GOSZCZYCKA
DYREKTOR SP W POLESIU

Odkrywanie talentów w Polesiu

Dzień Kropki
14 września w piątek obchodziliśmy "Dzień Kropki". Był to dzień kreatywności i odkrywania swoich talentów. Najmłodsi 

uczniowie z klas I-III obejrzeli film o dziewczynce Vashti, bohaterce książki "Kropka", od której wszystko się zaczęło, a następ-
nie udekorowali swoje sale. Tworzyli "kropkowe" prace plastyczne i wykonywali zadania z kropkami na tablicy interaktywnej, 
zakupionej dzięki środkom z projektu edukacyjnego realizowanego przez Gminę Baboszewo. Uczniowie klasy III i V biorący 
udział w ogólnopolskim programie "Uczymy dzieci programować" zaprogramowali kropkowe trasy dla ozobotów. Dzień był 
pełen pomysłów i dobrej zabawy.

EWA GOSZCZYCKA
DYREKTOR SP W POLESIU
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Po raz czwarty w naszym mieście czy-
taliśmy w ramach ogólnopolskiej akcji 
promującej czytelnictwo „Narodowe 
Czytanie 2018” organizowanej przez 
prezydenta RP. W setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości lek-
turą Narodowego Czytania było „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego. 

12 września od godz. 13.00 w Sali 
widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji im. R. Ka-
czorowskiego w Raciążu wspólnie czy-
taliśmy jedną z najważniejszych powie-
ści w dorobku Stefana Żeromskiego, 
czyli „Przedwiośnie”. Pisarz opisał  w 

niej problemy kraju, który po 100 la-
tach niewoli odzyskał niepodległość. 
Przedstawił sytuację polityczną w Eu-
ropie, zwłaszcza w Rosji, która miała 
wpływ na to, co działo się w Polsce. 
Zaprezentował różne drogi rozwoju 
przyszłego państwa. Wykreował boha-
tera, który musi się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości, sprecyzować, kim jest, 
jakie jest jego miejsce w państwie.

W klimacie lat 20-tych
Dzięki elementom dekoracji i sce-

nografii, która przedstawiała przedział 
pociągu retro mogliśmy się przenieść 

w lata dwudzieste ubiegłego wieku i 
poczuć ducha epoki, w której powstał 
utwór literacki polskiego pisarza. Polo-
nistka Wanda Pieczura krótkim wstę-
pem do powieści rozpoczęła Narodowe 
Czytanie w Raciążu. Lektorami wybra-
nych 35 fragmentów „Przedwiośnia” 
Stefana Żeromskiego byli m.in. przed-
stawiciele władz miejskich i gminnych, 
instytucji publicznych, szkół - Zespołu 

Szkół w Raciążu, Zespołu Szkół Spo-
łecznych STO w Raciążu, nauczyciele z 
Uniecka, Krajkowa, Gralewa, seniorzy 
z NKS. Wytworzony nastrój pozwolił w 
lepszy sposób wczuć się w przedstawia-
ną twórczość. Na zakończenie zostały 
wręczone kwiaty i podziękowania oraz 
słodki poczęstunek.

Wspólna inicjatywa
Całe przedsięwzięcie mogło się od-

być dzięki zaangażowaniu wielu osób. 
Czynny udział w koordynacji i przy-
gotowaniu akcji Narodowego Czytania 
w Raciążu mieli pracownicy Biblioteki 
Publicznej w Raciążu. W przygoto-
waniu przedsięwzięcia dużą pomocą 
służyli członkowie DKK działającego 
przy raciąskiej bibliotece. Oprawę ar-

tystyczną przygotowała Anna Mika z 
MCKSiR. Podziękowania kierujemy 
również dla polonisty z ZS w Raciążu 
Andrzeja Łopaty, który wybrał frag-
menty „Przedwiośnia” oraz przygoto-
wał scenariusz. Pracownicy MCKSiR 
zapewnili pomoc techniczną. 

Celem Narodowego Czytania jest 
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na bogactwo polskiej literatury, 
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsa-
mości. Akcja społeczna zapoczątkowa-
na została w 2012 roku. 

Organizatorem była Biblioteka Pu-
bliczna w Raciążu działająca w struk-
turach Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu.

MARIANNA GÓRALSKA 

Biblioteka Publiczna w Raciążu składa serdecznie podziękowania wszystkim tym, którzy wcielili się 
w rolę lektorów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego podczas Narodowego Czytania w Raciążu. 

W klimacie 20-lecia międzywojennego

Narodowe Czytanie w Raciążu

Wraz z początkiem roku szkolnego 
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Re-
kreacji w Raciążu wznawia  zajęcia skie-
rowane zarówno dla dzieci i młodzieży 
jak i dorosłych.

Plastyka
Zajęcia plastyczne będą organizowa-

ne w dwóch grupach – młodszej, w której 
znajdą się dzieci w wieku od 7 do 10 lat 
oraz starszej, gdzie zostaną zapisane dzieci 
powyżej 11 roku życia. Instruktorem bę-
dzie Marta Ott, a zajęcia będą odbywały 
się w budynku MCKSiR przy ulicy Par-
kowej 14 w Raciążu. 

I gra gitara
MCKSiR ponownie zorganizo-

wało warsztaty gitarowe, skierowane 
dla wszystkich, bez ograniczeń wie-
kowych. Podczas zajęć początkujący 
uczestnicy poznają teorię i podstawy 
gry, zaś bardziej zaawansowani będą 
mogli doskonalić swoje umiejętności 
– w grę wchodzi zarówno gitara aku-
styczna jak i elektryczna. Nauką bę-
dzie zajmować się nauczyciel Zespołu 

Szkół w Raciążu, gitarzysta z 26-letnim 
stażem Andrzej Kowalski. Aby wziąć 
udział w warsztatach trzeba posiadać 
własną gitarę. Zajęcia będą odbywać się 

w Sali Prób w budynku MCKSiR.

Robotyka i inne
We współpracy z Akademią Twór-

czego Rozwoju Bystrzak 
MCKSiR zorganizuje zajęcia 
z robotyki oraz kursy rozwoju 
intelektu dla dzieci. Roboty-
ka wystartuje 2 października 
o 17:00 zajęciami z młodszą 
grupą (6-8 lat), a 4 paździer-
nika o 17:00 odbędą się za-
jęcia dla starszej grupy (9-10 

lat). Miejscem warsztatów 
będzie budynek MCKSiR. 

6 października w bu-
dynku Biblioteki Publicznej 
w Raciążu odbędą się warsz-
taty pod tytułem „Myśl, czytaj, pa-
miętaj – kursy rozwoju intelektu dla 
dzieci”. O 15:00 rozpoczną się zajęcia 
dla I grupy (6 lat), o 16:10 dla II gru-
py (7-8 lat), a o 17:20 dla III grupy 
(9-11 lat). 

