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25. Finał WOŚP
W niedzielę 15 stycznia po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Tym razem znowu graliśmy dla dzieci i seniorów. 
Finałowe zbiórki odbywały się również w Raciążu i Baboszewie. 
Był to prawdziwy festiwal dobrych serc i pomocnych dłoni. 

Więcej na str. 12-13

Już drugi raz 6 stycznia ulicami Raciąża 
przemaszerował Orszak Trzech Króli. Rado-
snego pochodu mieszkańców miasta w piąt-
kowe przedpołudnie nie zakłócił nawet siar-
czysty mróz.

Czytaj str. 19

Orszak 
Trzech Króli 

w Raciążu

Mamy 
nową odsłonę 
biblioteki miejskiej
Prawie cztery razy większa powierzchnia 
i szereg ułatwień dla czytelników to naj-
ważniejsze atuty przeniesionej do no-
wych pomieszczeń biblioteki miejskiej w 
Raciążu. To wszystko osiągnięto przy mi-
nimalnych nakładach finansowych. 

Str. 5

9 stycznia, podczas spotkania No-
worocznego w Płońsku odbyło się 
rozdanie nagród konkursu „Wolon-
tariusz Powiatu Płońskiego Roku 
2016”. Ogrom podjętych inicjatyw 
społecznych przez nasz wolonta-
riat oraz ciężka praca i zaangażo-
wanie z tym związane, wpłynęło 
na wynik. Jak stwierdziła Komisja 
Konkursowa – „Akademia Dobra 
w powiecie płońskim nie ma sobie 
równych”.

Więcej na str. 4

I miejsce 
dla Akademii 

Dobra

15.01.2017 r. w miejscowości Radza-
nowo k/Płocka rozgrywany był halo-
wy turniej w piłce nożnej chłopców 
Szkół Podstawowych w dwóch ka-
tegoriach wiekowych rocznika 2004 
i 2006. W turnieju tym wzięli udział 
chłopcy z SP Baboszewo, którzy jak 
się później okazało, triumfowali 
w obu kategoriach. 

Str. 18

Triumf Baboszewian
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28 grudnia 2016 roku od-
była się XXIV sesja rady 
gminy. Podczas sesji radni 
dokonali zmian w uchwa-
łach w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla 
powiatu płońskiego oraz 
dla gminy Raciąż.

Powiat zawnioskował o skory-
gowanie kwoty pomocy finanso-
wej ze strony gminy Baboszewo, na 
przebudowę drogi Wierzbica Szla-
checka-Starczewo-Arcelin do 18 
430 zł na 2016r., natomiast w przy-
padku innej drogi powiatowej Ba-
boszewo -Dzierzążnia-Kucice osta-
teczna pomoc finansowa, o którą 
wystąpił powiat na 2016r. zamknęła 
się w kwocie 10 400 zł. Obie uchwały 
o pomocy dla powiatu zostały przy-
jęte przez Radę Gminy Baboszewo 
zgodnie z zawnioskowanymi war-
tościami. Przypomnijmy, że na oba 
ciągi drogowe, o których mowa, po-
wiat wystąpił w 2016r. z wnioskiem 
o dofinansowanie w ramach tzw. 
RITów (Regionalnych Instrumen-
tów Terytorialnych), czyli środków 
finansowych pochodzących z fun-
duszy unijnych, które dedykowane 
są powiatom. Rezultaty konkursu 
w sprawie podziału środków unij-

nych znane będą prawdopodob-
nie w pierwszym kwartale 2017 r.  
bądź na początku drugiego kwarta-
łu, a więc na decyzję trzeba będzie 
jeszcze poczekać. W obu przypad-
kach gmina Baboszewo partycypu-
je w kosztach. Radni zmienili rów-
nież uchwałę o pomocy finansowej 
dla powiatu płońskiego dotyczącą 
remontu odcinka o długości 650 
m. drogi Płońsk-Raciąż na wyso-
kości Lutomierzyna. Ostateczna 
kwota pomocy wyniosła 121 tyś. zł. 
Zmniejszono także wysokość po-
mocy finansowej dla gminy Raciąż 
na przebudowę drogi Kodłutowo 
-Szczepkowo do kwoty 320 tyś. zł. 
Gmina Raciąż i gmina Baboszewo 
mają umowę wzajemnego dofinan-
sowania inwestycji. Gmina Raciąż 
w 2016r. przekazała swoje dofinan-
sowanie w kwocie 400 tyś. zł. na od-
cinki dróg przebiegające przez teren 
gminy Baboszewo, (dzięki czemu 
gmina Baboszewo otrzymała dofi-
nansowanie ze środków rządowych 
na przebudowę ciągu Mystkowo- 
Cywiny-Bożewo) natomiast gmina 
Raciąż otrzymała 320 tyś. zł. w 2016 
r. a pozostałe 80 tyś. zł. otrzyma 
w 2017 roku.

W kolejnych punktach grudnio-
wej sesji rada uchwaliła Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 rok dla gminy Baboszewo 
oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2017 rok. Ponadto rada gminy 
poparła stanowisko Związku Gmin 
Śląska Opolskiego wobec rządowe-
go projektu ustawy dotyczącej li-
kwidacji gimnazjów i przewidywa-
nych skutków likwidacji gimnazjów 
w gminach członkowskich oraz 
poparła apele Rad Gmin: Dobrzeń 
Wielki, Dąbrowa, Komprachcice 
i Rady Miejskiej w Prószkowie, do-
tyczące uchylenia rozporządzenia 

Rady Ministrów w części dotyczącej 
zmiany granic ww. gmin.

Podczas sesji została także roz-
patrzona skarga na działalność p.o. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Sarbiewie. W związku z brakiem 
sprecyzowania, jakich obowiązków 
nie dopełniła należycie p.o. Dyrek-
tora, a tym samym brakiem jedno-
znacznych zarzutów, Przewodniczą-
cy Rady wezwał zarówno skarżącą, 
jak i p.o. Dyrektora do złożenia wy-
jaśnień w formie pisemnej lub ustnej 
podczas posiedzenia Komisji Stałych 
Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2016 
r. Skarżąca nie złożyła wyjaśnień, ani 
też nie sprecyzowała zarzutów wo-
bec p.o. Dyrektora. Wyjaśnienia zo-
stały złożone przez p.o. Dyrektora 
w dniu 16 grudnia br. podczas posie-
dzenia Komisji Stałych Rady Gminy 
Baboszewo. Rada gminy nie znalazła 
podstaw do uznania skargi za zasad-
ną. Podczas grudniowej sesji wpro-
wadzono również zmiany w budże-
cie. Zmiany w dochodach dotyczył 
m.in. wpływu 165 000 zł. w związku 
z naliczonymi karami umownymi za 
nieterminowe wykonanie przedsię-
wzięć oraz obciążenie GOPS za do-
wóz posiłków do szkół, zaś po stro-
nie wydatków zwiększono o prawie 
140 tys. zł. środki z przeznaczeniem 
na zakupy inwestycyjne w Zespole 
Szkół w Polesiu.

W nieco ponad dwa tygodnie po 
grudniowej sesji tj. 13 stycznia 2017 r.  
zwołano pierwszą w nowym roku 
sesję, na której przyjęto uchwałę 

budżetową na 2017 r. – o czym pi-
szemy w oddzielnym artykule. Poza 
niewątpliwie najważniejszą uchwałą 
w sprawie budżetu, na styczniowej 
sesji rada podjęła również uchwałę 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, a także upoważniła Wójta 
Gminy Baboszewo do ustalania wy-
sokości cen i opłat za usługi komu-
nalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz do ustalania cen za 
korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej gminy Ba-
boszewo. Ponadto radni zadecydo-
wali o zaciągnięciu i zabezpieczeniu 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie w wyso-
kości 1 155 000 zł. na modernizację 
stacji uzdatniania wody w Babosze-
wie. Pożyczka ta stanowi w pewnym 
sensie dofinansowanie, gdyż może 
być w części umorzona przez WFO-
ŚiGW nawet do 40%. Podczas sesji 
głosowana była również uchwała 
w sprawie trybu i zasad korzysta-
nia z gminnych obiektów sporto-
wych w gminie Baboszewo, jednak 
nie uzyskała ona większości głosów. 
W związku z tym, że uchwała nie 
została podjęta i nie zgłoszono do 
niej wcześniej poprawek wójt po-
prosił radę o przedstawienie stano-
wiska w tej sprawie, co z pewnością 
będzie przedmiotem przyszłych ob-
rad komisji rady gminy.

Anita Groszyk
UG Baboszewo

Baboszewo – informacje urzędowe
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1,3 mln dotacji

Udało się pozyskać 1,3 mln z Mazo-

wieckiej Jednostki  Wdrażania Programów 

Unijnych. Środki zasiliły budżet miasta.

Udogodnienia dla 

mieszkańców w UM

W 2016 r. w Urzędzie Miejskim wpro-

wadzono istotne ułatwienia dla mieszkań-

ców. Nie muszą już oni krążyć po całym 

budynku dla załatwienia najistotniejszych 

dla siebie spraw. Na parter przeniesiono 

komórki i wydziały przyjmujące najwię-

cej interesantów. Teraz łatwiej i szybciej 

dostać się do kasy, w której można doko-

nać wszelkich wpłat (w tym także za wodę 

czy czynsz, dotychczas uiszczane w kasie 

PGKiM), bliżej mamy do Urzędu Stanu 

Cywilnego, oraz stanowiska ds. gospodarki 

odpadami, wymiaru i księgowości podat-

ków czy infrastruktury komunikacyjnej.

