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Termomodernizacja
– umowa podpisana

27 października Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę na realizację projektu pn.
„Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. Łączna wartość projektu wynosi ponad
7 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 5 mln zł. To kolejna inwestycja miejska na wielką skalę.
Więcej na str. 12

Sprawozdanie z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy Baboszewo.

Więcej str. 2

Seniorzy docenieni
Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna. To właśnie Oni są nauczycielami życia
i wzorami do naśladowania. Warto docenić ich trud i ogromną pracę jaką wykonują
na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa. W Raciążu po raz kolejny uroczyście obchodzono ich święto.
Str. 7

Festiwal Tańca

Raciąż oczami artystów

7 października br. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie po raz trzeci odbył
się Festiwal Tańca o Puchar Wójta Gminy Baboszewo. Widowisko, zapierające dech
w piersiach! W ubiegłym roku wydarzenie trwało 2 dni. Tym razem było o jeden dzień
krótsze, co – jak widać – nie wpłynęło negatywnie na zainteresowanie.
Str. 14-15

Plener malarski wpisał się już na dobre w kalendarz imprez miejskich w Raciążu.
W maju mieliśmy okazję – już po raz drugi – obserwować malarzy przy pracy. Mieszkańcy z ogromnym zapałem śledzili postępy prac. W październiku mieliśmy okazję obserwować efekt końcowy na wernisażu zorganizowanym w Raciąskim Centrum Kultury.
Więcej na str. 11
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XXXIII i XXXIV sesja Rady Gminy Baboszewo
Podczas XXXIII sesji Rady
Gminy, która odbyła się 29 września
baboszewscy radni wprowadzili
zmiany w tegorocznym budżecie.
Po stronie dochodów zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wysokości 150
tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Goszczyce Poświętne, a także
zwiększenia dochodów o ponad 122
tys. zł, które stanowią zwrot części
poniesionych wydatków w ramach
funduszu sołeckiego.
Po stronie wydatków zabezpieczono m. in. 10 tys. zł na bieżące
utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków, 10 tys. zł na poniesienie kosztów umieszczenia psów

w schroniskach, 7,5 tys. zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) oraz zmywarki lub wyparzarki do Szkoły Podstawowej
w Polesiu. Ponadto zwiększono o 30
tys. zł środki z przeznaczeniem na
utrzymanie osób w domach dziecka, rodzinach zastępczych i domach
opieki. Wprowadzono także nowe
zadanie wyodrębnione w ramach
dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł
pn. „Pomoc żywnościowa dla osób
najuboższych z gminy”. Zwiększono
dotychczasowy plan zwrotu kosztów za pobyt dzieci z gminy Baboszewo, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych poza terenem
gminy o kwotę 20.000,00zł oraz
zwiększono środki o 20 tys. zł na zakup paliwa i dowóz dzieci do szkół.

7 października odbyła się XXXIV
sesja Rady Gminy Baboszewo.

Zmienili w budżecie

Podczas piątkowej sesji dokonano zmian w tegorocznym budżecie.
Dotyczyły one m.in. wprowadzenia
dotacji z przeznaczeniem na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – blisko 290 tys. zł. oraz dotacji
na pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym – ponad 22
tys. zł. Wprowadzono także, otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, dofinansowanie w kwocie
10 584 zł, które wydatkowane zostanie na przeprowadzenie III edycji olimpiady ekologicznej.
Wkład własny gminy na
to zadanie to kwota prawie 2,5 tys. zł. W związku z planowanym zaopatrzeniem
mieszkańców
w pojemniki na odpady
zabezpieczono w budżecie na ich zakup 60 tys. zł.
Ponadto zarezerwowano
12 tys. zł na zakup działki pod plac zabaw w Pieńkach Rzewińskich oraz 50
tys. zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego
na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej
w Cieszkowie Nowym.

W planach wieloletnich gminy zabezpieczono na lata 2017-2019
240 tys. zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia
majątkowe.

Zmiany
w segregacji śmieci

Podczas październikowej sesji dokonano także zmian w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na
terenie gminy Baboszewo oraz dostosowano szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wiąże się
to z wejściem w życie 1 lipca 2017 r.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów, które zobowiązuje gminy
do wprowadzenia selektywnej zbiórki
z podziałem na cztery frakcje: papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne
oraz odpady ulegające biodegradacji.
Na terenie gminy Baboszewo nowe
zasady segregacji śmieci będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r.

Koniec z opłatą targową
oraz od posiadania psa

Baboszewsy Radni, na wniosek Wójta Sobeckiego, uchyli-

li dwie uchwały. Jedna z nich dotyczyła opłaty targowej, zaś druga
opłaty od posiadania psa. Wójt Sobecki argumentował, iż wielkość
wpływów do budżetu gminy z tych
opłat była znikoma.
Ponadto, w związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, określono wzory
formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.

Przekształcenie szkół

Podczas piątkowej sesji Radni
w drodze uchwał dokonali stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół w ośmioletnie
szkoły podstawowe. Obowiązek
podjęcia stosownych uchwał wynika z ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo oświatowe.
Anita Groszyk

Dotacja
Przebudowa drogi
na zakup w Goszczycach Poświętnych
radiowozu
Gmina Baboszewo przekaże
w tym roku 5 000 zł na Fundusz
Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu nowych radiowozów
dla płońskiej komendy Policji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęli
radni gminy na wrześniowych komisjach. Podpisana ze strony gminy
umowa na dofinansowanie została
przekazana w październiku do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku i wkrótce nastąpi przekazanie
zabezpieczonych na ten cel środków. Również w roku poprzednim
gmina Baboszewo przekazała identyczną kwotę na zakup radiowozów.
Tomasz Sobecki

Zakończyła się przebudowa
drogi nr 300184W w Goszczycach
Poświętnych, polegająca na utwardzeniu masą asfaltową dotychczasowej drogi gruntowej. Przebudowano odcinek o długości ponad 1
km 100 m poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem, ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej (każda o grubości 4 cm),
wykonanie poboczy z kruszywa
łamanego o szerokości 0,75 metra
z obu stron drogi oraz oznakowanie znakami pionowymi. Nominalna szerokość wykonanej jezdni
to 3,5 m, natomiast na długości 25
m zastosowano mijankę tzn. szerokość jezdni na tym odcinku wynosi
5m. Wody opadowe odprowadzane
będą poprzez spadki poprzeczne po

części do gruntu a po części do istniejących na pewnych długościach
drogi rowów.
Wykonawcą przebudowy drogi była firma Wapnopol Sp. z o.o.,
która w zakładanym terminie ujętym w umowie tj. do 20 października br. wykonała cały zakres robót za
kwotę 484 989 zł. Środki finansowe
na pokrycie kosztów zadania pochodziły z dofinansowania samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu wyłączenia
gruntów rolnych z produkcji – 150
000 zł (dla naszej gminy to najwyższe w historii dofinansowanie jeżeli
chodzi o dotację z tego programu),
natomiast pozostała kwota to środki własne gminy.
Tomasz Sobecki
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Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

Pracowite wakacje
Drodzy mieszkańcy,
Złota Polska jesień obdarowała nas w tym roku licznymi leśnymi darami. Rok 2017 przejdzie do
historii jako rok zbioru pięknych
i dorodnych grzybów. Wielu mieszkańców osobiście spotkałem na grzybobraniu. Jednak jesień to nie tylko
piękne słoneczne dni. Bywa także
ulewna – i taka właśnie jest w tym
roku. Obfite deszcze zalewały nasze
miasto. Mokry wrzesień i październik spowodowały znaczące podniesienie się poziomu wód gruntowych
oraz wody w naszej rzece. Ucierpiały na tym nasze domy. Woda wdarła
się zalewając szczególnie piwniczne
pomieszczenia. W budynkach miejskich i wielorodzinnych budynkach
komunalnych sytuacja także nie jest
łatwa. Próbowaliśmy temu zaradzić.
Woda była wypompowywana przez
strażaków, jednak nie pomogło to
na długo. Stan wód gruntowych był
tak wysoki, że w niedługim czasie po
zakończonej przez strażaków pracy woda ponownie wdzierała się do
piwnic. Musimy uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że obfite opady
deszczu zakończyły się na dobre.
Drodzy mieszkańcy, wiem, że jesień to czas opadających liści. Zdaję sobie sprawę, że nasze parki pozostawiają wiele do życzenia. Wygląd
tych terenów jest dla mnie bardzo
ważny. Postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy by utrzymywać
je w stałym porządku. Podjęliśmy
działania mające na celu skoszenie
traw i zgrabienie liści. Jednak pogoda i przyroda rządzą się swoimi
prawami. Liście spadają w szybkim
tempie, czasami nie jesteśmy w stanie uporządkować ich natychmiast.
Liczne deszcze także utrudniają pracę, ale staramy się poprawić sytuację.
Rozpoczęliśmy już prace i będziemy
je kontynuować w miarę możliwości.
Pracowita jesień
Nasi urzędnicy stale pracują
nad zmianami korzystnymi dla naszych mieszkańców. Trwają prace
nad opracowaniem nowych zasad
przydziału mieszkań komunalnych.
Planujemy wprowadzić system
punktowy. Pozwoli on na większe
różnicowanie i przydział względem
sytuacji życiowej a nie jedynie szacowanie według osiąganych dochodów
i daty złożenia wniosku, czyli tzw.
miejsca na liście. Planujemy wprowadzić przydzielanie określonej liczby punktów do kryteriów przez nas
uwzględnianych (szczegóły w tekstach na str. 5). Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania
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swoich uwag i pomysłów. To dla Was
– mieszkańcy – chcemy usprawnić
system przydziału mieszkań komunalnych i to właśnie Wasze zdanie
ma dla nas znaczenie.
Wkrótce rozpoczniemy także prace nad przygotowaniami do
przetargu na realizację projektu pn.
„Platforma e-urząd w Raciążu”.
Przygotowujemy dokumentację. Jak
już wspominaliśmy, z pozyskanych
na ten cel środków sfinansujemy
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
oraz jednostkach podległych. Głównym celem projektu jest zapewnienie
mieszkańcom dostępu do korzystania z usług publicznych drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego profilu zaufanego, dzięki
budowie nowoczesnego i zinformatyzowanego e-urzędu w Raciążu poprzez zastosowanie nowoczesnych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Nasi mieszkańcy będą
mogli złożyć wniosek o dowód czy
zapłacić za wodę lub podatek, uzyskać zezwolenia, czy zarejestrować
działalność gospodarczą. Co więcej
będziemy mogli zająć się sprawami
dotyczącymi odpadów komunalnych
czy świadczenia usług społecznych.
Każdy interesant będzie miał możliwość m.in. pobrania i przesyłania
stosownych dokumentów czy zadania pytań pracownikom urzędu. Korzyści i możliwości dla mieszkańców
będzie wiele. O szczegółach prowadzonych prac będziemy Was informować na bieżąco.
Umowa na termomodernizację
podpisana
W ostatnich dniach udało nam
się osiągnąć kolejny sukces. Oficjalnie możemy rozpocząć prace nad
projektem dotyczącym termomodernizacji budynków miejskich. Podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oraz
poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Łączna wartość projektu wynosi ponad
7 mln złotych, a Gminie Miasto Raciąż udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln złotych. To ogromna inwestycja jak na
skalę naszego miasta. Osobiście bardzo się cieszę, ponieważ prace będą
prowadzone na najważniejszych budynkach użyteczności miejskiej. Pra-

ce będą dotyczyły aż siedmiu budynków miejskich, tj. Urzędu Miejskiego,
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im Ryszarda Kaczorowskiego, Biblioteki i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej i Hali Sportowej. Prace nie tylko poprawią ich
jakość, ale ułatwią także generowanie oszczędności wynikających z eksploatacji budynków. Zakres prac jest
ogromny (więcej informacji w artykule na stronie 12), a czasu na realizację niewiele. Mamy nadzieję, że
wszystko pójdzie zgodnie z planem
i już wkrótce będziemy mogli rozpocząć prace. Zaczniemy od przetargów i wyłonienia wykonawców,
o szczegółach będziemy Was informować na bieżąco w kolejnych numerach Pulsu.
Trwają już także prace w ramach
realizacji projektu wodno-kanalizacyjnego na stacji uzdatniania wody,
oczyszczalni ścieków oraz Rzeźnianej i Płockiej.

Listopad – czas zadumy
Wkrótce listopad, a z nim czas
zadumy i wspomnień najbliższych zmarłych. 1 listopada spotkamy się na miejskim cmentarzu
by oddać im cześć. Dzień zaduszny skłoni nas do modlitwy za ich
dusze. Spędźmy ten czas w spokoju i zadumie. Listopad to także miesiąc, w którym obchodzimy radosną rocznicę odzyskania
niepodległości. Narodowe Święto
Niepodległości to święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie
11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. To czas, w którym
warto zastanowić się, jak wiele
osiągnąć możemy współdziałając.
Razem możemy więcej – to hasło
jest ponadczasowe i wciąż aktualne Już dziś zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta
do wspólnych obchodów upamiętniających 99 rocznicę odzyskania
niepodległości (program uroczystości poniżej).