Boks
Od października wystartują tre-

ningi bokserskie. Podobnie jak w 
zeszłym roku instruktorem będzie 
pięściarz wagi ciężkiej – Marcin Brze-
ski. Zajęcia będą odbywać się na Hali 
Sportowej przy ZS w Raciążu we 
wtorki i czwartki. Od 18:00 trenować 
będą dzieci, a od 19:00 mężczyźni. 
Zorganizowane będą również treningi 
Cross Boksu dla kobiet – nastawione 

głównie na poprawę wytrzymałości, 
zwinności i szybkości. Będą rozpoczy-
nać się o 20:00. 

Fitness
Zajęcia z fitnessu połączone z 

tańcem będą obywać się w budynku 
MCKSiR. Fitness to nie tylko dbałość 
o sprawność ciała, ale także troska o 
wszystkie aspekty naszego życia: sposób 
zachowania, nawyki żywieniowe i ak-
tywność w życiu codziennym. Instruk-
torem będzie Milena Jankowska. 

Wszelkie informacje i zapisy na 
poszczególne zajęcia pod numerem te-
lefonu (23) 679 10 78 lub w sekretaria-
cie MCKSiR przy ulicy Parkowej 14 w 
Raciążu.  DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Wracają zajęcia w MCKSiR 
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Blisko 100 osób wzięło udział

RAJD ROWEROWY PO GMINIE 
BABOSZEWO I NIE TYLKO…
1 września blisko 100 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez gminę Baboszewo oraz Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczno-Ekologiczne 
„SET” w Baboszewie.Uczestnicy wystartowali około godz. 11 sprzed budynku Urzędu Gminy. Rowerzyścipokonali 22 km trasę, która biegła przez Sokolniki Stare, Jarocin, 
Szymaki, Smardzewo, Podsmardzewo, Kępę, Sadek i Jesionkę.Organizatorzy zapewnili wszystkim napoje i posiłki regeneracyjne podczas postojów w Szymakach i 
Kępie. Na mecie rajdu w świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich czekał na uczestników poczęstunek, po którym niestrudzeni rowerzyści rozegrali mecz towarzyski. 
Szczególne brawa należą się najmłodszym cyklistom, którzy samodzielnie pokonali całą trasę. Brawo!!!

ANITA GROSZYK
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We wrześniu, raciąscy strażacy święto-
wali obchody 115-lecia istnienia jed-
nostki. W programie uroczystości była 
Msza św. , poświęcenie tablicy na skwe-
rze im. Bronisława Zielińskiego, uroczy-
sty apel oraz przemarsz pododdziałów. 
Nie zabrakło wystąpień, odznaczeń i 
gratulacji.

Uroczyste obchody 115-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu 
rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów 
przy strażnicy OSP, w której wzięło 
udział dziewięć jednostek: OSP Kaczo-
rowy, OSP Koziebrody, OSP Kraszewo 
Gaczułty, OSP Unieck, OSP Sochocin, 
OSP Dobrska Kolonia, OSP Krajko-
wo, OSP Jeżewo Wesel i gospodarze 
uroczystości OSP Raciąż. 

Następnie w kościele parafii św. 
Wojciecha odbyła się msza, po której 
uczestnicy udali się na skwer, gdzie 
uroczyście odsłonięto tablicę im. Bro-
nisława Zielińskiego. Nazwę tablicy 
nadała Rada Miejska w Raciążu w po-
dziękowaniu dla lekarza, który niósł 
bezinteresowną pomoc mieszkańcom 
miasta. Życiorys Bronisława Zielińskie-
go przybliżył burmistrz Mariusz God-
lewski. Na uroczystości pojawił się Jan 
Zieliński - syn Bronisława Zielińskie-
go oraz Edmund Grabowski - pacjent 
Bronisława Zielińskiego sprzed 80 lat.

Nota biograficzna Bronisława Zielińskiego
Bronisław Zieliński był lekarzem. 

Urodził się w 1891 roku w Kownatach 
koło Płońska. Ukończył studia me-
dyczne w Rostowie, gdzie mieściła się 
filia Uniwersytetu Warszawskiego. Dy-
plom uniwersytecki otrzymał z wyróż-

nieniem 30 marca 1918 roku. Począt-
kowo pracował jako lekarz wojskowy 
lecz miejscowości, w których prakty-
kował są nieznane. W 1927 roku kupił 
posiadłość w Raciążu i ożenił się. Miał 
troje dzieci. Pracował w Raciążu oraz 
udzielał nieodpłatnych porad m.in. w 
Uniecku oraz Koziebrodach. Oprócz 
tego, że był lekarzem był również na-
uczycielem higieny i społecznikiem. 
Był także radnym rady miejskiej, pre-
zesem straży pożarnej, pomysłodawcą 
i donatorem Spółdzielni Mleczarskiej 
w Raciążu. W gabinecie przy ulicy 
Kościelnej 12 w Raciążu przy przyjmo-
waniu pacjentów pomagała mu często 
żona Sabina. Był żołnierzem Armii 
Krajowej. W 1942 został aresztowany, 
w więzieniu w Sieradzu także udzielał 
porad lekarskich jako lekarz więzienny. 
Niedługo później został przewieziony 
do niemieckiego obozu Auschwitz, 
gdzie 28 lutego 1943 roku zmarł. W 
pamięci mieszkańców pozostał jako 
dobry lekarz, społecznik, człowiek o 
ogromnej wrażliwości na biedę i krzyw-
dę ludzką. Był wzorowym obywatelem.

Uroczysty apel
Po poświęceniu pamiątkowej tabli-

cy przez ks. proboszcza Wiesława Ko-
sińskiego poczty sztandarowe, orkiestra 
OSP Raciąż, mieszkańcy oraz zgro-
madzeni goście udali się pod miejski 
ratusz, gdzie odbył się uroczysty apel 
z okazji jubileuszu 115-lecia raciąskiej 
jednostki.

Uroczystość rozpoczął prezes OSP 
Raciąż Jarosław Krupiński, który przy-
witał mieszkańców, wszystkich zgro-
madzonych oraz zaproszonych gości. 

Następnie wręczono odznaczenia i 
medale. Nie zabrakło wystąpień zapro-
szonych gości. Odczytane zostały listy 
gratulacyjne z życzeniami i słowami 
uznania za pełnione obowiązki dla ra-
ciąskiej OSP. Uroczystość zakończyła 
się przemarszem pododdziałów spod 
ratusza miejskiego do strażnicy OSP. 

Z okazji jubileuszu 115-lecia OSP 
w Raciążu wydana została w histo-
ria jednostki, opracowana przez Jana 
Chądzyńskiego we współpracy ze stra-
żakami.

