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Ogłoszenia urzędowe
Zapraszamy najemców komunalnych lokali mieszkalnych do wykupowania zajmowanych lokali. Dodatko-
wo informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 sierpnia 2017 r.:
– dla wniosków złożonych, do 31 grudnia 2017r., przez najemców o wykup lokalu komunalnego możliwe jest 
wykupienie lokalu za 25% ceny tego lokalu,
– dla wniosków złożonych, do 31 grudnia 2018r., przez najemców o wykup lokalu komunalnego możliwe jest 
wykupienie lokalu za 50% ceny tego lokalu,
– dla wniosków złożonych, do 31 grudnia 2019 r., przez najemców o wykup lokalu komunalnego możliwe jest 
wykupienie lokalu za 75% ceny tego lokalu.

Burmistrz Miasta Raciąża zaprasza najemców komunalnych lokali mieszkalnych, które ogrzewane są przy uży-
ciu pieców, do odbioru czujników tlenku węgla (czadu). 
Czujniki odebrać można w Urzędzie Miejskim w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, pokój nr 11 od pon. do 
pt. w godzinach 7.30-15.30

UM Raciąż

W dniu 10 listopada 2017 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup 
sprzętu wraz z oprogramowaniem, EOD oraz e-usług wraz z ich wdrożeniem i urucho-
mienie w ramach projektu pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu”.

Więcej str. 5

Platforma e-Urząd 
w Raciążu

Gmina Miasto Raciąż jest stroną postępowań przed sądem. Gmina Miasto Raciąż, 
zgodnie z przepisami prawa, zobligowana jest do uczestnictwa w tych postępowa-
niach. Większość prowadzonych spraw jest skutkiem zaniedbań lub nieprawidłowo-
ści w prowadzeniu instytucji miejskich do roku 2013. 

Str. 5

Sprawiedliwość dochodzona 
przed sądem

W sobotę 4 listopada w budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przy 
ul. Parkowej 14 w Raciążu odbył się I otwarty turniej gry piłkarskiej FIFA 18. Pomy-
słodawcą imprezy było MCKSiR, zaś partnerami wydarzenia firmy LCS i Domax. Na 
trzech najlepszych graczy czekały atrakcyjne nagrody.

Więcej na str. 21

Turniej FIFA 18 za nami
W listopadzie zakończył się remont a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  
w Baboszewie. Zakres prac był bardzo szeroki i spokojnie można użyć stwierdzenia, 
że był to remont generalny, ponieważ wymianie i unowocześnieniu podlegał każdy 
element ciągu technologicznego, a oprócz tego pojawiły się także nowe elementy.

Czytaj str. 2

Zakończono przebudowę  
i remont SUW w Baboszewie

W listopadzie zakończyła się długo oczekiwana modernizacja Stadionu Sportowego w Ba-
boszewie. Zyskał on zupełnie nowy wygląd, ale przede wszystkim uzyskał zieloną, równą 
murawę z rozkładanej trawy, o której baboszewscy zawodnicy marzyli od dawna. 

Str. 11

Mamy to! 
Stadion zmodernizowany!

W piątek 10 listopada br. odbyły się uro-
czyste obchody dnia Narodowego Święta 
Niepodległości oraz Dnia Patrona Gimna-
zjum im. Armii Krajowej w Baboszewie. Uro-
czystości odbywały się również w szkołach  
w Baboszewie i Sarbiewie w kolejnych dniach.

Więcej na str. 10

Obchody 
Święta 
Niepodległości
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24 listopada 2017 r. 80 uro-
dziny obchodził wieloletni Soł-
tys Sołectwa Goszczyce Poświęt-
ne – Stanisław Mikołajczak, który 
swoją funkcję pełni już blisko 40 
lat. Po obradach XXXV Sesji Rady 
Gminy, która zbiegła się z datą 
urodzin Szanownego Jubilata, 
Wójt Gminy Baboszewo – Tomasz 

Sobecki wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Baboszewo – Sławo-
mirem Goszczyckim w imieniu 
własnym, baboszewskich radnych 
oraz pracowników i obecnych na 
sali złożyli życzenia oraz wręczy-
li kwiaty. Jubilatowi odśpiewano 
tradycyjne „Sto lat”.

Anita Groszyk

80-siąte urodziny Sołtysa 
Sołectwa Goszczyce Poświętne

Uznane czasopismo samorządo-
we „Wspólnota” wzorem lat ubie-
głych również w tym roku opu-
blikowało rankingi, w których 
porównywane są wszystkie gminy 
w Polsce w swoich kategoriach. Ich 
autorami są profesor Paweł Swianie-
wicz i doktor Julita Łukomska – pra-
cownicy Zakładu Rozwoju i Polity-
ki Lokalnej na Wydziale Geografii 
i Studiów Regionalnych Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Z pewnością 
można stwierdzić, że rankingi są 
obiektywne, ponieważ powstają 
na podstawie danych uzyskanych 
z Głównego Urzędu Statystyczne-
go. Rankingi dotyczą ubiegłego roku 
bądź lat ubiegłych, dlatego, że są 
to już okresy zamknięte, z których 
można uzyskać dane ze sprawozdań.

W sierpniu br. ukazał się ran-
king dotyczący zamożności samo-
rządów w 2016 r. tj. rocznych do-
chodów na jednego mieszkańca 

gminy, czyli „per capita”. Metoda 
tego rankingu jest dosyć prosta, po-
nieważ opiera się na zsumowaniu 
dochodów własnych gmin (czyli 
tych pochodzących głównie z po-
datków lokalnych i udziałów gmin 
w podatkach PIT i CIT) oraz sub-
wencji otrzymywanych przez gmi-
ny, a następnie podzieleniu uzyska-
nej kwoty przez liczbę mieszkańców 
danej gminy. 

Natomiast pod koniec paździer-
nika br. pojawił się ranking wydat-
ków inwestycyjnych samorządów 
w okresie 2014-2016. W tym przy-
padku zliczano kwoty przeznaczo-
ne na wydatki majątkowe a więc in-
westycje i dzielono je przez liczbę 
mieszkańców, uzyskując w ten spo-
sób kwotę wydatków inwestycyj-
nych na jednego mieszkańca gminy 
w okresie 2014-2016. 

W obu rankingach gmina Babo-
szewo wśród kategorii gmin wiej-

skich zajmuje dobre pozycje w skali 
krajowej i jedne z najlepszych w po-
wiecie. Wszystkich gmin o statusie 
gmin wiejskich jest w Polsce 1559. 
W skali krajowej zajmujemy odpo-
wiednio 270 miejsce (zamożność) 
i 668 (inwestycje). W powiecie 
płońskim plasujemy się na 1 miej-
scu w rankingu zamożności (oczy-
wiście w ujęciu per capita), a w ran-
kingu wydatków inwestycyjnych 
znajdujemy się na 2 miejscu tuż za 
gminą Raciąż.

Informacje źródłowe można 
znaleźć pod adresami:

http://www.wspolnota.org.pl/
fileadmin/user_upload/Ranking/
Ranking_-_Zamoznosc_samorza-
dow_2016_r_OK.pdf

http://www.wspolnota.org.pl/
fileadmin/user_upload/Ranking/
Nr_20_Ranking_-_Wydatki_inwe-
stycyjne_2014-2016.pdf

Tomasz Sobecki

Gmina Baboszewo 
wysoko w rankingach

Ranking wydatków inwestycyjnych

Ranking zamożności

W listopadzie zakończył się 
remont a także przebudowa Sta-
cji Uzdatniania Wody w Babosze-
wie. Zakres prac był bardzo szeroki 
i spokojnie można użyć stwierdze-
nia, że był to remont generalny, po-
nieważ wymianie i unowocześnie-
niu podlegał każdy element ciągu 
technologicznego, a oprócz tego 
pojawiły się także nowe elementy 
np. zbiornik retencyjny. W ramach 
prac wykonano wymianę filtrów, 
zestawu hydroforowego, agregatów 
sprężarkowych, zestawu napowie-
trzającego. Wymieniono także cały 
układ elektryczny i sterowniczy, 
wykonano także roboty budowlane 
wewnątrz budynku. Po zakończe-
niu remontu jakość wody została 
sprawdzona poprzez pobór i wy-
konanie badań próbki wody, któ-
re dały wyniki spełniające kryteria 
określone przez Ministra Zdrowia 
w stosownym rozporządzeniu, za-
tem woda uzdatniania w baboszew-
skiej stacji i podawana do sieci speł-
nia wszelkie normy jakościowe. 

Przebudowa i remont stacji były 
konieczne, chociażby dlatego, że 
w zasadzie stacja (nie licząc usu-
wania mniejszych usterek) nie była 
remontowana od czasu powstania 
a więc prawie od 50 lat (budowa 

okres 1965-1970). Ponadto (i był 
to problem podstawowy) szczegól-
nie w okresach letnich stacja była 
niewydajna, nie było odpowiednie-
go ciśnienia wody albo… w ogóle 
nie było wody. Ten problem został 
wyeliminowany poprzez obecność 
zbiornika retencyjnego i nowy ze-
staw zestawu pompowego. Dzię-
ki nowym urządzeniom nie będzie 
także dochodziło do skoków ciśnie-
nia w sieci co powinno się wiązać 
z mniejszą awaryjnością wodociągu 
przesyłającego wodę do odbiorców. 

Wykonawcą inwestycji była fir-
ma Aqua-Soft s.c. z siedzibą w Bia-
łymstoku, która zaoferowała w prze-
targu najniższą cenę tj. 935 339,69 
zł brutto. Z uwagi na załamanie 
pogodowe w miesiącu wrześniu 
firma zwróciła się do Zamawiają-
cego o przedłużenie terminu reali-
zacji umowy do końca października. 
Aneks został podpisany, ale mimo 
tego firma nie wywiązała się do tego 
czasu z zapisów aneksowanej umo-
wy ponieważ komplet pozytywnych 
wyników badań wody uzyskano do-
piero 17 listopada. W związku z tym 
naliczono kary umowne (około 80 
000 zł), o które będzie pomniejszone 
wynagrodzenie wykonawcy.

Tomasz Sobecki

Zakończono przebudowę 
i remont SUW w Baboszewie
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Małe podsumowanie
Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Racią-
żu informuje, że w MCKSiR w Racią-
żu przy ul. Parkowej 14 dyżur będzie 
pełnił koordynator ds. Profilaktyki 
Społecznej i Uzależnień – pan Ro-
bert Kędzierski – tel. 501 511 623.

Termin dyżurów: 
12 grudnia godz. 15-18
14 grudnia godz. 15-18
19 grudnia godz. 15-18
21 grudnia godz. 15-18
28 grudnia godz. 15-18

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

Ogłoszenie

Na miejscu będzie można uzyskać 
informacje o możliwościach pomocy 

prawnej i psychologicznej.

Dyżury
radnych
W grudniu Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Raciążu przyjmuje 
interesantów w sprawie skarg 
i wniosków w Urzędzie 
Miejskim pokój nr 7 w następu-
jącym terminie:

14 grudnia 2017 r. (czwartek) od 
godziny 16:30 do 17:30

Radni Rady Miejskiej w Racią-
żu pełnią dyżury w siedzibie 
Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w następują-
cych dniach:

Leszek Kowalski, Marek Wiejski  
– 1 grudnia 2017 roku (piątek)  
w godz. 17-18

Krzysztof Dądalski – 4 grudnia 
2017 roku (poniedziałek)  
w godz. 17-18

Krystyna Chrzanowska, Andrzej 
Karasiewicz – 6 grudnia 2017 roku 
(środa) w godz. 17-18

Edyta Obrębska, Dariusz Dobro-
sielski – 8 grudnia 2017 roku (pią-
tek) w godz. 17-18

Marzanna Kubińska, Artur Gizler  
– 11 grudnia 2017 roku (ponie-
działek) w godz. 17-18

Bogusław Jeżak – 14 grudnia 2017 
roku (czwartek) w godz. 17-18

Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawen-
dowski – 15 grudnia 2017 roku 
(piątek) w godz. 17-18

Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal 
– 18 grudnia 2017 roku (ponie-
działek) w godz. 17-18

Drodzy mieszkańcy, 

Już niewiele czasu zostało nam 
do świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku. Koniec roku to w Urzę-
dzie Miejskim czas wytężonej pracy. 
Trwają pracę związane z budową 
kanalizacji, rozbudową oczyszczalni 
ścieków modernizacją stacji uzdat-
niania wody, termomodernizacją 
budynków gminnych, e-urzędem, 
a także poprawą jakości naszych 
dróg. Jednocześnie wykonywane są 
zadania bieżące. To wiele działań 
jak na naszą skalę. Takiego zakresu 
działań nigdy w historii urzędu nie 
było. Łącznie w jednym czasie pra-
cujemy nad projektami o wartości 
28 milinów złotych. Wszystkie pro-
wadzone są z dofinansowaniem ze-
wnętrznym. Wymaga to najpierw 
pozyskania środków, przeprowadze-
nia przetargów i całego procesu in-
westycyjnego, nadzoru w realiza-
cji a następnie odbioru i rozliczenia 
projektów. W Urzędzie Miejskim 
w Raciążu jest stosunkowo niewie-
lu pracowników. Realizacja dodat-
kowych zadań wymaga ogromnego 
zaangażowania i wysiłku, zarówno 
mojego jak i pracowników. Chciał-
bym w tym miejscu podziękować 
wszystkim za trud i zaangażowanie, 
jakie wkładają w rozwój naszego 
miasta i przygotowania do realizo-
wanych inwestycji. 

Zależy mi drodzy mieszkańcy 
także na waszym udziale w życiu 
społecznym naszego miasta. W po-
przednich numerach informowali-
śmy chociażby o możliwości składa-
nia sugestii i pomysłów w kwestii 
przydziału lokali komunalnych. Po-
dań o przyznanie mieszkania jest 
kilkadziesiąt, a mieszkań jak na le-
karstwo. Jednak za około 2-3 lata 
powinny zostać oddane dwa nowe 
bloki komunalne, na które już uzy-
skałem pozwolenie na budowę. I te-
raz stanie przed władzami samorzą-
dowymi pytanie – komu mieszkania 
przyznać. Kto ma pierwszeństwo 
– starsza schorowana osoba poru-
szająca się na wózku inwalidzkim, 

samotna matka z czwórką dzieci, 
dziecko z rodziny zastępczej czy sa-
motna starsza pani żyjąca z niewiel-
kiej renty po mężu, a może trzeba 
przyznać dodatkowy lokal rodzinie, 
która mieszka w ciężkich warunkach 
wynajmując mieszkanie od kogoś? 
Stąd prace nad nowymi kryteriami 
przyznawania mieszkań. Ważne by-
śmy współpracowali przy okazji tych 
społecznych działań. Prosiłem o Wa-
sze pomysły także w tym obszarze. 
Jednak nikt nie zgłosił swych pro-
pozycji. Takie pytania są dlatego, że 
chcę ulepszać pracę urzędu właśnie 
dla Was. Razem jesteśmy mądrzejsi.

Inwestycje pełną parą
Jak już wiecie, pozyskaliśmy 

w tym roku dofinansowania na 
wiele inwestycji. Jesteśmy skupieni 
przede wszystkim na prawidłowej 
realizacji projektów. Prace postępu-
ją. Kończymy modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody, przeprowadzili-
śmy remont wewnątrz i na zewnątrz 
budynku. Prace nad rozbudową ka-
nalizacji nie są łatwe, jesień obfito-
wała w ulewne deszcze, a poziom 
wód gruntowych jest bardzo wysoki. 
To niestety znacząco utrudniło pra-
ce. Jednak nie poddajemy się i dzia-
łamy, prace postępują, aczkolwiek 
w wolniejszym tempie. 

Ruszamy na dobre z kolejnym 
projektem. W ostatnim czasie Urząd 
Miejski ogłosił przetarg nieograni-
czony na zakup sprzętu wraz z opro-
gramowaniem w ramach projektu 
pn: „Platforma e-Urząd w Raciążu”. 
Mamy nadzieję, że uda się wyłonić 
wykonawcę i już wkrótce rozpocznie-
my pracę nad wdrażaniem systemu.

Na etapie przygotowań jest także 
dokumentacja do przetargu na reali-
zację projektu dotyczącego termomo-
dernizacji budynków użyteczności 
publicznej. Po podpisaniu umowy 
mamy już możliwość do przystąpie-
nia do prac. Jesteśmy przekonani, że 
w Nowym Roku rozpoczniemy już 
prace na budynkach, a efekty będą 
dla Państwa widoczne gołym okiem. 
Korzyści odniesiemy wszyscy. Nowe 

okna oraz termomodernizacja spra-
wią, że nasze dzieci i młodzież będą 
miały cieplej w Szkole i Przedszkolu. 
Ocieplenie budynków i zamontowa-
nie paneli fotowoltaicznych pomoże 
osiągnąć oszczędności w rachunkach 
za zużycie centralnego ogrzewania 
i energii elektrycznej. Wprowadzo-
ne zmiany poprawią efekt wizualny, 
który przecież jest istotny i wpływa na 
ocenę naszego miasta przez innych.