Darmowe 
porady prawne

Od stycznia 2016 r. w Urzędzie Miej-

skim w Raciążu działa punkt nieodpłat-

nej pomocy prawnej. Mieszkańcy naszego 

miasta mogą korzystać z darmowych porad 

radcy prawnego od poniedziałku do piątku.

11,2 mln z ł 

na gospodarkę 

wodno-ściekową!

Burmistrz Mariusz Godlewski podpisał umowę 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej na dofinansowanie rozbudowy oczysz-

czalni ścieków, budowę kanalizacji oraz modernizację 

stacji uzdatniania wody. Korzyści wynikające z realiza-

cji projektu to: poprawa systemu zaopatrzenia w wodę, 

zwiększenie stopnia skanalizowania terenu miasta 

i większa przepustowość oczyszczalni ścieków zapew-

niająca możliwość oczyszczania ścieków z całego miasta.

Raciąż – informacje urzędowe

Mieszkańcy ulic Lipowej i Jesionowej składają 
serdeczne podziękowania panu burmistrzowi 
Mariuszowi Godlewskiemu, radzie miejskiej, a 
szczególnie radnym: pani Edycie Obrębskiej i 
panu Zbigniewowi Adamskiemu oraz wszyst-
kim zaangażowanym, dzięki którym na na-
szych ulicach zostało zainstalowane nowocze-
sne oświetlenie.

Podziękowanie

Dyżury
radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Raciążu przyjmuje interesan-
tów w sprawie skarg i wniosków 
w Urzędzie Miejskim pokój nr 7 
w następujących dniach:

02 lutego 2017 r. (czwartek) 
od godziny 16:30 do 17:30

09 lutego 2017 r. (czwartek) 
od godziny 16:30 do 17:30

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

23 lutego 2017 r. (czwartek) 
od godziny 16:30 do 17:30

Radni Rady Miejskiej w Raciążu 
pełnią dyżury w siedzibie Miej-
skiego Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w następujących 
dniach:

Edyta Obrębska, Marek Wiejski 
– 01 lutego 2017 roku (środa) 
w godz. 17-18.

Krzysztof Dądalski – 06 lutego 
2017 roku (poniedziałek) w godz. 
17-18.

Krystyna Chrzanowska, Andrzej 
Karasiewicz – 09 lutego 2017 roku 
(czwartek) w godz. 17-18.

Bogusław Jeżak – 13 lutego 
2017 roku (poniedziałek) 
w godz. 17-18.

Leszek Kowalski, Dariusz Do-
brosielski – 16 lutego 2017 roku 
(czwartek) w godz. 17-18.

Marzanna Kubińska, Artur Gizler 
– 20 lutego 2017 roku (poniedzia-
łek) w godz. 17-18.

Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawen-
dowski – 23 lutego 2017 roku 
(czwartek) w godz. 17-18.

Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal 
– 27 lutego 2017 roku (poniedzia-
łek) w godz. 17-18.

Po raz pierwszy miesz-

kańcy sami decydowali 

o przeznaczeniu części 

pieniędzy z budżetu

To budżet obywatelski (zwany także par-

tycypacyjnym) wcześniej nieznany w Racią-

żu. Polega on na tym, że mieszkańcy sami mo-

gli w 2016 r. zadecydować o przeznaczeniu 

części środków z budżetu miejskiego. Dzięki 

temu wykonano remont garaży i dyżurki w bu-

dynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dokona-

no częściowej wymiany nawierzchni chodni-

ka na ul. Mławskiej oraz utworzono parking 

przy bloku położonym przy ul. Kilińskiego 58.

Polepszenie infra-

struktury drogowej

Zmodernizowano chodniki oraz obniżono 

krawężniki – zrównano ich wysokość z pozio-

mem ulicy w miejscu przejść dla pieszych. Utwo-

rzono przejścia dla pieszych na Placu Adama Mic-

To był dobry rok 
dla Raciąża!

W minionym roku w naszym mieście wiele się zmieniło. 
Przypomnijmy co zrobiliśmy, żeby w Raciążu żyło się lepiej.

kiewicza oraz na ul. 19 stycznia. 

Przebudowano chodnik na Placu 

Adama Mickiewicza (naprzeciw-

ko ratusza) oraz namalowano linie 

wyznaczające miejsca parkingowe. 

Nowy chodnik powstał także na 

skwerze dr Bronisława Zielińskiego.

Dostaliśmy 1,5 mln 

z ł z rezerwy rządu

Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu 

udało się pozyskać, z rezerwy celowej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, dotację w kwocie pra-

wie 1,5 mln zł. Stanowiła ona ogromny zastrzyk 

gotówki dla naszego budżetu – to blisko 10 proc. 

rocznego budżetu. Było to pierwsze takie wydarze-

nie w historii. Dzięki temu udało się wyremonto-

wać lokale i budynki komunalne stanowiące wła-

sność gminą oraz doposażyć plac zabaw dla dzieci.Współpracowaliśmy 

z organizacjami 

pozarządowymi

Polski Czerwony Krzyż otrzymał 

ponad 1,8 tys. zł z przeznaczeniem na 

wsparcie realizacji zadania publicz-

nego „Krzewienie idei krwiodawstwa 

oraz promocja aktywnego stylu życia 

krwiodawców z Raciąża” – Jednostka 

Strzelecka 1600 Płońsk dostała 1 tys. 

zł z przeznaczeniem na wsparcie re-

alizacji zadania publicznego „Strze-

leckie spotkania z lokalną historią”

Rozstrzygnęliśmy 

otwarte konkursy

Na realizację zadania pu-

blicznego pod nazwą „Dzia-

łanie na rzecz osób w wie-

ku emerytalnym”. Środki 

finansowe z budżetu miejskiego w wysokości 9 tys. 

złotych pozyskało Stowarzyszenie Seniorów, Eme-

rytów i Rencistów. Za te pieniądze dofinansowano 3 

wyjazdy naszych nestorów (Częstochowa-Kraków-

-Zakopane i okolice, Gdańsk-Gdynia-Sopot, Sando-

mierz-Opatowo i okolice). Na realizację zadania pu-

blicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej w 2016 roku przeznaczono 300 tys. zł.
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Plan budżetu na rok 2017 
został uchwalony przez 
Radę Gminy Baboszewo 
13 stycznia 2017 r. 

Po stronie dochodów wynosi 
on ponad 32,8 mln. zł., po stronie 
wydatków ponad 36,2 mln. zł. Przy-
jęto, że deficyt w kwocie blisko 3,4 
mln. zł. będzie pokryty przychoda-
mi pochodzącymi z pożyczek, nato-
miast faktycznie planuje się pokry-
cie deficytu nadwyżką budżetową 
z 2016 r. i z lat ubiegłych, której 
wysokość będzie znana na począt-
ku marca (w tej chwili nie można jej 
jeszcze policzyć, podobnie jak we 
wszystkich innych samorządach). 
Blisko 520 tyś. zł. stanowią wydat-
ki na zadania realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego, o których 
przeznaczeniu decydowali miesz-
kańcy podczas zebrań sołeckich. 
Największa część tej kwoty prze-
znaczona będzie na oświetlenie 
uliczne i drogowe. Na inwestycje na 
2017 r. zaplanowano blisko 5 mln. 
zł. Środki te mają być przeznaczone 
m.in. na przebudowę drogi w Galo-
minie, Goszczycach Poświętnych, 
Rzewinie, Polesiu, Lutomierzynie, 
drogi Śródborze-Kruszenica. Po-

nadto w planach wieloletnich wy-
kazano takie przedsięwzięcia, jak 
m.in. rewitalizacja parku podwor-
skiego w Dziektarzewie, zagospo-
darowanie terenu rekreacyjnego 
w Baboszewie, modernizacja sta-
dionu sportowego w Baboszewie, 
termomodernizacja stacji uzdat-
niania wody w Cieszkowie Kolo-
nii, modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Baboszewie. W budżecie 
zabezpieczono także około 725 tys. 
zł. na dotację na przebudowę dróg 
powiatowych oraz 5 tys. zł. na Fun-
dusz Wsparcia Policji. W struktu-
rze planu wydatków gminy na 2017 
znaczącą kwotę stanowią wydatki 
na oświatę – ponad 12 mln. zł. Na 
pomoc społeczną zabezpieczono 
ponad 9,5 mln. zł. z czego 6 mln. 
zł. na wypłatę świadczeń w ramach 
rządowego programu 500+ (dota-
cje z budżetu państwa). Na admi-
nistrację zaplanowano ponad 4 mln 
zł, w tym 82 tys. zł. stanowi kwota 
przeznaczona na radę gminy, a po-
nad 2,4 mln. zł. środki na działal-
ność gminy. Na gospodarkę ko-
munalną zabezpieczono ponad 2,9 
mln. zł. z czego 1,1 mln. zł. to środ-
ki na gospodarkę odpadami komu-
nalnymi.

Anita Groszyk UG Baboszewo

16 grudnia 2016 r. Sejm 
uchwalił Ustawę o zmianie 
ustawy o ochronie przyro-
dy oraz ustawy o lasach. 
Zgodnie z nowymi prze-
pisami zasady dotyczące 
usuwania drzew i krze-
wów zostaną znacząco zli-
beralizowane. 