MARIANNA GÓRALSKA

ODZNACZENIA OTRZYMALI:
Złoty medal „Za zasługi dla pożar-

nictwa":  Łukasz Gawroński, Dariusz 
Karasiewicz, Radosław Kraszewski, 
Dariusz Płuciennik, Dawid Smoleński, 
Elżbieta Smolińska, Krzysztof Smoliń-
ski, Mariusz Waślicki, Tomasz Waw-
rowski, Krystyna Wawrowska.

Srebrny medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa":  Łukasz Parowski, Ewelina 
Szczepańska, Grzegorz Wawrowski, Pa-
weł Żmijewski.

Brązowy medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa": Marcin Krzemiński, Paweł 
Zdunowski.

Odznaka „Wzorowy Strażak”: Da-
riusz Dobrosielski, Grzegorz Kraszew-
ski, Marcin Cezary Radecki, Ewelina 
Szczepańska, Jan Szczepański.

Odznaczenia za wysługę lat: 
75-lecie - Kazimierz Adamski; 
65-lecie - Ryszard Kowalski; 
60-lecie  - Antoni Bojanowski, Ja-

dwiga Buczkowska, Teresa Kornatow-
ska; 

55-lecie - Marianna Krupińska, Jan 
Lipiński; 

50-lecie  - Stanisław Benkie, Bog-
dan Dziurlikowski, Krzysztof Kop-
czyński, Franciszek Traczyk, Ryszard 
Ziółkowski; 

45-lecie - Danuta Kilijan, Jarosław 
Krupiński, Jan Mączewski, Stanisław 
Mączewski, Kazimierz Miklewski, Ma-
rek Milewski, Andrzej Nowicki, Jan 
Olszewski, Andrzej Otowski, Czesław 
Szpojanowski, Bożena Wawrowska, 
Maria Wszałkowska; 

40-lecie  - Robert Szymborski, To-
masz Wawrowski, Andrzej Wichowski, 
Jadwiga Wiejska; 

35-lecie - Piotr Chrostek, Mariusz 
Cichaczewski, Piotr Dobosz, Mirosław 
Łożewicz, Jan Smoliński; 

30-lecie  - Andrzej Bojanowski, 
Wiesław Gawroński, Krzysztof Graba-
rek, Tomasz Lipiński, Wiktor Sobo-
ciński, Krystyna Wawrowska, Zdzisław 
Zdunowski; 

25-lecie - Dariusz Karasiewicz, Pa-
trycja Mazuchowska, Teresa Ochocka, 
Adam Ochocki, Marek Ochocki, Da-
niel Piotrowski, Elżbieta Smolińska, 
Krzysztof Smoliński, Paweł Świerczyń-
ski, Jarosław Wiejski, Marek Wiejski; 

20-lecie  - Izabela Brandys, Cezary 
Dobrzyński, Sebastian Dobrzyński, 
Łukasz Gawroński, Kamil Kraszewski, 
Radosław Kraszewski, Marcin Krze-
miński, Mirosław Lewandowski, Artur 
Lewiński, Łukasz Parowski, Mirosław 
Parowski, Mariusz Płuciennik, Halina 
Przetakiewicz, Jerzy Saniuk, Dawid 
Smoleński, Mariusz Waślicki, Paweł 
Żmijewski; 

15-lecie  - Ewelina Szczepańska, 
Jan Szczepański, Grzegorz Wawrowski, 
Marek Wróblewski; 

10-lecie  - Dariusz Dobrosielski, 

Patryk Kisiel, Marlena Kopcińska, 
Grzegorz Kraszewski, Paweł Nowicki, 
Krzysztof Siemiątkowski, Katarzyna 
Wawrowska, Piotr Zdunowski;

 5-lecie - Rafał Baranowski, Jakub 
Cieślak, Mateusz Domański, Krystian 
Kisiel, Jakub Kornacki, Andżelika 
Kowalska, Wiktoria Kowalska, Dag-
mara Kownacka, Patrycja Kownacka, 
Krzysztof Lorenc, Oliwia Olszewska, 
Marcin Cezary Radecki, Kamila Sie-
miątkowska.

Dyplomy wyróżnienia od marszał-
ka Adama Struzika:  Kazimierz Adam-
ski, Piotr Dobosz, Dariusz Dobro-
sielski, Dariusz Karasiewicz, Jarosław 
Krupiński, Mariusz Płuciennik, Dawid 
Smoleński, Jan Smoliński, Ewelina 
Szczepańska, Grzegorz Wawrowski.

Dodatkowo jednostka OSP Raciąż, 
z okazji jubileuszu, otrzymała dyplom 
oraz puchar, który w imieniu marszałka 
województwa mazowieckiego Adama 
Struzika, wręczył radny sejmiku Paweł 
Obermeyer.

Obchody 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu

Strażackie święto

„Ochrona wizerunku a 
RODO”.

W poniedziałek, 24 września w siedzibie Biblioteki Pu-
blicznej w Raciążu odbyło się szkolenie 
dla bibliotekarzy z powiatu płońskiego, 
zorganizowane przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w 
Płońsku, pełniącą funkcję biblioteki 
powiatowej. Szkolenie poprowadził 
Dariusz Rekosz. W ramach szkolenia 
warsztatowego pt. : Ochrona wizerun-
ku a RODO” omówione zostały nie 
tylko najważniejsze założenia ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrew-
nych oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych, ale także ich powiązanie z 
kodeksem cywilnym i kodeksem kar-
nym. Pokazane zostały na przykładach 
różnice między istotą umowy o dzieło, 
umowy zlecenia oraz jakie są granice 

stosowania ochrony wizerunku i danych osobowych.
W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z powiatu płoń-

skiego, m.in. z GBP w Czerwińsku nad Wisłą, GBP w Babo-
szewie, GBP w Sochocinie, GBP w Nowym Mieście, MBP w 
Płońsku, GB w Płońsku i BP w Raciążu.  BP RACIĄŻJuż wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na kupno samochodu 

dla OSP

OSP w Raciążu z nowym wozem 
Jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na zakup nowego lek-

kiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Strażacy z Raciąskiej jednostki 
starali się o kupno nowego wozu już od jakiegoś czasu. We wrześniu Burmistrz 
Miasta Raciąża podpisał umowę na dofinansowanie zakupu ze środków zewnętrz-
nych. Udało się pozyskać 70 tys. zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej oraz 69 230,00zł dofinansowania na ten cel z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Ponadto miasto zabezpieczyło na ten cel środki w budżecie mia-
sta w wysokości 70 770,00zł. Mamy nadzieję, że przetarg uda się rozstrzygnąć 
jeszcze do końca miesiąca i już wkrótce druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raciążu będą mogli się cieszyć nowym wozem. 