Dyżury

radnych
W listopadzie Przewodniczący
Rady Miejskiej w Raciążu przyjmuje interesantów w sprawie
skarg i wniosków w Urzędzie
Miejskim pokój nr 7 w następujących dniach:
09 listopada 2017 r. (czwartek) od
godziny 16:30 do 17:30
23 listopada 2017 r. (czwartek) od
godziny 16:30 do 17:30
Radni Rady Miejskiej w Raciążu pełnią dyżury w siedzibie
Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w następujących dniach:
Leszek Kowalski, Marek Wiejski
– 07 listopada 2017 r. (wtorek)
w godz. 17-18.
Krzysztof Dądalski – 09 listopada
2017 r. (czwartek) w godz. 17-18.
Krystyna Chrzanowska, Andrzej
Karasiewicz – 13 listopada 2017 r.
(poniedziałek) w godz. 17-18.
Bogusław Jeżak – 16 listopada
2017 r. (czwartek) w godz. 17-18.
Edyta Obrębska, Dariusz Dobrosielski – 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godz. 17-18.
Marzanna Kubińska, Artur Gizler
– 23 listopada 2017 r. (czwartek)
w godz. 17-18.
Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawendowski – 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) w godz. 17-18.
Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal
– 30 listopada 2017 r. (czwartek)
w godz. 17-18.

Ogłoszenie
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Raciążu informuje, że w MCKSiR w Raciążu przy ul. Parkowej 14 dyżur będzie
pełnił koordynator ds. Profilaktyki
Społecznej i Uzależnień – pan Robert Kędzierski – tel. 501 511 623.
Termin dyżurów:
2 listopada godz. 16-18
14 listopada godz. 16-18
16 listopada godz. 16-18
28 listopada godz. 16-18
30 listopada godz. 16-18
W podanych terminach można
zgłaszać się ze sprawami
dotyczącymi:
– problematyki uzależnień dzieci
i młodzieży,
– przemocy rówieśniczej
w tym „cyberprzemocy”,
– problemów wychowawczych
z nieletnimi
– przemocy domowej
Na miejscu będzie można uzyskać
informacje o możliwościach pomocy
prawnej i psychologicznej.
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Dzień Edukacji Narodowej
Ponad 200 lat temu Sejm
Rzeczypospolitej zatwierdził
Komisję Edukacji Narodowej –
pierwszą w Europie państwową
władzę oświatową powołaną
przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na wszystkich
szczeblach. Od tej pory dzień
14 października uznawany jest
jako święto szkoły, powszechnie nazywane „Dniem Nauczyciela”. Ale jest to święto wszystkich ludzi związanych z oświatą;
nauczycieli, pracowników
oświaty, ale też uczniów i ich
rodziców.
W tym dniu uczniowie się cieszą: jest to dzień uroczysty, nauczyciele świętują, składane są życzenia,
wręczane nagrody i kwiaty.
Do nauczycieli, pracowników
administracji, a także personelu technicznego kierowane są słowa podziękowania za trud i wysiłek w realizowaniu trudnego, ale
jakże pięknego zadania, jakim jest
kształcenie i wychowanie dzieci
i młodzieży.
To wyjątkowe święto przypomina o szczególnym posłannictwie
nauczycieli, których działania pomagają uczniom odkrywać i rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania. Przypomina też, że aby to
było możliwe realizować potrzebne
są bezpieczne i godziwe warunki,
które placówkom na terenie gminy
Baboszewo zapewniają władze samorządowe.
W Baboszewie obchody Dnia
Edukacji Narodowej rozpoczęły
się od mszy św. w intencji nauczycieli i uczniów. Następnie wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej w Baboszewie, pracownicy
szkoły, nauczyciele emerytowani,
uczniowie zostali zaproszeni do

obejrzenia programu artystycznego "Twoja twarz brzmi znajomo". Przedstawienie przygotowali
uczniowie należący do koła teatralnego (opiekun p. I. Witulska)
i chóru szkolnego (opiekun p. J.
Giszczak).
Bohaterami programu byli
oczywiście nauczyciele (wybrani przez uczniów drogą losowania). Uczniowie należący do koła
teatralnego wcielili się w swoich
nauczycieli, starając się oddać ich
cechy charakterystyczne. Występowi towarzyszył utwór muzyczny, który także miał oddać charakter postaci.
Kto był kim? Igor Hadryś – p.
dyrektor A. Piotrowski, Julia Żochowska – p. A. Piotrowska, Natalia
Najechalska – p. E. Kępczyńska,Dominika Smolińska – p. T. Osińska,
Natalia Fonderska – p. wicedyrektor J. Giszczak, Hanna Michalak –
p. D. Jabłoński, Zuzanna Skolimowska – p. I. Witulska, Anna Jędrzejak
– p. E. Burzykowska,
Karol Witulski – p. M. Białecka,
Amelia Guzanowska – p. E. Barcińska, Maria Palczewska – p. E. Ciska, Łukasz Wojciechowski – p. B.
Smoliński, Krystian Odolczyk – p.
R. Popiołkowski, Wiktoria Cackowska – p. U. Minakowska, Kamila Łączyńska – p. B. Iwińska-Lewicka,
Zofia Ziółkowska i Anastazja Ciska
– p. O. Luberadzka, Izabela Kopczyńska – emerytka.
Wiemy, że nasi nauczyciele
mają poczucie humoru i dystans
do siebie...
Dyrektor wręczył nauczycielom i pracownikom administracji
nagrody za szczególne osiągnięcia
w pracy.
W tym samym dniu obchody Dnia Edukacji Narodowej odbywały się w szkole podstawowej
w Mystkowie. Tam po powrocie
z mszy św., która odbyła się w ko-

ściele w Baboszewie, podczas uroczystego apelu uczniowie dziękowali nauczycielom i pracownikom
oświaty. Z życzeniami i upominkami nauczycielom pospieszyła też
Rada Rodziców.
Tego samego dnia świętowała
też społeczność gimnazjum w Baboszewie.
Nieco później Dzień Edukacji Narodowej był obchodzony
w szkole podstawowej w Polesiu.
Z tej okazji 17 października br.
odbyła się uroczysta akademia
z udziałem dyrekcji, nauczycieli
i uczniów.
Redakcja wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty
T. Kubiak „Laurka dla Twojej Pani”

życzy, aby podejmowane każdego
dnia wyzwania przynosiły zawodowe spełnienie, aby przekazywane przez Państwo wartości przyczyniały się do rozwoju Naszych
Dzieci, a Wam dawały wiele satysfakcji. W życiu osobistym życzymy
przede wszystkim dużo miłości, radości i uśmiechu, zdrowia, zadowolenia i optymizmu.
Nie zapominamy też o emerytach, którzy swoje życie i siły po-

święcili pracy w naszych szkołach.
Pochylamy przed nimi z szacunkiem głowy i życzymy dużo zdrowia
i uśmiechu na każdy dzień.
Najmłodszym beneficjentom
tego Święta życzymy, aby nauka była
zawsze dla Nich radością, a wspomnienie lat szkolnych dodawało sił
w trudnych, życiowych sytuacjach.
W podziękowaniu dedykujemy
Państwu wiersz Tadeusza Kubiaka
„Laurka dla Twojej Pani”

To z nią wędrujesz codziennie
To Ona, czujna, cierpliwa,
po globie pełnym tajemnic,
z troską serdeczną i szczerą
przez oceany i dżungle
czuwa nad piórem i ręką,
i dalej, wyżej – na Księżyc,
nad twoją pierwszą literą.
Bez niej nie ruszyłbyś w drogę
To Ona wita cię w progu,
tkwiłbyś jak kamień na miejscu
jak własne wita się dzieci.
Po latach jeszcze pamiętać będziesz
To Ona uczy cię patrzeć,
o ciepłym Jej sercu.
słyszeć, i myśleć o świecie.
To Ona ma serce matki,
które się cieszy i trudzi,
w drogę wyprawia cię mądrze,
uczy cię świata i ludzi…
To z Nią rozpoczynasz podróż
po świecie pięknym i wielkim,
w tej ławce – łódeczce kruchej –
pod okiem Nauczycielki.
Beata Wiechowska
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Mieszkania według nowych kryteriów
Wielu mieszkańców naszego miasta boryka się z problemem dotyczącym mieszkań. W Raciążu zbyt
mało jest lokali komunalnych
by pomóc i zapewnić je wszystkim potrzebującym. Mieszkań
jest niewiele, a lista chętnych do
przydziału coraz dłuższa. W opracowaniu jest nowy system klasyfikacji wnioskujących o mieszkania komunalne.
W Urzędzie Miejskim w Raciążu trwają prace nad uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych należących do Gminy
Miasto Raciąż. Czekają nas duże
zmiany – po raz pierwszy bowiem
zostanie wprowadzony regulamin
w sprawie przyznawania punktów
mających wpływ na kolejność osób
uprawnionych do przydziału lokali komunalnych. Teraz to właśnie
ilość pozyskanych punktów będzie
miała znaczący wpływ na kolejność
na liście do przydziału czy zamiany
lokalu komunalnego.

Przydział zgodnie z punktacją

Obecny system przydziału
mieszkań niezmienny jest od lat.
Mieszkania komunalne przyznawane są osobom według kolejności z listy. W obecnym stanie rzeczy
największe znaczenie ma miejsce na
liście, a ono uzależnione jest przede
wszystkim od daty złożenia wniosku i dochodów przypadających na
jedną osobę w rodzinie. Planowane
zmiany, mają na celu przyznawanie
punktów w określonych kryteriach.
Pozwoli to na większe różnicowanie i przydział względem sytuacji

życiowej. Mamy nadzieję, że system punktowy usprawni procedurę przydziału i pozwoli na osobistą
analizę problemów. Przyznawanie
punktów mających wpływ na kolejność osób uprawnionych do
przydziału lokali komunalnych jest
stosowany w coraz większej liczbie
polskich miast. Liczymy, że sprawdzi się także w Raciążu.
Niezmienne pozostaną jednak
pewne uwarunkowania. O najem
lokalu komunalnego mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie
następujące warunki: są mieszkańcami miasta Raciąża i znajdują się
w trudnych warunkach mieszkaniowych. Jako trudne warunki mieszkaniowe uznaje się: zamieszkiwanie
w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę
wszystkich osób uprawnionych do
zamieszkiwania w tym lokalu nie
przekracza 5 m² oraz zamieszkiwanie w lokalach niespełniających wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu
przepisów określających warunki
techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co
najważniejsze i oczywiste, aby starać się o przydział mieszkania z zasobów Gminy Miasto Raciąż należy
złożyć wniosek o przydział lokalu.
Ponadto należy spełniać określone
kryteria dochodowe.

Liczba punktów ma znaczenie

W projekcie uchwały Rady
Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład zasobu Gminy Miasto Ra-

ciąż, która wprowadza regulamin
w sprawie przyznawania punktów
mających wpływ na kolejność osób
uprawnionych do przydziału lokali
komunalnych wymienione są liczne
kryteria, które będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny wnioskujących o przydział.
Jednym z kryteriów będą warunki mieszkaniowe w dotychczasowym miejscu zamieszkania,
uwzględniane będą m.in. następujące czynniki:
– ilość m² przypadających na
osobę w lokalu, w którym zamieszkuje się w charakterze członka rodziny
– zamieszkiwanie w lokalu
w charakterze podnajemcy części
czy całości lokalu
– bycie osobą/rodziną bezdomną
przebywającą w schronisku czy noclegowni, ośrodku lub innym miejscu
– zamieszkiwanie wspólnie
z byłym małżonkiem,
– zamieszkiwanie w lokalu
w którym brak instalacji wodociągowej, brak instalacji kanalizacyjnej, nie ma łazienki czy jest ustęp
poza lokalem
– zamieszkiwanie w lokalu nienadającym się na stały pobyt ludzi.
Przyznawane będą również
punkty ujemne, jeśli np. składający
wniosek lub członek rodziny, który
wspólnie ubiega się o lokal, w okresie 5 lat od chwili złożenia wniosku dopuścił się dewastacji lokalu
lub nieruchomości. Ujemne punkty
przydzielane będą także w przypadku wyzbycia się lub rezygnacji z posiadanego wcześniej tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości
położonej na terenie miasta.

Kolejnym rozważanym kryterium będzie stan rodziny oraz
dochód
członków
gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
Uwzględniane w tym kryterium
będą dochody przypadające na każdego członka rodziny oraz liczba
dzieci poniżej 18 roku życia wychowywane przez wnioskodawcę.
Brany pod uwagę będzie także
stan zdrowia wnioskodawcy i osób
zgłaszanych do wspólnego zamieszkiwania. Uwzględniane będą choroby przewlekłe, zakaźne, psychiczne
a także niepełnosprawność. Co więcej uwzględniać się będzie stosunki
społeczne w dotychczasowym miejscu zamieszkaniu, tj. zamieszkiwanie
w warunkach uciążliwych ze względu
na zakłócanie porządku domowego.
Znaczenie będą miały także następujące uwarunkowania: opuszczenie (w okresie do 5 lat od daty
złożenia wniosku) placówki opiekuńczo – wychowawczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej; okres zamieszkiwania na
terenie miasta oraz okres oczekiwania na przydział lokalu od momentu złożenia wniosku.