Dofinansowanie na ulice w za-
sięgu ręki

Wiem, że największym utrapie-
niem w naszym mieście jest stan ulic. 
Podjąłem działania, by ten stan rzeczy 
zdecydowanie poprawić. Na wszyst-
kie działania i potrzeby mieszkańców 
pieniędzy w budżecie niestety nie ma. 
Dlatego też szukamy alternatywnych 
źródeł dofinansowania i pomocy. Zło-
żyliśmy wnioski o dofinansowanie tej 
inwestycji w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
tzw. schetynówki oraz w ramach tzw. 
kryzysówki. Dostaliśmy już prome-
sę (przyp. red. przyrzeczenie wypła-
ty środków), pozwoli ona na poprawę 
warunków niektórych ulic w Racią-
żu. W miarę pozyskiwania środków 
będziemy poprawiali stan naszych 
ulic. W planach wymiana nawierzch-
ni oraz naprawa chodników. Drodzy 
mieszkańcy, prosimy o cierpliwość, 
wkrótce zaczniemy działania także 
w tym zakresie. Pracę nad remonta-
mi naszych ulic uzależnione są jednak 
częściowo od pogody, jednak mam na-
dzieję, że w tym roku zima będzie dla 
nas łaskawa. Chciałbym serdecznie 
podziękować Premier Beacie Szydło, 
Wojewodzie Mazowieckiemu Zdzisła-
wowi Sipierze oraz Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Mariu-
szowi Błaszczakowi za okazana po-
moc i wsparcie.

Dobre pomysły procentują
Mam świetną wiadomość, IPN 

zaakceptował naszą zmianę nazwy 
ulicy 19 stycznia na 19 stycznia. Jak 
zapewne pamiętacie zobowiązani by-
liśmy do zmiany nazwy ulicy w związ-

ku z ustawą o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budow-
li, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej. Jednak zaproponowałem 
radnym by jedynie zmienić uzasad-
nienie do nadania nazwy tej ulicy. 
Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały 
nr VIII/13/59 Miejskiej Rady Naro-
dowej z dnia 10 sierpnia 1959 roku – 
była to nazwa upamiętniająca wkro-
czenie Wojsk Radzieckich do miasta. 
Podczas XXX Zwyczajnej Sesji Rady 
Miejskiej w Raciążu dnia 25 sierpnia 
2017r. Rada Miejska zaproponowa-
ła nową nazwę ulicy tj. 19 stycznia 
w celu upamiętnienia powołania 
Instytutu Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w dniu 19 
stycznia 1999 roku. Biorąc pod uwa-
gę społeczne i historyczne znaczenie 
wydarzenia, jakim było powołanie 
IPN w 1999 r., zasadnym jest nada-
nie nazwy ulicy 19 Stycznia, dla pod-
kreślenia doniosłości powołania In-
stytutu Pamięci Narodowej, a także 
wyrażenia szacunku i uznania dla 
działalności tej Instytucji. IPN za-
twierdził naszą zmianę.

Cieszy mnie także fakt, że po-
mysł przekazania MCKSiR realiza-
cji części działań z zakresu sportu 
okazał się trafny. Raciąskie Centrum 
Kultury zaproponowało liczne zaję-
cia sportowe naszym mieszkańcom, 
mamy boks (dla różnych grup), jum-
ping frog (przyp. red. trampolinki), 
zumbę, fitness, a także fitness dla na-
szych seniorów. Duża liczba uczest-
ników potwierdza, że razem z Radą 
Miejską podjęliśmy dobrą decyzję. 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy są 
zadowoleni i każdy znajdzie coś dla 
siebie. Jestem przekonany, że już 
wkrótce pojawią się kolejne nowości. 

Święta, magiczny czas
Chciałbym Was drodzy mieszkań-

cy zaprosić na kiermasz bożonarodze-
niowy, który odbędzie się w raciąskim 
Centrum Kultury. Będzie to wspania-
ła okazja by wprawić się w świątecz-
ny nastrój, zakupić bożonarodzeniowe 
ozdoby, ale także by wesprzeć lokalne 
działania. Podczas kiermaszu, bowiem 
odbędzie się zbiórka na rzecz świetlicy 
profilaktycznej. Zależy mi na tym, by-
śmy podtrzymywali naszą lokalną tra-
dycję i razem spędzili Wigilię Miejską. 
To doskonała okazja by wspólnie ko-
lędować i złożyć sobie świąteczne ży-
czenia. Serdecznie zapraszam Was do 
wspólnego miejskiego świętowania Bo-
żego Narodzenia – 17 grudnia – na 
Placu Adama Mickiewicza (więcej in-
formacji na stronach 22-24). 

Długo się nie odzywaliśmy na temat Zuzi, ale przez 
ten cały czas trwało jej leczenie. Były lepsze i gorsze mo-
menty, ale daliśmy radę. Po ostatniej tomografii z 7 li-
stopada wszystko wyszło dobrze, jak to się mówi „czy-
sto” – odetchnęliśmy z ulgą. Teraz pozostały nam już 
tylko wyniki kontrolne. Jeśli wszystko będzie dobrze to 
w marcu czeka nas jeszcze tylko jeden zabieg i wtedy 

już leczenie zostanie zakończone na dobre. Chcieliby-
śmy jeszcze raz z całego serca podziękować wszystkim 
bez wyjątku, którzy dołożyli jakiegokolwiek starania by 
wspomóc nasze dziecko. Mamy nadzieję, że nasze życie 
będzie wyglądało jak dawniej, czyli jak przed chorobą.

Dziękujemy!
Rodzice

Dziękujemy
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Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Baboszewo o naborze

Dzień 21 listopada jest szcze-
gólnym dniem dla wszystkich 
pracowników służb społecznych, 
a w szczególności pracowników 
socjalnych. Zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej w tym dniu 
obchodzone jest polskie święto 
– Dzień Pracownika Socjalnego.

Praca socjalna to zawód, misja 
i powołanie. To wielka odpowie-
dzialność i ciężka praca, do której 
potrzeba niezwykłych ludzi. Pra-
cownik socjalny to osoba, której 
podstawowym zadaniem jest dzia-

łalność na rzecz osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji rodzinnej, fi-
nansowej, zdrowotnej, czy miesz-
kaniowej. Jego rolą jest opieka nad 
potrzebującymi i organizowanie im 
pomocy, udzielanie porad, kierowa-
nie do właściwych instytucji, współ-
praca z organizacjami, które odpo-
wiadają za zorganizowanie pomocy 
społecznej. Należy podkreślić, iż 
zawód pracownika socjalnego wią-
że się z licznymi zagrożeniami i du-
żym obciążeniem psychicznym.

Z tej okazji Wójt Gminy Babo-
szewo – Tomasz Sobecki oraz Se-

kretarz – Beata Wiechowska złożyli 
wszystkim Pracownikom Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ba-
boszewie serdeczne życzenia i wy-
razy uznania za wysiłek i zaanga-
żowanie w wypełnianiu ważnej roli 
społecznej na rzecz drugiego czło-
wieka. Życzono im, aby pomoc dru-
giemu człowiekowi stała się praw-
dziwym spełnieniem i przyniosła 
satysfakcję z wykonywanej pracy, by 
zawsze budziła szacunek i uznanie ze 
strony tych, którzy doświadczają jej 
dobrych i oczekiwanych skutków.

Anita Groszyk

Dzień Pracownika 
Socjalnego

30 października b.r. w Świetli-
cy Środowiskowej w Baboszewie 
przeprowadzone zostały bezpłat-
ne badania wzroku. W związku 
z ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców oraz chęcią ze stro-
ny firmy „Na oku” kolejne bezpłat-
ne badania będą przeprowadzone  
3 stycznia 2018 r. w godz. 13-16. Za-
praszamy.

Bezpłatne 
badanie wzroku

W dniu 25 października 2017 
roku przeprowadzone zostały czyn-
ności przeglądu gwarancyjnego 
przebudowanych w 2014 roku dróg 
gminnych. Roboty będące przed-
miotem przeglądu zostały wykona-
ne na podstawie umowy Nr 19/2014 
zawartej w dniu 23 lipca 2014 
roku pomiędzy Gminą Babosze-
wo a Przedsiębiorstwem Transpor-
towo-Handlowym „WAPNOPOL”. 
Przedmiotem umowy była przebu-
dowa 4 odcinków dróg gminnych: 
Kowale-Cywiny Wojskie, Jarocin, 
Korzybie oraz ulicy Słonecznej 
w Baboszewie. Zgodnie z protoko-
łem odbioru końcowego robót do-
tyczących przebudowy w/w dróg 
gminnych, który sporządzono  
31 października 2014 roku okres 
gwarancji ustalono na 36 miesię-
cy, tj. do 31 października 2017 r. 

Komisja w skład której wchodzili: 
Wójt Gminy Baboszewo – Tomasz 
Sobecki, Kierownik Referatu Inwe-
stycji i Infrastruktury Technicznej 
– Robert Krysiak oraz Radni – Ta-
deusz Cichocki oraz Stanisław No-
wakowski nie stwierdzili usterek 
zmniejszających wartość użytko-
wą i techniczną wykonanych robót. 
Niewielkie usterki związane z prze-
rostem roślinności przy krawę-
dziach jezdni drogi gminnej w Ko-
rzybiu wykonawca zobowiązał się 
usunąć do 31 lipca 2018 roku. 

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do radnych: Pana Tadeusza 
Cichockiego i Pana Stanisława No-
wakowskiego, którzy poświęcając 
swój czas, angażują się w sprawy lo-
kalnej społeczności i zawsze może-
my skorzystać z ich cennych rad.

Anita Groszyk

Przegląd 
gwarancyjny dróg

Wójt Gminy Baboszewo zawiadamia, że przeznaczył do sprzedaży w trybie aukcji:

Zbiornik nr 1 wykonany ze stali węglowej Ø 1400 mm o pojemności 4 m3 – szt 1 – cena wywoławcza 1400 zł

Zbiornik nr 2 wykonany ze stali węglowej Ø 1400 mm o pojemności 3 m3 – szt 1 – cena wywoławcza 1300 zł

Zbiornik nr 3 wykonany ze stali węglowej Ø 1400 mm o pojemności 4 m3 – szt 1 – cena wywoławcza 1400 zł

Zbiornik nr 4 wykonany ze stali węglowej Ø 1400 mm o pojemności 4 m3 – szt 1 – cena wywoławcza 1400 zł

Zbiornik nr 5 wykonany ze stali węglowej Ø 1400 mm o pojemności 4,5 m3 – szt 1 – cena wywoławcza 1400 zł

Zbiornik nr 6 wykonany ze stali węglowej Ø 1400 mm o pojemności 4,5 m3 – szt 1 – cena wywoławcza 1400 zł

Zbiornik nr 7 wykonany ze stali węglowej Ø 1600 mm o pojemności 4 m3 – szt 1 – cena wywoławcza 1400 zł

Zbiornik nr 8 wykonany ze stali węglowej Ø 1400 mm o pojemności 4 m3 – szt 1 – cena wywoławcza 1400 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia  
2017 r. o godz.1000 w Urzędzie Gminy w Ba-
boszewie ul. Warszawska 9A pok. Nr 24. Wa-
dium w wysokości 10% ceny wywoławczej 
należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Ba-
boszewo. W/w zbiorniki można oglądać co-
dziennie w Baboszewie w godzinach pracy 
Urzędu. Szczegółowe informacje udzielane są 
pod tel. 504 089 129 oraz zostały zamieszczo-
ne na stronie internetowej www.ugbabosze-
wo.bip.org.pl

Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki

z dnia 22 listopada 2017 roku na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
Treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baboszewo 

w zakładce "Oferty pracy"
link :https://www.bip.gminababoszewo.pl/348,oferty-pracy.
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W dniu 10 listopada 2017 roku 
został ogłoszony przetarg nie-
ograniczony na zakup sprzętu 
wraz z oprogramowaniem, EOD 
oraz e-usług wraz z ich wdroże-
niem i uruchomienie w ramach 
projektu pn: „Platforma e-Urząd 
w Raciążu”.

Implementacja projektu pn.: 
„Platforma e-Urząd w Raciązu” ma 
na celu wdrożenie elektroniczne-
go systemu obiegu dokumentów 
(EOD), ujednolicenie infrastruk-
tury teleinformatycznej (programy 
biurowe, antywirusowe, systemowe, 
zakup nowoczesnego sprzętu kom-
puterowego do Urzędu i jednostek 
podległych), zintegrowanie syste-
mów podatkowo-księgowych z elek-
tronicznym obiegiem dokumentów. 
Wdrożenie platformy na potrzeby 
załatwiania spraw na odległość. 

Kwota dofinansowania ze środ-
ków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 wynosi 
816 228,00 zł.

Z korzyścią dla mieszkańców!
Ze środków tych sfinansujemy 

system e-urząd oraz informatyza-
cję urzędu wraz z zakupem serwe-
rów, komputerów i utworzeniem 
sieci. Wszystko po to, by ułatwić 
życie mieszkańcom, którzy bez 
wychodzenia z domu będą mo-
gli załatwić sprawy w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu oraz jednost-
kach podległych. Głównym celem 
projektu jest zapewnienie miesz-
kańcom Gminy Miasto Raciąż 
dostępu do korzystania z usług 
publicznych drogą elektroniczną 
z wykorzystaniem bezpiecznego 
profilu zaufanego, dzięki budowie 

nowoczesnego i zinformatyzowa-
nego e-Urzędu w Raciążu poprzez 
zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych. Nasi mieszkańcy będą 
mogli złożyć wniosek o dowód 
czy zapłacić za wodę lub podatek, 
uzyskać zezwolenia, czy zareje-
strować działalność gospodarczą. 
Co więcej będziemy mogli zająć 
się sprawami dotyczącymi odpa-
dów komunalnych czy świadcze-
nia usług społecznych. Każdy in-
teresant będzie miał możliwość 
m.in. pobrania i przesyłania sto-
sownych dokumentów czy zada-
nia pytań pracownikom raciąskie-
go urzędu. Korzyści i możliwości 
dla mieszkańców będzie wiele!

Termin składania ofert w ww. 
przetargu nieograniczonym upływa 
30 listopada 2017 roku..

UM Raciąż

Platforma e-Urząd 
w Raciążu

Gmina Miasto Raciąż jest stro-
ną postępowań przed sądem. 
Gmina Miasto Raciąż, zgodnie 
z przepisami prawa, zobligowa-
na jest do uczestnictwa w tych 
postępowaniach. Większość 
prowadzonych spraw jest skut-
kiem zaniedbań lub nieprawi-
dłowości w prowadzeniu insty-
tucji miejskich do roku 2013. 

Urzędnik nie może być obojętny
Obowiązek reakcji na popełnio-

ne przestępstwo nakłada na każde-
go funkcjonariusza publicznego art. 
304 §1 Kodeksu postępowania kar-
nego. Zgodnie z tym przepisem insty-
tucje samorządowe, które w związku 
ze swą działalnością dowiedziały się 
o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu, są obowiązane niezwłocz-
nie zawiadomić o tym prokuratora lub 
Policję oraz przedsięwziąć niezbędne 
czynności do czasu przybycia organu 
powołanego do ścigania przestępstw 
lub do czasu wydania przez ten or-
gan stosownego zarządzenia, aby nie 
dopuścić do zatarcia śladów i dowo-
dów przestępstwa. Jeśli więc urzęd-
nik przemilczałby sprawę, naraziłby 
się na odpowiedzialność za niedopeł-
nienie obowiązków (art. 231 Kodek-
su karnego). Dodatkowo, na włoda-

rzach samorządu ciąży konieczność 
najwyższej dbałości o mienie komu-
nalne (por. art. 50 ustawy o samorzą-
dzie gminnym). Uczynienie zadość 
tym obowiązkom polega czasem na 
złożeniu zawiadomienia do prokura-
tury, złożeniu pozwu w sądzie cywil-
nym lub podjęciu obrony interesów 
pozwanego samorządu. Oznacza to, że 
dla gmin, w tym także Gminy Miasto 
Raciąż postępowania sądowe są często 
koniecznym elementem ich działalno-
ści. Rada Miejska jako przedstawiciel 
władzy miejskiej ma obowiązek infor-
mowania prokuratury o panujących 
nieprawidłowościach.

Młyny sprawiedliwości mielą 
powoli – sprawy PGKIM

Tempo pracy polskich sądów jest 
niezadowalające. Jeśli weźmie się do-
datkowo pod uwagę, że w sprawach 
karnych akt oskarżenia musi poprze-
dzać śledztwo policji i prokuratury, to 
mamy odpowiedź na pytanie, dlacze-
go dopiero dziś kończą się niektóre 
sprawy (i tak nie wszystkie!) dotyczące 
nieprawidłowości w miejskich instytu-
cjach. Prowadzone od 2013 r. śledztwo 
doprowadziło do wydania przez Sąd 
Rejonowy w Płońsku, Wydział Karny 
czterech wyroków skazujących osoby 
związane z funkcjonowaniem PGKIM 

Sp. z o.o. na kary grzywny za czyny 
polegające na nierzetelnym ewiden-
cjonowaniu zdarzeń księgowych. Na 
skutek bałaganu w księgach rachun-
kowych spółka utraciła kontrolę nad 
przepływami finansowymi, na czym 
ucierpieli głównie członkowie wspól-
not mieszkaniowych, którym odłączo-
no ogrzewanie. Do osądzenia pozo-
stała jeszcze jedna sprawa, w której akt 
oskarżenia zarzuca domniemanemu 
sprawcy działanie na szkodę interesu 
publicznego w wysokości 492.000 zł.