Od 1 stycznia 2017 r. zezwo-
lenia na wycinkę drzew nie są wy-
magane dla nieruchomości należą-
cych do osób fizycznych. Konieczny 
do spełnienia jest jednak warunek, 
że działanie to nie jest związane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Zezwolenie nie jest 
wymagane także w przypadku wy-
cinki drzew i krzewów w celu przy-
wrócenia nieużytkowych gruntów 
rolnych do użytkowania rolnicze-
go. Mimo wprowadzonych zmian 
warto wiedzieć, że nowa ustawa nie 
zwalnia z przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony gatunkowej. 
W tym zakresie nadal obowiązują 
dotychczasowe przepisy. Uzyskania 
zezwolenia nie wymaga także wy-
cinka drzew, na których znajdują 
się ptasie gniazda, a drzewa te znaj-
dują się na obiektach budowlanych. 
Wycinka ta musi mieć uzasadnienie 

względami bezpieczeństwa i sani-
tarnymi zieleni. Zwolnienie to ty-
czy się okresu od 16 października 
do końca lutego. Poza w/w przy-
padkami przed usunięciem drze-
wa stanowiącego siedlisko chronio-
nych ptaków, nadal trzeba uzyskać 
zezwolenie na wycinkę drzewa od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. Podobnie w przypad-
ku pomników przyrody rosnących 
na prywatnych posesjach, konieczne 
jest zniesienie form ochrony przyro-
dy i przeprowadzenie obowiązującej 
dotychczas procedury. Obowiązek 
uzyskania pozwolenia dotyczy na-
dal przedsiębiorców oraz instytucji. 
Warto o tym pamiętać, bo w myśl 
znowelizowanych przepisów, czym 
innym jest prywatna działka prze-
ciętnego Kowalskiego a czym in-
nym np. spółdzielni mieszkaniowej. 
Ustawa wprowadza jednak zmiany 
dotyczące obwodów drzew, co, do 
których nie trzeba będzie starać się 
o zezwolenie na wycinkę.

Z uzyskania pozwolenia na wy-
cinkę zwolnione są podmioty, które 
wycinają drzewa na potrzeby pro-
wadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej, których obwód pnia 
na wysokości 130 cm nie przekra-
cza 100 cm w przypadku: topoli, 
wierzby, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu sre-

brzystego, robinii akacjowej i plata-
na klonolistnego. W przypadku po-
zostałych gatunków drzew, wtedy, 
gdy obwód na wysokości 130 cm 
nie przekracza 50 cm. Można tego 
dokonać w przypadku, kiedy drze-
wa te nie są pomnikami przyrody. 
W przypadku, gdy zgoda na wy-
cinkę drzewa powinna być wydana, 
wniosek należy złożyć: w urzędzie 
gminy lub miasta, albo w urzędzie 
powiatowym dla działki będącej 
własnością gminy, jeśli działka nie 
została przekazana do użytku wie-
czystego. W urzędzie marszałkow-
skim dla działki będącej własno-
ścią miasta na prawach powiatu, 
ale wtedy, gdy nie została przeka-
zana do użytkowania wieczystego 
oraz do wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, jeśli działka jest wpi-
sana do rejestru zabytków. Na wy-
danie decyzji urzędy maja 30 dni 
a w przypadku spraw szczególnie 
skomplikowanych czas ten wydłuża 
się do 60 dni. W razie braku pew-
ności, co do możliwości usunię-
cia drzewa bez zezwolenia prosimy 
o kontakt z pracownikiem referatu 
PPGNiOŚ UG Baboszewo w celu 
weryfikacji planowanej wycinki: tel: 
23 66 11 071 w.37 lub 38, 23 66 11 
091 w.37 lub 38

Wojciech Wolder
UG Baboszewo

Pod koniec listopada 
2016 roku Powiat Płoński 
ogłosił konkurs „Wolonta-
riusz Powiatu Płońskiego 
Roku 2016”.

Konkurs kierowany był do wo-
lontariuszy i organizacji pozarządo-
wych działających na terenie Powiatu 
Płońskiego. Wyboru laureatów doko-
nywała Powiatowa Komisja Konkur-
sowa, która przy analizie kandydatur 
brała pod uwagę działania zrealizo-
wane w 2016 roku, a w szczególno-
ści: rodzaju świadczonej pomocy, za-
angażowaniu w pracę wolontariacką, 
innowacyjności działań, częstotliwo-
ści i systematyczność działań, sku-
teczności i efektywności pracy oraz 
umiejętności zaangażowania i za-
chęcania innych osób do pracy wo-
lontariackiej. Spośród 3 zgłoszonych 
kandydatur, honorowy tytuł Wolon-
tariusza Powiatu Płońskiego 2016 
otrzymał Gminny Wolontariat AKA-
DEMII DOBRA przy Szkole Podsta-
wowej im. J. Wybickiego w Babosze-
wie. 9 stycznia br. podczas spotkania 
Noworocznego w Płońsku odbyło się 

rozdanie nagród. Ogrom podjętych 
inicjatyw społecznych przez nasz wo-
lontariat oraz ciężka praca i zaanga-
żowanie z tym związane, wpłynęło na 
wynik. Jak stwierdziła Komisja Kon-
kursowa – „AKADEMIA DOBRA 

w powiecie płońskim nie ma sobie 
równych”. Jury było pod wrażeniem 
ilości zrealizowanych projektów. 
Przypomnijmy, że było to m.in. Mo-
to-Mikołaj, Baboszewska Niedziela, 
Wigilia u Seniorów, Bal Karnawa-

łowy dla osób niepełnosprawnych 
z terenu naszej gminy, (współpraca 
z GOPS w Baboszewie i Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w Baboszewie), 
Kiermasz Wielkanocny, Turniej Pił-
karski o Puchar „Akademii Dobra” 

z udziałem Małgorzaty Rozenek 
i Radosława Majdana, w trakcie, 
którego zbierano pieniądze na ope-
rację dla Leonka Duszy, „Mama, ta-
niec i ja” – wydarzenie z okazji Dnia 
Matki, z okazji Dnia Seniora zorga-
nizowali spektakl teatralny „Wiecz-
nie Młodzi”, włączyli się w przygo-
towanie: sztabu WOŚP, Wyścigu 
Kolarskiego, Powitania Lata, Do-
żynek w Baboszewie, włączyli się 
w akcję PAH na rzecz głodujących 
dzieci w Afryce. Obecnie przygo-
towują wraz ze Stowarzyszeniem 
SET bal charytatywny w Babosze-
wie. Wymieniamy tylko te najważ-
niejsze, a odbywało się jeszcze wiele 
mniejszych, co nie znaczy, że mało 
ważnych działań. Nadmienić nale-
ży, że Urząd Gminy w Baboszewie 
w ramach zadowolenia z aktywnej 
działalności Gminnego Wolonta-
riatu, w planie budżetu na 2017 r. 
w zakresie działalności pożytku pu-
blicznego zarezerwował środki na 
działalność wolontariacką w wyso-
kości 5 000 zł. Serdecznie gratuluje-
my i dziękujemy za współpracę.

Monika Ciska
UG Baboszewo

Rewolucyjna zmianaBudżet 
na 2017 rok

I miejsce dla Akademii Dobra



5,,Puls Raciąża” nr 1 (60) 2017

zgromadzonych książek. Wypoży-
czający w nowej siedzibie, mogą spo-
kojnie przejrzeć zbiory i wybrać in-
teresujące ich materiały. Niedawno 
wprowadziliśmy także ułatwienia 
związane z zamawianiem nowych 
książek na życzenie czytelników. 

Zachęcam wszystkich 
mieszkańców do korzy-
stania z naszej biblioteki. 
Mam nadzieję, że wpro-
wadzane zmiany przy-
niosą pożądany skutek, 
a mieszkańcy będą zado-
woleni z nowej odsłony 
biblioteki miejskiej – po-
wiedział.

W ostatnich dniach udało się 
pozyskać projekt na blisko 3,5 mln 
zł w ramach programu dotyczącego 
dziedzictwa kulturowego. To kolejny 
sukces dla Raciąża. Jeśli uda się zre-
alizować wszystkie założenia ozna-
czać to będzie prawdziwą rewolucję 
dla miejskiej biblioteki. Zyska ona 
nowy blask i jeszcze bardziej zapeł-
ni się nowościami i bestsellerami. Już 
teraz zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do odwiedzin. 

Więcej informacji o założeniach 
projektu, w ramach którego pozy-
skaliśmy ogromne środki już w ko-
lejnym numerze Pulsu.

Paulina Adamiak

Raciąż – aktualności

Wszystko za sprawą remontu 
Miejskiego Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji. To właśnie w nim, 
w miejscu gdzie teraz jest Kino za 
Rogiem, mieściła się raciąska biblio-
teka. Teraz została przeniesiona do 
pomieszczenia w budynku po starej 
poczcie przy ul. Kilińskiego 21. 

Działalność biblioteki była dość 
problematyczna, mała powierzch-
nia, zły system prowadzenia zaku-
pów nowych materiałów oraz nie 
najlepiej prowadzona dokumentacja 
nie sprzyjały wzrostowi czytelnic-
twa i odwiedzin. W ostatnim czasie 
dokonano wielu zmian. Po pierwsze 
siedziba biblioteki została przeniesio-
na do znacznie większego, zaadapto-
wanego do jej potrzeb, lokalu. Stanę-
ły w nim rzędy regałów, na których 
w prawidłowy – tematyczny spo-
sób uporządkowane zostały książki. 
Ogromną i bardzo pozytywną zmia-
ną jest to, że użytkownicy biblioteki 
mają bezpośredni dostęp do zbiorów. 
W swobodny sposób mogą korzy-
stać z tomów ułożonych na półkach 
– sami mogą przeglądać książki i wy-
bierać te, które ich interesują. Pra-
cownicy biblioteki dbają zaś przede 
wszystkim o to by utrzymać nie-
zbędny porządek. Efekty widoczne 
są gołym okiem: porządkowana jest 
dokumentacja biblioteki, dokonywa-
na ewidencja ubytków, mieszkańcy 
miasta otrzymali wezwania do zwro-
tu przetrzymywanych książek. Po-

nadto trwają przygotowania do 
skontrum, które zostanie prze-
prowadzone prawdopodobnie  
w II kwartale tego roku. 