-kosztorysowej wraz z wykonaniem
koncepcji budynków i uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowę dla
inwestycji pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi
na działce ewidencyjnej nr. 1526/4
przy ul. Akacjowej w Raciążu. Projektowane obiekty to dwa budynki
mieszkalne, wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej około
1550 m2. Budynki te zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i przeznaczone są dla
mieszkańców miasta Raciąż. Projekt przewiduje także wykonanie
51 miejsc parkingowych dla mieszkańców. Całkowita wartość kosztorysowa prac wynosi 4 315157,36 zł.
30 sierpnia uzyskaliśmy pozwolenie
na budowę. Rozpoczęcie prac nad
powyższą inwestycją planowane
jest na 2019 rok. Przydział do tych
mieszkań odbywał się będzie już
prawdopodobnie według nowych
zasad, zarówno w ramach przydziału dla nowych lokatorów, jak
i w stosunku do osób zmieniających
lokal wśród naszych zasobów.

Nowe mieszkania
według nowych zasad

Drodzy mieszkańcy! Planujemy
przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie kryteriów, jakie mają
być uwzględniane przy przydzielaniu punktów. Wasze zdanie bardzo
się liczy. Chcemy usprawnić formę
przydziału lokali tak by dogłębnie
weryfikować wasze problemy i je
uwzględniać. Zapraszamy do współpracy i dzielenia się z Nami waszymi
spostrzeżeniami i uwagami.
Redakcja

Jak wspominaliśmy w ostatnim
numerze Pulsu trwają prace przygotowawcze do utworzenia w Raciążu
dwóch nowych budynków wielorodzinnych. Łącznie zasób komunalny wzbogaci się o 42 nowe mieszkania. Rozpoczęliśmy realizację
zadania obejmującego wykonanie
wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej projektowo-

„Mieszkaniówka” wychodzi na prostą
Dział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w naszym
Urzędzie Miejskim to jeden
z najbardziej istotnych działów dla mieszkańców naszego
miasta. Wielu z nich – właśnie
tu – kieruje swoje oczekiwania
i prośby. Najczęściej dotyczą
one przydziału lokalu z zasobów Gminy Miasto Raciąż lub
remontów w mieszkaniach komunalnych.
W naszym mieście w zakresie
tzw. „mieszkaniówki” zachodzą
ciągłe zmiany. Staramy się nadrabiać wieloletnie zaległości oraz
usprawniać działania. Pracujemy
nad nowymi zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasto Raciąż – zostanie wprowadzony regulamin w sprawie
przyznawania punktów mających

wpływ na kolejność osób uprawnionych do przydziału lokali (więcej w oddzielnym materiale wyżej). Planujemy nowe inwestycje
– trwają prace przygotowawcze do
budowy dwóch wielorodzinnych
budynków mieszkalnych.

Zmiany, zmiany...

Najważniejszą zmianą jaka
zaszła po wyborze nowych władz
miejskich jest to, że pieniądze
z tytułu najmu lokali komunalnych wpływają bezpośrednio na
konto Urzędu Miejskiego. Kiedyś
pieniądze te były przejmowane
przez spółkę i nie były przekazywane na rzecz miasta i jego potrzeb. Teraz sytuacja się zmieniła,
pieniądze z czynszów wpływają
na konto miasta. W latach 20062012 z tytułu czynszów do kasy
miasta wpłynęło tylko 80 216 zł,
z czego przez lata 2006-2011 nie

wpłynęła do budżetu nawet złotówka. Po uporządkowaniu, sytuacja kształtuje się zupełnie inaczej – w samym 2017 roku od
1 stycznia do połowy października z tytułu czynszów za najem lokalu do budżetu miasta wpłynęło
287 395,32 zł. To znaczna różnica, a regularne wpływy środków
umożliwiają działania w zakresie
lokali komunalnych.

Należności zbierane

Gminę Miasto Raciąż obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Miasto musi
realizować ustanowione przez
Państwo obowiązki. Jednym z nich
jest egzekwowanie należnych miastu środków i opłat, w tym opłat
z tytułu najmu lokali komunalnych. Obecnie przed Sądem prowadzone są trzy sprawy o zapłatę.
Uzyskano cztery postanowienia

o wydaniu nakazu zapłaty, w tym
na trzy nadana została klauzula wykonalności. Gmina Miasto Raciąż skierowała 62 wnioski
o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wszystkie te działania
kierowane są w związku ze sporymi zaległościami w płatnościach
za czynsze za najem mieszkań komunalnych. Z zaległości tych udało się ściągnąć należności w następującej wysokości: 3 078,34 zł
wpłat z należności głównych
oraz 1 657,99zł odsetek od należności głównych. Z porozumienia w sprawie spłat zaległości
z jednym z lokatorów do budżetu
miasta wpłynęła ostatnio kwota
w wysokości 11 970,50 zł. Gmina
Miasto Raciąż ma również podpisane ugody na ratalną spłatę zaległości z 17 najemcami, z których także
wpływają zaległe należności za najem lokali mieszkalnych.

Środki wykorzystywane

Raciąż od wielu lat boryka się
z problemem niewystarczającej
liczby mieszkań komunalnych. Ponadto wiele mieszkań jest w złym
stanie, ich remonty i naprawy pochłaniają wiele środków z budżetu
miejskiego. Pozyskiwane z windykacji należności środki będą mogły
być zatem przekazywane na wydatki związane z eksploatacją budynków. Władze miasta starają się
nadrobić zaległości z wielu lat, co
wcale nie jest łatwe. Systematycznie i w miarę bieżących możliwości
przeprowadzane są drobne remonty i naprawy. Ważne jest by budżet
miasta regularnie zasilały wpłaty
z należności czynszowych za najem lokali komunalnych. Ze środków tych będziemy mogli – chociaż w części – zaspokoić potrzeby
remontowe naszych lokatorów.
UM Raciąż
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Witamy w gronie uczniów
– pasowanie pierwszoklasistów
„Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
– Ślubuję!
Będę uczył się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować
kiedy urosnę.
– Ślubuję!
Będę się starał być dobrym kolegą, swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
– Ślubuję..."
Tak poważne słowa w obecności rodziców, dyrekcji, wychowawczyń i gości, wypowiedziało

11 października br. 45 pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej im.
Józefa Wybickiego w B Baboszewie. Dzieci pięknie zaprezentowały się podczas pierwszej, tak ważnej dla nich uroczystości szkolnej.
Pan dyrektor za pomocą "magicznego ołówka" uroczyście pasował
każdego pierwszaka na ucznia
Szkoły Podstawowej im. Józefa
Wybickiego w Baboszewie. Skierował także specjalne słowa do
dzieci i rodziców.
24 października br. do grona
uczniów Szkoły Podstawowej im.

Jana Brodeckiego w Polesiu zostało
przyjętych 12 uczniów.
27 października br. uroczystość
ślubowania odbyła się w Szkole
Podstawowej im. Ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie a dzień
później w Szkole Podstawowej
w Mystkowie.
Gościem specjalnym uroczystości była p. A. Seweryniak, dyrektor Banku Spółdzielczego (oddział
w Baboszewie), która wręczyła dzieciom książeczki SKO. Uczniowie dostali także specjalne upominki.
Beata Wiechowska
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Seniorzy docenieni
Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna. To właśnie Oni są
nauczycielami życia i wzorami
do naśladowania. Warto docenić ich trud i ogromną pracę
jaką wykonują na rzecz naszego
lokalnego społeczeństwa. W Raciążu po raz kolejny uroczyście
obchodzono ich święto.
Dzień Seniora to uroczystość
obchodzona nie tylko w Polsce,
ale w różnych krajach. W podziękowaniu w zaangażowanie i wkład
w rozwój lokalnej społeczności – 21
października w Raciążu – po raz kolejny – zorganizowane zostały przez
władze samorządowe wspólnie z seniorami zrzeszonymi w Klubach –
obchody z okazji Dnia Seniora.

Seniorzy najważniejsi

Tego dnia najważniejsi byli seniorzy to właśnie dla nich zorganizowane zostały uroczyste obchody
międzynarodowego święta. Są oni

bardzo ważni nie tylko dla każdego
z nas, ale przede wszystkim dla całej lokalnej społeczności. Seniorzy to
przewodnicy życia, nauczyciele wzorców i mądrości, ale przede wszystkim
to ludzie, którzy tworzą historię naszą
i naszego miasta. To właśnie ich działalność i praca na rzecz społeczeństwa
została doceniona w sobotni wieczór.
Seniorzy stanowią przykład dla młodzieży i to właśnie z nich powinniśmy
brać przykład w dalszych działaniach.
Inicjatywa, jak widać ważna – spotkała się ze znaczącym zrozumieniem
i poparciem. Organizację dnia seniora w naszym mieście wsparł i objął
patronatem Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik.

Dziękujemy za trud i działania

Znaczna liczba seniorów spotkała się tego dnia z przedstawicielami władz naszego miasta by wspólnie
uczcić ich święto. Gości swym wystąpieniem przywitał Dyrektor MCKSiR
Artur Adamski, następnie głos zabra-

li Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz
Godlewski i Przewodniczący Rady
Miejskiej w Raciążu Andrzej Staniszewski. Były przemówienia, życzenia
i podziękowania. Panowie wręczyli
także kwiaty na ręce przewodniczących klubów zrzeszających seniorów
w naszym mieście. Ten symboliczny
gest był wyrazem wdzięczności i podziękowaniem za współpracę, działalność i zaangażowanie w pracę na
rzecz miasta i lokalnej społeczności. Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów Stefan Modrzejewski.
Podziękował wszystkim za wspaniałą organizację tego szczególnego dla
wszystkich seniorów dnia. Po oficjalnej części przyszedł czas na prezentację zdolności i umiejętności
przedstawicieli seniorów – chór działający przy Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu złożony
z członków klubów umilił czas zgromadzonym licznymi piosenkami.
Obchody Dnia Seniora miały na celu okazanie szacunku dla
każdego seniora, który wniósł swój
wkład w rozwój naszego miasta. Za
dołożoną „cegiełkę” w wychowanie i kształtowanie kolejnych pokoleń. Warto korzystać z ich doświadczenia. Dbajmy by byli z nami jak
najdłużej. Drugie raciąskie obchody Dnia Seniora uznane zostały za
udane. Uczestnicy byli zadowoleni
i dumni z organizacji uroczystości
z okazji ich święta. Miejmy nadzieję, że za rok ponownie uda nam się
spotkać, w równie dużym gronie.
Paulina Adamiak

Oferta dla Seniorów
Samorząd Miejski wraz z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu prowadzą liczne projekty na
rzecz seniorów. Oferta zajęć dla naszych seniorów jest stale rozwijana.
Odbywają się mi.in zajęcia rękodzieła, na których można rozwijać swoje zdolności i pasje. Ponadto w trosce o kondycję i sprawność do planu
zajęć wprowadzone zostały zajęcia ruchowe. Cieszą się one niezwykłą
popularnością zwłaszcza wśród Pań. W Bibliotece Miejskiej działają dwa
kluby dyskusyjne: Dyskusyjny Klub Książki i Dyskusyjny Klub Filmowy. Odbywają się cykliczne spotkania, podczas których w miłym gronie
można podyskutować na interesujące nas tematy. Wszystkie zajęcia są
odpowiedzią na potrzeby naszych seniorów. Zachęcamy do udziału we
wszelkich aktywnościach organizowanych przez MCKSiR oraz Bibliotekę Publiczną w Raciążu. Więcej informacji na temat zajęć w listopadowym wydaniu Pulsu.

Siła działania mieszkańców!

Nowe stowarzyszenie już powstało!
Kobiety w naszym mieście to
prawdziwe twórczynie sztuki.
Własnoręcznie tworzą dzieła
sztuki. Mają za sobą pierwsze publiczne wystawy. Zaczynają działać na coraz większą skalę. A także zakładają stowarzyszenie.
Można by rzec w kobietach siła.
Panie, które zresztą na co dzień
mieszkają w Raciążu i okolicach
dokonały wspaniałego przedsięwzięcia. Ich robótki ręczne są naprawdę wspaniałe, a co ciekawsze
różnorodne. Rzadko powtarzają się
w swym fachu.

Stowarzyszenie założyć czas

W ostatnim czasie odbyło się zebranie założycielskie Regionalnego
Stowarzyszenia Twórców Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu. Podczas zebrania zapoznano
uczestników z projektem statutu stowarzyszenia i przeprowadzono dys-

kusję nad nim. Ponadto podjęto
uchwałę o założeniu stowarzyszenia
i wyborze władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd stowarzyszenia
kształtuje się w następujący sposób:
na Prezesa wybrano Danutę Kantorowską, Wiceprezesem została Monika Wasiak, a Sekretarzem jest Paulina
Adamiak. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Maria Chyczewska
(Przewodnicząca) oraz Hanna Szałkowska i Maria Góralska (członkowie). Po zebraniu dopełnione zostały
wszelkie formalności, przygotowane zostały odpowiednie dokumenty
i wysłane do Sądu Rejonowego XIV
Wydziału Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego w celu rejestracji.