Spory z pracownikami
W listopadzie 2017 r. zakończyła 

się sprawa byłego dyrektora MZS w Ra-
ciążu, która również trwała już bardzo 
długo (od 2014 r.). Na początku tego 
roku został odsunięty od sprawy do-
tychczas pracujący nad nią prokurator, 
a osoba nowo przydzielona do jej pro-
wadzenia bardzo szybko umorzyła po-
stępowanie, co ostatecznie zaakcepto-
wał Sąd Rejonowy w Płońsku podczas 
posiedzenia w dniu 3 listopada 2017 r. 
Prokuratura przyznała wprawdzie ra-
cję Komisji Rewizyjnej, która wykazała 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
szkoły, ale nie dopatrzyła się w tym pro-
cederze przestępstwa. 

W ostatnich latach również pra-
cownicy jednostek miejskich wnie-

śli trzy pozwy do Sądu Rejonowego 
w Ciechanowie, Wydziału IV Pracy. 
Dwie z nich zakończyły się wygraną 
– powództwa zostały oddalone w ca-
łości. Jedna ugodą bez wyroku. Łącz-
na kwota pieniędzy, jakich domagali 
się pracownicy opiewała na sumę po-
nad 116.000 zł, ostatecznie w ramach 
ugody wypłacono ponad 9000 zł.

Sprawy budynków przy Spor-
towej i Akacjowej

Pamiętamy wszyscy, że zrealizo-
wany w 2012 roku blok przy ulicy 
Akacjowej został oddany do użyt-
ku z licznymi wadami i to pomimo 
tego, że miasto w trakcie budowy 
zaakceptowało podwyższenie wy-
nagrodzenia wykonawcy w stosun-
ku do złożonej w trakcie przetargu 
oferty. Przychylność na rzecz cie-
chanowskiej firmy budowlanej oka-
zała się tak daleko idąca, że przy 
odbiorze obiektu nie zgłoszono 
żadnych wad, a gwarancja ubezpie-
czeniowa po prostu zaginęła (albo 
też nigdy jej nie było). Po objęciu 
urzędu przez obecnego burmistrza, 
miasto wytoczyło proces, w którym 
– pomimo trudności dowodowych, 
udało się uzyskać korzystny wyrok 
opiewający na kwotę ok. 130.000 zł. 
Niestety pieniędzy tych nie udało się 

Sprawiedliwość dochodzona przed sądem

W nocy 22 listopada 2017 roku 
sześcioosobowa rodzina z miejsco-
wości Bogucic, gm. Raciąż przeży-
ła prawdziwą tragedię. W przeciągu 
kilku minut dorobek całego życia po-
chłonął pożar. Wszystkim domowni-
kom udało się szczęśliwie uciec. Nikt 
nie odniósł poważniejszych obrażeń, 
ale ogień pochłonął cały budynek 
mieszkalny. Rodzina zamierza zago-

spodarować niewielki budynek go-
spodarczy na tymczasowy pobyt. Od 
sąsiadów i znajomych rodzina otrzy-
mała podstawową odzież. Braku-
je jednak produktów higienicznych 
i chemicznych, a także w przyszłości 
mebli, sprzętu AGD oraz materiałów 
budowlanych. Osoby, które chciałyby 
pomóc proszone są o kontakt z Panią 
Bożeną, tel. 519 872 124.

Prosimy o pomoc!

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża
Działając na podstawie art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2101) zawiada-
miam, iż właściciele nieruchomości lub zarządcy nieruchomości mają obo-
wiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku 
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości i utrzymywanie jej w na-
leżytym stanie umożliwiającym identyfikację numeru porządkowego. 
Realizacja powyższego obowiązku przyczyni się do poprawy szybkości reak-
cji właściwych służb w przypadku interwencji zwłaszcza w godzinach wie-
czornych i nocnych. 
Jednocześnie informuje, iż kto, będąc właścicielem, administratorem, dozor-
cą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia 
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z nu-
merem porządkowym nieruchomości, podlega karze grzywny do 250 zło-
tych albo karze nagany, stosownie do art. 64 Kodeksu wykroczeń. 

Burmistrz Miasta Raciąża
/-/ Mariusz Jerzy Godlewski

jeszcze odzyskać, gdyż wykonawca 
okazał się niewypłacalny. Odzyska-
nie ich miałoby większe szanse po-
wodzenia, gdyby proces wytoczono 
od razu lub jeszcze w trakcie reali-
zacji inwestycji wstrzymano zapła-
tę części środków do czasu odbioru 
pogwarancyjnego.

Władze miejskie nie mogły także 
pozostać bezczynny w sprawie budyn-
ku przy Sportowej. Jak wiemy w 2014 
roku spółka będąca nabywcą nierucho-
mości uzyskała korzystny dla siebie wy-
rok w związku z niepoinformowaniem 
jej w toku sprzedaży o fakcie koniecz-
ności rozbiórki na podstawie decyzji 
płońskiego PINB (przyp. red. – Powia-
towy Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go). Ponieważ za to zaniedbanie, któ-
re zakwalifikowano jako działanie na 
szkodę interesu prywatnego, były bur-
mistrz został prawomocnie skazany, 
a wartość szkody w sprawie karnej ob-
liczono na 100.000 zł, miasto wystąpi-
ło o zwrot odszkodowania zapłaconego 
po przegranej sprawie cywilnej. Roz-
prawa w sądzie odbędzie się prawdo-
podobnie w przyszłym roku. 

Jak widać, miasto w pewnych 
sytuacjach nie może pozostać bez-
czynne wobec zaniedbań, które 
miały miejsce i w tych sprawach 
przed sądem występuje jako stro-
na pokrzywdzona. Musi też bronić 
swoich słusznych praw.

Red.
(za info z dok. UM i akt sprawy)

Szukamy naszej historii!

Drodzy Mieszkańcy! Chcielibyśmy wydać publikację opowiadającą o histo-
rii naszego miasta przed II Wojną Światową, podczas okupacji oraz czasach 
powojennych. Publikacja miałaby stanowić zbiór wspomnień mieszkańców 
Raciąża. Zapraszamy wszystkich mieszkańców posiadających ciekawe infor-
macje dotyczące tych czasów do zgłaszania się do Biblioteki Publicznej w Ra-
ciążu przy ul. Kilińskiego 21. 
Stwórzmy razem naszą historię.
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W dniu 10 listopada br. w Gim-
nazjum im. Armii Krajowej w Ba-
boszewie odbyły się uroczy-
stości związane z Narodowym 
Świętem Niepodległości. Hasłem 
przewodnim stał się Biały Orzeł.

„Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie.
Zawsze był z nami ptak wspaniały
Choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi, bo ją kochał
Sercem pokoleń już od wieków”.

Te słowa wiersza Ryszarda Przy-
musa zwieńczyły występ babo-
szewskich gimnazjalistów z okazji 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści. W trwającym czterdzieści pięć 
minut przedstawieniu ukazali oni 
rolę najstarszego naszego symbo-
lu narodowego – godła, jako zna-
ku tożsamości narodowej. Fabuła 
przedstawienia osnuta została wo-
kół historii wiejskiej rodziny mocno 
naznaczonej patriotyzmem, która 
w czasie I Wojny Światowej przeży-
wa wojenną traumę – wymarsz ojca 
i najstarszego syna na front. Ludzie 
ci ukrywają w swoim domu poetę, 

który, odwołując się często do li-
teratury i poezji okresu zaborów, 
podtrzymuje i umacnia głęboki pa-
triotyzm domowników. Symbolem 
Polski staje się Biały Orzeł – jego 
głos słyszalny w duszy Polaków, 
nie pozwala tracić nadziei na wol-
ność. Wymowną postacią, symbo-
lizującą bierność części wsi polskiej 
obojętnej na los ojczyzny, jest kot 
i wypowiadane przez niego zdanie: 
„Polska? Miauuu. Mnie tam wszyst-
ko jedno, byle leniuchować i miskę 
mieć pełną”.

W rolę aktorów wcielili się 
głównie uczniowie klas drugich. 
Matkę zagrała Julia Mak, ojca – Ka-
mil Klimczewski, babcię – Urszula 
Salak, dziadka – Jakub Karwow-
ski, córki – Oliwia Hadryś i Kinga 
Mak, synów – Jakub Popiołkowski 
i Bartosz Jakubowski. Rolę kota 
odegrał Hubert Wojkowski. Fabu-
łę opowieści wzbogaciła drama-
tyczna ilustracja muzyczna przed-
stawiająca legendę o szybującym 
Orle osaczonym przez trzy czar-
ne smoki (orzeł – Marta Charzyń-
ska, zaborcy – Ewa Paszyńska, Oli-
wia Ciska, Wiktoria Karwowska) 
oraz układ taneczny z szarfami 
w naszych barwach narodowych 

(Maja Masiak, Zuzanna Markow-
ska, Marta Grzymkowska, Oliwia 
Ciska, Laura Krysiewicz, Marysia 
Martynowska, Małgosia Piotrow-
ska, Aleksandra Sendal).

Emocje bohaterów opowie-
ści o Białym Orle, którzy z jednej 
strony cieszyli się z odzyskania nie-
podległości, a z drugiej cierpieli po 
stracie najbliższych, dopełniły zapa-
lone świece, refleksyjne, a w części 
finałowej radosne utwory grane na 
skrzypcach, trąbce, flecie i puzonie 

(Oliwia Hadryś, Jakub Najechalski, 
Jakub Popiołkowski). Wokalnie za-
prezentowały się Zofia Lutomir-
ska, Katarzyna Ławnicka, Oliwia 
Tułodziecka, Oliwia Hadryś, Julia 

Mak). Nad oprawą muzyczną czu-
wał p. Marcin Błaszczak, uczniów 
przygotowała p. Joanna Kubińska 
we współpracy z innymi nauczy-
cielami. Do urozmaicenia scena-
riusza przedstawienia „Pisk Białego 
Orła” (autor Adam Szafraniec) wy-
korzystano teksty wierszy znanych 

poetów-patriotów, które recytowa-
li: Natan Nowakowski („Hymn do 
miłości Ojczyzny” Ignacy Krasic-
ki), Paweł Łączyński („Sonet XXIX” 
Adam Asnyk), Zuzanna Sobczak 
(„Polak nie sługa” Jan Nepomu-
cen Kamiński), Bartosz Nowicki 
(„Z doli niedoli” Edward Słoński), 
Dawid Jąderko („Ojczyzna wolna” 
Ryszard Przymus).

***
Historia Białego Orła jest nie-

zmiernie bogata. Był on z nami od 
samego początku powstania pań-
stwa polskiego, od zarania naszych 
dziejów. Jest nierozerwalnie zwią-
zany z historią naszego kraju, za-
równo z okresami świetności, wiel-
kiej potęgi i chwały, jak też i upadku 
oraz zniewolenia. Dumnie powie-
wał na chorągwiach wielkich zwy-
cięskich bitew, które decydowały 
nie tylko o losach naszego kraju, ale 
też i o losach całej Europy. Przeszedł 
z nami wszelkie powstania i walki 
o odzyskanie niepodległości. Orzeł 
Biały symbolizuje wszystko co pol-
skie, wszystko, co wiąże się z miło-
ścią do ojczyzny i z wielkim patrio-
tyzmem. To znak naszej tożsamości 
i poczucia dumy narodowej.

Joanna Kubińska

Pod skrzydłami Białego Orła

Po raz kolejny w ramach współ-
pracy z Nadleśnictwem w Płońsku 
uczniowie wzięli udział w konkur-
sie plastycznym tym razem pod ty-
tułem „Moje wędrówki po lesie” 
skierowanym do uczniów klas I-III 
oraz IV-VII. Dzieci z młodszych 
klas miały do przedstawienia wy-
branego przez siebie owada i ukaza-
nie jego roli w środowisku leśnym. 
Natomiast starsi uczniowie mieli za 
zadanie stworzenie pracy dotyczą-
cej różnorodnych drapieżników ży-
jących w środowisku leśnym. Nasi 
uczniowie mają jak zawsze orygi-

nalne i ciekawe pomysły. A oto wy-
niki etapu szkolnego:

W klasach I-III: Miejsce I – 
Alicja Chwastowska z kl. 3b. Miej-
sce II – Piotr Sikorski z kl. 1b Miej-
sce III – Erwin Hadryś z kl. 1a.

Wyróżnienia: Amelia Wiechow-
ska z kl. 1a, Maria Matoblewska z kl. 
1a i Jakub Kopczyński z kl. 2a.

W klasach IV-VII: Miejsce I – 
Róża Bartczak z kl. 4a. Miejsce II – 
Natalia Kuźniewska z kl. 4c. Miejsce 
III – Julia Matoblewska z kl. 4a.

Wyróżnienia: Karolina Jan-
kowska z kl. 5a i Magdalena Kwiat-

Moje wędrówki po lesie

kowska z kl. 6a.
Prace uczniów zostały przeka-

zane do Nadleśnictwa w Płońsku. 
Gratulujemy i czekamy na wyniki 

etapu powiatowego. Etap szkolny 
konkursu rozstrzygnęły panie: Jo-
anna Giszczak i Joanna Sędzicka.

Artur Piotrowski
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Już po raz trzeci, dzięki zaan-
gażowaniu pani dyrektor przed-
szkola – Janiny Macikowskiej, 
Rady Pedagogicznej oraz Rady 
Rodziców, a także dzięki wspar-
ciu sponsorów, w sobotnie po-
południe 18 listopada br. babo-
szewskie przedszkolaki wraz ze 
swoimi rodzinami mogły bawić 
się na Wielkim Balu Andrzejko-

wym. Piękne kreacje dziewcząt, 
olśniewający chłopcy, przeszczę-
śliwi rodzice, uśmiechnięci od 
ucha do ucha nauczyciele i za-
proszeni goście, suto zastawione 
stoły i świetna muzyka DJ – pana 
Piotra – potwierdzają, że zabawa 
andrzejkowa była wyjątkowa. 

Beata Wiechowska

W październiku uczniowie 
klas drugich i trzecich naszej szko-
ły przystąpili do bardzo ciekawego 
projektu edukacyjnego, którego ko-
ordynatorem jest SGGW w War-
szawie.  Pierwszy dzień warsztatów 
odbył się w naszej szkole 30.10.17 
r. Były to zajęcia prowadzone przez 
panie: dr hab. Magdalenę Górnicką 
i dr hab. inż. Małgorzatę Drywień 
oraz przez studentów warszawskiej 
uczelni. Podczas zajęć dzieci mia-
ły możliwość uświadomienia so-
bie właściwych nawyków żywie-

niowych. Pracowały na specjalnie 
dostosowanych materiałach – se-
gregatorach „Jedz kolorowo”. Panie 
zadały uczniom pracę domową – 
całkiem smaczną i zdrową. Kolejny 
dzień warsztatów w dniu 16 listo-
pada tym razem poświęcone były 
napojom. Dzieci poznały szkodli-
we działanie różnorodnych napo-
jów typu cola, frugo, napoje ener-
getyczne. Dzieci uświadomiły sobie 
ile zawierają cukru. Dowiedziały się 
co eliminować, a co powinny pić na 
codzień. Wykonywały też doświad-

czenia pod czujnym okiem dok-
torantów ze SGGW w Warszawie. 
Kolejne trzecie warsztaty odbędą 
się 30 listopada na temat korzy-
ści spożywania owoców, warzyw 
i soków. Następnie uczniowie klas 
drugich i trzecich wyjadą 12 i 13 
grudnia na zajęcia na teren uczelni. 
Będą miały wykonywane różno-
rodne pomiary dotyczące swojego 
stanu zdrowia. Sponsorem projek-
tu jest firma Carrefour. Program 
koordynuje wicedyrektor szkoły 
Joanna Giszczak.

„ABC zdrowego żywienia” 
w Szkole Podstawowej w Baboszewie

Wielki Bal w Przedszkolu w Baboszewie
Podziękowanie za wsparcie finansowe i rzeczowe:
1. Bankowi Spółdzielczemu w Płońsku oddział w Baboszewie
2. Panu Jerzemu Nowak – właścicielowi Firmy KASTA
3. Panu Grzegorzowi Pawlak – właścicielowi Firmy PAWROL
4. Panu Andrzejowi Przetackiemu – właścicielowi Firmy Usługi Transportowe Handel Artykułami Rolnymi
5. Panu Kamińskiemu Sebastianowi – właścicielowi Firmy handlowo-usługowej. Drewno kominkowe, drewno opałowe
6. Panu Mariuszowi Krysiewicz – właścicielowi Firmy MaGa-Pol
7. Panu Marcinowi Kłosiewicz
8. Państwu Magdalenie i Dariuszowi Peszyńskim
9. Hurtowni artykułów spożywczych Belimex z Płońska
10. Panu Sławomirowi Kasiak – właścicielowi hurtowni owoców i warzyw
11. Pani Marii Karwala – właścicielowi Annmark z Płońska
12. Supermarketowi Mila S.A. z Baboszewa 
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Choć za oknem szaro i ponuro 
codzienność naszych przed-
szkolaków w przedszkolu nie 
jest nudna. W listopadzie ma-
luchy podziwiały sztukę, uczyły 
się czym jest patriotyzm oraz 
oddawały hołd poległym żoł-
nierzom. 