To dopiero 
początek zmian

Już teraz można śmiało stwier-
dzić, że biblioteka zyskuje nowy 
blask i nowe życie. W ostatnim cza-
sie zaopatrzona została w blisko 800 
nowych książek Ze środków wła-
snych zakupiono 622 książki. Ponad-
to w ramach „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa” zbiory 
biblioteki poszerzone zostały o 167 
nowości wydawniczych, zakupione 
zostały lektury oraz książki obycza-
jowe i popularnonaukowe. Wybo-
ru pozycji dokonano na podstawie 
przeprowadzonego z czytelnikami 
wywiadu oraz informacji dotyczą-
cych najlepszych pozycji w danym 
miesiącu i roku. Pracownicy, wsłu-
chując się w prośby czytelników, 
zaproponowali dyrektorowi MCK-
SiR kilka nowych pomysłów doty-
czących m.in. zamawiania książek 
na życzenie. Kreatywności im nie 
brakuje, czego doskonałym przy-
kładem była utworzona przez nich 
choinka z ubytkowanych książek. 
Trzeba przyznać, że robi imponują-
ce wrażenie. O kilka słów na temat 
sytuacji biblioteki i zmian w niej 
wprowadzanych poprosiliśmy dyrek-

Mamy nową odsłonę
biblioteki miejskiej

Prawie cztery razy większa powierzchnia i szereg 
ułatwień dla czytelników to najważniejsze atuty 

przeniesionej do nowych pomieszczeń biblioteki 
miejskiej w Raciążu. To wszystko osiągnięto przy 

minimalnych nakładach finansowych. 

tora MCKSiR Artura Adamskiego. —  
Sytuacja w bibliotece nie była dobra. 
Staramy się wyprowadzić ją na pro-
stą. Małe pomieszczenie, niedobry ka-
drowe, zła organizacja pracy czy bra-
ki i zużyty w dużej części księgozbiór, 
nie sprzyjały rozwojowi czytelnic-
twa w Raciążu. Chcemy sukcesywnie 
wprowadzać zmiany, by mieszkańcy 
mogli korzystać z dobrze zaopatrzo-
nej i wyposażonej biblioteki. Najwięk-
sze znaczenie ma zmiana siedziby bi-
blioteki. Pomieszczenie o powierzchni 
ok. 45 m2. zamieniliśmy na blisko 
170 m2.. Zostało one zaadaptowane, 
w dużej części we własnym zakre-
sie. Małym nakładem finansowym 
osiągnęliśmy zadawalający, na daną 
chwilę, efekt. Ograniczaliśmy kosz-
ty w związku z aktualnie rozpatry-
wanym projektem dotyczącym m.in. 
modernizacji budynku i wyposażenia 
biblioteki. Obecnie trwają prace przy-
gotowawcze do skontrum (kontrola 
zbiorów bibliotecznych – red.), któ-
re zaplanowane jest na drugi kwar-
tał tego roku. Ponadto wprowadzona 
zostanie nowa dokumentacja organi-
zacyjna. Naszym zamierzeniem jest 
ułatwienie czytelnikowi dostępu do 

Godziny otwarcia 
Biblioteki Miejskiej 

w Raciążu:

Pn. 8.00-16.00 
Wt. 8.00-16.00 
Śr. 8.00-16.00

Czw. 8.00-16.00 
Pt. 8.00-18.00 
Sob. 9.00-14.00 

FERIE ZIMOWE 2017
„Ferie na sportowo, 

               bezpiecznie i zdrowo”
13.02.2017r. - 17.02.2017r.

Miejski Zespół Szkół w Raciążu oraz Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu pragną zaprosić dzieci na uczestnicwo 

w  aktywnych feriach w szkole w godzinach 9:00 - 12:00. 

Dodatkowo przez cały okres ferii w MCKSiR będą odbywać się 
otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Konkursy Zajęcia sportoweTurnieje sportoweKino

Zajęcia terenowe
Gry interaktywneGry i zabawy

... i wiele innych
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Podczas styczniowego posie-
dzenia Rady Gminy Babosze-
wo, podjęta została uchwała 
w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz stawki opłaty. 

Metoda ustalania opłaty się nie 
zmieniła i będzie taka sama jak 
obowiązująca do tej pory, natomiast 
zmieniła się stawka opłaty od jednej 
osoby w przypadku śmieci segrego-
wanych i wynosić będzie od kwiet-
nia 2017 r. 9 zł, a nie jak obecnie 10 
zł od osoby. Bez zmian pozostanie 
stawka za odpady odbierane w spo-
sób zmieszany tj. nadal będzie obo-
wiązywać 16 zł od osoby.

Zmniejszenie stawki za odpa-
dy segregowane jest konsekwencją 
rozstrzygnięcia grudniowego prze-
targu na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych z te-
renu gminy Baboszewo na 2017 r., 
który wygrała firma Carbon Łęg Sp. 
z o.o. Łęg Kościelny, składając ofer-
tę na kwotę 603 720 zł. Druga ofer-
ta złożona przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
z Płońska, opiewała na kwotę 871 
824 zł. Różnica pomiędzy ofertami 
wynosiła zatem aż 268 104 zł. Z fir-
mą Carbon Łęg podpisano umowę 
na okres od 1 stycznia 2017 roku do 
31 grudnia 2017 r.

Rada gminy i wójt zgodnie 
uznali, że w związku z mniejszą 
kwotą, jaką gmina zapłaci wyko-
nawcy, również mieszkańcy powin-
ni mniej płacić z tytułu świadczenia 
omawianych usług, czego konklu-
zją jest podjęta uchwała. Jednak, 
aby zachęcić mieszkańców do se-
gregacji postanowiono obniżyć je-
dynie stawkę za odpady segregowa-
ne, ponieważ należy również w tym 
miejscu zaznaczyć, że z tytułu zbyt 
niskich poziomów segregacji Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska nałożył na gminę karę fi-
nansową, której wykonanie może 
być zawieszone w przypadku wdro-
żenia mechanizmów pozwalających 
osiągać wyższe poziomy odzysku 
poszczególnych frakcji odpadów. 
W ocenie radnych i wójta rozsąd-
na różnica pomiędzy stawką za 
odpady segregowane i zmieszane 
może być argumentem dla miesz-
kańców, aby zacząć segregować 
śmieci a przez to osiągać minimal-
ne poziomy segregacji i unikać kar, 
za które tak naprawdę będą płacić 
wszyscy mieszkańcy.

Biorąc pod uwagę liczne opi-
nie mieszkańców w sprawie utrud-
nień związanych z odbieraniem od-
padów segregowanych raz na dwa 
miesiące w 2016 r., w przetargu na 

świadczenie usług odbioru w 2017 r.  
znalazł się zapis o tym, że wyłonio-
na firma odbierać będzie wszystkie 
odpady (zarówno zmieszane jak 
i segregowane w workach żółtych 
i zielonych o pojemności 120l) je-
den raz w miesiącu, co pozwoli za-
pobiec nadmiernemu gromadze-
niu w/w frakcji.

Zmiana firmy wiąże się z ko-
niecznością częściowej wymiany 
tych pojemników (o pojemno-
ściach 120 litrów i 240 litrów), 
które zostały dostarczone po 
2012 roku przez Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej 
w Płońsku. Nowe pojemniki na 
odpady zostaną dostarczone 
przez wybraną w przetargu fir-
mę. W gospodarstwach domo-
wych, które zostały wyposażo-
ne w pojemniki przed rokiem 
2013 przez Urząd Gminy Babo-
szewo, nie będzie prowadzona 
wymiana. W ramach opłat, ja-
kie wpływają do urzędu gminy od 
mieszkańców, rozważana będzie 
w trakcie roku możliwość zakupu 
przez urząd pojemników na od-
pady, które ostatecznie mogłyby 
trafić bezpłatnie do mieszkańców 
gminy – na ich posesje. Obecnie 
to wykonawca usług zobowiązany 
jest dostarczyć ok. 1000 własnych 
pojemników w ramach umowy, co 
zapewne również wpływa na ofe-
rowaną cenę za świadczone usługi.

Także Mobilny Punkt Selektyw-
nej Zbiórki zintensyfikuje swoją pra-
cę – zbieranie odpadów odbywać się 
będzie raz na kwartał w wyznaczo-
nych terminach, a nie jak do tej pory 
raz na pół roku i świadczone będzie 
przez pracowników urzędu gminy.

Odbiór odpadów komunalnych 
będzie odbywał się według harmo-
nogramów, podanych do publicznej 
wiadomości. W dniu odbioru odpa-
dów pojemniki i worki należy wy-
stawić przed posesję.

Szczegółowe informacje na te-
mat wymiany pojemników oraz 
zmian w systemie można uzyskać 
w referacie PPGNiOŚ Urzędu Gmi-
ny Baboszewo, tel: 23 66 11 071 w. 
27 lub 28 i 23 66 11 091 w. 27 lub 28.