Szeroki zakres działań

Głównym celem stowarzyszenia
jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej

i kulturowej. Będzie ono działać poprzez szerzenie wśród dorosłych,
młodzieży i dzieci tradycji ojców –
przekazywania dziedzictwa młodszym pokoleniom. Ponadto realizować będą swe cele poprzez odpłatną
i nieodpłatną działalność publiczną.
Mają zamiar także tworzyć warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach
i przedszkolach. Chcą również tworzyć rękodzieła z różnych materiałów i wystawiać je na Jarmarkach,
Kiermaszach i innych imprezach kulturalnych – sprzedawać rękodzieła
i prowadzić warsztaty dla chętnych
uczestników wydarzeń. Co więcej
ich działalność opierać się będzie na
współpracy z różnymi instytucjami,
twórcami, władzami czy klubami
o podobnych zainteresowaniach –
poprzez wymianę doświadczeń.
Członkowie stowarzyszenia mają
daleko idące plany. Poza tworzeniem małych dzieł sztuki i ich
sprzedażą mają zamiar edukować

innych. To wspaniałe, że będzie
szansa uczyć się wielu ciekawych
rzeczy i rozwijać swą kreatywność.
Co więcej w planach mają wystawy
swych prac nie tylko na lokalnym
rynku i miejskich wydarzeniach.
Próbować będą swych sił także na
wydarzeniach regionalnych – powiatowych a nawet wojewódzkich.

Zdolności dobrze wykorzystane

Spotkania kobiet, które mają
„fach w ręku” zapoczątkowała Danuta Kantorowska. To właśnie Pani
Danusia wpadła na pomysł zrzeszania kobiet, ale i nie tylko, które mają
zdolności manualne. A zakres wykonywanych prac jest szeroki: prace
na drutach, na szydełku, z origami,
z papierowej wikliny, ze sznurka,
z krepiny, z plastiku, z różnych materiałów (dzianina) oraz malowane
szkatułki. Do stowarzyszenia przystąpili także inni twórcy – malarze,
pisarze, poeci. Stowarzyszenie bę-

dzie działało przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Dyrektor MCKSiR popiera działania stowarzyszenia. Cieszy się, że ludzie z pasją
działają blisko kultury. Utworzenie
stowarzyszenia da większe możliwości na pozyskiwanie dodatkowych funduszy i dofinansowania na
jego działalność. Ponadto zgromadzi większą liczbę lokalnego społeczeństwa do wspólnego działania.
Najbliższą okazją do spotkania
się z twórcami z nowego raciąskiego
stowarzyszenia będzie Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Wigilia Miejska organizowane przez Miejskie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu (więcej informacji w kolejnym
numerze Pulsu). Także w przyszłym
numerze artykuł poświęcony jednej
z członkiń stowarzyszenia.
Paulina Adamiak
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Informacja Wójta Gminy Baboszewo
o stanie realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2016/2017
Ogólne informacje o szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Baboszewo

niku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objął dotychczasowy dyrektor pan Artur
Piotrowski.
W lutym 2017 r. odbył się jeden konkurs
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbiewie. W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Monika
Witkowska.

Tabela 1.

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Baboszewo prowadziła następujące szkoły i placówki oświatowe (tabela 1).

Zatrudnienie nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Baboszewo

Uzyskiwanie stopni awansu przez nauczycieli

Zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etaty przedstawiało się w roku szkolnym 2016/2017 następująco (wg SIO na
30.09.2016):
Nauczyciele – 105 etatów nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
i 13,54 etatów w niepełnym wymiarze,
Nauczyciele w przeliczeniu na etaty wg
stopni awansu zawodowego (dane w nawiasach dotyczą nauczycieli niepełnozatrudnionych):
• stażyści – 3 + (2,27)
• kontraktowi – 14 + (1,45)
• mianowani – 22 + (6,13)
• dyplomowani – 66 + (3,69)
• bez stopnia awansu pracowało – 0 + (0)
nauczycieli

Finansowanie zadań oświatowych

Wydatki na finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 wyniosły
prawie 13 mln zł, z czego ponad 12,5 mln to
wydatki bieżące, a 300 tys. to wydatki majątkowe. Źródłem finansowania zadań oświatowych była subwencja oświatowa w wysokości
prawie 8,4 mln zł.
Zadania i zakupy inwestycyjne:
• Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Mystkowie,
• Zakup basenu 3x3 m dla Zespołu Szkół
w Polesiu,
• Zakup kabiny SI – zestaw rozszerzony
dla Zespołu Szkół w Polesiu,
• Zakup kącika zabaw LEO dla Zespołu
Szkół w Polesiu,
• Zakup magicznego dywanu dla Zespołu
Szkół w Polesiu,
• Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym komputerem myBOARD 55 dla Zespołu Szkół w Polesiu,
• Zakup zestawu multimedialnego IV dla
Zespołu Szkół w Polesiu,
• Zakup systemu nauczania K-First dla
Zespołu Szkół w Polesiu,
• Zakup wyposażenia gabinetu terapii słuchowej dla Zespołu Szkół w Polesiu,
• Zakup zestawu pomocy dydaktycznych doświadczenia świata dla Zespołu Szkół
w Polesiu.
Szkoły podstawowe
Wydatki związane z funkcjonowaniem
oświaty stanowią bieżące utrzymanie czterech
szkół podstawowych. Na wydatki szkół podstawowych zaplanowano w 2016 r. prawie 6
mln zł z czego wydatkowano prawie 5,7 mln zł.

Gmina Baboszewo jako organ prowadzący jest odpowiedzialna za przeprowadzenie
i prawidłowy przebieg procedury awansu na
stopień nauczyciela mianowanego. Szczegółowo procedurę tę określają przepisy ustawy –
Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN
z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U.2013.393 z dnia 2013.03.26.).
W 2017 r. odbyły się dwa egzaminy na
stopień awansu nauczyciela mianowanego.
Nauczyciele w trakcie obydwu egzaminów
uzyskali pozytywny wynik.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Wydatki związane z działalnością statutową – prawie 1 mln zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę prawie 4,4 mln zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(dodatek wiejski, mieszkaniowy) – prawie
250 tys. zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Łącznie na terenie Gminy funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych. Na wydatki oddziałów przedszkolnych zaplanowano w 2016 r. ponad 0,5
mln zł. Dotacja na zadanie własne stanowiła
kwotę 127 410 zł. Środki własne wydatkowane na oddziały przedszkolne stanowiły kwotę
381 344,72 zł.
Wydatki związane z działalnością statutową – 37 367,62 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 438 853,10zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy) –
32 534,00 zł
Przedszkole
Na wydatki Przedszkola w Baboszewie zaplanowano w 2016 r. ponad 1,1 mln zł. Dotacja na zadanie własne stanowiła kwotę 149
330 zł.
Wydatki związane z działalnością statutową – 313 251,87 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 780 905,47 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy) –
28 868,40 zł.

Gimnazja
W roku szkolnym 2016/2017 na terenie
Gminy Baboszewo funkcjonowały dwa Gimnazja (w Baboszewie i w Polesiu). Wydatki na
Gimnazja w roku szkolnym 2016/2017 wyniosły około 5,5 mln zł.
Wydatki związane z działalnością statutową w 2016 r. – 202 780,01 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 r. – 2 604 419,16 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(dodatek wiejski, mieszkaniowy) w 2016 r. –
168 430,48 zł
Dowożenie uczniów do szkół
Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w 2016 r. ponad 500 tys. zł. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń trzech
zatrudnionych kierowców stanowiło ponad
190 tys. zł. Wydatki na realizacją zadań statutowych (zakup paliwa do autobusów, koszty
prywatnego przewoźnika, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, badania okresowe kierowców, odpisy na ZFŚS) wyniosły
prawie 300 tys. zł.

Zmiany na stanowiskach dyrektorów
placówek oświatowych

W lipcu 2016 r. odbyły się dwa konkursy
na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w gminie Baboszewo.:
• Dyrektora Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie – w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objął dotychczasowy dyrektor pan Bogdan Pietruszewski,
• Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Józefa Wybickiego w Baboszewie – w wy-

Na rok 2016 wyodrębniono w budżecie
Gminy Baboszewo na ten cel środki w kwocie 63 200,00 zł. Wydatkowano 33 407,60 zł.
Projektowana wysokość środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli danej szkoły była proporcjonalna
do funduszu płac nauczycieli zatrudnionych
w tej szkole.
Również, w roku 2017 Zarządzeniem Nr
17/2017 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 14
marca 2017 r. dokonano podziału środków
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Baboszewo. Na
rok 2017 wyodrębniono w budżecie Gminy Baboszewo na ten cel środki w kwocie
68 908,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Gmina Baboszewo realizując art. 90b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty wsparła w okresie od września do
grudnia 2016 r. 112 uczniów pomocą materialną w formie stypendium szkolnego. Na
stypendia szkolne w tym okresie wydatkowano łącznie 24 194,00 zł, w tym z dotacji
celowej budżetu państwa 19 355,00 zł. Ze
środków własnych Gminy Baboszewo przeznaczono 4 839,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wymagania formalne
i dochodowe konieczne do uzyskania stypendium spełniło 110 uczniów. Na stypendia szkolne w tym okresie wydatkowano
łącznie 30 363,00 zł, w tym z dotacji celowej
budżetu państwa 24 290,00 zł. Ze środków
własnych Gminy Baboszewo przeznaczono
6 073,00 zł.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów

Tabela 2.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz na podstawie Uchwały Nr
XIII/96/2016 Rady Gminy Baboszewo
z dnia 29 stycznia 2016r. Gmina Baboszewo przyznała w 2017 r. 91 uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów stypendia ze
osiągnięcia w nauce i sporcie. Łączna kwota przyznanych stypendiów motywacyjnych
wyniosła 28 000,00 zł. (tabela 2).

Kształcenie pracowników
młodocianych

Gmina Baboszewo realizując art. 122.
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo
oświatowe (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11.)
wydała w 2016 r. dwanaście decyzji o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na ten cel wydatkowano
łączną kwotę 49 295,00 zł. Środki te zostały
przekazane przez wojewodę z Funduszu Pracy na podstawie umowy Nr 59A/2016 z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Dowóz dzieci do szkół

Gmina Baboszewo na podstawie art. 14a
ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943
t.j.) zapewniała w roku szkolnym 2016/2017
dowóz dzieci do placówek oświatowych.
Usługa dowozu realizowana była przez dwa
autobusy szkolne Gminy Baboszewo w obwodzie szkół z Baboszewa i Mystkowa oraz
przez dwa autobusy wykonawcy wyłonionego
w drodze postępowania przetargowego w obwodzie szkół w Polesiu i Sarbiewie.
Gmina Baboszewo, na podstawie art. 14a
ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943
t.j.) zapewniała dowóz dzieciom niepełnosprawnym z oddziałów specjalnych samochodem osobowym Urzędu Gminy. Dzieci te
były odbierane z miejsca zamieszkania, dowożone do szkoły i odwożone do domu.
Gmina Baboszewo, zapewniała w roku
szkolnym 2016/2017 także, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków
w formie zwrotu kosztów przejazdu ucznia
i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej lub prywatnym samochodem. Zwrot kosztów odbywał
się na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Wójtem Gminy Baboszewo a rodzicem lub
prawnym opiekunem dziecka oraz przedkładanych comiesięcznych rozliczeń kosztów przejazdu. W roku szkolnym 2016/2017
zawarto 9 umów.

w Mystkowie i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie) oraz jedną kontrolę doraźną (w SP w Sarbiewie).
Badanie ewaluacyjne w Szkole Podstawowej w Polesiu zostało zrealizowane w dniach
06-12.10.2016 przez zespół wizytatorów ds.
ewaluacji. Badaniem objęto 30 uczniów (ankieta i wywiad grupowy) i 19 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono
wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, obserwacje lekcji.
Na podstawie zebranych danych został
sporządzony raport, który obejmował podstawowe obszary działania szkoły. Szczegółowo zbadano dwa obszary: "Uczniowie
są aktywni" oraz "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów
edukacyjnych". Stwierdzono, że uczniowie
wykazują się aktywnością podejmując szereg działań mających na celu ich rozwój.
Uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych
rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia. Angażują się w życie szkoły uczestnicząc w imprezach oraz uroczystościach
szkolnych i środowiskowych. W inicjowane działania angażują nauczycieli i rodziców. Uczniowie wspólnie inicjują różnorodne pomysły o charakterze edukacyjnym
i wychowawczym. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Współpraca nauczycieli w tym zakresie ma charakter powszechny
i dotyczy min. obszarów, organizacji, planowania i modyfikacji procesów edukacyjnych. W raporcie z ewaluacji zaznaczono, że nie wszystkie wprowadzane w szkole
zmiany dotyczą przebiegu procesów edukacyjnych, część z nich ma charakter organi-

Tabela 3. Promocja do klas programowo wyższych

Nadzór pedagogiczny

W roku szkolnym 2016/2017 Mazowiecki Kurator Oświaty przeprowadził w placówkach oświatowych Gminy Baboszewo jedną
ewaluację (w Zespole Szkół w Polesiu), dwie
kontrole planowe bibliotek szkolnych (w SP
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zacyjny i nie jest wynikiem wspólnych ustaleń miedzy nauczycielami, co wizytatorzy
ocenili negatywnie.
Badanie ewaluacyjne w Gimnazjum
w Polesiu zostało zrealizowane w dniach 0713.10.2016 przez zespół wizytatorów ds. ewa-

luacji. Badaniem objęto 52 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 52 rodziców (ankieta
i wywiad grupowy), 16 nauczycieli (ankieta
i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad
indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego
i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami
niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki.