Przedszkolaki miały okazję grać 
w piłkę jak Robert Lewandowski. 
Na przedszkolnym podwórku po-
jawiły się nowe bramki, które były 
niezwykle oblegane przez maluchy. 
Jesienne dni urozmaicone zostały 
także sztuką, w raciąskim przed-
szkolu gościliśmy aktorów z Teatru 
Moralitet z Krakowa, którzy zapre-
zentowali przedszkolakom przed-
stawienie pt. „Wielkie hece w bi-
bliotece”. Spektakl uczył tolerancji 
i akceptacji odmienności, a malu-
chom bardzo przypadł do gustu. 
Najmłodsi mieszkańcy naszego 

miasta mieli także okazję podziwiać 
piękno, na co dzień znanych im 
miejsc na obrazach. Dzieciaki bra-
ły udział w wystawie obrazów, które 
powstały podczas plenerów „Raciąż 
pędzlem malowany”, zorganizowa-
nej przez Bibliotekę Publiczną. 

Listopad to czas ważnych świąt 
i zadumy. Przedszkolaki wybrały się 
na cmentarz parafialny, aby zapa-
lić na grobach znicze. W skupieniu 
i z szacunkiem dzieciaki oddały hołd 
żołnierzom, którzy zginęli, walcząc 
za Ojczyznę. Nasi najmłodsi miesz-
kańcy Raciąża uczyli się czym jest pa-
triotyzm i jak ważna jest nasza ojczy-
zna. Dzień 11 listopada to ważna data 
dla każdego Polaka. W przeddzień 
Święta Niepodległości przedszkola-
ki udały się na spacer ulicami miasta. 
Wszyscy uczestnicy przemarszu mie-
li chorągiewki, kotyliony lub kokardy 
w barwach narodowych.

PM Raciąż

Jesienne zabawy

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu w ostatnim czasie po-
znawali piękno naszego kraju 
i zgłębiali tajniki wiedzy. Podró-
że czy to bliższe czy dalsze uczą 
a to przecież w życiu szkoły jest 
najważniejsze.

W ostatnim czasie uczniowie 
klas III gimnazjum podczas wy-
cieczki do Warszawy uczestniczy-
li w wybranych zajęciach w ramach 
Warszawskich Dni Techniki, które są 
organizowane przez Oddział War-
szawski Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich. 
Główne cele Warszawskich Dni 

Techniki to docenienie zawodu in-
żyniera i technika, zachęcenie mło-
dzieży do nauki o technice, rozwój 
zainteresowań technicznych, zapo-
znanie młodzieży z techniką w życiu 
miasta oraz funkcjonujących w nim 
ośrodków naukowych i przemysło-
wych, poszerzenie wiedzy o aktu-
alnym stanie techniki i innowacyj-
ności zastosowań 
technicznych, pre- 
orientacja zawo-
dowa młodego 
pokolenia, bu-
dzenie poczucia 
dumy z osiągnię-
tych dokonań 
technicznych. 

Uczniowie brali udział w zaję-
ciach na strzelnicy pneumatycznej, 
podczas których poznali techniki 
strzeleckie, obejrzeli wystawę broni 
oraz sami strzelali z broni pneuma-
tycznej. Zwiedzili również hangar 
lotniczy, poznali historię powstania 
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa 
oraz dowiedzieli się, że pracowni-

cy Wydziału i studenci zajmują się 
badaniami w zakresie mechaniki, 
elektroniki oraz budowy i eksplo-
atacji maszyn, a także wykonują 
szereg prac naukowo-badawczych 
i usługowych na potrzeby wojska 
i przemysłu obronnego – współpra-
cując z wieloma cywilnymi i woj-
skowymi uczelniami i instytutami 
naukowo-badawczymi.

Dawna stolica zachwyciła
Uczniowie klas gimnazjalnych 

ze Szkoły Podstawowej im. Stanisła-

wa Konarskiego 
w Raciążu brali 
udział w wyciecz-
ce do Krakowa. 
Uczniowie zwie-
dzali Zamek na 
Wawelu, Kościół 
Mariacki, kra-
kowskie sukien-
nice, krakowski 
Kazimierz, bazy-
likę w Wadowi-

cach, spotkali się w kościele Pijarów 
z jednym z zakonników krakow-
skiego zgromadzenia, poznali hi-
storię i cele zakonu, brali udział 
w Inwestyturze Rycerskiego Orderu 
św. Jana Kantego, patrona uczniów 
i wychowawców, spotkali się rów-
nież z przedstawicielami Bractw 
Kurkowych. Dawna stolica Polski 
przypadła im niezwykle do gustu. 

Poczuli magię świąt
W listopadzie uczniowie klas 

6 uczestniczyli w wycieczce do War-

szawy gdzie poddali się świąteczne-
mu nastojowi w Fabryce Bombek. 
Zwiedzili zakład produkcyjny, zoba-
czyli wszystkie etapy produkcji bom-
bek choinkowych, między innymi 
dmuchanie szkła, srebrzenie, lakie-
rowanie, dekorowanie. Uczestniczyli 
w warsztatach plastycznych, które po-
legały na własnoręcznym pomalowa-
niu i dekorowaniu bombek, a każdy 
z uczestników otrzymał przez siebie 
pomalowaną bombkę. Aby utrzymać 
nastrój i klimat świąteczny uczniowie 
odwiedzili Manufakturę Cukierków, 
zobaczyli na własne oczy jak powstają 
cukierki i lizaki, każdy z uczestników 
wykonał swojego lizaka. Poza ma-
gicznym czasem świątecznym wzię-
li udział w emocjonującej grze. Na 
specjalnie zaaranżowanych dwóch 
piętrach rozgrywali jeden z kilku sce-
nariuszy laserowej potyczki w Laser 
Games – paintball laserowy. Miłym 
zwieńczeniem wycieczki był spacer 
po Starym Mieście.

SP Raciąż

Nie samą nauką człowiek żyje
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Członkowie Nauczycielskiego 
Klubu Seniora w Raciążu uczest-
niczyli w 2017 roku, podobnie 
jak w latach poprzednich, w róż-
nych formach działalności inte-
grujących członków zrzeszonych 
w klubie oraz będących przykła-
dem aktywnego, poznawczego 
i kształcącego działania osób 
w wieku senioralnym.

Styczeń
– Spotkanie inaugurujące pracę 

w 2017 roku.

Luty
– Spotkanie karnawałowe w klu-

bie „Victoria”.
– Literacki Tłusty Czwartek w Bi-

bliotece Publicznej. Spotkanie człon-
ków klubu z młodymi twórcami 
literatury: Marianną Góralską – ani-
matorem kultury w MCKSi w Racią-
żu, Wiktorią Petrykowską i Weroni-
ką Szczuką – uczennicami Liceum 
Ogólnokształcącego w Raciążu. 

Marzec
– Udział grupy członków Nauczy-

cielskiego Klubu Seniora w kierma-
szu zorganizowanym przez uczniów 
Zespołu Szkół w Raciążu.

– Grupa członków NKS wzię-
ła udział w lekcji wychowawczej 
uczniów klasy I Liceum Ogólno-
kształcącego im. mjra Henryka Do-
brzańskiego „Hubala”(Zespół Szkół 
w Raciążu). Nauczycieli seniorów 
zaprosili uczniowie z wychowaw-
czynią Panią Anną Wichowską-
-Szcześniewską. Temat lekcji: zwy-
czaje związane z powitaniem wiosny, 
„Dzień wagarowicza” dawniej i dziś. 

 
Kwiecień

– Uroczyste spotkanie z okazji 
9 rocznicy powstania Nauczyciel-
skiego Klubu Seniora, które odby-
ło się w sali bankietowej MCKSiR 
w Raciążu. 

Maj
– Wyjazd do Teatru Dramatycz-

nego w Płocku na spektakl „May-
day 2" w reżyserii Stefana Fried-
mana. Jest to wspaniała historia 
z nieprawdopodobnymi śmieszny-
mi sytuacjami.

– Udział w quizie „Kocham 
Cię Raciążu” zorganizowanym 
przez grupę młodzieży kl. I i II 

LO w Raciążu, która pod opieką 
nauczycielek: Edyty Obrębskiej 
i Anny Wichowskiej-Szcześniew-
skiej realizowała projekt „Przy-
szłość na warsztacie” w ramach 
ogólnopolskiego programu „Mło-
dy Obywatel”. 

– Uczestnictwo w uroczystym 
podsumowaniu projektu „Młodzież 
i Filantropia”. Rezultatem współpra-
cy grupy młodzieży Zespołu Szkół 
w Raciążu (Magdalena Gosik, Ka-
mila Klan, Wiktoria Petrykowska, 
Kacper Smoliński, Igor Uliński, Da-

riusz Żółtański) z członkami Na-
uczycielskiego Klubu Seniora jest 
film mówiący o współdziałaniu 
międzypokoleniowym, pokazują-
cy działalność i zainteresowania 
członków NKS.

    
Czerwiec

– Wycieczka do Torunia. Zwie-
dzaliśmy m.in.: Stare Miasto (Krzy-
wa Wieża, średniowieczne mury, Ka-
tedra św. Janów, Ratusz Staromiejski, 
ruiny Zamku Krzyżackiego), Żywe 
Muzeum Piernika – lepienie pierni-
ków, Obserwatorium Astronomicz-
ne UMK w Piwnicach, Browar, od-
byliśmy także rejs statkiem.

– Udział w spektaklu pt. 
„Strach” przygotowanym przez 
grupę teatralną MCKSiR pod kie-
runkiem Pani Anny Miki. Na spek-
takl zaprosili uczniowie Zespołu 
Szkół i Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu.

Lipiec
– Udział w seminarium: „Od 

agroturystyki do turystyki wiej-
skiej” oraz „Promocja i ochrona 

produktów regionalnych i tradycyj-
nych” – Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu.

Sierpień
– Wystawa fotograficzna 

i promocja książki prezesa NKS 
Stefana Modrzejewskiego pt. 
„Moje Miasto. Włodarze Racią-
ża” w Miejskim Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji im. Ryszar-
da Kaczorowskiego w Raciążu. 
W wydarzeniu wzięły udział wła-

dze samorządowe miasta, gminy, 
powiatu, byli włodarze, człon-
kowie klubu, organizacji poza-
rządowych, przedstawiciele in-

stytucji i szkół, licznie przybyli 
mieszkańcy Raciąża i okolic. 

Wrzesień 
– Spotkanie w MCKSiR inaugu-

rujące powakacyjną pracę klubu. 
 

Październik 
– Udział w szkoleniu i warsz-

tatach kulinarnych. Temat: „Pro-
ste składniki – pożywne dania, jak 
przygotować coś z niczego” z bloku 
tematycznego: „Korzystanie z pro-
duktów sezonowych oraz pomysł 
na ich wykorzystanie podczas przy-
gotowywania wybranych posiłków”.

– Uczestnictwo w uroczystej 
akademii z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, na którą nauczycieli se-
niorów zaprosił dyrektor Dariusz 
Mosakowski wraz z całą społeczno-
ścią Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Konarskiego w Raciążu.

– Na zaproszenie dyrektora 
Zespołu Szkół STO Andrzeja Ni-
zielskiego prezes klubu Stefan Mo-
drzejewski wraz grupą członków 
NKS (emerytowanych nauczycieli 
zespołu) wziął udział w spotkaniu 
pracowników szkoły z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

– Udział członków klubu w balu 
zorganizowanym z okazji Dnia Se-
niora przez Burmistrza Miasta Racią-
ża i Dyrektora Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ry-

szarda Kaczorowskiego w Raciążu.
– Uczestnictwo w spotkaniu au-

torskim z ks. Zbigniewem Klubą – 
Biblioteka Publiczna w Raciążu. 

Listopad
– Udział w szkoleniu i warszta-

tach na temat ochrony i promocji 
zdrowia oraz udzielania pierwszej 
pomocy.

Grudzień
– Spotkanie opłatkowe człon-

ków NKS i zaproszonych gości.
– Wyjazd do Teatru Drama-

tycznego im. Jerzego Szaniawskie-
go w Płocku na spektakl „Opowieść 
wigilijna”. 

***
Praca nauczycieli seniorów 

jest szczegółowo dokumentowa-
na na stronie internetowej klubu: 
www.nks.raciaz.eu oraz w tradycyj-
nej kronice. Na temat działalności 
członków NKS można też znaleźć 
wiele artykułów w prasie lokalnej.

Zarząd i członkowie Nauczy-
cielskiego Klubu Seniora w Raciążu 
składają serdeczne podziękowania 
tym wszystkim, którzy w 2017 roku 
wspierali działalność klubu i poma-
gali w realizacji zadań statutowych. 
Bardzo dziękujemy wszystkim na-
szym Przyjaciołom i Sympatykom 
i życzymy wszystkiego najlepszego.

Stefan Modrzejewski

Rok 2017 w Nauczycielskim Klubie Seniora
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10 listopada w Gimnazjum 
w Baboszewie

W piątek 10 listopada br. odby-
ły się uroczyste obchody dnia Naro-
dowego Święta Niepodległości oraz 
Dnia Patrona Gimnazjum im. Ar-
mii Krajowej w Baboszewie. Uro-
czystości rozpoczęła Msza Św. w ko-
ściele parafialnym pw. św. Urbana 
w Baboszewie, po której uczestni-
cy przemaszerowali do gimnazjum 
i zgromadzili się przed obeliskiem 
upamiętniającym żołnierzy Ar-
mii Krajowej. Po złożeniu kwiatów 
uczestnicy uroczystości zgromadzili 
się na sali gimnastycznej. „Być zwy-
ciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach to 
klęska. Kto chce, ten może, kto chce, 
ten zwycięża, byle chcenie nie było 
kaprysem lub bez mocy”.

Te ważne słowa Józefa Piłsud-
skiego wypowiedziane o niepod-
ległej Polsce, dźwięcznie brzmią 
każdemu Polakowi w sercu, 
szczególnie w taki dzień jak  
11 listopada. 99 rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości, to rocznica szczególna – 
dzieli nas równo rok od 100 lecia 
Polski wolnej, niepodległej.

Wśród obecnych gości byli: 
Wójt Gminy Baboszewo – Tomasz 
Sobecki, Przewodniczący Rady 
Gminy – Sławomir Goszczycki, 
baboszewscy radni, Starosta Płoń-
ski – Andrzej Stolpa, Wicestarosta 

Płoński – Anna Dumińska-Kier-
ska, Przewodniczący Rady Powiatu 
Płońskiego – Jan Mączewski, rad-
ni powiatowi, ksiądz proboszcz – 
Stanisław Gutowski, Oficer WKU 
Ciechanów Sławomir Biraga, do-
wództwo 5 brygady wojsk OTK 
porucznik Sławomir Ziółkowski, 
Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej 

Pietrasik, Prezes Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Gospodarczego Ry-
szard Gortat, były senator Benedykt 
Pszczółkowski, były poseł Piotr 
Barciński, dyrektorzy szkół z tere-

nu Gminy Baboszewo oraz przed-
stawiciele światowego związku żoł-
nierzy Armii Krajowej obwodu 
Płońsk z siedzibą w Baboszewie. Sa-
morządowcy, w obecności pocztów 
sztandarowych, kombatantów, licz-
nie przybyłych gości oraz uczniów, 
cofali się myślami do roku 1918. 
Piękną lekcję historii dla wszyst-

kich zgromadzonych przygotowali 
uczniowie baboszewskiego gimna-
zjum, przedstawieniem pt. „Zawsze 
był z nami...” poruszyli serca wszyst-
kich zgromadzonych.

12 listopada w Sarbiewie
(więcej: Sarbiewo w hołdzie Ko-

ściuszce) 

14 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Baboszewie

We wtorek 14 listopada 
uczniowie należący do koła hi-
storycznego pod opieką p. Teresy 

Osińskiej i chóru szkolnego pod 
kierunkiem p. Joanny Giszczak 
zaprezentowali niezwykłą lekcję 
historii. Była to lekcja poświę-
cona drodze do odzyskania nie-

podległości przez Polskę. Zosta-
ły przypomniane najważniejsze 
wydarzenia, nazwiska osób, które 
doprowadziły do wolności Polski 
i Polaków. Ze szkolnej sceny roz-
brzmiewały piękne, patriotyczne 
pieśni i wiersze. Młodsze dzieci 
należące do chórku zaprezento-
wały poloneza – taniec znany jako 
„szlachecki” w polskiej tradycji 
ludowej i „taniec polski” w daw-
nej Europie. W pięknych polskich 
barwach zatańczyły w rytmie 
utwór „Poloneza tańczymy”. De-
koracje do uroczystości przygoto-
wywała p. Renata Kędzierska. 

16 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Sarbiewie

Dnia 16 listopada uczniowie 
klas IV i VI Szkoły Podstawowej 
w Sarbiewie przygotowali apel 
upamiętniający 99 rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepod-
ległości. Inscenizacją i śpiewem 
piosenek patriotycznych młodzi 
artyści przybliżyli swoim kole-
gom historię naszego kraju w cza-
sie zaborów uświadamiając sobie 
przy tym, że należy być dumnym 
ze swojej ojczyzny, szanować ją 
i starać się każdego dnia być do-
brym uczniem, a przez to do-
brym obywatelem. 