UM RACIĄŻ
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W czwartek, 20 września ucznio-
wie klas IV -VIII wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji organizowanej przez 
Samorząd Województwa Mazowieckie-
go, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie, Ma-
zowiecką Radę Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego oraz Wojewódzkie Ośrod-
ki Ruchu Drogowego. W związku z 
tym tego dnia do naszej szkoły przy-
byli: Starosta Powiatu Płońskiego p. 
Andrzej Stolpa, przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego 
Województwa Ma-
zowieckiego, p. To-
masz Jagodziński, 
Dyrektor WORD 
w Ciechanowie, p. 
Anna Gwoździk, 
zastępca Komen-
danta Powiatowego 
Policji w Płońsku, 
p. mł. insp. Piotr 
Bartosiak, przed-

stawiciele Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej.

Uczniowie obejrzeli film "Tak chcę 
być bezpieczny". Strażacy uczyli dzieci 
jak udzielać pierwszej pomocy. Można 
było też sprawdzić swoje umiejętności 
na specjalnie przygotowanym torze 
rowerowym. Pracownicy WORD cier-

pliwie przypominali 
uczniom o zasadach 
panujących na dro-
dze. Ustawiono także 
specjalny samochód 
z symulatorem pręd-
kości. Uczniowie 
przez chwilę mogli 
poczuć się jak doro-
śli kierowcy. Każdy 
z uczniów dostał 
specjalny zestaw za-
wierający komplet 
odblasków, dzięki 
którym zwiększy się 
ich bezpieczeństwo 
na drodze. 

  DYREKTOR SZKOŁY 
  ARTUR PIOTROWSKI 

28 września 2018r, w Przedszkolu w 
Baboszewie  zrobiło się bardzo poma-
rańczowo i zielono. Wszystkie dzieci   
przyszły do przedszkola ubrane na po-
marańczowo, żeby świętować „Dzień 
Marchewki”. Było to bardzo wesołe i 
zdrowe święto.

Kształtowanie prozdrowotnych nawyków
 Chcąc wdrażać już od najmłod-

szych lat nasze pociechy do jedzenia 
zdrowych i bogatych w  witaminy wa-
rzyw, Przedszkole postanowiło zorgani-
zować właśnie taki dzień, który będzie 
uczył i wdrażał do prozdrowotnych 
nawyków. Dzieci były zachwycone ob-
chodami, we wszystkich grupach były 
prowadzone pogadanki na temat zdro-
wego odżywiania się i jedzenia warzyw, 
w tym marchwi, zwrócona była uwaga 
na to jak wiele potrzebnych do pra-
widłowego rozwoju witamin ma mar-
chew i inne warzywa.
Marchewkowe prace plastyczne 

 Następnie każda grupa przygoto-
wywała prace plastyczno – techniczne 
związane właśnie z tym warzywem. 
Prace były prześliczne,   rodzice   mogli 
podziwiać najróżniejsze pomysły takie 
jak na przykład:   prawdziwe marchew-
ki przebrane za pacynki, wyklejanki i 
wylepianki marchewkowe.

Marchewkowe smakołyki
 Po ciężkiej pracy, aby wzmocnić 

swój organizm przedszkolne grupy 
chrupały świeże marchewki  oraz piły 
soki marchewkowe. Dzień ten obfito-
wał w radość i uśmiech na twarzach 

przedszkolaków, pewnie te pomarań-
czowe witaminy miały też w tym swój 
udział, a więc drodzy rodzice wskazów-
ka dla nas na przyszłość,   zachęcajmy 
dzieci do jedzenia świeżych warzyw.

JANINA BOGDANA MACIKOWSKA

Zasady zdrowego odżywiania się

Dzień Marchewki w baboszewskim przedszkolu

Szkoła   Podstawowa w Baboszewie w akcji 

"Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" 
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12 paździer-
nika 2018r. w bu-
dynku Miejskiego 
Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji 
w Raciążu odbyła 
się ostatnia w ka-
dencji 2014 - 2018 
XLIII Zwyczajna 
Sesja Rady Miej-
skiej. Podczas obrad 
Burmistrza Miasta 
Mariusz Jerzy God-

lewski przedstawił podsumowanie 
mijającej kadencji. Zostały także wrę-
czone podziękowania dla osób współ-
pracujących z Gminą Miasto Raciąż 
oraz podziękowania dla Radnych oraz 
Burmistrza.

Raciąż – informacje urzędowe

Wybory Samorządowe 2018

Poradnik wyborcy
Szanowni Państwo, już w najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza tura wy-

borów samorządowych. Będziemy mogli wybrać swoich przedstawicieli na: burmi-
strza, radnych miejskich, radnych powiatowych  oraz przedstawicieli do sejmiku 
wojewódzkiego. 

Kiedy mogę głosować?
Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, druga 

- 4 listopada.

Gdzie mogę głosować?
Przywilej głosowania nadawany jest z góry – wyborca nie musi składać wnio-

sku z prośbą o wydanie karty wyborczej. Oddaje głos w tej gminie, w której jest 
zameldowany, a jego nazwisko pojawia się automatycznie na liście wyborczej.

Lokale wyborcze otwarte są od 7:00 do 21:00. Wyborca dostaje 4 karty do 
głosowania: na prezydenta/burmistrza/wójta, na radnych gminy, radnych powiatu 
i radnych sejmiku wojewódzkiego.

Jak wybieramy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta?
Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wybierzemy, stawiając krzyżyk przy 

jednym kandydacie na różowej karcie do głosowania. 

Jak wybieramy radnych gmin?
Radni w gminach do 20 tys. mieszkańców wybierani są w wyborach większo-

ściowych w JOW-ach. Oznacza to, że jedno z 15 miejsc w radzie zajmuje osoba, 
która w swoim okręgu wyborczym zdobyła najwięcej głosów. Głos na radnych 
gminy oddajemy na białej karcie do głosowania. Wybieramy tylko jednego kan-
dydata.

Jak wybieramy radnych powiatów?
Radni powiatowi wyłaniani są tak samo, jak odbywa się to w przypadku rady 

gminy, w której mieszka ponad 20 tys. Kandydaci w tych głosowaniach wypisa-
ni będą na żółtych arkuszach. Wybieramy tylko jednego kandydata na całej tzw. 
płachcie – stawiamy krzyżyk przy jednym nazwisku.

Jak wybieramy sejmiki wojewódzkie?
Kandydat wyłaniany jest według tego samego klucza, co radni gminy, powiatu 

i dzielnic Warszawy. Nazwiska kandydatów znajdą się na karcie niebieskiej. W 
głosowaniu wybieramy tylko jednego przedstawiciela.