Kontrola doraźna w Szkole Podstawowej im. Ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie
została zrealizowana w dniach 05-12-2016 06-12-2016 przez dwuosobowy zespół wizytatorów z Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty. Tematyką kontroli był „Nadzór
dyrektora szkoły nad realizacją przez nauczycieli zadań oświatowych w art. 6 ust. 1
i 2 ustawy Karta Nauczyciela”. Kontrola została przeprowadzona w związku z pismami
wpływającymi do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Delegatura w Ciechanowie
od rodziców i nauczycieli, dotyczącymi nieprawidłowości w organizacji pracy Szkoły
Podstawowej im. Ks. M.K. Sarbiewskiego
w Sarbiewie. W wyniku kontroli Kuratorium wykazało uchybienia i nieprawidłowości m.in. w:
• sporządzaniu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2016/2017 oraz aneksów do
arkusza,
• przydzielaniu zastępstw doraźnych za
nieobecnych nauczycieli,
• prowadzeniu dzienników zajęć lekcyjnych (skreślenia, sprostowania błędów w sposób niezgodny z przepisami prawa oświatowego),
• prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (brak odpowiednich kwalifikacji
nauczycieli, programy zajęć nie uwzględnia-

Tabela 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2016 i 2017 r.

Na podstawie zebranych danych został
sporządzony raport, który obejmował dwa
obszary działania Gimnazjum: "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" oraz "Szkoła lub placówka wspomaga
rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji". W wyniku ewaluacji
określono, że w Gimnazjum w Polesiu realizowało działania wychowawcze i profilaktyczne, które były dostosowane do potrzeb
uczniów i środowiska. Działania szkoły zapewniały uczniom bezpieczeństwo fizyczne
i psychiczne, a relacje miedzy wszystkimi
członkami społeczności szkolnej były oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współżycia w szkole były
uzgodnione i przestrzegane przez uczniów,
pracowników szkoły, rodziców. W placówce realizowane były działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły.
Gimnazjum podejmowało działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań, jednak zauważono,
że nie oceniano ich skuteczności. W wyniku ewaluacji odnotowano, że analizowanie
działań wychowawczych nie było rozwiązaniem systemowym przyjętym w strukturze
organizacyjnej Gimnazjum.

jące wszystkich zaleceń zawartych w opiniach
i orzeczeniach),
• indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych (brak określenia form
i okresu udzielanej pomocy).
Z przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia pokontrolne. Pismem z dnia 9 stycznia
2017 r. – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie –
Pani Monika Witkowska, poinformowała Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura
w Ciechanowie o sposobie realizacji zaleceń
pokontrolnych.
Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie została przeprowadzona
w dniu 24.03.2017r. Z przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej
w Szkole Podstawowej w Mystkowie została
przeprowadzona w dniu 15.03.2017 r.
Z przeprowadzonej kontroli nie wydano
zaleceń pokontrolnych.
Jolanta Pająk
Beata Wiechowska
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Nowe zasady
zbierania odpadów
komunalnych
W związku z wejściem w życie
w dniu 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017 r., poz. 19), zobowiązującego
gminy do wprowadzenia selektywnej
zbiórki z podziałem na cztery frakcje
odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające
biodegradacji, od 1 stycznia 2018 r. na
terenie Gminy Baboszewo będą obowiązywały nowe zasady w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i letniskowych oraz zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady zebrane w sposób selektywny odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości
w następujących frakcjach:
– worek koloru niebieskiego
oznaczony napisem „Papier” – odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
– worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” – odpady ze
szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

– worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” – odpady z metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe;
– worek koloru brązowego
oznaczony napisem „Bio” lub przydomowy kompostownik – odpady
ulegające biodegradacji” (zabudowa jednorodzinna);
– pojemniki – odpady zmieszane, mokre.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane będą od właścicieli nieruchomości w workach (selektywnie)
oraz w pojemnikach (zmieszane)
co najmniej jeden raz w miesiącu
w terminach wyznaczonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości.
Odbiór odpadów zebranych
w sposób zmieszany (wszystkie
frakcje łącznie gromadzone w pojemnikach) pozostaje bez zmian,
odpady odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości
co najmniej jeden raz w miesiącu,
w terminach wyznaczonych harmonogramem.
Ilona Siejka

XVII Dzień Papieski
23.10.2017
„Idźmy naprzód z nadzieją”.
Pod takim hasłem przebiegała uroczystość, montaż słowno-muzyczny, który przygotował ks. Marcin
Kędzia wraz z uczniami klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej w Baboszewie. O oprawę muzyczną zadbała p. Joanna Giszczak,
wraz z dziećmi należącymi do

chóru szkolnego (grupa młodsza
i starsza). Publiczność podążając
szlakiem papieskim, miała możliwość przypomnienia sobie nauki
świętego Jana Pawła II. Tłem i wytłumaczeniem tego, co najistotniejsze w przesłaniu papieża, były
sceny biblijne.
Artur Piotrowski

Odmieniony Ośrodek
Zdrowia w Sarbiewie
W styczniu w uchwale budżetowej na 2017r. Rada Gminy Baboszewo zaplanowała środki na remont
wnętrza budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie. Wszystkie prace
remontowe zostały wykonane przez
pracowników Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy w Baboszewie. Zakres prac objął: wymianę grzejników centralnego ogrzewa-

nia, wymianę instalacji elektrycznej
z montażem nowego osprzętu elektrycznego, wykonanie we wszystkich
pomieszczeniach i korytarzach gładzi na ścianach i sufitach, ułożenie
płytek podłogowych. Zamontowano także nagrzewnicę nad drzwiami wejściowymi oraz dla zakupiono
i zainstalowano okienne rolety. Wydatki nie przekroczyły zaplanowanej

w styczniu na ten cel kwoty 50 000
zł. W najbliższym czasie na budynku ośrodka zostanie jeszcze zainstalowany i uruchomiony monitoring.
Tegorocznym remontem wnętrza budynku zakończono kompleksową modernizację ośrodka,
który uzyskał zupełnie inny wygląd
zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.
Tomasz Sobecki
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Raciąż
oczami artystów
Plener malarski wpisał się już na
dobre w kalendarz imprez miejskich w Raciążu. W maju mieliśmy
okazję – już po raz drugi – obserwować malarzy przy pracy. Mieszkańcy z ogromnym zapałem śledzili
postępy prac. W październiku mieliśmy okazję obserwować efekt końcowy na wernisażu zorganizowanym w Raciąskim Centrum Kultury.
Plener to fantastyczne wydarzenie,
które pozwala uwieczniać piękno naszego miasta na dłużej. Po niezwykle udanej ubiegłorocznej i zarazem pierwszej
edycji wydarzenia zdecydowano się zorganizować kolejną. W maju gościliśmy
w naszym mieście znamienitych malarzy, którzy stworzyli wspaniałe dzieła.

Piękno w oczach artystów

Wiosną przyroda budzi się do życia, a jak twierdzili sami artyści kolory
są bardziej intensywne. Właśnie w tym
czasie przyszło im uwieczniać na płótnie
widoki Raciąża. Podczas drugiego pleneru powstały wspaniałe obrazy, które
przedstawiają znane nam mieszkańcom
miejsca i obiekty w naszym mieście. Były
to m.in. panorama z widokiem na ratusz, widok rynku, podwórko raciąskie,
strażnica raciąska, podwórko przy ul.
Wolności, dawny budynek Urzędu Gminy w Raciążu, domy przy kościele, figurka patrona strażaków św. Florian i wiele krajobrazów uwieczniających Raciąż.
Wszystkie te obrazy przedstawiają miejsca nam znane, jednak ukazane w sposób
zupełnie nowy. Widziany oczami malujących artystów. Nie lada gratką dla miłośników talentu malarskiego była zorganizowana w kawiarni prezentacja prac
powstała podczas – organizowanych
w sierpniu w MCKSiR – warsztatów batiku. Zgromadzeni goście i mieszkańcy
miasta mieli okazję podziwiać wspaniałe
prace malarzy, zarówno te powstałe podczas pleneru, jak i te stworzone podczas
warsztatów. Ponadto była to doskonała
możliwość by porozmawiać z artystami
i podpytać o ich kunszt malarski.

Podwójny wernisaż

Tegoroczny wernisaż otwierający
wystawę prac malarskich po plenerach
był wyjątkowy. Połączył w sobie bowiem
aż dwa malarskie wydarzenia. Dzięki
temu Miejskie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego mogło stać się gospodarzem łączącym
plener zorganizowany w naszym mieście
z plenerem zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Płońsku. Podczas
wernisażu mogliśmy podziwiać prace
powstałe podczas obu tych wydarzeń.
Uroczystość otwarcia wystawy zgromadziła przedstawicieli samorządu: Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, Starostę Powiatu Płońskiego
Andrzeja Stolpę Wicestarostę Annę Dumińską – Kierską oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Mączewskie-

go. Ponadto na uroczystości obecni byli
malarze, komisarz pleneru Katarzyna
Rólka, zaproszeni goście i mieszkańcy. Wernisaż otworzył gospodarz obiektu – dyrektor MCKSiR Artur Adamski.
Uroczystość poprowadziła Anna Mika,
a wspaniały nastrój zapewniła oprawa
muzyczna w wykonaniu zespołu z Glinojecka „Moja Rodzina”.
O kilka słów dotyczących wernisażu, ale i samego pleneru poprosiliśmy
jednego z organizatorów – Dyrektora
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Artura Adamskiego – Już
po raz drugi organizujemy plener malarski w Raciążu. Przez kilka dni gościmy
u siebie artystów, którzy przelewają na
płótna swój talent i uczucia, a efektem są
piękne obrazy, które ukazują znane nam
miejsca w trochę innym świetle. Kiedy rok temu podziwiałem prace malarzy uczestniczących w I Plenerze Malarskim w Raciążu byłem zaskoczony tym
jak postrzegają nasze miasto. Miejsca
na co dzień nam znane a widziane oczami artysty pozwalały odkryć je na nowo.
Wówczas dostrzegłem Raciąż w zupełnie
inny sposób. Minęło trochę czasu i zdecydowaliśmy się na powtórzenie wydarzenia. Tegoroczny Plener również mnie nie
zawiódł. Artyści stworzyli piękne prace,
ukazali kolejne wspaniałe widoki naszego miasta. Cieszy mnie, że malarze odkrywają w Raciążu kolejne miejsca, które
stanowią dla nich inspirację do tworzenia tak barwnych dzieł.
Jestem przekonany, że zarówno dla
nas mieszkańców, jak i dla artystów, organizowany przez Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego, plener to wydarzenie
niepowtarzalne zapewniające ogromne
emocje i przeżycia. To właśnie tego rodzaju wydarzenia pozwalają dostrzec
znane miejsca na nowo.
Dla mnie osobiści ważny jest odbiór
plenerów przez mieszkańców. Ich pozytywna reakcja utwierdza mnie w przekonaniu o słuszności realizacji tego rodzaju wydarzeń. Bardzo cieszy mnie to,
że z zaciekawieniem śledzili oni postępy
prac malarskich a malarze uczestniczący
w Plenerach są ciepło przyjmowani przez
Raciążan..
Miłym akcentem była także organizacja przez Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku
– wspólnego wernisażu wystawy „Plenery
Malarskie Ziemi Płońskiej i Raciąskiej”.
Współpraca otwiera przed nami nowe
możliwości i utwierdza w przekonaniu,
że Plener w Raciążu stał się ważnym elementem na mapie artystycznych wydarzeń Powiatu – mówił.
Obrazy powstałe podczas pleneru
„Raciąż pędzlem malowany” można podziwiać w Bibliotece Miejskiej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 21.
Paulina Adamiak
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Termomodernizacja
– umowa podpisana
27 października Gmina Miasto Raciąż
podpisała umowę na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie
Miasto Raciąż”. Łączna wartość projektu wynosi ponad 7 mln zł, z czego
kwota dofinansowania to ponad 5 mln
zł. To kolejna inwestycja miejska na
wielką skalę.
Prace będą dotyczyły aż siedmiu budynków miejskich, tj. Urzędu Miejskiego, Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im
Ryszarda Kaczorowskiego, Biblioteki i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej i Hali Sportowej. Zakres działań
jest ogromny, a czas ich realizacji stosunkowo
krótki. W każdym z budynków wymienione
zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Zostaną one
kompleksowo ocieplone, ponadto docieplone zostaną stropy i dachy. Co więcej częściowo ocieplone zostaną podłogi oraz docieplone fundamenty. Wymienione zostaną oprawy
świetlne i źródła światła na ledowe. Przebudowane zostaną systemy grzewcze, wymienione
instalacje centralnego ogrzewania. Zastosowana zostanie instalacja automatyki pogodowej
oraz systemy racjonalizujące 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 wymagały pilnej
i kompleksowej modernizacji ze względu na
ich szczególnie niekorzystne oddziaływanie
na środowisko gminy, a także z uwagi na
wysokie koszty ich eksploatacji. Realizacja

projektu w sposób bezpośredni przełoży się
na poprawę 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 – kilkudziesięciotysięczne oszczędności w skali roku na
wszystkich budynkach. Ponadto widoczny
będzie także efekt wizualny.