Agata Janicka
Beata Wiechowska

Obchody Święta Niepodległości
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W niedzielę 12 listopada w Sar-
biewie miały miejsce uroczystości 
związane zarówno z Dniem Niepod-
ległości jak i z upamiętnieniem wiel-
kiego Polaka Tadeusza Kościuszki. 
O godzinie 12 odprawiono uroczystą 
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, na 
której licznie zgromadzili się zarów-
no parafianie, jak i poczty sztanda-
rowe m.in. miejscowej OSP, Szkoły 
Podstawowej im. ks. M.K. Sarbiew-
skiego, harcerzy oraz PSL-u. Po Mszy 

Świętej wszyscy zebrani udali się do 
tablicy pamiątkowej z 1917 r. upa-
miętniającej setną rocznicę śmierci 
Tadeusza Kościuszki. Fundatorami 
tablicy byli członkowie Sarbiewskiego 
Kółka Rolniczego. Pod pamiątkową 
tablicą zostały złożone wieńce przez 
przedstawicieli społeczności gmin-
nej oraz członków stowarzyszenia 
SALWa (Stowarzyszenie Absolwen-
tów Liceów Wojskowych) współor-
ganizatora uroczystości. Wójt Gmi-

ny Baboszewo dziękując obecnym 
za udział w uroczystości zaznaczył, 
że obecność mieszkańców Sarbiewa 
i pozostałych miejscowości w dwu-
setną rocznicę śmierci polskiego bo-
hatera i 100 lat po ufundowaniu ta-
blicy ma wymiar symboliczny. Prezes 
stowarzyszenia SALWa Pan Grzegorz 
Leśniewski przypomniał postać wiel-
kiego Polaka jakim był Kościuszko, 
do którego pasują słowa Józefa Pił-
sudskiego: „Ojczyzna potrzebuje 
żołnierzy, którzy będą jak błyskawi-
ca – kiedy trzeba jaśnieją, kiedy jest 
potrzeba potrafią uderzyć”. Podczas 
uroczystości dokonano kilku od-
znaczeń, a uczniowie miejscowej 
szkoły otrzymali w prezencie od 
stowarzyszenia zestaw piłek do pił-
ki nożnej i koszykówki. 

Serdeczne podziękowania skła-
damy panu Mirosławowi Kaźmier-
czakowi – właścicielowi Zakładu 
Kamieniarskiego w Baboszewie i pra-
cownikom tego zakładu za nieodpłat-
ne oczyszczenie i odnowienie tablicy.

Tomasz Sobecki

Sarbiewo 
w hołdzie Kościuszce

W listopadzie zakończyła się 
długo oczekiwana moderni-
zacja Stadionu Sportowego 
w Baboszewie. Zyskał on zupeł-
nie nowy wygląd, ale przede 
wszystkim uzyskał zieloną, rów-
ną murawę z rozkładanej trawy, 
o której baboszewscy zawodni-
cy marzyli od dawna. 

Przypomnijmy, że wykonaw-
cą stadionu wyłonionym dopie-
ro w drugim przetargu była firma 
Kortbud z Okuniewa, która wyceni-
ła swoje prace na 749 600 zł brut-
to. Z ramienia inwestora nadzór bu-

dowlany pełnił Pan Piotr Pakieła, co 
kosztowało gminę 7 380 zł brutto. 
Podsumowując całość prac należy 
również wspomnieć o dokumenta-
cji projektowej wykonanej w pierw-
szej połowie 2017 r. przez In-tec 
Marek Krawczyk z Sannik za kwotę 
17 835 zł brutto. Zatem łączny koszt 
modernizacji to 774 815 zł. Biorąc 
pod uwagę zakres wykonanych prac 
i zastosowanych materiałów oraz 
obecną sytuację na rynku inwestycji 
(ogólnie inwestycje kosztują więcej 
niż w latach poprzednich) należy 
bardzo pozytywnie ocenić tę gmin-
ną inwestycję. 

Modernizacja objęła wykonanie:
– podbudowy pod płytę boiska,
– nowej nawierzchni boiska 

w postaci trawy z rolki,
– automatycznego nawodnienia 

płyty boiska z montażem 12 zrasza-
czy (po 2 za każdą bramką, po 3 za 
liniami bocznymi z każdej strony 
boiska oraz 2 na środku płyty),

– ogrodzenia boiska z dwiema 
przesuwnymi bramami wjazdowymi 
(od ul. Sportowej dla kibiców gospo-
darzy, oraz od ul. Topolowej dla ki-
biców gości, zawodników, sędziów),

– utwardzenia terenu z kostki 
brukowej i płyt eco,

– montażu trzech trybun po 74 
miejsca każda,

– montażu piłkochwytów za 
bramkami,

– dostarczenia boksów dla za-
wodników (dwa boksy 13 – sto sta-
nowiskowe),

– ogrodzenia płyty boiska,
– montażu bramek,
– siewu trawy na pozostałym te-

renie stadionu,
– dostarczenia bramek trenin-

gowych, pojemników na odpady, 
farb do malowania linii,

– zmiany lokalizacji kontene-
rów dla zawodników i sędziów. 

Z niecierpliwością i wielką ra-
dością wszyscy czekamy na pierw-
sze mecze jakie będą rozgrywane 
wiosną przyszłego roku na odno-
wionym stadionie w Baboszewie.

Wszystkim osobom, któ-
re obecnie i na przestrzeni wielu 
ostatnich lat w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do wykonania tej 
inwestycji, w tym również całemu 
środowisku sportowemu i piłkar-
skiemu Baboszewa i okolic bardzo 
serdecznie dziękuję. Razem mo-
żemy więcej. Ten obiekt to nasze 
wspólne dzieło. 

Tomasz Sobecki

Mamy to! Stadion zmodernizowany!
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11 listopada to święto ważne dla 
każdego obywatela. To właśnie 
w tym dniu Polska odzyskała niepod-
ległość po blisko 123 latach niewoli. 
W tym roku obchodziliśmy 99 roczni-
cę tego wydarzenia.

W Raciążu jak co roku przedstawiciele 
władz miejskich wraz z kierownikami jed-
nostek, uczestnikami pochodu oraz pocz-
tami sztandarowymi przy akompaniamen-
cie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raciążu udali się spod Urzędu Miej-
skiego na Mszę Świętą w intencji ojczyzny. 
Msza Święta miała bardzo uroczysty cha-
rakter. Podczas nabożeństwa uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Raciążu zaprezento-
wali okolicznościową akademię. 

Pod Pomnikiem Pamięci Narodowej
Po uroczystościach kościelnych, dalsze ob-

chody święta miały miejsce przy Miejskim Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego. Uczestnicy obchodów mogli 
wysłuchać przemówienia burmistrza Mariusza 
Godlewskiego, przedstawicieli delegacji, zapro-
szonych gości oraz listów intencyjnych posłów 
na sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym 
punktem programu obchodów święta niepod-
ległości było złożenie wieńców pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej przez delegacje.

Red.

Celebrowali 
niepodległość
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Od kilku miesięcy obserwo-
wać możemy w naszym mieście 
działania Plutonu Strzeleckiego. 
Uświetniają oni swoim udziałem 
wydarzenia miejskie. W ostat-
nim czasie wraz z Raciąskim 
Centrum Kultury przeprowadzili 
szereg wycieczek szlakiem hi-
storii. W planach mają stworze-
nie grupy rekonstrukcyjnej oraz 
utworzenie ścieżki pokazowej. 

Od maja 2016 roku Pluton 
Strzelecki działa w Raciążu. Raciąż 
wchodzi w skład Jednostki Strzelec-
kiej 1006 Płońsk, która jest zrzeszo-
na w Związku Strzeleckim „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego. Działania 
plutonu są coraz bardziej znane 
w naszym mieście. Strzelców może-
my obserwować przy okazji uroczy-
stości miejskich.

Młodzież zgłębia 
zainteresowania

Członkowie Plutonu Strzelec-
kiego spotykają się regularnie. Uczą 
się musztry, poznają historię nasze-
go kraju, czasem z innego punktu 
widzenia – tego militarnego, oddają 
strzały na strzelnicy. Poza zdobywa-
niem wiedzy, spotkania kształtują 
ich osobowość i charaktery. Budują 
obywatelską postawę i krzewią du-
cha narodu. Uczą powagi i dyscypli-
ny. Dla tych, którzy wiążą swą przy-
szłość z wojskiem, przygotowują do 
służby. Spotkania te zapewniają tak-
że rozwój fizyczny, budują kondycję 
i sprawność. Pluton ukierunkowany 
jest na krzewienie historii, przede 
wszystkim tej lokalnej Członkowie 
plutonu jeżdżą na rekonstrukcję, 
byli w Radzanowie a jeden ze strzel-
ców brał udział w rekonstrukcji bi-
twy pod Mławą (gdzie grał żołnie-
rza Wehrmachtu). Najważniejszym 
codziennym działaniem plutonu 
jest zapoznanie się z historią i pa-
triotycznym wychowaniem. Istotną 
sprawą jest zapoznanie się strzel-
ców z musztrą (przyp. red. - trenin-
gu żołnierskiego, którego celem jest 
wyszkolenie  w sprawnym wyko-
nywaniu rozkazów). Strzelcy mieli 
okazję wziąć udział w dwudniowym 
szkoleniu militarnym. Uczestnicy 
szkolenia z dumą wspominali peł-
nione przez nich warty oraz alarmy 
bojowe w środku nocy. Zadowole-
ni z przeprowadzonego szkolenia 
wspominają, że mieli okazję się wie-
le nauczyć. Działania plutonu mają 
ogromne znaczenie przede wszyst-
kim dla młodzieży, która poza zdo-
bywaniem wielu cennych nauk, 
doświadczeń i wiedzy spędza czas 
w sposób produktywny i ciekawy.

Grupa rekonstrukcyjna 
być może już wkrótce

Gmina Raciąż złożyła wniosek 
projektowy związany z okopami pru-
skimi, które znajdują się w Strożęci-

nie. Zakres tego projektu obejmuje 
częściową renowację okopów wraz 
z ziemiankami oraz ich wyposaże-
niem oraz tablicami informacyjny-
mi. W planach jest utworzenie ścież-
ki edukacyjnej. W ramach projektu 
możliwe będzie kupno 10 mundurów 
polskich i 2 carskich oficerskich, broń 
deko (rekonstrukcyjną, nie do działań 
bojowych – przyp. red.) oraz karabiny 
maszynowe z tamtej epoki. Będzie to 
umożliwiało rekonstrukcję statyczną 
ukazującą życie okopowe. Zwyczaj-
ne czynności przerywane atakiem 
czy ostrzałem – tak jak to miało miej-
sce 100 lat temu. Z czasem będzie 
możliwa rekonstrukcja dynamiczna 
z atakiem czy wybuchami. Skorzystać 
z tego projektu będą mogli wszyscy, 
przede wszystkim mieszkańcy, któ-
rym historia okolic jest raczej obca. 

Inscenizacje historyczne 
1 sierpnia mieliśmy okazję ob-

serwować strzelców w inscenizacji 
Powstania Warszawskiego. Człon-
kowie Plutonu Strzeleckiego ma-
szerowali ulicami naszego mia-
sta by upamiętnić i przypomnieć 
mieszkańcom naszego miasta ten 
szczególny dzień. To za ich przy-
czynom byliśmy sobie w stanie 
zdecydowanie lepiej wyobrazić jak 
wyglądał dzień Powstania War-
szawskiego ponad 70 lat temu. Strój 
i krótka inscenizacja odwzorowały 
tamte czasy, dodatkowo sprawi-
ły, że mieszkańcy naszego miasta 
zdecydowanie bardziej zaintereso-

wali się wydarzeniami tego dnia. 
Planowane są kolejne inscenizacje 
w przyszłym roku. Zakładają one 

udział strzelców z Raciąża, Płońska 
oraz seniorów tak by zaangażować 
różne grupy wiekowe. Mieszkań-

ców zaś chcielibyśmy prosić o po-
moc przy organizacji inscenizacji, 
strzelcy potrzebują strojów z cza-
sów powstania, przedmiotów uła-
twiających inscenizację, np. sta-
rej walizki i innych przedmiotów 
charakterystycznych w tamtych 
czasach. Strzelcom zależy, by wy-
pożyczyć je na czas inscenizacji. 
Zapowiada się spore przedsięwzię-
cie. Miejmy nadzieję, że mieszkań-
cy będą w nim aktywnie uczestni-
czyć. Ponadto strzelcy uświetniają 
swą obecnością liczne uroczystości 
miejskie upamiętniające historycz-
ne wydarzenia, tj. 1 września czy 
11 listopada.

Historia Strzelców
Związek Strzelecki należy do or-

ganizacji proobronnych i społecz-

no – wychowawczych. Odegrały one 
wielką rolę w przygotowaniach do od-
zyskania przez Polskę Niepodległości 
jeszcze przed Wielką Wojną w latach 
1914 – 1918, potem przez uczestnic-
two Legionów Polskich i Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej na froncie rosyj-
skim oraz w pracy konspiracyjnej na 
Wschodzie. A w wolnej Ojczyźnie, 
biorąc udział w walkach o Jej granice, 
a następnie przygotowując młodzież 
w dziedzinach przysposobienia woj-
skowego i wychowania obywatelskie-
go, mając za cel zapewnienie Polsce 
bezpieczeństwa. 

Założenia Plutonu
Pluton strzelecki realizuje swoje 

założenia poprzez działanie na rzecz 
niepodległości Rzeczypospolitej Pol-
skiej i jej umacniania. Bardzo ważnym 
celem jego działalności jest wychowa-
nie obywatelskie członków, oparte na 
ideologii państwowotwórczej i dys-
cyplinie społecznej według wskazań 
Założyciela i Pierwszego Komendan-
ta Głównego Związku Strzeleckiego 
Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie 
i Przyrzeczeniu Strzeleckim. Ponad-
to młodzież może przygotować się do 
służby wojskowej, służby w forma-
cjach Obrony Cywilnej, Straży Gra-
nicznej, Policji, Straży Pożarnej, a tak-
że innych służbach mających wpływ 
na szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo publiczne. Co niezwykle ważne 

w dzisiejszych czasach pluton zakła-
da wychowanie członków Związku 
w duchu patriotycznym wokół takich 
wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna 
oraz podtrzymywanie tradycji związ-
ku strzeleckiego od 1910r do czasów 
współczesnych. Ze służby w Plutonie 
Strzeleckim młodzież wynieść może 
także nauki przydatne w życiu co-
dziennym, służba uczy szacunku dla 
tradycji niepodległościowej, zdyscypli-
nowanego życia w zespole oraz kształ-
towania takich cech jak poświęcenie, 
przyjaźń i solidarność. Co więcej służ-
ba w plutonie pozwala na podnoszenie 
poziomu sprawności fizycznej, zgłę-
bianie wiedzy historycznej oraz pracy 
nad rozwojem własnego charakteru. 
Celem działania plutonu strzeleckiego 
jest nauka zdyscyplinowanego życia 
w zespole, propagowanie atrakcyjnych 
form spędzania wolnego czasu, kształ-
towanie postawy patriotycznej czy 
wdrażanie do uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i społecznym ojczyzny.

Spotkania z mieszkańcami
W październiku i listopadzie 

Pluton Strzelecki przy współpracy  
z MCKSiR oraz Miastem Raciąż, któ-
re wspierają działania strzelców, zor-
ganizował dla mieszkańców naszego 
miasta wyjazdy pt. „Śladami Wielkiej 
Wojny na terenie Raciąża i Ziemi Ra-
ciąskiej”. Podczas spotkań uczestnicy 
mieli okazję obejrzeć niezwykle in-
teresującą prezentację o działaniach 
wojennych prowadzonych w Raciążu 
podczas bitwy, która toczyła się w oko-
licach naszego miasta w lutym 1916r. 
Pan Grzegorz Domański zaprezen-
tował zgromadzonym ułożenie linii 
frontu oraz okopów wojennych. Co 
więcej prezentacja zawierała informa-
cję o miejscu pochowania i liczbie ofiar 
walk. Podczas spotkania mieszkańcy 
mieli również okazję obejrzeć zdjęcia 
z tamtych czasów, wiele z nich uka-
zywały miejsca nam znane w zupeł-
nie innym wydaniu. Ukazywały one 
życie zwykłych ludzi w czasach wojny 
oraz zdjęcia żołnierzy, pułków i dewi-
zjonów. Następnie uczestników czekał 
przejazd po okolicznych miejscowo-
ściach, gdzie w lasach można było za-
obserwować pozostałości po linii oko-
pów czy miejsca pochówku poległych. 
Spotkania z historią zakończyły się na 
strzelnicy w Strożęcinie, gdzie uczest-
nicy wyprawy mieli okazję posilić się 
grochówką, obejrzeć znalezione w zie-
mi artefakty czy oddać strzał do celu. 
Spotkania te cieszyły się zainteresowa-
niem mieszkańców. A historia Wiel-
kiej Wojny zaciekawiła ludzi w róż-
nym wieku, zarówno dzieci, młodzież, 
jak i seniorów. Nie wielu z nas zdawało 
sobie zapewne sprawę, że na naszym 
terenie odbyły się działania wojenne. 
Oby więcej odkryć i ciekawostek tego 
typu czekało na nas w przyszłości. 
A Pluton Strzelecki uświetniał nasze 
lokalne historyczne rocznice.

Paulina Adamiak

Pluton strzelecki w Raciążu
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Za górami, za lasami, za sied-
mioma dolinami.... w Sarbiewie 
uczniowie obchodzili Międzyna-
rodowy Dzień Postaci z Bajek. 
W tym dniu szkoła zamieniła się 
w bajkową krainę. Na szkolnych 
korytarzach można było spotkać 

Czerwonego Kapturka, księż-
niczki, wróżki, smoki, Kopciusz-
ka, Boba Budowniczego a na-
wet Króla Lwa:). Podczas przerw 
dzieci zespołowo rozwiązywały 
,,bajkowe oczko". Wszyscy przy-
pominali sobie ulubione bajki, 

które bawią i rozweselają, a także 
przekazują wartości i cenne rady. 
Ten dzień, był nie tylko świetną 
zabawą, ale także doskonałą oka-
zją do rozwijania czytelnictwa 
wśród uczniów.