(ŹR.INF. WWW.NEWSWEEK.PL)

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam 12 h (w tym łąki, lasy, 

grunty rolne). Grunty położone we wsi 
Krajkowo (gm. Raciąż). tel do kontak-
tu 517-254-415

Ostatnie obrady radnych miejskich w tej kadencji

Radni podziękowali za współpracę

Ulica Nadrzeczna ma już nową nawierzchnię

Drogi – czas start!
Prace nad poprawą stanu nawierzchni na ulicy Nadrzecz-

nej już trwają. W najbliższych dniach zostaną zakończone, a 
mieszkańcy ulicy będą mogli się cieszyć nową nawierzchnią. 
Wykonawcę  na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) na odcinku 
od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km  w Gmi-
nie Miasto Raciąż” udało się wyłonić dopiero w czwartym 
przetargu. Wykonawcą jest firma Molewski Sp. z o.o. z Wło-
cławka. Umowa została podpisana na początku października, 
a kwota realizacji zadania to niespełna 300 tys. zł.

UM RACIĄŻ
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Dla przeciętnego mieszkańca naszej 
gminy Kiełki kojarzą się jedynie z le-
śniczówką. W  powszechnej nieświa-
domości pozostaje fakt istnienia tutaj 
niegdyś pokaźnego dworku z  folwar-
kiem. Obecnie znajduje się tam park 
podworski (zwany „sadem”) wpisany 
do rejestru zabytków.

Ryshistoryczny wsi
Kiełki do lat 70-tych XVIII w. 

należały do parafii Drozdowo. Wieś 
dzierżyli w swych rękach Krasińscy 
(1785-95), Jarczewski (od 1815), Wi-
lamowscy i Święccy (od 1894). 

Charakterystyka dworu
Plan majątku: 1-dwór,         2-budy-

nek gosp.,             3-budynek dla służby 
(ośmiorak),   4-stajnia,       5-stodoła;       
© M. Rozbicka

Przyziemie dworu składało się z 11 

pomieszczeń, z których te reprezenta-
cyjne mieściły się od strony podjazdu, 
kuchenne (oddzielnie skomunikowa-
ne) usytuowano w  bocznej części bu-
dynku, a zaś mieszkalne– w bocznych 
pasmach tylnego ogrodowego traktu. 
Wchodziło się przez ganek wsparty 
na murowanych, proporcjonalnych 
w kształcie kolumnach. Podłogi wyko-
nane były z prosto układanych, malo-
wanych na olejno desek. Natomiast w 
konstrukcji dachu wykorzystano model 
naczółkowy (dwuspadowy ze „ściętymi 
rogami”).

Dworek znajdował się pomiędzy 
sadem a  dziedzińcem. Właściciele 
nie zdecydowali na pełną realizację 
zamówionego projektu założeń ogro-
dowych, ograniczyli ją jedynie do 
podjazdu. Natomiast w tylnej części 
pozostawili sad owocowy, nie urzą-
dzając tam ogrodu ozdobnego (części 
spacerowej).

Los majątku
Do wybuchu II wojny świato-

wej dziedzicem był Antoni Święcki, 
uczestnik kampanii wrześniowej. Pod-
czas okupacji niemieckiej verwalterem 
(administratorem) majątku Kiełki 
i  Rzewin mianowany został Niemiec-
-Mazur Witkowski, który rządcą Kiełk 
ustanowił Czesława Glińskiego. Mają-
tek kiełkowski liczył wówczas 280  ha 
(uszczuplenie wynikało m.in. z wyku-
pu przymusowego 200 ha w ramach 
przedwojennej reformy rolnej), w 
którym całą rodzinę właściciela pozo-
stawiono w starym, zrujnowanym już 
wtedy dworze.

Po wojnie okoliczni mieszkańcy, 
zachęceni wspomnianym złym stanem 
i zapewne też podejściem władzy ludo-
wej do dóbr szlacheckich, traktowali te 
zabudowania jako źródło materiałów 
budowlanych. Grunty zostały rozpar-
celowane wśród ludu, zaś teren ściśle 

otaczający dwór (ok. 3,5 ha) stanowił 
mienie wspólne (gromadzkie). Później 
własność przeszła na gminę. Teren został 
sprzedany prywatnemu inwestorowi,  
który pomimo uzyskania zgody kon-
serwatora, porzucił plany sprowadzenia 
tu w częściach dworu z Rosji. Obecnie 
teren parku figuruje w  serwisach ogło-
szeniowych jako przeznaczony do sprze-
daży (określany jest tam jako zrewitali-
zowany i z podłączonymi mediami). 

Źródła: A. J. Krysiak: Babosze-
wo i okolice; J.L. Żabowski: Płońska 
konspiracja patriotyczna 1939-1956; 
M. Rozbicka: Siedziby średniej i drob-
nej szlachty na północno-zachodnim 
Mazowszu w  drugiej połowie XVIII 
i pierwszej połowie XIX wieku.

Baboszewo – rozmaitości

Realizacja Międzynarodowego Projektu

,,Piękna nasza Polska cała”

Szkoła Podstawowa w Mystkowie realizuje kolejne zadanie z Międzynarodo-
wego Projektu "Piękna nasza Polska cała". Klasa VIII jako, że w przyszłym roku 
kończy edukację w naszej szkole posadziła Drzewko Pamięci. Dzięki nim nie tylko, 
nie zapomnimy, że w roku 2018 obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania niepodle-
głości, ale również będziemy pamiętać o nich, gdy tylko popatrzymy na kwitnącą 
wiosną i owocującą jesienią jabłonkę. Dziękujemy Państwu Borowskim za poda-
rowanie drzewka i Państwu Leszczyńskim za wykonanie pamiątkowej tabliczki. 

MAGDALENA BARANOWSKA
AGNIESZKA OSOWIECKA

Dworek szlachecki w Kiełkach

Wspomnienie o nieistniejącym dworze
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Wieści ze szkoły 
podstawowej w 
Raciążu
Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w 
Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu, które odbyło się 3 września w kolej-
nych dniach września w placówce zorganizowano 
ciekawe wydarzenia.

Rozpoczęcie roku
Rok szkolny 2018/2019 zainaugurował dy-

rektor, mgr Dariusz Mosakowski w obecności 
grona pedagogicznego, władz miejskich i oczywi-
ście dzieci oraz ich rodziców. Uroczystość trady-
cyjnie odbyła się w hali sportowej, a uświetniły ją 
występy taneczne uczniów. 

Pokaz sztuk walki
7 września uczniowie z klas od pierwszej 

do czwartej uczestniczyli w prezentacji sztuki 
walki Taekwondo. Instruktorzy zaprezento-
wali dzieciom całą gamę ćwiczeń, ale również 
pokazy walki, technikę samoobrony czy tech-
nikę rozbijania twardych przedmiotów np. 
deski. Uczniowie początkowo uczestniczyli w 
spotkaniu jako obserwatorzy, ale w pewnym 
momencie mogli spróbować swoich sił w róż-
norodnych ćwiczeniach i wykonać chwyty czy 
kopnięcia. 

Nauka pływania
24 września uczniowie klas IIa IIIa i IIIb wraz 

z opiekunami uczestniczyli w zajęciach nauki pły-
wania na basenie w Sierpcu. Dzieci z Raciąskiej 
Szkoły Podstawowej będą mogły uczyć się pływać 
do 17 grudnia 2018. 