Podsumowując można zatem 
śmiało powiedzieć, że rozstrzygnię-
cie kwestii odbioru i zagospodaro-
wania odpadów na 2017 r. jest wiel-
kim sukcesem i dla urzędu gminy 
i dla mieszkańców, co niewątpliwie 
było możliwe dzięki sile konkuren-
cji. Mamy nadzieję, że firma Car-
bon Łęg będzie dobrze wywiązy-
wać się ze swoich obowiązków, nad 
czym na pewno będziemy na bieżą-
co czuwać.

Tomasz Sobecki,
Wojciech Wolder

UG Baboszewo

Odbiór śmieci 
częściej i taniej
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Rozśpiewany Raciąż 
– Kwiecień 2016

I Przegląd Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej – rozśpiewane dzieci 
i młodzież bawiły i wzruszały. Był to 
pierwszy konkurs muzyczny zorga-
nizowany w naszym mieście na taką 
skalę. Młodzi artyści udowodnili, że 
„piosenka jest dobra na wszystko”

Majówka w rytmie disco
Podczas festiwalu muzyki ta-

necznej zaprezentowali się: Faktor, 
Mateo, Mikayla, Piękni i Młodzi 
oraz Akcent, którzy w rytmach naj-
większych swoich hitów porwali pu-
bliczność do zabawy. Była to jedna 
z największych imprez w regionie.

Raciąż – podróż w czasie
Nauczycielski Klub Seniora za-

pewnił nam wspaniałą podróż do 
przeszłości. Na wernisażu mogli-
śmy podziwiać fotografie z dawnych 
lat oraz wiele wycinków z gazet opi-
sujących dawne życie Raciążan i hi-
storię miasta. Na wystawie można 
było zobaczyć także skarby Grze-
gorza Domańskiego, niegdyś ukryte 
w raciąskiej ziemi. 

III Jarmark – klimat dawnych 
jarmarków

W lipcu nadarzyła się kolejna 
okazja powrotu do tradycji i zwycza-
jów, spotkania z niezwykle barwną 
historią miasta. Moc atrakcji, wystę-
py regionalnych grup rekonstrukcyj-
nych, przedstawienia czy warsztaty 
teatralne zwieńczył występ zespo-
łu „Golec uOrkiestra”. Na organiza-
cję imprezy pozyskano, w ramach 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
sporą dotację – blisko 40 tys. zł. 

Więcej kultury 
w Raciążu

W MCKSiR śpiewaliśmy, ma-
lowaliśmy, czytaliśmy... Prze-
nosiliśmy się w czasie, ale 
przede wszystkim byliśmy 
razem. Bo jedno jest pewne 
w Raciążu kochamy kulturę. 
Przypomnijmy sobie najważ-
niejsze wydarzenia… 

Rodzina silna razem
Piknik rodzinny to innowacyj-

na formuła imprezy organizowa-
nej przy zaangażowaniu większo-
ści jednostek miejskich i gminnych, 
parafii Raciąż oraz wielu partnerów 
w dniu Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny (odpust parafial-
ny w Raciążu – 15 sierpnia) bardzo 
przypadła do gustu mieszkańcom 
miasta. Moc atrakcji, szczególnie 
dla najmłodszych oraz zabawy i tur-
nieje rodzinne pozwoliły miło spę-
dzić czas z bliskimi. 

Raciąż pędzlem malowany
We wrześniu, w trakcie plene-

ru malarskiego goszczący w naszym 
mieście malarze uwiecznili na płót-
nach piękno raciąskiej architektu-
ry. W listopadzie mieszkańcy mogli 
podziwiać efekty ich pracy.

Z seniorami za pan brat
W październiku swe święto 

obchodzili seniorzy. W podzięko-
waniu za zaangażowanie i wkład 
w rozwój lokalnej społeczności ra-
ciąscy seniorzy zostali uhonoro-
wani przez przedstawicieli władz 
miejskich. Była to wspaniała oka-
zja by podziękować ludziom, którzy 
tworzą naszą historię. Pamiętajmy: 
„Ten się nie starzeje, kto nie ma na 
to czasu”!

Magiczny, świąteczny czas
Coroczne wigilijne spotkania na 

rynku naszego miasta, swą atmos-
ferą wprowadzają Raciążan w bo-
żonarodzeniowy nastrój. Wspólne 
śpiewanie kolęd czy dzielenie się 
chlebem to możliwość jednoczenia 
się lokalnej społeczności oraz oka-
zja by poczuć ducha świąt. 

Zmiany w bibliotece
W tym roku biblioteka miejska 

zyskała nową siedzibę. Kilkukrot-
nie większe pomieszczenie stwa-
rza nowe możliwości. Liczymy na 
wzrost czytelnictwa. 

Paulina Adamiak

W 2016 roku dużo działo się w MCKSiR. 
Odwiedziny:
zajęcia – 8456
Liczba zajęć:
– 9 rodzajów dzieci i młodzież 
– 4 rodzaje dorośli i seniorzy 
Kino – 1453 
Kino (l. projekcji) – 222 
Wydarzenia: ok 7 000 osób
Liczba wydarzeń: 56
Wydarzenia plenerowe: ok 31 000 osób
Liczba Wydarzeń plenerowych: 9
Liczba współorganizowanych 
wydarzeń: 38

Liczba stałych partnerów: 32
Liczba sponsorów: 51
Liczba wolontariuszy: 18
Liczba klubów i Stowarzyszeń 
korzystających regularnie 
z infrastruktury MCKSiR: 6
Liczba odwiedzin członków 
klubów i stowarzyszeń: 3642

Biblioteka: 
Liczba czytelników: 3753
Liczba wypożyczeń: 6376

Łącznie odwiedzono nas 55 304 razy.
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Poniżej przedstawiamy Pań-
stwu wykonane w 2016r. 
inwestycje i remonty, a także 
dokonane zakupy. Suma-
ryczna kwota, jaką przezna-
czono na realizację wyżej 
wymienionych celów to 
ponad 5,8 mln zł. Jesteśmy 
przekonani, że był to bardzo 
udany rok z uwagi na poczy-
nione inwestycje. Ocenę jed-
nak pozostawiamy Państwu.

Przebudowa ciągu drogowego 
Mystkowo-Cywiny Wojskie-
-Bożewo
Zakres prac obejmował przebudo-
wę dwóch odcinków dróg gmin-
nych nr 300124W i nr 300125W 
o łącznej długości 5,6 km. W ra-
mach inwestycji wykonano:
– poszerzenie istniejącej nawierzch-
ni jezdni do 5,0 m,
– warstwę wyrównawczą, wiążącą 
i ścieralną nawierzchni z betonu as-
faltowego,
– odwodnienie,
– obustronne pobocza,
– zjazdy,
– oznakowanie.
Wartość inwestycji: 2,5 mln zł, 
w tym dotacja celowa ze środków 
budżetu państwa pozyskana w ra-

mach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019” – 1,2 mln zł.

Przebudowa drogi gminnej ul. 
Polna w Baboszewie
Zakres prac obejmował przebu-
dowę drogi gminnej nr 300109W 
o długości 970 mb. W ramach in-
westycji wykonano:
– podbudowę z kruszywa łamanego,
– warstwę wiążącą i ścieralną z be-
tonu asfaltowego
– obustronne pobocza,
– oznakowanie.
Wartość inwestycji: 443  tysiące zł, 
w tym dotacja z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa mazo-
wieckiego w Warszawie 50 tysięcy zł.

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Lutomierzyn
Zakres prac obejmował przebu-
dowę drogi gminnej nr 300131W 
o długości 1,8 km. W ramach inwe-
stycji wykonano:
– podbudowę z kruszywa łamanego,
– warstwę wiążącą i ścieralną z be-
tonu asfaltowego
– obustronne pobocza,
– oznakowanie.
Wartość inwestycji: 760 tysięcy zł.
Inwestycja wykonana w 2016 r., 
rozliczona w 2017 r.

Przebudowa drogi 
w Sarbiewie
Zakres prac obejmował przebudo-
wę drogi wewnętrznej. Wykonano 
nawierzchnię z kostki betonowej.
Wartość inwestycji: 52 tysiące zł. 
Inwestycja zrealizowana przez pra-
cowników Urzędu Gminy Babosze-
wo (grupa remontowo-budowlana).

Remonty dróg
Remont dróg (żwir) w miejscowo-
ściach Dziektarzewo, Dziektarzewo 
Wylaty, Rybitwy, Polesie, Pawłowo, 
Goszczyce Średnie, Galomin, Galo-
minek Nowy, Rzewin, Lachówiec, 
Sokolniki Stare, Jesionka, Jarocin, 
Bożewo, Cywiny Dynguny, Krusze-
wie, Niedarzyn, Lutomierzyn, Brze-
ście Małe, Dramin.
Wartość inwestycji: 480 tysięcy zł – 
13,5 tysiąca m3 – w tym z funduszu 
sołeckiego 46 tysięcy.
Remont dróg (żużel) w miejscowo-
ściach Rybitwy, Pieńki Rzewińskie, 
Niedarzyn, Polesie.
Wartość inwestycji: 41 tysięcy zł – 
1 tysiąc m3 – w tym z funduszu so-
łeckiego 16 tysięcy.