Monika Szczytniewska

10 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Sarbiewie odbyła się bardzo 
ważna uroczystość, na którą przy-
byli dostojni i odświętnie ubrani 
goście. Gośćmi tymi byli najmłodsi 
członkowie społeczności szkolnej. 

Ślubowanie przedszkolaków bo-
wiem jest jedną z najbardziej uro-
czystych chwil, jaką mamy okazję 
przeżywać w każdej szkole. W obec-
ności rodziców, bliskich oraz swo-
ich starszych kolegów, dzieci przed-
stawiły montaż słowno-muzyczny 

i zaprezentowały swoje umiejętno-
ści aktorskie i wokalne. Było trochę 
stresu i niepewności ale po uroczy-
stej przysiędze wszelkie stresy minę-
ły bezpowrotnie. Wszystkie dzieci 
zostały przyjęte w poczet przedszko-
laków Szkoły Podstawowej w Sar-
biewie i były z tego powodu bardzo 
dumne. Nie zabrakło także prezen-
tów oraz przygotowanego przez ro-
dziców pysznego poczęstunku.

Agnieszka Szymańczyk
foto: Michał Staniszewski

Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek

Ślubowanie
przedszkolaków
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To tytuł konkursu plastyczne-
go zorganizowanego przez Mu-
zeum wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 
W konkursie wzięli udział ucznio-
wie Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Baboszewie. Celem kon-
kursu było poznanie ekspozycji 
muzealnej prezentowanej w skanse-
nie w Sierpcu ze zwróceniem uwa-
gi na znaczącą rolę ekspozycji przy-
rodniczej, roli przyrody w życiu 
człowieka oraz zasad ochrony przy-
rody. Zadaniem uczestników kon-
kursu było samodzielne wykonanie 
pracy plastycznej przedstawiającej 
jesienny pejzaż wsi mazowieckiej 
przełomu XIX i XX w. prezentowa-
nej w Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu (roślinność otaczająca 
zabytkowe obiekty: pola uprawne, 
warzywniki, sady, ogródki kwiato-
we, wybrany fragment parku dwor-

skiego, lasu grądowego; dawne pra-
ce polowe i ogrodnicze).Komisja 
Konkursowa oceniała prace w na-
stępujących kategoriach: 

I. Rysunek: 
a. Wiek: 10-11 lat
b. Wiek: 12-13 lat
c. Wiek: 14-16 lat
II. Malowanka: 
a. Wiek: 10-11 lat
b. Wiek: 12-13 lat
c. Wiek: 14-16 lat
III. Wyklejanka: 
a. Wiek: 10-11 lat
b. Wiek: 12-13 lat
c. Wiek: 14-16 lat
IV. Kolaż: 
a. Wiek: 10-11 lat
b. Wiek: 12-13 lat
c. Wiek: 14-16 lat
Komisja Konkursowa oceniała pra-

ce według następujących kryteriów:

• wierność odtworzenia pejzażu 
ekspozycji skansenowskiej w Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

• ukazanie bogactwa jesiennych 
barw roślinności otaczającej obiek-
ty muzealne

• walory artystyczne i estetyka 
wykonania pracy

• trwałość pracy 
W każdej kategorii przyznano 

3 miejsca (od I do III). Na konkurs 
wpłynęło ponad 500 prac. 

Dwie uczennice gimnazjum zo-
stały laureatkami w kategorii rysunek 
i malowanka. W kategorii rysunek 
wiek 14-16 – Julia Gryszpanowicz 
klasa IIIa gimnazjum, w katego-
rii malowanka wiek 14-16 – Marta 
Chojnowska klasa IIIa gimnazjum. 

Dziewczętom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

J. Sędzicka

„Jesienny pejzaż wsi…”. 
Sukces Julii i Marty

Julia Gryszpanowicz – rysunek.

Marta Chojnowska – malowanka.

Kreatywny, nie agresywny zainicjowany 
Dniem Śmiesznej Fryzury
Samorząd Uczniowski babo-
szewskiej podstawówki Dniem 
Śmiesznej Fryzury (22.11.) 
zainicjował szkolną akcję pod 
nazwą „Kreatywny, nie agre-
sywny”. 

Akcja skierowana jest do 
wszystkich uczniów, nauczycieli 
i pracowników szkoły podstawowej 
w Baboszewie. 

Celem akcji jest kreowanie po-
mysłów, rozwijanie wyobraźni, 
wspólna zabawa oraz tworzenie at-
mosfery sprzyjającej pozytywnemu 
wyrażaniu emocji i współdziałaniu.

Organizacja:
W wybrany dzień każdego 

miesiąca (jeden raz w miesiącu), 
uczniowie będą mogli przejawić 
swą kreatywność poprzez obcho-
dy tzw. Radosnych Dni. W tym 
dniu pod określonym hasłem 
można będzie stworzyć strój, ele-
ment stroju lub w inny, dowolny 
sposób zaakcentować obchody 
„Radosnego Dnia”

Samorząd Uczniowski, uwzględ-
niając tradycje lokalne i ogólne za-
proponował:
• Dzień Śmiesznej Fryzury
• Dzień Kropek

• Dzień Wesołego/Smutnego Mikołaja
• Dzień „Dresa”
• Bakusy
• Dzień Piegów i Okularów
• Dzień Misia
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Włóczykija
• Dzień Pasków i Kratek

Akcja ma na celu naukę zdrowe-
go dystansu do siebie, bycia rado-
snym i pomysłowym każdego dnia 
oraz umożliwia zaprezentowanie się 
w tym wyjątkowym dniu miesiąca, 
zarówno uczniom jak i nauczycie-
lom. Gratulujemy pomysłu!

Beata Wiechowska
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10 listopada 2017 roku w szkole 
w Mystkowie przedszkolaki uczest-
niczyły w warsztatach kulinarnych, 
na których przygotowywały piz-
zę. Zajęcia były podsumowaniem 
tygodniowej tematyki o urządze-
niach elektrycznych. Na począt-
ku maluchy obejrzały film eduka-
cyjny pt. „Włącz ostrożność”. Po 
krótkim podsumowaniu dziecia-
ki przystąpiły do pracy. Z ogrom-
nym zaangażowaniem wałkowa-
ły ciasto, przygotowane wcześniej 
przez p. Marcina Suskiego, ukła-
dały składniki, pokrojone przez 

wspaniałe mamy i komponowa-
ły własną pizzę. Po upieczeniu 
smakołyku w elektrycznych pie-
karnikach, zjadły ją ze smakiem, 
ucząc się przy tym estetycznego 
spożywania posiłków, ładnego 
siedzenia przy stole, przestrze-
gania na stole porządku i czysto-
ści, poprawnego trzymania sztuć-
ców. Były dumne z samodzielnie 
wykonanego dania. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim rodzicom. 
Dzięki Wam zajęcia dostarczyły 
dzieciom wiele radości. 

Beata Wiechowska

Dnia 16.11.2017 r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brodeckiego 
w Polesiu odbył się wieczorek po-
etycki pt. ,,Cztery pory roku w lite-
raturze”. Uczniowie czytali wiersze 
znanych poetów i fragmenty prozy 
z literatury polskiej dotyczącej czte-

rech pór roku (wiosny, lata, jesieni 
i zimy). W wieczorku poetyckim 
wzięli udział uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej z klasami gimna-
zjalnymi, dyrekcja, nauczyciele, jak 
również rodzice. 

Agata Sosnowska

Cztery pory roku 
w literaturze w Polesiu

Warsztaty 
kulinarne 
w Mystkowie
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Informacja PGKiM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej infor-
muje, że z dniem 2 listopada 2017 r. wprowadzono system kont indywi-
dualnych przy opłatach za wodę i ścieki. Prosimy o dokładne sprawdze-
nie numeru konta przed dokonywaniem płatności.

Okres jesienny wielu osobom 
kojarzy się z deszczem i ze złym na-
strojem dla przedsiębiorstw wodo-
ciągowych ten okres to ciągła walka 
o utrzymanie odpowiedniej jakości 
dostarczanej do mieszkańców wody. 
Obecny rok jest rokiem obfitym 
w opady co można było zaobserwo-
wać jakiś czas temu na naszych rze-
kach. Taki stan rzeczy może powodo-
wać spadek jakości wód gruntowych 
co w wielu przypadkach ma odzwier-
ciedlenie w naszych kranach. Smak, 
zapach, pH, barwa czy mętność to 
kilka czynników oceny jakości wody. 
Z radością pragniemy poinformo-

wać, że pomimo złych warunków 
atmosferycznych przy nakładach fi-
nansowych w Stację Uzdatniania 
Wody oraz ciężkiej, rzetelnej pracy 
naszych pracowników udało nam się 
zachować niezmienną, wysoką ja-
kość wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi. Nasza woda posiada 
odpowiedni smak i zapach a także 
barwę i mętność. PH poniżej śred-
niej oraz brak jakichkolwiek oznak 
bakterii coli. Woda dostarczana przez 
PGKiM do mieszkańców jest w peł-
ni bezpieczna i wysokiej jakości oraz 
można ją pić prosto z kranu.

PGKiM

W Raciążu trwają liczne prace 
nad realizacją projektu doty-
czącego rozbudowy kanalizacji, 
modernizacji miejskiej oczysz-
czalni ścieków i stacji uzdat-
niania wody. Prace już ruszyły. 
Efekty niektórych możemy ob-
serwować już dziś.

Stacja uzdatniania wody w Wit-
kowie modernizowana jest z ze-
wnątrz i wewnątrz. Prace postę-
pują. O ich efektach informujemy 
Państwa na bieżąco. W ostatnim 
czasie wykonana została termomo-
dernizacja i elewacja budynku. Już 
w najbliższych dniach montowana 
będzie lampa do dezynfekcji wody. 

Prace te wiążą się z krótkimi prze-
rwami w dostawie wody, prosimy 
Was drodzy mieszkańcy o cierpli-
wość i z góry przepraszamy za nie-
dogodności.

Prace dotyczące kanalizacji 
posuwają się naprzód. Pewnym 
utrudnieniem jest niestety pogo-
da, ulewne deszcze sprawiły, że 
poziom wód gruntowych jest bar-
dzo wysoki, co znacząco utrudnia 
pracę. W tym tygodniu ruszają 
prace związane z budową kanali-
zacji na ulicy Zakolejowej. 

Prace postępują także na 
miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Zakończono już roboty kon-
strukcyjne Sekwencyjnego Reak-

tora Biologicznego. Rozpoczęły 
się zaś wykopy pod fundamenty 
zbiornika buforowego. Działa-
nia te usprawnią pracę miejskiej 
oczyszczalni ścieków. W ostatnim 
czasie w naszym mieście i oko-
licach zauważyć możemy tablice 
unijne informujące o realizowa-
nym projekcie w zakresie rozbu-
dowy kanalizacji i modernizacji 
stacji uzdatniania wody i oczysz-
czalni ścieków. Tablice promują-
ce projekt zamieszczone zostały 
na ulicy Wolności oraz Sporto-
wej, na terenie stacji uzdatniania 
wody i oczyszczalni ścieków.

UM Raciąż

Czysta Woda?

Praca nad rozbudową 
kanalizacji trwa
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19 listopada 2017 r. została rozegrana  
II kolejka XVI Edycji Halowej Ligi Piłki Noż-
nej sezon 2017/2018 w Baboszewie. W ciągu 
12 meczów strzelono 57 goli, z czego 8 należało 
do Jakuba Palmowskiego (B&I Hydraulika Siło-
wa) i tym samym został Najlepszym Strzelcem 
II kolejki. Najwięcej bramek można było zoba-
czyć w meczu pomiędzy B&I Hydraulika Siłowa 
i Irma Sobanice. B&I pokonało Irmę 10:1.

Klasyfikacja II kolejki:
I miejsce: B&i Hydraulika Siłowa
II miejsce: Nextnet
III miejsce: Tynk Pol
IV miejsce: Art-Dan
V miejsce: ADL Lewandowscy
VI miejsce: Huragan-Meble Skociński
VII miejsce: MKS Mazovia Błomino
VIII miejsce: Myken & Champion
IX miejsce: Oldboy Baboszewo
X miejsce: Irma Sobanice

Klasyfikacja po II kolejce:
I miejsce: B&i Hydraulika Siłowa
II miejsce: Tynk Pol
III miejsce: Art-Dan
IV miejsce: ADL Lewandowscy
V miejsce: Nextnet
VI miejsce: Myken & Champion
VII miejsce: Oldboy Baboszewo
VIII miejsce: Huragan-Meble Skociński
IX miejsce: MKS Mazovia Błomino
X miejsce: Irma Sobanice

III kolejka XVI Edycji Halowej Ligi Pił-
ki Nożnej sezon 2017/2018 odbędzie się  
17 grudnia 2017 r. o godzinie 9.00. Serdecznie 
zapraszamy.

Paulina Lewandowska, 
Przemysław Cytloch

Halowa Liga Piłki Nożnej

Już siódmy rok w Szkole Pod-
stawowej w Baboszewie działa SKO 
– Szkolna Kasa Oszczędności. Dzię-
ki tej działalności uczniowie mają 
możliwość oszczędzania pieniędzy 
na realizację swoich „małych” pla-
nów i marzeń. Dzięki tej inicjatywie 
uczą się oszczędzania i gospodaro-
wania swoimi pieniążkami. Uczą się 
też, że systematyczne oszczędzanie 
i racjonalne gospodarowanie swo-
imi finansami to droga do realizacji 
własnych celów życiowych. 

SKO uczy nie tylko oszczędza-
nia i gospodarności. Uczy też sza-
nowania pieniędzy, a także umie-
jętności podejmowania decyzji. 
Dzieci czasami stają przed ważnym 
dla nich wyborem – wpłacić pienią-
dze do SKO czy pójść do sklepiku 
szkolnego i dokonać w nim zaku-
pu. Decyzje te są dla nich niełatwe. 
Są uczniowie, którzy decydują się 
wpłacić pieniądze do SKO rezygnu-
jąc tym samym z przyjemności za-
kupu czegoś co lubią. Właśnie to są 
te ich ważne decyzje. 

W szkole podejmowane są 
różne działania promujące ideę 
oszczędzania. W listopadzie zo-
stał ogłoszony konkurs plastycz-
ny o tematyce SKO. Uczniowie 
mogą wykonać prace, które we-
zmą udział w tym konkursie. 
Warto zauważyć, że wszelkie 
działania podejmowane na rzecz 
uczniów pozytywnie wpływają na 
kształtowanie wśród nich nawy-
ku oszczędzania. 

 W zakresie działalności pro-
mującej oszczędzanie szkoła 
współpracuje z instytucjami fi-
nansowymi w tym terenie: z Ban-
kiem Spółdzielczym w Płońsku 
i Oddziałem Banku Spółdzielcze-
go w Baboszewie.

Zachęcamy wszystkie dzieci do 
udziału w działaniach promujących 
oszczędzanie oraz do oszczędzania 
swoich pieniążków w SKO – Szkol-
nej Kasie Oszczędności.

Barbara Nowicka
opiekun SKO

SKO – Szkolna 
Kasa Oszczędności

W środę 15.11.2017 r. w Hali spor-
towej w Baboszewie rozgrywany był 
turniej finałowy o mistrzostwo powia-
tu w halowej piłce nożnej dziewcząt 
szkół podstawowych w kategorii klas 
V-VI. Do rywalizacji piłkarskich przy-
stąpiło sześć zespołów, które podzielo-
no na dwie grupy. W grupie A znala-
zły się: SP. Baboszewo, SP. Stróżewo, 
SP. Kołoząb. W grupie B wystąpiły: SP. 
Sochocin, SP. Siedlin, SP. Sarbiewo.

Pierwsze mecze grupowe poka-
zały, że turniej może być bardzo wy-
równany gdyż mecze były zacięte do 
ostatnich sekund. W grupie A padły 
następujące wyniki: SP. Baboszewo-
-SP. Stróżewo 2:0, SP. Baboszewo-SP. 
Kołoząb 2:0, SP. Strózewo-SP. Koło-
ząb 1:0. W grupie B: SP. Sochocin-SP. 
Sarbiewo 1:1, SP. Sochocin- SP. Sie-
dlin 2:0, SP. Sarbiewo-SP. Siedlin 0:1.

W kolejnej fazie półfinałowej 
turnieju SP. Sochocin pokonał SP. 
Stróżewo 2:0, a Baboszewianki oka-
zały się lepsze od dziewcząt z Siedli-
na wygrywając mecz 2:0. Tak więc 
o trzecie miejsce dziewczęta z Sie-
dlina walczyły z zespołem ze Stró-
żewa. Potyczkę tą Siedlinianki wy-
grały 1:0 zdobywając tym samym 
trzecie miejsce w powiecie. W wiel-
kim finale Baboszewianki zmierzyły 
się z piłkarkami z Sochocina. Zespół 
z Baboszewa rozegrał swój najlepszy 
mecz i pewnie pokonał SP. Sochocin 
3:0. Dziewczęta z Baboszewa zostały 
mistrzyniami powiatu w halowej pił-
ce nożnej powtarzając tym samym 
wynik poprzedniego roku.