Spotkanie z Jakubem Boratyńskim
28 września na hali sportowej przy Szko-

le Podstawowej odbyło się spotkanie uczniów z 
Jakubem Boratyńskim – kierownikiem działu 
„Cyberbezpieczeństwo i cyfrowa prywatność” 
Komisji Europejskiej. Spotkanie zorganizowano 

pod hasłem „Unia, która chroni, wspiera i broni”. 

Spotkanie z asp. Robertem Kędzierskim 
4 października uczniowie klas IIa i IIb brali 

udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły” zor-
ganizowanej przez raciąski „RolBud” oraz Ko-
misariat Policji w Raciążu. Z dziećmi spotkał się 
aspirant Robert Kędzierski, który utrwalał wie-
dzę dotyczącą bezpiecznego uczestnictwa w ru-
chu drogowym. Uczniowie obecni na spotkaniu 
otrzymali również drobne upominki i odblaski 
od pracowników „RolBud-u”. 

Próbna ewakuacja 
4 października odbyła się próbna ewakuacja 

uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej. 
Po wyjściu przed budynek nauczyciele sprawdzali 
obecność swoich uczniów i przekazywali infor-
macje dyrektorowi Dariuszowi Mosakowskiemu. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Wieści z 
Przedszkola 
Miejskiego 
Wraz z początkiem września rozpoczął się rok 
szkolny 2018/2019 w raciąskim Przedszkolu 
Miejskim.

Zajęcia adaptacyjne 
Tradycyjnie przed rozpoczęciem właściwych 

zajęć z dziećmi, w ostatnich dniach sierpnia od-
były się zajęcia adaptacyjne, które miały na celu 
poznanie przez maluchów środowiska w jakim 
będą przebywać, czyli przeznaczonych dla nich 
sal. W zajęciach brali udział również rodzice. 

Spotkania z policjantami 
13 września maluchy z Przedszkola Miej-

skiego wybrały się wraz ze swoimi opiekunkami 
z wizytą na komisariat policji. Dzieci z zacie-
kawieniem zwiedzały pomieszczenia budynku 
komisariatu i zadawały pytania pracującym na 
nim funkcjonariuszom. 4 dni później spotkanie 
z policjantem odbyło się w budynku przedszkola 
– na pytania zadawane przez dzieci odpowiadał 
aspirant Robert Kędzierski. 

Dzień przedszkolaka 
20 września z okazji Dnia Przedszkolaka 

poszczególne grupy dzieci przemaszerowały po 
miejskich chodnikach śpiewając piosenki, które 
poznały i których nauczyły się podczas zajęć w 
przedszkolu. 

„Akcja- segregacja! 2 x więcej , 2x czyściej” 
21 września maluchy wraz z opiekunkami 

w 25 edycji akcji „Sprzątania Świata” zbierając i 
segregując znalezione na ulicach śmieci. 

Cała Polska czyta dzieciom 
W ramach tej znanej już akcji Przedszkole 

Miejskie odwiedziła Pani Danuta Kantorowska 
z Biblioteki Publicznej w Raciążu, która prze-
czytała maluchom bajki oraz rozdała pyszne 
słodkości. 

Powitanie jesieni i biegi przełajowe 
4 października dzieci wzięły udział w uro-

czystym powitaniu jesieni. Maluchy przemasze-
rowały po mieście, a potem brały udział w wielu 
grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz w 
salach wewnątrz budynku. Następnego dnia na 
terenie Parku Miejskiego odbyły się Miejsko-
-Gminne Biegi Przełajowe „Dla Niepodległej” 
z udziałem przedszkolaków.  Adam Kłosiński 
zajął 1. miejsce w grupie 4-latków, zaś w grupie 
6-latków Jakub Fajdek zajął 1. miejsce a Marta 
Cajc 3.
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Rywalizowało 9 drużyn

XVII Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy 
Baboszewo 

W niedzielę 16 września 2018 r na baboszew-
skim Orliku odbył się XVII Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Baboszewo. Turniej or-
ganizowany jest już po raz siedemnasty. Z roku 
na rok cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno wśród kibiców jak i mieszkańców Gmi-
ny Baboszewo. Do walki stawiło się 9 drużyn. 
Część eliminacyjna turnieju została rozegrana w 
trzech grupach systemem „każdy z każdym”. W 
wyniku rywalizacji wyłoniono po dwie najlepsze 
drużyny z grupy, które rozegrały ze sobą półfinał 
systemem pucharowym.  Zwycięskie drużyny za-
walczyły ze sobą o finał, który był bardzo emo-
cjonujący do ostatnich minut. Po zaciętej walce 
klasyfikacja przedstawia się następująco:

Miejsce I : Oldboy Baboszewo
Miejsce II : GUKS Orzeł Siedlin
Miejsce III : B&I Hydraulika Siłowa
Miejsce IV : ADL Lewandowscy
Miejsce V : Myken & Champion
Miejsce VI : Oldboy Raciąż
Miejsce VII : PEGAZ Oldboy Drobin
Miejsce VIII : ADL Junior
Miejsce IX : Huragan – Skociński
Podczas turnieju strzelono 57 goli. Naj-

lepszym strzelcem został Damian Wierzbowski 
(B&I Hydraulika Siłowa) – 8 goli, bramkarzem 
Robert Kędzierski (Oldboy Baboszewo). Specjal-
na nagroda jaką jest Zawodnik Fair Play powę-
drowała do Andrzeja Sadowskiego (GUKS Orzeł 
Siedlin).

Wszystkich miłośników piłki nożnej zapra-
szamy już dziś na XVII Edycję Halowej Ligi Piłki 
Nożnej, której pierwsza kolejka odbędzie się 14 
października 2018 r.

DOROTA BARTCZAKOWSKA
PRZEMYSŁAW CYTLOCH

Za nami finał

PUCHAR LATA 
2018 

Ostatecznie cztery drużyny rywalizowały w 
finałowym turnieju Pucharu Lata 2018 . Przy-
pomnijmy, że w tegorocznej edycji Pucharu Lata 
organizowanego przez Halę Sportowo-Wido-
wiskową w Baboszewie udział wzięło dwanaście 
drużyn, które o awans do finału rywalizowały w 
dwóch grupach. Z każdej grupy wyłonione zosta-
ły trzy najlepsze zespoły , które rozegrały między 
sobą turniej finałowy. Ten odbył się 2 września 

2018 r. na baboszewskim Orliku w stawce czte-
rech drużyn (do rywalizacji nie przystąpił Next-
net i praktycznie Art-Dan, który zagrał tylko je-
den mecz) .Podczas finału strzelono 45 bramek.  
Najlepszym Strzelcem został Damian Matusiak 
(RB), Bramkarzem Marcin Chmielewski(RB), 
a  Zawodnikiem Fair Play  Andrzej Falkiewicz 

(Oldboy Raciąż)
Ostateczna kolejność: 
Miejsce I – RB
Miejsce II – Tynk Pol
Miejsce III – Oldboy Raciąż
Miejsce IV – Myken & Champion
Miejsce V – Art - Dan
Miejsce VI – Nextnet
Miejsce VII – Oldboy Baboszewo
Miejsce VIII – GUKS Orzeł Sie-
dlin
Miejsce IX – B&I Hydraulika Si-
łowa
Miejsce X – ADL Junior
Miejsce XI – ADL Lewandowscy
Miejsce XII – Huragan - Skociński

DOROTA BARTCZAKOWSKA
PRZEMYSŁAW CYTLOCH
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Po udanym starcie w rozgrywkach li-
gowych i Okręgowym Pucharze Polski, 
we wrześniu seniorska drużyna zanoto-
wała nieco gorsze wyniki notując dwie 
porażki. 