Budowa chodnika przy ulicy 
Sportowej i Krótkiej w Babo-
szewie
Zakres prac obejmował wykonanie 
chodników o szerokości 2 m z kost-
ki betonowej wraz ze zjazdami.
Wartość inwestycji: 33 tysiące. In-
westycja zrealizowana przez pra-
cowników Urzędu Gminy Babosze-
wo (grupa remontowo-budowlana).

Montaż oświetlenia
Montaż 124 lamp oświetlenia dro-
gowego w miejscowościach: Ba-
boszewo, Dziektarzewo, Brzeście, 
Brzeście Nowe, Brzeście Małe, Ko-
wale, Cywiny Dynguny, Lutomie-
rzyn, Cieszkowo Kolonia, Ciesz-
kowo Nowe, Zbyszyno, Sarbiewo, 
Dłużniewo, Wola Dłużniewska, 
Wola Folwark, Budy Radzymiń-

skie, Jesionka, Pieńki Rzewińskie, 
Pawłowo, Jarocin, Galomin, Galo-
minek, Galominek Nowy, Rzewin, 
Korzybie.
Wartość inwestycji: 209 tysięcy zł.

Budowa kanalizacji sanitar-
nej w Baboszewie na osiedlu 
Topolowa-Zielona
Zakres prac obejmował budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej i ciśnieniowej w ulicy Zielonej, 
Wrzosowej, Akacjowej, Zacisze, Ja-
śminowej i Topolowej. Wybudowa-
no nową przepompownię ścieków 
przy ulicy Zielonej oraz wymienio-
no pompy w przepompowni przy 
ulicy Topolowej. W ramach inwe-
stycji podłączono do kanalizacji 65 
nieruchomości.
Wartość inwestycji: 520 tysięcy zł, 
w tym dofinansowanie przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w formie pożyczki 355 
tysięcy zł.

Budowa wodociągu w miej-
scowości Śródborze oraz mon-
taż hydrantów w miejscowo-
ści Korzybie
Zakres prac obejmował wykonanie 
wodociągu z rur PE 90 mm, 63 mm, 
40 mm wraz z montażem hydran-

tu przeciwpożarowego w miejsco-
wości Śródborze oraz montaż 4 hy-
drantów w miejscowości Korzybie.
Wartość inwestycji: 17,5 tysiąca fi-
nansowana z funduszu sołeckiego.

Budowa mieszkań socjalnych 
w Cywinach Dyngunach
Zakres rozpoczętych w 2016 roku 
prac obejmuje budowę budynku 
wielorodzinnego w wyniku której 
powstanie 10 mieszkań socjalnych 
o łącznej powierzchni użytkowej 382 
m2. Lokale posiadają oddzielne wej-
ścia i zawierają przedsionek, przed-
pokój, łazienkę, aneks kuchenny 
i dwa pokoje. Do każdego mieszka-
nia przynależeć będzie blaszana ko-
mórka lokatorska. Budynek zostanie 
podłączony do wybudowanej przy-
domowej oczyszczalni ścieków.
Wartość inwestycji: 1 mln zł, 
w tym wsparcie finansowe z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w War-
szawie 300 tysięcy zł. W 2016 r. po-
niesiono nakłady w kwocie prawie 
374 tysiące zł. Inwestycja zostanie 
zakończona w 2017 r.

Termomodernizacja budynku 
ośrodka zdrowia w Sarbiewie
Zakres prac:
– ocieplenie stropodachu, ścian ze-
wnętrznych, ścian przyziemia,

Inwestycje 2016 roku

Ciąg drogowy Mystkowo-Cywiny-Bożewo

Przepompownia ścieków w Baboszewie przy ul. Zielonej
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– wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej (zewnętrznej i we-
wnętrznej),
– przebudowę dachu,
– budowę pochylni dla osób niepeł-
nosprawnych,
– remont ogrodzenia.
Wartość inwestycji: 360 tysięcy zł, 
w tym dofinansowanie przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w formie pożyczki 102 
tysiące zł.

Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w Myst-
kowie i Stacji Uzdatniania 
Wody w Cieszkowie Kolonii
Zakres prac:
– ocieplenie stropodachu, ścian ze-
wnętrznych, ścian przyziemia,
– wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej.
Wartość inwestycji: 170 tysięcy zł, 
w tym dofinansowanie przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w formie pożyczki 143 
tysiące zł. 

Wymiana pokrycia dachowe-
go na budynku świetlicy oraz 
garażu OSP w Sarbiewie
Zakres prac:
– ocieplenie stropodachu,
– wymiana pokrycia dachowego z płyt 
azbestowych na blachę trapezową,
– obróbki blacharskie.
Wartość inwestycji: 79 tysięcy zł.

Utworzenie placu zabaw 
w Cieszkowie Starym
Zakres prac obejmował dostawę 
i montaż urządzeń na placu za-
baw: zestaw zabawowy, 2 bujaki, 
piaskownica, huśtawka podwójna, 
huśtawka wagowa, stolik z ławkami, 
tablica informacyjna.
Wartość inwestycji: 22 tysiące, w tym 
z funduszu sołeckiego 15 tysięcy. Do-
konano także wykupu gruntu pod 
plac zabaw za 10 tysięcy zł.

Utworzenie siłowni zewnętrz-
nej w Baboszewie i w Myst-
kowie wraz z doposażeniem 
placu zabaw „Mały skrzat” 
w Baboszewie
Zakres prac obejmował dosta-
wę i montaż 15 urządzeń siłow-
ni zewnętrznej oraz doposażono 
plac zabaw „Mały skrzat” w nowe 
urządzenia.

Wartość inwestycji: 47 tysięcy, w tym 
z funduszu sołeckiego 46,5 tysiąca. 

Unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest
Zakres prac obejmował utylizację 
218 ton odpadów azbestowych z 72 
posesji w tym:
– demontaż wraz z unieszkodliwie-
niem 69 ton materiałów budowal-
nych zawierających azbest,
– unieszkodliwienie (bez demon-
tażu) 149 ton materiałów budowal-
nych zawierających azbest.
Wartość inwestycji: 92 tysiące zł, 
w tym dofinansowanie przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w formie dotacji 78 tysięcy zł. 

Zakup wyposażenia świe-
tlic wiejskich. w Goszczycach 
Średnich i Dziektarzewie oraz 
remont ogrodzenia świetlicy 
w Cywinach Wojskich
Zakres prac obejmował:
– zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej w Goszczycach Średnich 
i w Dziektarzewie – wyposażenie 
zaplecza kuchennego,
– remont ogrodzenia świetlicy 
w Cywinach Wojskich.
Wartość inwestycji: 29 tysięcy fi-
nansowane z funduszu sołeckiego.

Zakup nowego lekkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Dramin.
Charakterystyka lekkiego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
w Draminie: Mercedes Benz Sprinter 
519 CDI 4x4, moc silnika 190 KM, 
centralny zbiornik wody ze stali nie-
rdzewnej o pojemności nominalnej 
760 l, prądownica, agregat gaśniczy, 
oświetlenie pola pracy agregatu świa-
tłem LED, kabina sześcioosobowa, 
maszt oświetleniowy, wyciągarka.
Wartość inwestycji: 356 tysięcy zł, 
w tym dofinansowanie przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie w formie dotacji 57 tysięcy zł. 

Wyposażenie Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
gminy Baboszewo
Zakup sprzętu ratownictwa, zakup 
umundurowania
Wartość zakupów: ok. 35 tysięcy zł.

Tomasz Sobecki
Wójt Gminy Baboszewo

Unieszkodliwianie azbestu

Ośrodek Zdrowia w Sarbiewie

Budynek socjalny w Cywinach Dyngunach
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Święto Babci i Dziadka to 
jedna z uroczystości, która 
jest od lat tradycją Szkoły 
Podstawowej w Sarbiewie, 
a organizowana jest przez 
dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz uczniów klas 
I-III wraz z wychowawcami.

W tym roku ta miła uroczy-
stość odbyła się 20 i 23 stycznia 
2017 r. Aby podziwiać występy 
swoich kochanych wnuków zapro-
szonych babć i dziadków przybyło, 
co niemiara. Zebranych seniorów 
i wszystkich gości serdecznie po-
witały wnuczki i wnuczęta, którzy 
w pięknie udekorowanych salach 
przedstawili program artystyczny. 
Były wiersze, piosenki oraz tań-
ce. Warto zaznaczyć, że wszyscy, 
nawet najmłodsi z uczniów wzię-
li czynny udział w przedstawieniu. 
Po odśpiewaniu „100 lat” dzieci 
wręczyły babciom i dziadkom wła-
snoręcznie wykonane laurki i upo-
minki. W przyjęciu gości pomagali 

rodzice, którzy przygotowali słodki 
poczęstunek. Podczas uroczystości 
znalazła się też chwila dla fotogra-
fa, kiedy to można było wykonać 
wspólne zdjęcie z babcią i dziad-

kiem. Był to niezwykły dzień nie 
tylko dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla ich babć i dziadków. Dzień, 
w którym gościło wiele uśmiechów, 
wzruszeń i radości… Jedna z sen-

tencji głosi: „Serce jest bogactwem, 
które się nie sprzedaje ani nie ku-
puje, ale które się ofiaruje” (Gustaw 
Flaubert). Dlatego też dziękujemy 
wszystkim babciom i dziadkom za 

bezgraniczną miłość, dobroć i cie-
pło. Życzymy im dużo, dużo zdro-
wia oraz długich lat życia.