Na końcowy wynik Babosze-
wianek duży wpływ miało ogranie 
turniejowe wyniesione z wielu tur-

niejów piłkarskich w klasach młod-
szych. Na uznanie zasłużył cały 
zespół do którego dobrze wprowa-
dziły się dziewczęta z klas V. Ważny 
jest też fakt, że bramki strzelało kil-
ka zawodniczek: Magda Kwiatkow-
ska, Agata Ławnicka czy Wiktoria 
Kwiatkowska. Szczególnie ostatnia 
z nich jako kapitan zespołu bardzo 
dobrze kierowała Baboszewianka-
mi w obronie i w ataku okazując się 
prawdziwą liderką zespołu. Pozo-
staje nam mieć nadzieje, że dziew-
częta z Baboszewa powalczą dziel-
nie o dobry wynik w zawodach 
rejonowych sprawiając tym sobie 
radość, swoim rodzicom oraz wier-
nym kibicom ze szkoły podstawo-
wej w Baboszewie.

R. Popiołkowski, 
B. Smoliński

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
w Baboszewie Mistrzyniami Powiatu 
w Halowej Piłce Nożnej
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Od początku roku przy Bibliote-
ce Publicznej w Raciążu zaczął 
działać dyskusyjny klub książki. 
Osoby, które lubią czytać i roz-
mawiać o lekturze spotykają się 
raz w miesiącu. Jednak okazało 
się, że nie tylko są wielbicielami 
literatury, ale i … filmu. Dlate-
go od wiosny do dyskusyjnego 
klubu książki dołączył dysku-
syjny klub filmowy i filmowe 
czwartki.

Do klubu książki może należeć 
każdy kto choć trochę interesuje się 
książkami, a czytanie sprawia mu 

przyjemność. Tylko w tym roku od-
było się ponad dwanaście spotkań, 
podczas których klubowicze przy 
kawie, herbacie i ciasteczkach pro-
wadzili pasjonujące rozmowy na 
temat ulubionych książek, czytali 
fragmenty powieści, wymieniali się 
opiniami i uwagami na temat lite-
ratury i nowości wydawniczych na 
rynku książki. Klubowiczami dys-
kusyjnego klubu książki są zarów-
no dorośli jak i młodzież. Do tej 
pory na spotkaniach klubu książ-
ki pojawiało się blisko dwadzieścia 
osób, które pasjonują się książkami 
i nie tylko. Dyskusyjny Klub Książki 

przygotowywał Narodowe Czytanie 
– pracował nad wybraniem tekstu, 
wyborem osób do czytania, insce-
nizacją. Ponadto organizuje spo-
tkania autorskie, filmowe czwartki, 
przygotowuje zamówienia nowo-
ści, współpracuje z nauczycielami 
historii, opracowuje i pomaga przy 
każdej większej imprezie czy uro-
czystości w bibliotece i MCKSiR.

Na pomysł utworzenia filmo-
wego klubu książki wpadła jedna 
z członkiń klubu książki. Od wio-
sny w czwartki, raz w tygodniu, 
klub filmowy spotyka się na se-
ansach w Kinie za Rogiem. Do tej 

pory obejrzano takie filmy jak Pla-
neta singli, Beksiński, Bogowie czy 
Moje córki krowy i inne. Pasjonaci 
filmów rozmawiają o ekranizacjach 
książek, wymieniają się opiniami na 
temat obejrzanych w kinie filmów 
i rozwijają swoje pasje filmowe. 

Wszystkich, tych którzy inte-
resują się książkami i filmem, lu-
bią rozmawiać, spotykać się w cie-
kawym towarzystwie, chcą spędzić 
czas w inny sposób niż przed tele-
wizorem, zapraszamy do włączenia 
się do dyskusyjnego klubu książki 
lub dyskusyjnego klubu filmowego. 
Można przyjść, posiedzieć, posłu-

chać, porozmawiać. Miło spędzić 
czas, a przy okazji nawiązać nowe 
znajomości. Tym bardziej, że zima 
za pasem, a wraz z nią długie zimo-
we wieczory, które aż proszą się o to 
by je jakoś zagospodarować. Może 
to właśnie okazja dla tych, którzy 
nie mają pomysłu jak spędzić czas 
wolny, a chcieliby porobić coś cie-
kawego? Zapraszamy do dyskusyj-
nego klubu książki i dyskusyjnego 
klubu filmowego. Chętnych pro-
simy o zgłaszanie się do Biblioteki 
Publicznej w Raciążu przy ul. Kiliń-
skiego 21.

Marianna Góralska

reklamareklama

Materiały do kroniki historycznej 
wyszukał i przekazał Jan Chądzyński
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Dyskusyjny Klub Książki

Spotykają się by porozmawiać o książkach

Wystawa obrazów
Od listopada w Bibliotece Publicznej 

w Raciążu można oglądać wystawę obrazów 
wykonanych przez artystów malarzy pod-
czas plenerów malarskich, które odbywa-
ły się w naszym mieście. Wystawa „Raciąż 
pędzlem malowany” potrwa do końca grud-
nia. Zapraszamy! 

Wystawy okolicznościowe w bibliotece
W listopadzie w bibliotece można było 

obejrzeć kilka wystaw okolicznościowych. 
Od 3 do 9 listopada potrwała wystawa z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, 
40. Rocznicy Śmierci Rene Goscinny i 80. 
Rocznicy Śmierci Bolesława Leśmiana. Od 10 
listopada potrwała wystawa z okazji Święta 
Niepodległości.

Nowości książkowe 
w bibliotece

W ostatnim miesiącu Biblioteka Publicz-
na w Raciążu wzbogaciła swój księgozbiór 
o kolejne nowości książkowe. Zakupiono po-
nad 80 książek w tym m.in. biografie, powie-
ści obyczajowe, kryminały, horrory. Każdy 
Czytelnik znajdzie coś dla siebie. Serdecznie 
zapraszamy!

Kącik recenzji
Od 1 grudnia w Bibliotece Publicznej 

w Raciążu rusza kącik recenzji. Czytelnicy 

rekomendują książki, które warto przeczy-
tać. Każdy może wyrazić opinię o przeczy-
tanej książce. 

Przeczytałeś? Podziel się opinią! 

Prośba o zwrot książek 
do biblioteki

Uwaga Czytelnicy! Biblioteka Publiczna 
w Raciążu przypomina o konieczności zwro-
tu zaległych książek. Dziękujemy. 

Zmiana godzin otwarcia
Od listopada zmieniły się godziny otwar-

cia biblioteki. Aktualne godziny pracy biblio-
teki poniżej.

Marianna Góralska

Wieści z biblioteki
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GKS Orlęta Baboszewo – sekcja 
kobieca rundę jesienną zakoń-
czyła spotkaniem w Drobinie. 
Jako gospodarz podejmowała 
utytułowaną drużynę z Rado-
mia (byłego ekstraligowca), 
która jeszcze dwa sezony wcze-
śniej uczestniczyła w rozgryw-
kach najwyższej rangi w Polsce. 

„Zamłynie” Radom to klub z tra-
dycjami w którym swoje pierwsze 
kroki stawiało kilka reprezentan-
tek Polski. Ostatnie spotkanie run-
dy jesiennej zostało zaplanowane na 
5 listopada. „Orlęta” Baboszewo jak 

przez całą rundę i do tego spotkania 
podeszłybardzo skoncentrowane, 
mimo topo pierwszej połowie wy-
grywały piłkarki z Zamłynia (0-1). 
Radomianki grając jak rozpędzony 
japoński pociąg „Maglev” z prędko-
ścią 603 km/h – tyle wynosi rekord 
świata – nie miały zamiaru tego dnia 
przegrać. W przerwie spotkania za-
panowała pełna mobilizacja w szat-
ni „Orląt”. Taki szybki pociąg można 
zatrzymać, trzeba mieć tylko do tego 
odpowiednią strategię. Najważniej-
sza jest wiara w zwycięstwo w każdej 
sekundzie i poświecenie godne mi-
strza. Jest stare bokserskie powiedze-

nie obrazujące to ostatnie spotkanie 
nie można cieszyć się przed końcem 
walki – jeżeli jest jeszcze jedna run-
da. Tak Rocky Balboa powiedział do 
swojego byłego ucznia który myślał, 
że już nim wygrał.Film był oczywi-
ście fikcją, ale historia dobrze obra-
zuje to spotkanie. Mecz zakończył 
się zwycięskim dla „Orląt” Babosze-
wo wynikiem 2:1. Schodząc z bo-
iska „Orlątka” miały łzy w oczach, 
na pewno były to łzy radości. Tre-
nując godzinami i poświęcając się, 
w duszy sportowca jest myśl,aby do 
oczu chociaż raz napłynęły takie łzy. 
Ostatnie spotkanie zakończone zwy-

cięstwem dało ogromny zapas pozy-
tywnej energii na zimową przerwę.

Drużyna kobiet z Baboszewa 
w mediach sportowych najczęściej 
określana była jako „Beniamine-
k”(pojęcie pochodzi od imienia bi-
blijnego Beniamina, syna Jakuba, 
które w formie zdrobniałej jest sy-
nonimem najmłodszego w gronie). 
„Beniaminek” z pokorą wszedł do 
nowej ligi i zrobił w rundzie jesien-
nej rzecz niebywałą, zajmując trzecie 
miejsce w ogólnej klasyfikacji, nie-
wiele tracąc punktów do lidera. Dru-
żyna piłkarek z Baboszewa grając 
prawie cały czas na wyjeździe, od-
wiedzając Siedlce, Płock, Grodzisk 
Mazowiecki, Ostrów Mazowiecką, 
Nasielsk, Płońsk, Drobin i Hutę Miń-
ską zdobyła 19 punktów, rozegrała 6 
meczów zwycięskich,1 remis oraz 2 
przegrane, z bilansem bramkowym 
18-9. Dała daleko idący sygnał w pił-
karskim świecie, że „Beniaminek” 
z Baboszewa gra na bardzo wysokim 
poziomie, a kres możliwości i umie-
jętności naszych dziewcząt skrywa 
się gdzieś w galaktycznej przestrzeni 
(oby dalej nieosiągalnej).

„Orlęta”Baboszewo – sekcja ko-
bieca to jedyna drużyna w lidze, 
która ma swoich wiernych fanów 
jeżdżących na każdy ich mecz.Po-
zostałe drużyny z ligi w tej bardzo 
ważnej kwestii wypadają przy na-
szej bardzo blado. Zadziwia wy-
raźny brak zainteresowania własną 
drużyną przez społeczność w tych 
dużych miastach. Klub piłkarski to 
nie tylko zawodnicy,trenerzy, ale 
także kibice którzy stają się dwuna-
stym, bardzo cennym zawodnikiem 
uczestniczącym w meczu. Możemy 

być dumni z tak oddanej postawy 
mieszkańców Baboszewa i okolic, 
którzy podróżowali po całym Ma-
zowszu aby głośnymi okrzykami, 
syrenami, flagami, bębnami wspie-
ra i mobilizować do walki Nasze za-
wodniczki w każdym meczu.

Po dwóch miesiącach okresu 
przygotowawczego oraz kolejnych 
dwóch ligowych zmagań, przyszedł 
zasłużony odpoczynek dla całej dru-
żyny. „Orlątka” łącznie z tamtym se-
zonem trenowały bez przerwy dzie-
więć miesięcy. Piłkarki z Baboszewa 
na sezon zimowy przeniosły trenin-
gi do Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Baboszewie,w której spokoj-
nie przygotowują się do wiosennych 
rozgrywek. Okres przygotowawczy 
do rundy wiosennej rozpoczynają 
1 lutego.Wiosna sezonu 2017/2018 
prawie w całości zostanie rozegrana 
na własnym boisku. Siedem z dzie-
więciu meczów Baboszewianki roze-
grają na odnowionym Stadionie, na 
który czekaliśmy wiele, wiele lat...

Wszystko to tworzy odpowied-
ni klimat i prowadzi do rozwoju 
żeńskiej piłki nożnej w Baboszewie-
.W następnym numerze zostaną ob-
szernie przedstawione Juniorki z sek-
cji kobiecej. Na zakończenie pragnę 
zaprosić wszystkich sympatyków pił-
ki nożnej na II Turniej Kobiet o Pu-
char Wójta Gminy Baboszewo Pana 
Tomasza Sobeckiego. Rozgrywki 
będą toczyć się w dwóch kategoriach 
wiekowych: Seniorki oraz do lat 13. 
Turniej odbędzie się w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej dnia 2 grudnia 
2017 roku, od godz. 9.00.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Sławomir Adamski

GKS Orlęta Baboszewo zakończyły 
rundę jesienną 2017
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Runda jesienna sezonu 
2017/2018 była nieudana dla 
całej błękitnej społeczności. 
Niezadowalające wyniki sporto-
we osiągnął nie tylko 1. zespół, 
ale niestety również młodsze 
roczniki raciąskiego klubu. 
Przyzwoicie zaprezentowali się 
tylko trampkarze.

Seniorzy z ambicją, 
ale punktów mało

Cała kibicowska społeczność 
oraz ludzie działający wokół klubu 
doskonale zdawali sobie sprawę, że 
wisi nad nim widmo upadku, a co 
za tym idzie degradacji do B Klasy. 
Na szczęście udało się zebrać chęt-
nych do udziału w projekcie „Błę-
kitni Raciąż” zawodników, których 
poprowadził znany i ceniony w mie-
ście Marek Brakowiecki. Przebu-
dowana i złożona w sporej części 
młodych graczy drużyna szybko 
musiała zderzyć się z ligową rzeczy-
wistością. Pierwsze punkty pojawi-
ły się w dopiero 3. kolejce, po zwy-
cięstwie u siebie z Bugiem Wyszków 
1:0. Niestety w 11 kolejnych spotka-
niach udało się wywalczyć tylko 4 
„oczka”. Należy jednak zaznaczyć, 
że gro przegranych spotkań stano-
wiły porażki różnicą jednej bram-
ki (1:2 z Huraganem Wołomin, 1:2 
z Drukarzem Warszawa, 0:1 z Pogo-
nią Siedlce czy 0:1 z Mazovią Mińsk 
Mazowiecki), a czasem by zdobyć 
komplet punktów brakowało na-
prawdę niewiele – jak choćby w me-
czu z Mławianką Mława, kiedy go-
ście wyrównali na 1:1 kilkanaście 
sekund przed końcem doliczonego 
czasu gry. No cóż punktów trochę 
brakuje, jednak uważam, że wyko-
naliśmy dobra pracę zbudowali-
śmy dobry zespół nikt nie narzekał 
i walczył za Raciąż. Z całą pewno-
ścią mogę powiedzieć, że w każdym 
meczu dawaliśmy z siebie wszystko 
zarówno piłkarze jak i sztab szko-
leniowy. Budując zespół nie wie-
dzieliśmy jakich piłkarzy będziemy 
mieli do dyspozycji. Musieliśmy 
w każdym meczu uczyć się każde-
go zachowania na boisku, ale i poza 
nim. Zabrakło nam trochę strzelo-
nych bramek, bo patrząc na te stra-
cone to jesteśmy w środku tabeli. 
Dobrze spisywali się nasi bramka-
rze – jeśli grał jeden to drugi za-
wsze był do dyspozycji. Dobrą for-
mę pokazywał Kamil Kalinowski. 
Wydaje mi się że dorósł zarówno na 
boisku jak i poza nim a to pomaga 
być dobrym bramkarzem i dobrym 
człowiekiem. Duża w tym zasługa 
trenera Sławomira Kręta. Dziękuję 
za całą rundę piłkarzom, sztabowi 
szkoleniowemu i wszystkim oso-
bom przychylnym klubowi. Wra-
cając do mojej drużyny, to jestem 
zadowolony z pracy jaką wykonali-
śmy, w żadnym meczu nie wstydzi-

łem się że jestem trenerem tych pił-
karzy którzy reprezentują błękitne 
barwy – powiedział trener Marek 
Brakowiecki. 

Ostateczny bilans rundy to 
1 zwycięstwo, 4 remisy i 9 pora-
żek w 14 spotkaniach, przy bilan-
sie bramkowym 10:23. Do ostatnie-
go, bezpiecznego i prawdopodobnie 
gwarantującego utrzymanie 7. miej-
sca strata wynosi już 16 punktów.

Trampkarze w czołówce 
Drużyna Trampkarzy, podob-

nie jak przed rokiem na tym etapie 
rozgrywek zajęła w swojej grupie 
2. miejsce. Tym razem podopiecz-
ni Pawła Szpojankowskiego musieli 
uznać wyższość MKS-u Przasnysz 
dwukrotnie przegrywając z tym ze-
społem – 2:3 i 1:3. W pozostałych 
meczach młodzi Błękitni dwukrot-
nie pokonali Koronę Karolinowo 
(1:0 i 2:0), ALDO Bartnik Myszy-
niec (3:1 i 4:0), w dwumeczu z Ko-
roną Ostrołęka wygrali 3:0 i ponieśli 
porażkę 1:2. Pokonali także w pierw-
szym spotkaniu MKS Ciechanów 
2:1, jednak w drugim meczu ulegli 
temu rywalowi 0:3. W ostatecznym 
rozrachunku bilans drużyny wyniósł 
18 punktów w 10 meczach przy bi-
lansie bramek 19:13. 