Po przegranej z Orłem Sypniewo 
raciążanie kolejny mecz ligowy grali 
u siebie, a rywalem był Świt Barano-
wo. Goście w poprzednim sezonie co 

prawda byli spadkowiczem, ale wo-
bec nie przystąpienia do rozgrywek 
Wieczfnianki Wieczfnia pozostali w 
Klasie A. Mimo że spotkanie nie za-
częło się po myśli Błękitnych, bo w 
11. minucie Orzeł objął prowadze-
nie, to po ośmiu minutach wyrów-
nał Jakub Wszałkowski. W drugiej 
części udało się pokonać bramkarza 
gości po raz drugi – w 64. minucie 

do siatki trafił Kamil Rutkowski i 
ostatecznie komplet punktów został 
przy Sportowej. 

Kolejne spotkanie zespół z Raciąża 
rozegrał z PAF-em Płońsk, w ramach 
3. rundy Okręgowego Pucharu Polski. 
Szansę na grę dostało kilku zmienników 
– gospodarze jeszcze przed upływem 
10 minut gry objęli prowadzenie po 
akcji Jakuba Wszałkowskiego i samo-
bójczej bramce zawodnika z Płońska. 
Wyrównanie padło tuż po przerwie. 
Po upływie regulaminowego czasu gry 
nadal utrzymywał się wynik 1:1, więc o 
zwycięstwie musiały zdecydować rzuty 
karne. W nich lepsi okazali się Błękitni 
wygrywając 4:2.

W 4. kolejce podopieczni Paw-
ła Szpojankowskiego zmierzyli się na 
wyjeździe z Narwią Ostrołęka, która 
wygrała w zeszłym sezonie rozgrywki 
ostrołęckiej B Klasy z zaledwie trzema 
porażkami w 22 meczach. Gospoda-
rze szybko osiągnęli przewagę i po pół 
godzinie gry prowadzili już 2:0 – obie 
bramki padły po dośrodkowaniach z 
rzutów rożnych. Raciążanie błyska-
wicznie odpowiedzieli bramką Daniela 
Słojewskiego, a w 65. minucie wyrów-

nał Mariusz Borzykowski. Niestety, na 
7 minut przed końcem Narew ponow-
nie objęła prowadzenie, którego już nie 
oddała. Mimo porażki Błękitni pokaza-
li się z dobrej strony i do końca walczyli 
o korzystny wynik. 

Niepodziewanie w 5. kolejce w 
domowym meczu Błękitni nie spro-
stali Bartnikowi Myszyniec. Goście 
objęli prowadzenie po 25 minutach, 
ale do przerwy było 1:1 po wyrównu-
jącym trafieniu Pawła Borzykowskiego 
w 45 minucie. Niespełna 10 minut po 
wznowieniu gry Jakub Wszałkowski 
dał raciążanom prowadzenie. Niestety 
w ostatnich 20 minutach Kamil Ka-
linowski musiał trzykrotnie wyciągać 
piłkę z siatki i ostatecznie zespół z My-
szyńca wywiózł z Raciąża wynik 4:2 i 
3 punkty. 

Remisem zakończyło się za to do-
mowe starcie z Pełtą Karniewo. Druży-
na objęła prowadzenie w 11. minucie 
po trafieniu Kuby Wszałkowskiego, ale 
już pięć minut później było 1:1 i takim 
wynikiem zakończyła się pierwsza po-
łowa. Drugą lepiej rozpoczęli goście, 
którzy w 53. minucie objęli prowa-
dzenie. Błękitni odpowiedzieli bramką 

Pawła Borzykowskiego w 61. minucie. 
Pełta ostatni kwadrans grała w osłabie-
niu, po czerwonej kartce dla swojego 
zawodnika, jednak gospodarzom nie 
udało się dołożyć trzeciej bramki. 

Trzy punkty raciążanie wywieźli 
za to z Uniecka, gdzie w meczu okre-
ślanym jako Gminne Derby pokonali 
Jutrzenkę 2:0. Błękitni otworzyli wynik 
w 17. minucie po bramce Daniela Sło-
jewskiego, a w 32. na 2:0 podwyższył 
Mariusz Borzykowski.

Niezwykle zacięte było domowe 
spotkanie z Rzekunianką Rzekuń. Go-
spodarze prowadzili po trafieniu Mak-
syma Puhacha z 25. minuty, ale na 7 
minut przed końcem pierwszej połowy 
rywale wyrównali. Błękitni ponownie 
wyszli na prowadzenie w 67. minucie 
po bramce Kamila Rutkowskiego, ale 
radość niestety nie trwała długo, ponie-
waż już 2 minuty później znów był re-
mis. Ostatecznie spotkanie zakończyło 
się remisem 2:2. 

W ligowej tabeli Klasy A Błękit-
ni zajmują 8. miejsce z dorobkiem 11 
punktów. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Dobry start grup 
młodzieżowych 
Dwie grupy młodzieżowe Błękitnych Raciąż dość dobrze 
weszły w nowy sezon. Zarówno Juniorzy Młodsi jak i Mło-
dzicy znajdują się w czołówkach tabeli swoich rozgrywek 

Cztery zwycięstwa w siedmiu meczach
Po wysokim zwycięstwie w Baboszewie w pierwszym 

ligowym meczu Juniorzy pokonali w Raciążu Koronę 
Szydłowo 2:1 – obie bramki zdobył Jacek Kopciński. 
W trzecim meczu młodzi Błękitni niestety nie zdobyli 
punktów, ulegając na wyjeździe MKS-owi Przasnysz 2:4. 
Dla raciążan trafili Grzegorz Krawczuk i Patryk Załęcki. 
Jak się okazało była to jednak jedyna porażka w pierw-
szych pięciu spotkaniach. 4. seria gier przyniosła planową 
wygraną z Koroną Karolinowo – Błękitni zwyciężyli 2:0, 
a obie bramki były autorstwa Krystiana Schodowskiego. 
W 5. kolejce podopieczni Pawła Szpojankowskiego gra-
li na wyjeździe z zawsze groźnym MKS-em Ciechanów. 
Mimo prowadzenia 2:0 po golach Jacka Kopcińskiego 
i Krystiana Schodowskiego ostatecznie padł remis 2:2. 
Z zerowym dorobkiem punktowym Błękitni wrócili 
z Makowa Mazowieckiego, ulegając Makowiance 2:5. 
Raciążanie niespodziewanie stracili punkty w 8. kolejce, 
remisując u siebie z beniaminkiem z Baboszewa 1:1. Wy-
sokim zwycięstwem zakończył się za to wyjazd do Szy-
dłowa, gdzie Błękitni pokonali miejscową Koronę 4:0. 