Kompleksowość działań

Projekt narzuca Gminie Miasto Raciąż
kompleksowość rozwiązań. Zatem wszelkie wymiany, docieplenia i ocieplenia dotyczą wszystkich siedmiu budynków. Na
etapie składania projektu zastanawiano się
nad zamieszczaniem w nim Hali Sportowej,
jednak zdecydowano się zawrzeć także i ją.
Koszt remontu jest niski, zatem opłaca się
odnowić halę by służyła ona mieszkańcom
naszego miasta jeszcze przez kilka lat. Miasto bez dodatkowych środków nie byłoby
w stanie wyremontować hali w tak krótkim
czasie. Odwiedzający MCKSiR na pewno
będą zadowoleni z zainstalowania wentylacji 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 Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego czy Przedszkola
Miejskiego. Docieplenie budynków i wymiana okien sprawi, że nasze pociechy będą
miały zdecydowanie cieplej zimą. Korzyści
będą dla wszystkich. Miasto zaoszczędzi na
rachunkach. Projekt ma także ogromne znaczenie proekologiczne.
Teraz czekają nas przetargi i wyłonienie
wykonawców. Mamy nadzieję, że prace rozpoczną się w możliwie szybkim tempie.
Paulina Adamiak
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Startujemy z kanalizacją!
Sieć kanalizacji to w mieście Raciąż sprawa priorytetowa. Obecny jej stan, a rzec można właściwie jej brak to spory kłopot dla miasta, a przede
wszystkim mieszkańców. Nadrobić musimy sporo, ale teraz jest to możliwe. Ruszyliśmy z pracami, w końcu będzie tak, jak być powinno.
W października 2016 roku burmistrz Mariusz Godlewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” współfinansowanej przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Środki
pozyskano na dofinansowanie rozbudowy w Raciążu
oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji oraz modernizację stacji uzdatniania wody. Umowa opiewa na
kwotę 13 339 779,06 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w wyniku ogólnopolskiego konkursu na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Praca wre

Projekt dotyczący rozbudowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni i stacji uzdatniania wody ruszył
pełną parą. Prowadzone są prace na stacji uzdatniania wody w Witkowie. Prace prowadzone są zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku (pełen zakres
wykazaliśmy w zeszłym numerze). W ostatnim czasie
ruszyły także prace rozbudowy kanalizacji. Prace prowadzone są na ulicy Płockiej od wysokości stacji ORLEN w kierunku skrzyżowania z ulicami: Dworcową
i Zakolejową. Wykonawcą jest Konsorcjum firm: Lider
Konsorcjum HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S. A.
z siedzibą we Włocławku, Partner Konsorcjum WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ponadto rozpoczęły
się również prace konstrukcyjne w zakresie budowy reaktora SBR w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciążu”. W ramach
podwykonawstwa prace rozbudowy kanalizacji na ulicy
Rzeźnianej wykonuje także Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Paulina Adamiak

Dotyczy projektu nr: POIS.02.03.00-00-0037/16 pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu"
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Festiwal Tańca
7 października br. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie po raz trzeci odbył się
Festiwal Tańca o Puchar Wójta
Gminy Baboszewo. Widowisko,
zapierające dech w piersiach!
W ubiegłym roku wydarzenie
trwało 2 dni. Tym razem było
o jeden dzień krótsze, co – jak
widać – nie wpłynęło negatywnie na zainteresowanie.
Festiwal organizowany był przez
Polskie Towarzystwo Taneczne. Do
udziału w rywalizacjach zgłosiło się
ponad 230 par z całego kraju, które
zaprezentowały się w różnych formach tanecznych.
Rywalizacja kierowana była do
różnych kategorii wiekowych. Począwszy od dzieci do 11 lat, poprzez kategorie wiekowe 12-13 lat,
a skończywszy na grupach młodzieżowych – powyżej 15 lat. Jury oceniało pary w składzie: Paweł de Pourbaix (sędzia główny), Wojciech
Przemieniecki, Jarosław Dziedziczak, Grzegorz Rybicki, Krzysztof
Trętowski, Monika Sakowska, Łukasz Pawlak, Waldemar Ziomek,
Piotr Purchała i Anna Andruszkiewicz. Wszyscy sędziowie to utytułowani tancerze: Mistrzowie Polski,
świata, trenerzy i choreografowie.
Sobota, była swoistym świętem
dla miłośników tańca towarzyskiego. Tego dnia przeprowadzono, bowiem Mistrzostwa Okręgów Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego,
Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz Otwarty
Puchar Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
O godz. 19.00 rozpoczęła
się gala finałowa, gdzie byliśmy

świadkami zmagań uczestników,
którzy zostali wyłonieni w części eliminacyjnej, trwającej tego
dnia od godz. 14.00. Tancerze prezentowali efekt swoich wielomiesięcznych przygotowań. Mieliśmy okazję podziwiać zawodowe
pary taneczne, które w większości
mają już na swoich kontach tytuły mistrzowskie. Publiczność mogła również podziwiać taniec pary
Justyny i Marcina Połaniec, którzy zdobyli tytuł Mistrzów Świata
w 10 tańcach, Mistrzostwo Europy w stylu standardowym i latynoamerykańskim w kategorii Senior
I (Akademia Tańca). Pary rywalizowały w dwóch stylach. W tańcach standardowych nie zabrakło
walca wiedeńskiego i angielskiego, tanga, foxtrota i quickstepa.
Rytmy latynoamerykańskie obejrzeliśmy podczas takich tańców
jak: cha-cha, rumba, samba, paso
doble i jive.
Spośród ponad 230 par uczestniczących w Festiwalu, wyłoniono
następujące pary Mistrzowskie:
Kategoria: 8-9 lat – Kosecki
Nataniel, Kozuń Liwia – ESKADRA
Pabianice
Kategoria: 10-11 lat – Szymczyk
Bartosz, Wierciszewska Aurelia –
POLINA’S DIAMONDS Warszawa
Kategoria: 12-13 lat Standard
– Popławski Ignacy, Rudnicka Aleksandra – POLINA’S DIAMONDS
Warszawa
Kategoria: 12-13 lat Latin –
Popławski Ignacy, Rudnicka Aleksandra – POLINA’S DIAMONDS
Warszawa
Kategoria: 14-15 lat Standard
– Rencławowicz Szymon, Wierciszewska Laura – POLISH CLUB
Warszawa

Kategoria: 14-15 lat Latin –
Alwasiak Karol, Balcerek Nela –
CANTINERO Tomaszów Maz.
Kategoria: 16-18 lat Standard
– Krysztofiński Hubert, Paprota
Paulina Ewa – DUET Warszawa
Kategoria: 16-18 lat Latin –
Krysztofiński Hubert, Paprota Paulina Ewa – DUET Warszawa
Kategoria: 16-20 lat Standard –
Baryczka Krystian, Korzycka Anna
- Klub Sportowy Polski Taniec
Kategoria: 16-20 lat Latin –
Kardasiński Damian, Syta Daria –
POLISH CLUB Warszawa
Kategoria: Powyżej 18 lat
Standard – Rosiński Marcin, Wdowicz Katarzyna – POLISH CLUB
Warszawa
Kategoria: Powyżej 18 lat Latin – Sharapov Volodymyr, Głębocka Natalia – DUET Warszawa
Kategoria: 30+ Standard – Połacieniec Marci, Połacieniec Justyna
– Akademia Tańca Warszawa
Kategoria: 30+ Latin – Jancik
Paweł, Świerczyńska – Jancik Joanna – S.T. Krystian Krzemiński Błonie
Kategoria: 50+ Standard – Janusz Andrzej, Banaszek Agnieszka
– Akademia Tańca Warszawa
Kategoria: 50+ Latin – Janusz
Andrzej, Banaszek Agnieszka –
Akademia Tańca Warszawa
Festiwal Tańca o Puchar Wójta Gminy Baboszewo zakończył się
późnym wieczorem. Dla tych, którzy wybrali się, by być świadkami
pięknego widowiska, był to weekend na wysokim poziomie z dziedziny kultury.
Cieszymy się, że takiej rangi impreza zawitała w progi Gminy Baboszewo.
Agata Janicka
Beata Wiechowska
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Wieści z przedszkola
Pasowani na uczniów
Jak ogromne znaczenie ma w życiu każdego młodego człowieka
szkoła wie każdy z nas. To właśnie ona bawi, uczy i wychowuje.
W październiku najmłodsi uczniowie zostali uroczyście przyjęci
w jej murach. Dzień pasowania
na pierwszoklasistę na pewno na
długo zapadnie w ich pamięci.
Dnia 11października 2017 r.
uczniowie klas pierwszych SP w Raciążu przeżywali ważną uroczystość
pasowania na uczniów. Wychowawczynie klas pierwszych przygotowały część artystyczną, w której to mali

pierwszacy byli głównymi aktorami.
Po części artystycznej zostali pasowani na uczniów klas pierwszych
przez pana dyrektora naszej szkoły.
Na uroczystość przybyli także rodzice i bliscy uczniów, którzy oglądali
występy z dużym zaciekawieniem.
Po ślubowaniu uczniowie otrzymali dyplomy pasowania na ucznia
oraz drobne upominki od Rady Rodziców naszej szkoły. Nie zabrakło
też słodkiego poczęstunku. Pierwszoklasiści podziękowali dyrekcji
i wychowawczyniom kwiatami oraz
pięknymi uśmiechami.
SP Raciąż

Październik dla najmłodszych
mieszkańców naszego miasta na pewno nie był nudny.
W przedszkolu wiele się działo.
Przedszkolaki obchodziły święto swoje i pieczonego ziemniaka oraz przeżyły wielkie emocje
podczas ewakuacji.

wspólnych zabaw, tańców oraz pysznego poczęstunku. W październiku
nasze dzieciaki odwiedzili policjanci z Komisariatu Policji w Raciążu,
st.asp. Marcin Leśniak i mł.asp. Wi-

told Domarecki. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania oraz dzieliły się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami.
MP Raciąż

W Miejskim Przedszkolu w Raciążu obchodziliśmy Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka. Z tej właśnie
okazji dzieci przemaszerowały ulicami miasta śpiewając znane im
z przedszkola piosenki.
W naszym przedszkolu przeprowadzone zostały także praktyczne
ćwiczenia w zakresie sprawdzenia
organizacji i warunków ewakuacji.
Dzieci spisały się na medal, cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Maluchy witały uroczyście
panią jesień. Świętowanie dnia pieczonego ziemniaka dzieci zaczęły od
spaceru ulicami miasta. Nie zabrakło

Nauczyciele
uhonorowani medalami
Zawód nauczyciela to niełatwa
praca. Oznacza codzienny trud
i wysiłek by młodszym pokoleniom przekazać wiedzę, ale także właściwe wzorce i postawy.
Nie dla chwały i poklasku lecz
dla idei – taka powinna być praca nauczyciela, jednak zawsze
bardzo miło jest gdy ktoś doceni nasze starania.
W październiku obchodzimy
Dzień Edukacji Narodowej, który jest świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, upamiętniającym rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej, utworzonej
na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 października 1773
roku. Święto to stanowi doskonałą

okazję by podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie
na rzecz uczniów.

Opinogórskie obchody

Trzy nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego
zostały uhonorowane w bardzo uroczysty sposób za swą wyróżniającą się
pracę i działania. Brązowy Medal za
Długoletnią Służbę otrzymała Beata
Dziemian, odznaczenie to nadawane
jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Joanna Wawrowska i Bożena Wychódzka. Wyróżnione
nauczycielki zostały zaproszone przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty na
uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych w Muzeum

Romantyzmu w Opinogórze Górnej.
13 października podczas tych uroczystych obchodów Mazowiecki Wicekurator Oświaty Andrzej Sosnowski
wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Mazowieckiego
Kuratora Oświaty. Łącznie odznaczenia
państwowe i wyróżnienia otrzymało
145 osób, w tym 35 osób − Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego.
Mamy powody do dumy –
wśród niewielu odznaczonych
znalazły się nauczycielki z Raciąża. Paniom serdecznie gratulujemy
i życzymy sukcesów oraz wytrwałości w dalszej pracy z młodzieżą.
SP Raciąż
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Święto nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej to
zawsze bardzo ważna data
w kalendarzu społeczności
szkolnej. Uczniowie dziękują
swym pedagogom i wychowawcą za ich codzienną pracę i trud.
W rzeczywistości jest to święto
wszystkich pracowników szkoły ale także i uczniów, bowiem
to właśnie dzięki nim starania
i praca nauczycieli ma sens.
W Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu tegoroczne obchody tego święta były
szczególnie celebrowane i przyjęły ogromne znaczenie. To właśnie
podczas uroczystości na cześć nauczycieli pod opiekę społeczności
szkolnej został przekazany sztandar
Związku Kombatantów.

Sztandar przekazano

16 października w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uroczysta akademia odbyła
się w hali gimnastycznej, która na
ten dzień przybrała odświętny wygląd. Wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy.