Na orliku nieco gorzej 
W nowo powstałych rozgryw-

kach na boiskach „Orlik” Błękitni 
zaprezentowali się przeciętnie, bo 5. 
miejsca w ośmiozespołowej lidze na 
pewno nie można uznać za sukces. 
Podopieczni Olgierda Wszałkow-
skiego zgromadzili 9 punktów w 7 
meczach (3 zwycięstwa – 7:6 z UKS 
Sokół II Nasielsk, 9:2 z Iskrą Kra-
sne i 7:4 z Orłem Sypniewo – oraz 
4 porażki – 3:8 ze Strzegowem, 3:4 
z drużyną Orzyc Chorzele, i 4:7 
z Mazowszem Jednorożec), przy 
minimalnie korzystnym bilansie 
bramkowym (39:38). 

Młodzicy nawet bez punktu 
Niestety bardzo słaby występ 

w Grupie 1 zanotowali raciąscy 
młodzicy. Drużyna prowadzona 
przez Krzysztofa Poczmańskiego 
zajęła ostatnie, ósme miejsce. Prze-
grała wszystkie 7 meczów, strzeliła 
jedną, a straciła 26 bramek…

Wznowienie ligowych rozgrywek 
w 2018 roku nastąpi wiosną. Na tra-
wę zawodnicy wrócą w weekend 17-
18 marca, o ile aura na to pozwoli. 

Przy tak kształtującej się sytu-
acji klubu słuszną wydaje się być 
decyzja o przekazaniu przez Radę 
Miejską i Burmistrza Miasta dzia-
łań z zakresu sportu i rekreacji 
MCKSiR. Decyzja ta sprzyja trwa-
łości działań sportowych przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży, 
co jest szczególnie istotne. 

Dawid Ziółkowski

Jak poinformował 6 listopada 
raciąski Ratusz, konkurs ofert 
na realizację zadania publiczne-
go w zakresie upowszechniania 
i wspierania kultury fizycznej 
został unieważniony z przyczyn 
formalnych. 

Burmistrz Miasta Raciąża, 
w Zarządzeniu nr 102/2017 poin-
formował o odstąpieniu od ogło-
szenia wyników konkursu na reali-
zację oferty w zakresie wspierania 
kultury fizycznej ogłoszonego Za-
rządzeniem 83/2017 z 11 paździer-
nika 2017 roku. Złożona oferta 
została odrzucona przez Ratusz 
z przyczyn formalnych. 

Ogłoszony został jednak kolej-
ny konkurs na realizację tego za-
dania. Przypomnijmy, że w ramach 
zadania obowiązkami będą przede 
wszystkim prowadzenie zajęć spor-
towych, organizowanie imprez 
sportowych, rekreacyjnych, tur-
niejów, olimpiad, imprez o podob-
nym charakterze. Oferta powinna 
być skierowana do dzieci i młodzie-
ży lub dorosłych. Podmiot, które-
go oferta zostanie zaakceptowana 
otrzyma dotację w wysokości 15 
tysięcy złotych na realizację wyżej 
wymienionych celów. 

Dokumenty można składać 
osobiście w Urzędzie Miejskim 
przy placu Adama Mickiewicza 

17 w Raciążu w godzinach 7:30-
15:30 od poniedziałku do piąt-
ku, lub pocztą na adres: Urząd 
Miejski w Raciążu plac Adama 
Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż 
w zamkniętych kopertach z dopi-
skiem „Otwarty konkurs w zakre-
sie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej” nie później niż 
do dnia 29 listopada 2017 roku do 
godziny 9.00. 

Zadanie musi zostać zrealizo-
wane od dnia ogłoszenia wyników 
konkursu do 31 grudnia 2017 roku. 
Formularz oferty i wzory załączni-
ków dostępne są na stronie interne-
towej www.miastoraciaz.pl. 

Dawid Ziółkowski

Konkurs ofert w zakresie wspierania 
kultury fizycznej unieważniony

Koniec nieudanej 
rundy dla Błękitnych

W sobotę 4 listopada w budyn-
ku Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji przy ul. Par-
kowej 14 w Raciążu odbył się 
I otwarty turniej gry piłkarskiej 
FIFA 18. Pomysłodawcą impre-
zy było MCKSiR, zaś partnerami 
wydarzenia firmy LCS i Domax. 
Na trzech najlepszych graczy 
czekały atrakcyjne nagrody. 

Turniej wystartował punktual-
nie o 10:00, a w fazie początkowej 
wzięło udział 28 uczestników (każ-
dy z graczy miał przypisaną jedną 
drużynę), których podzielono na 4 
grupy po 7 drużyn w każdej. 

Do fazy ćwierćfinałowej awans 
uzyskali zwycięzcy grup oraz dru-
żyny z drugich miejsc. Wyniki ¼ fi-
nału prezentowały się następująco: 
Damian Wiśniewski – Jakub Dwu-
raźny 2:2 (5:4 w rzutach karnych)
Patryk Jeżak – Bartosz Sieradzki 2:0
Paweł Winkowski – Oskar Skier-
kowski 3:0
Dawid Dębkowski – Piotr Graczyk 
4:1

Półfinały:
Damian Wiśniewski – Patryk Je-
żak 0:1
Dawid Dębkowski – Paweł Win-
kowski 3:1

Mecz o III miejsce:
Damian Wiśniewski (Manchester 
United) – Paweł Winkowski (FC 
Sevilla) 2:4

Finał: 
Dawid Dębkowski (AC Milan) – 
Patryk Jeżak (AS Monaco) 3:5. 

Rozgrywki, po długich zma-
ganiach, zakończyły się o godzi-
nie 17.30, a nagrody wręczyli Bur-
mistrz Miasta Raciąż Mariusz 
Godlewski, Dyrektor MCKSiR  
w Raciążu Artur Adamski oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Staniszewski. 

Dawid Ziółkowski

Turniej FIFA 18 za nami
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8 XII 2017
BOŻONARODZENIOWY

Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do czynnego udziału w 
kiermaszu. Dla zainteresowanych udostępniamy kramy świąteczne

 oraz służymy wszelką pomocą.  Więcej informacji w sekretariacie MCKSiR 
lub telefonicznie (23) 679-10-78

   Miasto
   Raciąż

Szkoła
Podstawowa 
w Raciążu

Zespół
Szkół
w Raciążu

STO
Raciąż

Miejskie
Przedszkole
w Raciążu

Boże Narodzenie to ulubione święto 
większości Polaków. Przygotowania do 
tych szczególnych dni w naszych do-
mach rozpoczynamy na długo przed 
grudniowym świętowaniem. Choinka, 
opłatek, jemioła i – wyczekiwane szcze-
gólnie przez dzieci – prezenty. W Raciążu 
świąteczny nastrój panował będzie już 
od początku grudnia. 

Zwyczaje i tradycja są ważne dla nas wszyst-
kich. Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
i pielęgnowane. Każdy z nas chciałby by jego 
święta były wyjątkowe i szczególne. Pamiętaj-
my jednak, że święta tworzą przede wszystkim 
ludzie, którymi się otaczamy. Najważniejsza jest 
rodzinna atmosfera i wspólne świętowanie. To 
właśnie te emocje chcemy Państwu zapewnić 
w ten grudniowy świąteczny czas.

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Już 8 grudnia będzie pierwsza okazja by 

zrobić świąteczne zakupy a przy okazji wspo-
móc innych. W Miejskim Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciążu organizowany będzie po raz kolej-
ny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Także w tym 
roku prowadzona będzie zbiórka środków na 
szczytny cel. Tym razem wspierać będziemy 
działalność świetlicy profilaktycznej. Zaprasza-

my serdecznie wszystkich mieszkańców Racią-
ża i okolic do aktywnego udziału w Kierma-
szu Bożonarodzeniowym, zachęcamy także do 
przygotowywania produktów do sprzedaży na 
naszych kramach. Masz zdolności manualne? 
Przygotowujesz ozdoby świąteczne? A może 
pieczesz pyszne świąteczne słodkości? Przygo-
tuj ich więcej! Przyjdź i wesprzyj naszą akcję! 

Już 8 grudnia czeka nas moc atrakcji. 
Na stoiskach sprzedawane będą m.in. figur-
ki aniołków, kartki bożonarodzeniowe ozdo-
by świąteczne, rękodzieło, stroiki świąteczne 
przygotowane przez członkinie Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w Raciążu oraz uczestników 
zajęć rękodzielniczych, ciasta oraz lukrowane 
pierniczki. – Pierniczki przygotowuję co roku 
na święta dla rodziny i przyjaciół. W tym roku 
postanowiłam przygotować więcej by przeka-

Święta tuż, tuż
zać je na kiermasz. Uważam, że to bardzo fajna 
akcja. Święta to magiczny czas, który zbliża nas 
z innymi ludźmi. Warto okazać trochę serca 
innym i pomóc – autorka pierniczków Beata.

Tego dnia w świąteczną atmosferę wprowa-
dzą nas także występy przedszkolaków, uczniów 
naszych szkół i seniorów. Czeka nas moc atrak-
cji. Szukasz pomysłów na prezent? Przyjdź do 
nas tego dnia, a na pewno coś wybierzesz. 

Zapraszamy wszystkich do czynne-
go udziału w naszym wydarzeniu zarówno 
mieszkańców, jak i wszystkie firmy. Ponad-
to zapraszamy do przybywania i kupowania 
świątecznych ozdób i słodkości. Poczujmy 
świąteczną atmosferę i wspólnie wesprzyjmy 
działalność świetlicy profilaktycznej.

Wigilia miejska 
Już piąty raz chcielibyśmy się spotkać 

z Wami Drodzy Mieszkańcy w niedzielę po-
przedzającą Wigilię Bożego Narodzenia – 
w tym roku 17 grudnia – na wspólnej Miejskiej 
Wigilii. Zapraszamy Was – przyjdźcie tego dnia 
na Plac Adama Mickiewicza i wspólnie z nami 
spędźcie ten magiczny przedświąteczny czas. 
Jedno możemy zapewnić – atmosfera będzie 
iście świąteczna. Mamy nadzieję, że wspólnie 
podzielimy się chlebem i złożymy sobie ser-
deczne życzenia. W programie także wspólne 
kolędowanie, występy uczestników zajęć pro-
wadzonych w MCKSiR i przekazanie światełka 
betlejemskiego. Degustować będzie można tak-
że potrawy wigilijne, m.in. czerwony barszczyk, 
groch z kapustą czy śledzie. Nie może Cię tego 
dnia zabraknąć. Bądź razem z nami!

Paulina Adamiak

10 Lutego 2018r.         

Dochód z balu 

zostanie przekazany 

na szczytny cel
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Bibliotekarka Danuta Kantorowska za 
pomocą małego, metalowego narzędzia 
potrafi stworzyć wszystko. Rękodziel-
niczka, inicjatorka klubu robótek ręcz-
nych „BabyRobią” pokazuje, że życie na 
emeryturze wcale nie musi być nudne. 
Pasję do robótek ręcznych rozwija od 
najmłodszych lat, a szydełkowaniu po-
święca każdą wolną chwilę.

– Miałam 6 lat, gdy zrobiłam sobie szalik 
na drutach. Jak mamusia robiła swetry ja ro-
biłam końcówki, czyli plecy, przody. To była 
cała podstawówka, szkoła średnia – wspomi-
na. – Potem jak były małe dzieci to robiłam im 
na drutach ubrania – swetry, spodnie, sukien-
ki, rajstopy. Głównie z takich materiałów jak 
wełna, czy anilana. Później miałam przerwę, 
bo pracowałam zawodowo i obowiązki nie po-
zwalały na zajmowanie się robótkami. Moim 
marzeniem było, żeby właśnie na emeryturze 
zająć się wyłącznie szydełkowaniem – dodaje. 

Gdy pani Danuta Kantorowska przeszła 
na emeryturę wówczas zajęła się wykony-
waniem robótek na zamówienie, zarówno 
na drutach jak i na szydełku. Wykonała po-
nad tysiąc prac. Były to ozdoby świąteczne, 
wielkanocne, fikuśne stojące aniołki, stylo-
we bluzki, swetry, poncza, chusty, a także 
obrusy i serwety. 

Inspiracje i praca twórcza
Większość pomysłów na rękodzieło pani 

Danuta czerpie z gazet, z telewizji, trochę z in-
ternetu, ale również z obserwacji przechod-
niów na ulicy. 

– Jak byłam w Izraelu obserwowałam 
jak są ubrane tamtejsze kobiety. Jak jestem 
np. w Warszawie (ostatnio na festiwalu mu-
zycznym) to zwracam dużą uwagę na to w co 
kobiety są ubrane, jakie noszą szale, chusty 
– opowiada. – Gdy mam nowy pomysł to naj-
pierw rysuję, robię szkic. Przykładowo, ktoś 
zamawia obrus, podaje mi wymiary. Ja dopa-

sowuję wzór, nici, kolor. Mam mnóstwo ksią-
żek, książeczek, gazet z wzorami. Najpierw 
komponuję jak ma wyglądać dana robótka, 
wyliczam ile potrzebuję wełny, wymierzam, 
a później chwytam za szydełko.

Szydełkowanie sprawia pani Danucie nie 
tylko przyjemność, ale stanowi swojego ro-
dzaju terapię i formę relaksu jednocześnie. 
Najlepsze pomysły, przemyślenia pojawiają 
się jak wokół jest cisza, a wówczas rękodziel-
niczka siada i robi szkice. Największą robótką 
zrobioną szydełkiem był ponad dwumetrowy 
obrus, wykonany na indywidualne zamówie-
nie. Należało skomponować dwa, trzy wzory 
razem, zszyć je na siatce. Obrus powstawał 
przez 3 miesiące. 

– Najprościej wychodzi dzwoneczek, ro-
bię jeden w godzinę, najwięcej schodzi z ser-
wetami – mówi.

Pani Danuta, gdy tylko ma chwilę czasu 
od razu sięga po szydełko.

– Jeśli mam czas wówczas robię na szydeł-
ku przez cały dzień. Teraz np. robię bombki, 
dzwonki, aniołki na kiermasz bożonarodze-
niowy to poświęcam na ich wykonanie cały 
tydzień – wyjaśnia. – Ale szydełkuję zwykle 
wieczorem, i poświęcam na to góra cztery go-
dziny. Teraz na zamówienie mam dwie chus-
ty, to jedną dziergam trzy dni. Przykładowo 
bieżnik o wymiarach 1,2 x 70 m zajmuje mi 
dwa tygodnie, robiąc przez tydzień, od rana 
do wieczora po 2-3 godziny – dodaje.

Talent do szydełkowania
Pani Danuta ma niewątpliwy talent do 

szydełkowania, co potwierdzają wykona-
ne przez nią na szydełku prace cieszące się 
dużym zainteresowaniem podczas wystaw, 
jarmarków i kiermaszów. Prace są pięknie 
wykonane, dopracowane w najmniejszym 
szczególne, oryginalne i kreatywne. Budzą za-
chwyt rodziny, znajomych. Żeby uzyskać taki 
efekt potrzebny jest czas, pomysł i materiały. 
Ale również ważna jest kompozycja – kolor, 

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu 
składa serdeczne podziękowania Panu Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej w Raciążu 
Andrzejowi Wojciechowi Staniszewskiemu 
oraz wszystkim uczestnikom VII Balu Cha-
rytatywnego, który odbył się 25 lutego 2017 
roku. Otrzymane środki finansowe w wyso-
kości 4836 zł zostały przeznaczone na zakup 
automatycznego elektrycznego defibrylatora 
(AED). Defibrylator AED Philips Max Harter 
FRx , którego używa się przy defibrylacji, za-
biegu medycznym, stosowany podczas reani-
macji, przy użyciu defibrylatora, mogącym 
przywrócić hemodynamicznie wydolną czyn-
ność serca w warunkach migotania komór 
oraz częstoskurczu komorowego z niewyczu-
walnym tętnem. Urządzenie dzięki zestawo-
wi szkoleniowemu służy również do celów 
edukacyjnych. Całkowity koszt zakupu wraz 
z elektrodami dla dorosłych i elektrodami 
pediatrycznymi (dla dzieci) oraz zestawem 

szkoleniowym wyniósł 6200 zł. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli w sfinansowaniu 
zakupu AED.

Ze strażackim pozdrowieniem 
druhowie OSP w Raciążu

Dziękujemy

Od świątecznych dzwoneczków po dwumetrowe obrusy

Szydełkowe cuda

nić, wzór. Potrzeba dużo kreatywności, wy-
obraźni, żeby za pomocą małego metalowego 
przedmiotu i kawałka kolorowej wełny wyko-
nać prawdziwe cudo. Satysfakcja z wykonanej 
pracy jest gdy widać efekt końcowy, po wy-
praniu, wyprasowaniu i wykrochmaleniu. 

– Trzeba to lubić. Szydełko, druty i książ-
ki to moje największe pasje – śmieje się rę-
kodzielniczka i dodaje – Można zacząć szy-
dełkować w każdym wieku, znam osoby które 
zaczęły dopiero na emeryturze, gdy w długie 
zimowe wieczory nie było co robić. Zachę-
cam do sięgnięcia po szydełko zarówno oso-

by młode jak i starsze. To przyjemna forma 
relaksu dla każdego.

Danuta Kantorowska jest przykładem 
tego, że życie na emeryturze wcale nie musi 
być nudne. Wystarczy odrobina dobrych chę-
ci, trochę czasu wolnego i dobry pomysł żeby 
wyczarować prawdziwe rękodzielnicze cuda. 

***
To był pierwszy z cyklu artykuł poświęco-

ny kobietom z klubu robótek ręcznych „Baby-
Robią”. Kolejny w przyszłym numerze „Pul-
su”. Już dzisiaj zachęcamy do lektury.

Marianna Góralska
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