7 punktów młodzików
Drużyna zaczęła rozgrywki dość nieudanie, przegry-

wając wyjazdowy mecz Wkrą Żuromin 0:4. W drugiej 
kolejce było już jednak zdecydowanie lepiej. Na Stadio-
nie Miejskim im. Jerzego Arceusza podopieczni Olger-
da Wszałkowskiego pokonali Kryształ Glinojeck 3:2, 
a hat-trickiem popisał się Mateusz Arceusz. Raciążanie 
przywieźli także komplet punktów z Bieżunia, gdzie po 
trafieniu Kacpra Pietrzaka ograli miejscową Wkrę 1:0. 
W 4. kolejce młodzicy zremisowali w Raciążu z Koroną 
Szydłowo 2:2 bo trafieniach Jakuba Okrzesa i Mateusza 
Arceusza. Punktów nieudało się niestety przywieźć ze 
Strzegowa, gdzie Błękitni ulegli gospodarzom 1:2 a jedy-
ną bramkę zdobył Nikodem Sznajder. W ligowej tabeli 
Młodzicy są na czwartym miejscu. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Wrzesień mniej udany dla Błękitnych

Hanna Kowalczyk z Krajkowa z klubem „BabyRobią” związana jest od 
początku jego istnienia. Maluje, haftuje, szydełkuje, wypala w drewnie. 
Talent odziedziczyła w genach, a jej prace można spotkać na wielu wy-
stawach i kiermaszach. 

- Rękodzieło tworzę od czasów młodości. Wszystkiego nauczyłam się 
od mamy, podpatrując jak robiła na drutach, a jeszcze wcześniej szydeł-
kiem. Spróbowałam sama i okazało się, że naprawdę bardzo łatwo mi to 
przychodzi – wspomina pani Hanna. - To chyba rodzinne, dlatego że tata 
był z zawodu krawcem, a mama i babcia wyszywały.

Pierwszymi pracami artystki były hafty, które wyszywała na płótnie. 
- To były piękne róże. Byłam wtedy w 7 klasie i miałam 14 lat. Od 

tego momentu „wciągnęłam się” w rękodzieło – opowiada. W swoim 
dorobku posiadam niezliczoną ilość prac, wykonanych różnymi techni-
kami, także ciężko powiedzieć ile ich było. Często zdarza się, że łączę 
techniki. Interesuje mnie sztuka użytkowa. Oprócz drutów i szydełka, 
maluję i wypalam w drewnie różne wzory (pirografia – przyp.red.), do-
datkowo pokrywam je kolorem. Jest to niezwykle efektowne. Robię też 
kwiaty z krepiny i bibuły. 

Hobby, które wypełnia cały wolny czas
Na rękodzieło pani Hanna przeznacza bardzo dużo 

czasu. Tworzy w każdej wolnej chwili. 
- Teraz głównie w ciągu dnia, bo oczy się mniej mę-

czą. Jak przyjdzie mocna chęć to zdarza się mi pracować 
do późna w nocy – wyjaśnia. - Mam w domu swoje miej-
sce, w którym tworzę swoje rękodzieło, bo wymaga to 
skupienia, uwagi i spokoju. Rzeczy wyrabiane ręcznie są 
bardzo dokładne, dlatego podczas tworzenia nowej nic 
nie powinno nas rozpraszać. 

Prace manualne sprawiają rękodzielniczce przyjem-
ność. Jednocześnie jest wymagająca wobec siebie.

- Jak mi nie wychodzi nie rezygnuję. Jestem też kry-
tyczna wobec swoich prac. Dużą radość sprawiają mi po-
chwały i pozytywne opinie na temat tworzonych przeze 
mnie rzeczy. Zwłaszcza rodzina mnie motywuje  – mówi.

Rękodzielniczka lubi mieć świeże pomysły. Inspiracji 
szuka w otaczającej ją rzeczywistości, ale nie tylko.

- Inspiruję się naturą, lubię obserwować kwiaty, zwie-
rzęta, las. Korzystam też z internetu, są tam pokazane 
filmiki instruktażowe jak coś wykonać krok po kroku. 
Kiedy maluję (akwarelą – przyp. red.) inspiruję się inny-
mi obrazami. Interesuje mnie sztuka, malarstwo, jak ma-
lować. Ciągle podpatruję, uczę się czegoś nowego. Lubię 

to po prostu – wyjaśnia. 
Zaletą tworzenia różnymi technikami jest wyzbycie się rutyny, ar-

tystka nie narzeka na brak pomysłów, a poprzez łączenie kilku technik 
powstają oryginalne i niepowtarzalne rzeczy. 

- Świeże pomysły pojawiają się bardzo często. Ostatnio inspirują 
mnie obejrzane obrazy. Lubię też taniec, śpiew. Wiele dziedzin życia ar-

tystycznego mnie interesuje – dodaje.

Plany na przyszłość
- W najbliższym czasie chciałabym namalować coś nowego. Planuję 

też stworzyć ozdoby choinkowe na Boże Narodzenie, głównie z bibuły 
- mówi. – Poza tym stała współpraca z klubem „BabyRobią”, w którym 
działam. Rękodzieło to praca samotnicza, a tak jest możliwość wspólne-
go tworzenia (np. podczas warsztatów) i wymiany doświadczenia.

Pani Hanna, jak wspomniała, wspólnie z klubem „BabyRobią” bie-
rze udział nie tylko w wystawach, ale i w warsztatach dla dzieci.

- Fajnie się w tym odnajduję. Cieszy mnie to zajęcie. Dobrze się 
czuję w roli mentorki, nauczycielki. Mam możliwość przekazania swoich 
umiejętności, podzielenia się doświadczeniem. Zwłaszcza, gdy dziecko 
chce i pojmuje to jest to cudowne – mówi z uśmiechem. 

**
Artykuł z cyklu poświęconemu paniom z klubu rękodzieła „Baby-

Robią” działającego w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu.

MARIANNA GÓRALSKA

Rękodzieło jest fajne, ale czasochłonne

Kobieta z artystyczną duszą



24 ogłoszenia