Na obchodach Dnia Edukacji Narodowej zebrali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz
zaproszeni goście, wśród których
byli m.in. burmistrz Raciąża, pracownicy Urzędu Miejskiego, radni,
ksiądz proboszcz, przedstawiciele Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych
Więźniów Politycznych w Raciążu oraz emerytowani nauczyciele.
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od niezwykle ważnego
momentu – przekazania sztandaru. Jako pierwszy głos zabrał Kapelan Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych
Więźniów Politycznych w Raciążu
– Ksiądz Zbigniew Kluba. – Niestety czas leci nieubłaganie i grono
kombatantów maleje, bo odchodzą
na wieczna wartę. Stąd kolejna inicjatywa Prezesa, by sztandar organizacji przekazać Szkole Podstawowej w Raciążu. Niebawem w tej
placówce będzie reaktywowane harcerstwo i ono przejmie troskę o niego. Niech więc spadkobiercy Szarych
Szeregów, kultywują pamięć bohaterów naszej małej ojczyzny, dzięki
którym możemy dziś żyć w pokoju
– mówił ksiądz kapelan. Następnie Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
i Byłych Więźniów Politycznych
w Raciążu Roman Chrzanowski
przekazał sztandar Kombatantów

Wojennych pod opiekę uczniom
Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu. Sztandar
został złożony na ręce dyrektora
Dariusza Mosakowskiego. Bardzo
istotnym momentem było podpisanie aktu przekazania sztandaru
macierzy szkolnej. Podpisy pod aktem złożyli Prezes Koła Miejskiego
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Raciążu Roman Chrzanowski, Burmistrz Miasta Raciąża
Mariusz Godlewski oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Przekazanie sztandaru było chwilą niezwykle podniosłą i wzruszającą.
Niejednej osobie zakręciła się łza
w oku. Mamy nadzieje, że społeczność szkolna z dumą, powagą i należytym szacunkiem będzie obchodziła się ze sztandarem.

Nauczyciele docenieni za trud

Dzień Edukacji Narodowej to
doskonała okazja by docenić pedagogów za trud codziennej pracy i wkład w wychowanie, naukę
i kształtowanie postaw uczniów.
Podczas uroczystości wręczono
nagrody. Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski wręczył nagrodę dyrektorowi szkoły. Ponadto
pogratulował nauczycielkom nagrodzonym państwowymi odznaczeniami Beacie Dziemian, która

otrzymała Brązowy Medal za Długoletnią Służbę oraz Joannie Wawrowskiej i Bożenie Wychódzkiej
odznaczonym Medalem Komisji
Narodowej. Zaś nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Marta Bielska, Iwona Cholińska, Anna Drozd,
Krzysztof Langiewicz, Krystyna
Nowaczewska, Wojciech Stanowski,
Agnieszka Tarnicka-Dymek, Edyta
Waśniewska, Joanna Wawrowska
oraz Bożena Wychoódzka. Dyrektor życzył nauczycielom by służba
dzieciom zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Szkoła na wesoło

Po podniosłych i uroczystych
chwilach części oficjalnej akade-

mii przyszedł czas na prezentację
programu artystycznego Uczniowie raciąskiej szkoły zaprezentowali przedstawienie, które z przymrużeniem oka ukazywało szkolną
rzeczywistość. Program artystyczny
został przygotowany pod kierunkiem Iwony Dąbrowskiej i Edyty
Obrębskiej. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny prowadzony
przez Katarzynę Skierkowską. Zaś
dekoracja sali wykonana została
przez Joannę Wawrowską i Edytę
Wasilewską. Przedstawienie rozbawiło zgromadzonych do łez. Niezwykle przypadło wszystkim do
gustu o czym świadczyły gromkie
brawa i słowa uznania.
Paulina Adamiak

Koło Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
i Byłych Więźniów Politycznych w Raciążu
Data 1 września 1939 r. znana jest nam wszystkim. Wiemy,
że wówczas Niemcy napadli na
Polskę i rozpoczęła się II wojna
światowa. Do obrony Ojczyzny
stanęli Polacy, również z terenu
Raciąża i okolicy. Istnieją publikacje, które opisują historie naszego terenu: Jerzego Wojciecha
Zielińskiego, „Tysiąc lat dziejów
Raciąża i ziemi raciąskiej" (Raciąż
2005) i Zbigniewa Ptasiewicza,
„Wspomnienia znaczone łzami
– wysiedlenia ludności polskiej
z obszaru rejencji ciechanowskiej
1939-1944 (Ciechanów 2011).
Wielu zginęło w obozach, na
wywózkach, przymusowych robotach, wielu rozstrzelano, powieszono. Tych ludzi upamiętniają tablice,
pomniki i grobowce. Tyle dla nich
można było zrobić, by nie zatarła się
pamięć o bohaterach.
Dla tych, którzy przeżyli koszmar II wojny światowej, utworzono 2 września 1949 r. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację.
Organizacja zrzeszała część byłych
żołnierzy regularnych formacji

wojskowych, więźniów hitlerowskich, Żołnierzy Wojska Polskiego
oraz członków ugrupowań komunistycznych, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. ZBoWiD zrzeszał także
wdowy i sieroty będące członkami
rodzin pomordowanych lub poległych obywateli polskich.
Związek udzielał wsparcia materialnego, realizował różnego rodzaju formy opieki nad kombatantami
oraz rodzinami pomordowanych
i poległych. Zajął się gromadzeniem archiwaliów dotyczących walk
z Niemcami w okresie okupacji
niemieckiej i likwidacji struktur
powojennego podziemia antykomunistycznego. Organizacja była
organizatorem obchodów ważnych
rocznic oraz uczestniczyła w budowie pomników upamiętniających
kombatantów i martyrologię. ZBoWiD w Raciążu powstał w 1952 r.
Po zmianach ustrojowych
w Polsce w 1990 r. ZBoWiD przekształcono w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
i zaczęto – w poczet organizacji –

przyjmować kombatantów z Armii
Krajowej, żołnierzy wyklętych, partyzantów, represjonowanych z okresu Polski Ludowej (PRL).
W Raciążu taka reorganizacja
nastąpiła w 2002 r. kiedy to poszerzono listę członków o pominiętych dotąd bohaterów i ich rodziny.
W tym czasie prezesem był Edward
Kotkiewicz, a po jego śmierci prezesem został Roman Chrzanowski,

były więzień obozu w Działdowie,
wysiedleniec raciąski, a po wojnie
długoletni pedagog Szkoły Podstawowej w Raciążu. To dzięki niemu
wielu członków organizacji uzyskało wyższy stopień wojskowy, świadczenia kombatanckie, wielu zostało
odznaczonych za zasługi dla tejże
organizacji. Zorganizował wycieczkę do Rypina – domu kaźni, Obór
– miejsca więzienia inteligencji zie-

mi rypińskiej i Golubia Dobrzynia
– zamku krzyżackiego. Co roku organizował spotkania opłatkowe dla
kombatantów i podopiecznych. Na
święta Wielkanocne wysyłał im życzenia. Zadbał, by organizacja (jedyna w byłym województwie ciechanowskim) miała duchownego
opiekuna. W tym celu wystąpił do
ówczesnego biskupa płockiego Stanisława Wielgusa o nominację na
kapelana ks. Zbigniewa Klubę, proboszcza krajkowskiego. Postarał
się o odnowienie dotychczasowego
sztandaru organizacji. Dzięki sponsorom, między innymi Burmistrzowi Raciąża i Wójtowi Gminy Raciąż,
dnia 6 lipca 2008 r. w Krajkowie odbyła się piękna uroczystość jego
poświęcenia. Nota bene sztandar
wyhaftowała rodaczka Krajkowa
(obecnie zamieszkała w Płocku) Jadwiga Kuźniewska
Kombatanci wraz ze swoim
sztandarem od zawsze uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych
zarówno lokalnych jak w krajowych, w religijnych i na pogrzebach
swoich członków.
Ks. Zbigniew Kluba
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Akcja sprzątania rzeki Wkry
na odcinku od Glinojecka
do Dziektarzewa
W sobotę 7 października odbyła
się akcja sprzątania rzeki Wkry,
której organizatorem i głównym inicjatorem było Stowarzyszenie Sympatyków Doliny
Rzeki Wkry „Nasza Wkra”.
W sobotnim sprzątaniu rzeki
Wkry uczestniczyło 8 osób. Rzeka sprzątana była od Glinojecka do
Dziektarzewa na odcinku około 15
km. Na profilu facebookowym Stowarzyszenia „Nasza Wkra” został
zamieszczony plakat informujący
o sprzątaniu rzeki, a w samej gminie
zostały wydrukowane i powieszone
plakaty. Wójt Gminy Baboszewo zapewnił w ramach tej akcji worki na
śmieci oraz prowiant w postaci pie-

czywa i kiełbasek na ognisko kończące spływ.
Warunki pogodowe nie były
sprzyjające, było bardzo zimno
jednak nie padało. Mimo to udało
się zrealizować zamierzony plan,
a mianowicie w ramach akcji sprzątania rzeki Wkry udało się oczyścić
brzegi rzeki z butelek, puszek, worków plastikowych i różnego rodzaju opakowania. W tym roku zostało
zebranych 25 worków 120 litrowych
oraz kilka sztuk płyt styropianowych prawdopodobnie oderwanych
z czyjejś elewacji.
Po skończonej akcji sklarowano sprzęt i rozpalono ognisko, które tego dnia było wybawieniem dla
zmarzniętych i wygłodniałych ka-

jakarzy – tych, którzy bez względu
na warunki pogodowe i porę roku
zbierają śmieci płynąc kajakiem.
Wszystkie worki zostały zabezpieczone, przewiezione i złożone przy remizie w Dziektarzewie.
Z tego miejsca śmieci zostały odebrane przez pracowników urzędu
gminy Baboszewo.
W sprzątaniu rzeki Wkry na
odcinku od Glinojecka do Dziektarzewa uczestniczyli: Andrzej
Świerkowski, Mateusz Matusiak,
Jan Ludwicki, Magdalena Bardani,
Michał Kobuz, Mirosław Podgórny, Magdalena Wojcieszek, Elwira
Wojcieszek.
Ogromne podziękowania!
Agata Janicka
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Przeczytaj
mi bajkę
Otrzęsiny SLO
26 października 2017 roku
w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbył się coroczny rytuał: otrzęsiny
klasy pierwszej. Impreza miała
bardzo oryginalny przebieg.
Działo się bardzo wiele! Szkołę
zaatakowali terroryści w kominiarkach i z karabinami (w tej
roli licealiści z klasy II: Angelika
Sikorska, Patrycja Kwasiborska,
Krzysztof Kowalski), sterroryzowali pierwszoklasistów i przeprowadzili korytarzem do sali
w której czekały na nich różne
zadania do wykonania.
Na wstępie prowadzące imprezę:
Weronika Cybulska i Karolina Zielińska oraz opiekunka samorządu
uczniowskiego, pani Jolanta Wiśniewska uroczyście otworzyły imprezę.
Chcąc wkupić się w łaski starszyzny i stać się pełnoprawnym
członkiem społeczności szkolnej
pierwszoklasiści musieli się bardzo postarać. Wylosowane przez
wychowawcę, pana Łukasza Palmowskiego osoby brały udział
w przygotowanych konkurencjach.
Poprawne wykonanie stawianych
przed nimi zadań było o tyle trudne, że nie można się było do nich

wcześniej przygotować. Termin
Otrzęsin objęty był tajemnicą i nikt
oprócz organizatorów i wtajemniczonych uczniów klasy drugiej nie
wiedział, co wydarzy się w czwartek
26 października 2017 roku.
Wytypowani pierwszoklasiści
musieli wykazać się umiejętnością wykonywania profesjonalnego makijażu, co nie było rzeczą
łatwą i nastręczało wielu trudności, jednakże chłopcy poradzili
sobie znakomicie, a umalowane
przez nich dziewczyny wyglądały
zjawiskowo. To jednak nie jedyne atrakcje tego dnia! Wiele radości i śmiechu dostarczyła wszystkim konkurencja polegająca na
ubijaniu piany z białek – chodziło o to, aby po odwróceniu miski
do góry nogami piana nie spadła
na ziemię. Dziewczyny próbowały
swoich sił w wiązaniu krawatów,
a chłopcy w nawlekaniu makaronu na nitkę. Ogromną przyjemność sprawiła licealistom konkurencja pt,, Top model z jajkiem na
łyżce” polegająca na poruszaniu
się z jajkiem po sali i wykonywaniu najróżniejszych figur, tak aby
nie spadło ono na ziemię. Ciekawą
konkurencją był ,,taniec z gwiazdami’’, a poszczególne pary mogły

zaprezentować posiadane umiejętności na parkiecie.
W tym roku dla pierwszaków
przygotowano również quiz składający się z pytań dotyczących szkoły i pracujących w niej osób oraz
pytań podchwytliwych, na które odpowiadali wylosowani przez
wychowawcę uczniowie. Na zakończenie licealistki prowadzące imprezę: Weronika Cybulska i Karolina Zielińska wręczyły wychowawcy,
panu Łukaszowi Palmowskiemu
dokument potwierdzający przyjęcie uczniów klasy pierwszej do społeczności szkolnej SLO w Raciążu.
Serdeczne słowa uznania należą się opiekunce samorządu szkolnego, pani Jolancie Wiśniewskiej
oraz uczniom z klasy drugiej (Weronice Cybulskiej, Karolinie Zielińskiej, Agacie Zglinickiej, Dominice
Maron, Angelice Sikorskiej, Patrycji
Kwasiborskiej i Krzysztofowi Kowalskiemu) za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie otrzęsin, które
były doniosłym i pamiętnym wydarzeniem, a przygotowane dla pierwszoklasistów konkurencje przyniosły
wiele emocji, śmiechu i radości. Impreza odbyła się dzięki aprobacie dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego.
SLO Raciąż

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM Grunty orne położone na terenie miasta Raciąż o pow. 5,0044 ha (ul. Spacerowa) oraz grunty
orne położone w miejscowości Pólka Raciąż o pow. 4,0232 ha. Tel. 508 576 641
SPRZEDAM 22-letni las sosnowy sadzony po wyrębie lasu. Powierzchnia 3,435 ha. Las położony – Pólka
Raciąż. Dwie drogi dojazdowe. Więcej informacji pod nr tel. 660 201 463
SPRZEDAM mieszkanie w bloku w Kondrajcu Pańskim (gm. Glinojeck) o powierzchni mieszkalnej 70 m2
z garażem i piwnicą. Tel. 606 489 432