Monika Witkowska
SP Sarbiewo

Baboszewo – rozmaitości

Babcia i Dziadek to nasi 
przyjaciele. Bez Babci 
i Dziadka nasze życie byłoby 
smutniejsze i mniej cieka-
we. Babcia zawsze zrozumie, 
pocieszy, znajdzie wyjście 
z każdej sytuacji. Dziadek 
naprawi zabawkę, przeczyta 
bajkę, opowie ciekawą histo-
rię. Wiedzą o tym przedszko-
laki z Baboszewa.

Aby okazać Babci i Dziadko-
wi miłość, szacunek i wdzięczność, 
w piątek 20 stycznia 2017 r. wszyst-
kie dzieci zaprosiły tych wspa-
niałych gości na uroczystość do 
przedszkola. Babcie i Dziadkowie 
podziwiali swoje pociechy w spe-
cjalnie przygotowanym programie 
artystycznym. Dzieci recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły 
i składały życzenia, a następnie wrę-
czyły własnoręcznie wykonane pre-
zenty. Wszyscy z dumą patrzyli na 
swoje wnuczęta, które włożyły wiele 
wysiłku w to, aby jak najlepiej wy-

razić swoje wielkie uczucia do Bab-
ci i Dziadka. Gościom towarzyszył 
uśmiech, a czasem i łzy wzruszenia. 
Niezwykłą przyjemność sprawiła 
wszystkim – i dzieciom, i dorosłym 
– zabawa w kole ze śpiewem. Babcie 
i Dziadkowie mieli okazję zapoznać 
się z przedszkolną salą zajęć wnu-
cząt, dzieci były dumne z pięknych 
dekoracji, jakie wraz ze swoją Pa-
nią przygotowywały specjalnie na 
te uroczystość. To wyjątkowa oka-
zja, aby w przedszkolu razem z Bab-
cią porysować i z Dziadkiem ułożyć 
puzzle. Dzieci czerpały radość ze 
wspólnego pobytu w przedszkolu. 
Zapewniały swoich gości, iż:

Dzień Babci i Dziadka 
to jedna z ważnych dat.

Damy Wam tyle całusów, 
ile macie lat.

Złożymy tyle życzeń, 
ile płatków kwiaty mają.

By zapewnić ze szczerością, 
że wnuczęta Was kochają!

Janina Bogdana Macikowska
Przedszkole w Baboszewie

Dzień Babci i Dziadka 
w przedszkolu w Baboszewie

Dzień Babci i Dziadka 
w Szkole Podstawowej w Sarbiewie
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„Tłumaczenie nie jest kopią, 
lecz aktem twórczym.” 

(Jose Ortega y Gasset)

Dzień dobry. W tym miesiącu 
świętował będzie Pan wspania-
ły, okrągły jubileusz. Czy mógłby 
Pan przybliżyć czytelnikom Pulsu 
historię swojej pracy jako tłu-
macz przysięgły?
Mija 20 lat mojej pracy transla-

torskiej. 20 stycznia 1997 roku Pre-
zes Sądu Wojewódzkiego w War-
szawie ustanowił mnie tłumaczem 
przysięgłym języka rosyjskiego 
z siedzibą w Raciążu. Jako tłumacz 
złożyłem przyrzeczenie w dniu 6 lu-
tego 1997 roku.

25 sierpnia 1997 roku zostałem 
Członkiem Nadzwyczajnym Polskie-
go Towarzystwa Tłumaczy Ekono-
micznych, Prawniczych i Sądowych.

Na Walnym Zgromadzeniu 
Członków PT TEPIS w dniu 28 
września 2002 roku zostałem wy-
brany przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Towarzystwa V kaden-
cji. Było to dla mnie miłe zaskocze-
nie, gdyż zaledwie po pięciu latach 
członkostwa znalazłem się w gronie 
ludzi będących we władzach ogól-
nopolskiej organizacji zrzeszającej 
wielu tłumaczy różnych języków.

3 listopada 2005 roku zostałem 
wpisany na listę tłumaczy przysię-
głych Ministra Sprawiedliwości. 

7 maja 2007 roku zostałem 
Członkiem Nadzwyczajnym Pol-
skiego Towarzystwa Tłumaczy Przy-
sięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 
które jest członkiem Międzynaro-
dowej Federacji Tłumaczy FIT. 14 
lutego 2008 roku otrzymałem tytuł 
Członka Zwyczajnego PT TEPIS.

W jaki sposób zdobywał i pogłę-
biał Pan znajomość języka rosyj-
skiego?
Jestem absolwentem Wydziału 

Humanistycznego Wyższej Szko-
ły Nauczycielskiej w Bydgoszczy 
(obecnie: Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego) oraz Wydziału Rusy-
cystyki i Slawistyki (obecnie: Lin-
gwistyki Stosowanej) Uniwersytetu 
Warszawskiego. Miałem również 
możliwość doskonalenia spraw-
ności posługiwania się językiem 
rosyjskim w jego naturalnym śro-
dowisku w czasie studiów podyplo-
mowych w Moskwie. Nauka języka 
obcego poprzez rozmowę w miej-
scu, gdzie jest on powszechnie uży-
wany, czyli kontakt z żywym języ-
kiem, jest najskuteczniejszą metodą 
uczenia się tego języka. 

Zawód tłumacza przysięgłe-
go wymaga ciągłego doskonale-

nia się. Brałem więc udział w kur-
sach, spotkaniach i repetytoriach 
dla tłumaczy. Byłem uczestnikiem 
konferencji tłumaczeniowych oraz 
sympozjum naukowego zorganizo-
wanego w Warszawie przez Między-
narodową Organizację Unifikacji 
Neologizmów Terminologicznych 
afiliowaną przy Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych.

Na czym polega Pana praca jako 
tłumacza przysięgłego?
Praca tłumacza jest to działal-

ność językowa umożliwiająca po-
rozumienie się między nadawcą 
a odbiorcą w komunikacji między-
językowej. Tłumacz przysięgły jest 

ponadto uprawniony do tłuma-
czenia tekstów urzędowych. Pod 
przetłumaczonym tekstem tłumacz 
umieszcza formułę poświadczają-
cą zgodność tłumaczenia z języka 
źródłowego z okazanym dokumen-
tem oraz odcisk metalowej pieczęci 
okrągłej i składa podpis.

Zajmuję się przede wszystkim 
tłumaczeniem pisemnym tekstów 
oraz ustnym: konsekutywnym, sy-
multanicznym i a vista materiałów 
o tematyce prawniczej, biznesowej, 
samorządowej i bankowej, Zdarza-
ło się, że musiałem uporać się z tłu-
maczeniem tekstów o tematyce me-
dycznej, czy też technicznej.

Tłumaczenie konsekutywne 
jest to ustne tłumaczenie wysłu-
chanego uprzednio tekstu lub jego 
fragmentu. Tłumaczenie symulta-
niczne to też ustne tłumaczenie ze 
słuchu, przy którym tekst w języku 
docelowym powstaje równocześnie 
z tekstem wyjściowym. Tłumacze-
nie a vista – to tłumaczenie ustne 
tekstu pisanego.

Dla jakich instytucji dokonuje 
Pan tłumaczeń?
Wykonuję tłumaczenia pisemne 

i ustne dla Policji: Komendy Powia-
towej Policji w Płońsku, Komisa-
riatu Policji w Raciążu, Glinojecku, 
a nawet w Pułtusku, Prokuratury 
Okręgowej w Płocku, Prokuratury 
Rejonowej w Płońsku, Sądu Okrę-
gowego w Płocku, Sądu Rejono-
wego w Płońsku i Gostyninie. Tłu-
maczenia dotyczą dokumentów 
sporządzanych przez Policję, sądy, 
prokuraturę, organy samorządowe, 
instytucje administracji państwo-
wej, szpitale, szkoły w Polsce, Rosji, 
Estonii, Armenii, Kazachstanie na 
Ukrainie, Litwie, Białorusi.

Jakie dokumenty najczęściej Pan 
tłumaczy? A czego dotyczą tłuma-
czenia ustne?
Tłumaczone dokumenty to: 

protokoły przesłuchań, akty oskar-
żenia, wyroki i postanowienia są-
dów, postanowienia prokuratury, 
opinie biegłych, wezwania, oświad-
czenia, umowy, paszporty, dyplomy, 
świadectwa, odpisy aktów urodze-
nia, zawarcia związku małżeńskie-
go, zgonu i wiele innych.

Ustne tłumaczenia to przede 
wszystkim tłumaczenie pouczeń 
i przesłuchań obwinionych, świad-
ków, pokrzywdzonych, protokołów 
przesłuchania, rozpraw sądowych, 
wyroków, postanowień i uzasadnień.

A jak w rzeczywistości wygląda 
praca tłumacza przysięgłego? Czy 
dokonuje Pan przekładów przede 
wszystkim w domu czy też pracu-
je Pan „w terenie”?
Dokumenty tłumaczę w domu. 

Tłumaczenia ustne odbywają się 
w różnych miejscach.