Mieszkańcy naszego miasta
z ochotą odwiedzają podopiecznych fundacji „Odzyskać
Radość”. Po raz kolejny mogliśmy się o tym przekonać podczas Drugiego Otwartego Dnia
Czytania Chorym Dzieciom pt.
„Przeczytaj mi bajkę z Twojego
dzieciństwa”. Tego dnia oddział
dziecięcy Zolu w Kraszewie Czubakach odwiedziło wielu chętnych do czytania bajek.
W środę 18 października wielu wolontariuszy zgłosiło się by
przeczytać baśnie i bajki podopiecznym fundacji „Odzyskać
Radość”. Od 9.00 do 18.00 wszyscy chętni mogli wziąć udział

w Drugim Otwartym Dniu Czytania Chorym Dzieciom pt. „Przeczytaj mi bajkę z Twojego dzieciństwa”. Podopieczni oddziału
przysłuchiwali się czytanym przez
wolontariuszy bajkom. Wiemy,
że bajki relaksują i pomagają najmłodszym. Liczymy, że czytane
przez wolontariuszy książeczki
sprawiły choć trochę radości podopiecznym fundacji. W akcję włączyli się mieszkańcy naszego miasta, uczniowie raciąskich szkół,
pracownicy Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego i Biblioteki Publicznej oraz przedstawiciele władz miejskich.
Redakcja

Nowe biuro PiS
Informujemy, że w Raciążu otworzono biuro poselskie posła Prawa i Sprawiedliwości Ministra
Macieja Wąsika. Biuro znajdować się przy ulicy
Warszawskiej 7. Otwarcia dokonano w sobotę
21.10.2017 roku.
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Dzień Wszystkich
Świętych
1 Listopada przypada Święto
Wszystkich Świętych – to właśnie
tego dnia wybieramy się na groby
naszych bliskich, wspominamy ich
i modlimy się za ich dusze. W kościołach łacińskich jest to uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia
i przebywają w niebie.
Z tym dniem jest połączona
uroczystość Dnia Zadusznych, która jest wyrazem wiary w obcowanie
świętych, powszechnie powołanie
do świętości. 1 Listopada – jest to
dla każdego z nas dzień szczególny, podczas którego wspominamy
osoby, które odeszły. Wspominamy
najbliższych z rodziny, jak również
dalszych znajomych. To dzień refleksji nad naszym życiem bez tych,
których już nie ma. Jest to też czas,
kiedy zastanawiamy się nad celem
i sensem własnego życia, nad tym,
jakie jest ono kruche. Do tego dnia

przygotowujemy się w sposób szczególny – gromadzimy znicze, które zapalimy na cmentarzach, ozdabiamy groby najbliższych kwiatami
i wieńcami. Najważniejsze jest to, że
pamiętamy, ponieważ „człowiek żyje
dopóty, dopóty trwa o nim pamięć”.

Dzień Seniora obchodzony jest
w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października
jako Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak
wspólny cel – kształtować społeczne
postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające
na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób
w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także
do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nie-

uchronną rewolucję demograficzną .
Obecnie na świecie żyje około 600
milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita
większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto
będą musieli liczyć się z późniejszym
odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia,
kursy czy koła zainteresowań. Takie
inicjatywy na poziomie lokalnym
pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą

Od listopada zeszłego roku
odeszło 83 mieszkańców gminy
Baboszewo. To bardzo trudne żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze
mógł być z nami.
Agata Janicka

Wybory
do Samorządu Europejski Dzień Seniora
Uczniowskiego w Gminie Baboszewo
Szkoła bez Samorządu Uczniowskiego? Nie ma takiej opcji… przynajmniej w Szkole Podstawowej
w Sarbiewie. Po pełnej wyborczych
obietnic kampanii nadszedł czas
wyborów, w których wzięli udział
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Komisja wyborcza skrupulatnie przeliczyła wszystkie oddane na
kandydatów głosy oraz wyłoniła następujących zwycięzców:

Daniel Drogosz klasa VII
– Przewodniczący SU
Julia Górska
– Zastępca Przewodniczacego SU
Magdalena Kłosiewicz
– Skarbnik SU
Opiekę
nad
Samorządem
Uczniowskim pełnić będzie niezmiennie Pani Agnieszka Fonderska
Gratulujemy!
Monika Witkowska

młodość. W Gminie Baboszewo
18 października świętowali seniorzy
ze Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Płońsku, Koło Nr 1
w Baboszewie. Jak co roku zgromadzili się w świetlicy środowiskowej w Baboszewie. W uroczystym
spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście: przedstawiciele firmy AKES, Banku Spółdzielczego
w Płońsku Oddział w Baboszewie
oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie. Spotkanie uświetnił występ
młodzieży z gimnazjum w Baboszewie oraz muzyka na żywo w wykonaniu pana Marka Gierkowskiego.
Beata Wiechowska
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Materiały do kroniki historycznej
wyszukał i przekazał Jan Chądzyński
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reklama

PRACA
Zatrudnimy pracowników w Zakładach Mięsnych
Peklimar z siedzibą w Uniszki Cegielnia k. Mławy
na dział produkcji (tel. kontaktowy 607-923-300)
oraz na pakowanie (tel. kontaktowy 607-550-457)

Kronika historyczna

reklama

reklama

22

Baboszewo – aktualności

,,Puls Raciąża” nr 10 (69) 2017

Marzanna Graff i Aleksander
Mikołajczak odwiedzili Baboszewo
W sobotę 14 października
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Baboszewie, która w tym dniu
zmieniła się w klimatyczną kawiarenkę, odbył się spektakl "Pomoc
sąsiedzka", w wykonaniu aktorów
Marzanny Graff i Aleksandra Mikołajczaka. To już trzeci spektakl w wykonaniu tej aktorskiej pary w Baboszewie. Rok temu mieliśmy okazję
oglądać sztukę "Wiecznie młodzi",
zaś w kwietniu br., w gimnazjum
w Baboszewie - "Działkę". Spektakle
opowiadają o życiu, tak po prostu,
o sprawach, które dotykają wielu ludzi każdego dnia. W "Pomocy sąsiedzkiej" pan Stefan, wszystkowiedzący emeryt, wdowiec, ogrodnik
z zamiłowania postanawia zmienić
życie sąsiadki, ekscentrycznej singielki Joli. Udaje mu się oczywiście,
ale zanim to nastąpiło wspólnie

z aktorami przeżywaliśmy rozterki, obawy pani Joli, której tak naprawdę wydawało się tylko, że to co
posiada, kim jest w zupełności jej wystarcza. Czy tak nie jest, że boimy się
zmienić swój system wartości, bo jest
nam wygodnie, nie musimy się wysilać, poświęcać…, a może warto? Na
spektakl mógł przyjść każdy. Na zaproszonych gości czekały pyszne wypieki przygotowane przez „Akademię
Dobra – Gminny Wolontariat przy
Szkole Podstawowej w Baboszewie”
oraz aromatyczna kawa i herbata.
Widzowie nagrodzili gromkimi brawami występ aktorów, a Wójt gminy
– Tomasz Sobecki wraz z Panią Elżbietą Burzykowską w podziękowaniu
wręczyli bukiet kwiatów oraz domowe przetwory.
Agata Janicka
Beata Wiechowska

Przedszkolaki w sadzie
Październik rozpieścił nas nieco
pogodą i zachwycającymi wszystkich
kolorami jesieni. Nie można w takim
czasie nie skorzystać z ostatnich promieni słonecznych. Dlatego dzieci
z oddziałów przedszkolnych Szkoły

Podstawowej w Sarbiewie wraz z wychowawcami udały się do sadu Pana
Marcina Kwiatkowskiego w miejscowości Korzybie. Tam właśnie miały
okazję zaobserwować jak odbywa się
codzienna praca Pana Marcina, poba-

wić się na świeżym powietrzu, zintegrować oraz spróbować przepysznych
„darów jesieni”. Dzieci zmęczone i zadowolone wróciły do szkoły ze skrzyneczką pełną wspaniałych jabłek.
Agnieszka Szymańczyk

Raciąż – sport
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Błękitni nadal
w trudnej sytuacji
Po serii porażek na początku
sezonu 2017/2018 w IV lidze
Błękitni Raciąż zaczęli zdobywać ważne punkty. Pomogło
to opuścić ostatnie miejsce
w ligowej tabeli, jednak sytuacja raciążan wciąż jest daleka od ideału.
Remis 1:1 z Ożarowianką Ożarów Mazowiecki przerwał serię
trzech porażek z rzędu zespołu z Raciąża, co pozwoliło na bardziej optymistyczne spojrzenie w przyszłość
– […]myślę, że jeśli będziemy grali
optymalny składem jesteśmy w sta-

nie walczyć w tej lidze. Chcemy godnie reprezentować barwy błękitne
i ufam moim piłkarzom że tak jest.
– powiedział nam trener Marek Brakowiecki w poprzednim miesiącu.
W czterech kolejnych meczach
Błękitni wywalczyli dwa punkty.
Ponieśli dwie wyjazdowe porażki –
z Koroną Ostrołęka (0:2) i Pogonią
II Siedlce (0:1) i dwukrotnie zremisowali w spotkaniach przy Sportowej 1 – 2:2 z KS Łomianki i 1:1
z Mławianką Mława. Szczególnie
strata punktów w prestiżowym
starciu z drużyną z Mławy była bolesna. Gol wyrównujący dla gości

padł na 6 sekund przed końcem
doliczonego czasu gry…
Mimo, że zespół nie jest już
na samym dnie tabeli to szanse na
utrzymanie z każdą kolejną porażką oddalają się. Strata do siódmego miejsca (po reformie będzie
to najprawdopodobniej ostatnie
miejsce dające utrzymanie) wynosi już 12 punktów.
W październiku Błękitni dostali 10 tysięcy złotych z budżetu miejskiego w ramach małego
grantu na realizację zadań w zakresie sportu.
Dawid Ziółkowski

Otwarty konkurs ofert w zakresie
wspierania kultury fizycznej
W ramach zarządzenia nr
83/2017 Urząd Miejski w Raciążu ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania
i wspierania kultury fizycznej.
Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie ich przekazania razem
z udzieleniem dotacji, która wyniesie
15 tysięcy złotych. W ramach zadania
obowiązkami będą przede wszystkim

prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turniejów, olimpiad, imprez
o podobnym charakterze. Oferta powinna być skierowana do dzieci i młodzieży lub dorosłych.
Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim przy placu Adama Mickiewicza 17 w Raciążu
w godzinach 7:30-15:30 lub pocztą na
adres: Urząd Miejski w Raciążu plac
Adama Mickiewicza 17, 09-140 Ra-

ciąż w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” nie później niż do dnia
2 listopada 2017 roku do godziny 9.
Zadanie musi zostać zrealizowane od dnia ogłoszenia wyników
konkursu do 31 grudnia 2017 roku.
Więcej informacji o konkursie na
stronie internetowej Urzędu Miasta
www.umraciaz.nazwa.pl.
Dawid Ziółkowski

Turniej FIFA 18 w MCKSiR
Nie lada gratka czeka niebawem
miłośników piłki nożnej w formie gry komputerowej. Miejskie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji zorganizuje dla nich turniej.
29 września miała miejsce premiera najnowszej, już 25. odsłony

popularnej piłkarskiej gry komputerowej firmy Electronic Arts –
FIFA 18. Niebawem zapaleni gracze
chcący ją wypróbować będą mogli
spróbować swoich sił w „I Otwartym Turnieju” FIFA 18, który odbędzie się 4 listopada o godzinie
10.00 w budynku MCKSiR przy uli-

cy Parkowej 14. Zapisy potrwają do
30 października. Swój udział można zgłosić w sekretariacie MCKSiR
bądź telefonicznie pod numerem
(23) 679 10 78. Wpisowe od pojedynczego uczestnika turnieju wynosi 10 zł.
Dawid Ziółkowski

Harmonogram zajęć MCKSiR
Hala SP Raciąż
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

Trampoliny 18:00

Boks dzieci 18:00

Zumba 17:00

Boks dzieci 18:00

Trampoliny 14:00

Trampoliny 19:00

Boks mężczyźni 19:00

Trampoliny 18:00

Boks mężczyźni 19:00

Trampoliny 15:00

Aeroboks kobiety 20:00

Trampoliny 19:00

Aeroboks kobiety 20:00

Budynek MCKSiR
poniedziałek

wtorek

środa

Zajęcia teatralne 16:00

Rękodzieło dzieci 14:00

Rękodzieło seniorzy 14:00

SKORP grupa I 17:30

"Play with me" 15:15

Rękodzieło dzieci 15:00

SKORP grupa II 19:30

Fitness seniorzy 17:00

Fitness seniorzy 17:30

Fitness 18:30

Fitness 19:00

Chór seniorów 18:45
Warsztaty wokalno-instrumentalne dla dorosłych 18:45
Gra na instrumentach oraz zajęcia wokalne będą prowadzone indywidualnie.

czwartek

piątek

"Play with me" 15:15

SKORP grupa I 17:30
SKORP grupa II 19:30
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