Dużo czasu spędziłem w sa-
lach sądowych, gdzie tłumaczyłem 
przebieg rozpraw. Jest to zada-
nie szczególnie trudne i stresują-
ce. Tłumaczyłem w komisariatach 
Policji, prokuraturach i kancela-
riach notarialnych. Pracowałem 
również „za kratami”, tłumacząc 
przesłuchania osób osadzonych 
w aresztach i więzieniach – w Płoc-
ku i w Warszawie. Wykonywałem 
czynności tłumacza na drogach, 
parkingach w lasach, gdzie mia-
ły miejsce zdarzenia z udziałem 
osób rosyjskojęzycznych, a na-
wet w szpitalach, gdzie takie oso-
by przebywały. Tłumaczyłem także 
spotkania biznesowe organizowa-
ne przez samorządy i przedsiębior-
ców w Polsce oraz rozmowy biz-
nesowe prezesów polskich firm 
z prezesami przedsiębiorstw rosyj-
skich i białoruskich, które miały 
miejsce w Polsce, Rosji i na Biało-
rusi. Uczestniczyłem jako tłumacz 
w wyjazdach uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkół STO w Racią-
żu na Białoruś i Ukrainę oraz pod-
czas pobytu młodzieży białoruskiej 
i ukraińskiej w Raciążu, Gralewie 
i Uniecku, pomagając im w komu-
nikacji językowej.

Jakimi materiałami posiłkuje się 
Pan przy sporządzaniu tłuma-
czeń? Czy współpracuje Pan z in-
nymi tłumaczami czy specjalista-
mi w danych dziedzinach?
Pracując nad tłumaczeniem 

tekstów specjalistycznych, szcze-
gólnie o dużym stopniu trudności, 
posiłkuję się różnymi słownikami: 
jedno- i dwujęzycznymi, ogólny-
mi, specjalistycznymi, tematycz-
nymi, wyrazów i zwrotów trud-
nych i innymi.

Korzystam z wiedzy zawar-
tej w różnych czasopismach spe-
cjalistycznych, np. „Lingua legis” 
– magazynie poświęconym pro-
blemom przekładu tekstów praw-
nych, prawniczych, sądowych, 
ekonomicznych i innych specjali-
stycznych, „Neoterm” – czasopi-
śmie Polskiego Komitetu MOUNT, 
„Biuletynie TEPIS” oraz publika-
cjach, takich jak: „Wstęp do teorii 
tłumaczenia”, „Tłumaczenie praw-
nicze”, „Kodeks tłumacza przysię-
głego z komentarzem”, „Tłumacz 
w postępowaniu karnym”.

Korzystam z konsultacji specja-
listów różnych dziedzin, np. lekarzy, 
inżynierów, prawników oraz filolo-
gów: anglistów, ukrainistów czy bia-
łorutenistów.

To wszystko jest warsztatem 
pracy tłumacza, ale najważniejszym 

jego elementem jest kompetencja 
językowa, ciągle uzupełniana oraz 
zdobywana przez lata praktyka.

Czy szkolił Pan innych do roli tłu-
macza? 
Przez wiele lat, u mnie jako tłu-

macza, odbywali praktyki zawo-
dowe studenci filologii wschod-
niosłowiańskiej o specjalności 
translatorskiej Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. Bar-
dzo miło wspominam te osoby.

Czym dla Pana jest praca jako tłu-
macza przysięgłego?
Interesuje mnie wszystko, co 

jest związane z pracą pedagogiczną 
oraz przekładem tekstów pisanych 
i mowy żywej, translatoryka i glot-
todydaktyka.

Moja praca, jako nauczyciela 
i tłumacza, wynika nie tylko z przy-
gotowania zawodowego. Jest to moja 
pasja. Kocham szkołę i młodzież, 
fascynuje mnie język polski – naj-
bardziej rozwinięty ze wszystkich 
języków słowiańskich i jeden z naj-
bogatszych języków świata oraz język 
rosyjski i w ogóle języki słowiańskie.

Czy mógłby Pan opowiedzieć czy-
telnikom o ciekawym wydarze-
niu związanym z Pańską pracą 
tłumaczeniową?
Każdy tekst, który otrzymu-

ję do tłumaczenia, każde tłuma-
czenie ustne są dla mnie cieka-
we. Zawierają one zawsze jakieś 
nowe elementy rzeczowe i języko-
we. Było wiele interesujących fak-
tów, ale nie mogę ich ujawniać ze 
względu na obowiązującą mnie ta-
jemnicę zawodową.

Pozwolę sobie wspomnieć cie-
kawe i miłe wydarzenie, kiedy wy-
konywałem czynności tłumacza 
w szczególnie radosnej i wzrusza-
jącej atmosferze. Miało to miejsce 
w sali ślubów jednego z urzędów 
stanu cywilnego podczas uroczy-
stości zawarcia związku małżeń-
skiego przez osoby różnych naro-
dowości. W innych okolicznościach 
nie zawsze było tak miło.

Paulina Adamiak

20 Lat pracy translatorskiej

Rozmowa z Panem Stefanem Modrzejewskim – emerytowanym nauczycielem, Prezesem Stowarzyszenia Seniorów Emerytów i Rencistów, Preze-
sem Nauczycielskiego Klubu Seniora oraz Współprzewodniczącym Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pan Stefan Modrzejewski 
znany jest ze swej działalności społecznej i zaangażowania we wszelkiego rodzaju akcje. Jednak niewielu mieszkańców Raciąża wie, że od lat pra-
cuje jako tłumacz przysięgły. To właśnie z okazji jubileuszu 20-lecia pracy translatorskiej redakcja Pulsu postanowiła z Nim porozmawiać.
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15 stycznia 2017 r. po raz 
12. Szkoła Podstawowa 
im. J. Wybickiego w Babo-
szewie zagrała wraz z całą 
Polską w WOŚP. Była to 
wspólna inicjatywa Dyrek-
cji, Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców i Samorzą-
du Uczniowskiego. W tym 
roku pomagali nam rów-
nież uczniowie gimna-
zjum. Impreza odbyła się 
na Hali Sportowo-Wido-
wiskowej w godzinach od 
14 do 19. Przybyłych gości 
powitał dyrektor szkoły – 
Artur Piotrowski.

W trakcie trwania imprezy 
można było pobawić się przy ryt-
mach muzyki granej przez zespoły: 
Maximus (zespół z Ciechanowa), 
FIESTA (zespół z Nowego Sarno-
wa), Buczące Rysie (zespół, który 
tworzą uczniowie gimnazjum i li-
ceum ogólnokształcącego ZSO im. 
H. Sienkiewicza w Płońsku) Sami 
Swoi (zespół z Baboszewa). 

Dla najmłodszych przygoto-
wano animacje, poprowadzone 
przez Piotra Jezierskiego i Pana 
Buźkę, który dodatkowo pełnił 
funkcję konferansjera oraz ilu-
zjonisty. Wystąpiły również dzie-
ci z klasy II b (wychowawca Anna 
Ładna, nauczyciel religii Kata-
rzyna Kuligowska) i chór szkolny 
(opiekun Joanna Giszczak) z Jaseł-
kami Bożonarodzeniowymi. Dzie-
ci z klasy III c (wychowawca Bar-
bara Nowicka) zaprezentowały 
taniec ludowy. Przed zgromadzo-
ną publicznością wystąpiła rów-
nież Julia Szeluga z klasy III b. 

 Dzieci mogły skorzystać z dmu-
chanych zjeżdżalni. Nie zabrakło po-
pcornu czy waty cukrowej. Można 
było przejechać się limuzyną. Przy-
byli goście mieli też możliwość na-
bycia ciekawych fantów, ufundowa-
nych przez lokalnych sponsorów. 
Wszystkie 55 znalazło właścicieli. 
W pozyskanie fantów zaangażowała 
się pani Bożena Jąderko, która także 
zorganizowała wiele atrakcji dostęp-
nych dla uczestników naszej akcji.

Chętne osoby mogły pouczyć 
się zasad udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej w specjal-

nym punkcie, w którym dyżurowały 
koordynatorki Szkolnego Progra-
mu Udzielania Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej – Beata Iwińska 
-Lewicka, Barbara Nowicka.

Można było skosztować sała-
tek, ciast, przygotowanych przez na-
uczycieli. Rada Rodziców natomiast 
ufundowała bigos i okazały tort (Elż-
bieta Długoszewska). Na zakończe-
nie imprezy wystąpił Teatr Ognia.

Wolontariusze WOŚP: Julia Pio-
trowska, Natalia Skolimowska, Kin-
ga Wrońska, Igor Hadryś, Julia Żo-
chowska, Magdalena Kwiatkowska 
zebrali do puszek 8975,83 zł. 

W tym miejscu warto zazna-
czyć, że SP w Baboszewie bie-
rze czynny udział w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy od  
12 lat. Łącznie udało się zebrać 
około 60000,00 zł.

Dyrekcja, Rada Pedagogicz-
na, Rada Rodziców, Samorząd 
Uczniowski składają podzięko-
wania wszystkim, którzy wsparli 
WOŚP, przyłączając się do zbiórki 
pieniężnej na rzecz małych dzieci 
i seniorów. Do zobaczenia za rok.

Iwona Witulska 
SP Baboszewo

25. Finał WOŚP
w Baboszewie
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W niedzielę 15 stycznia  
po raz 25 zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej  
Pomocy. W Raciążu zebra-
liśmy ponad 11 tys. zł!  
Tym razem znowu grali-
śmy dla dzieci i seniorów.

Zgromadzone środki zosta-
ną przekazane na ratowanie ży-
cia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla za-
pewnienia  godnej opieki medycz-
nej seniorom. 

Działo się tego dnia, oj dzia-
ło! Raciążanie mogli wspólnie grać 
z orkiestrą w Miejskim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji. Za-
pewniono tego dnia moc atrakcji 
wszystkim przybyłym. W progra-
mie były: koncert orkiestry Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Raciążu, 

pokazy taneczne Skorp Dance Stu-
dio, występy uczestników zajęć wo-
kalnych prowadzonych w MCKSiR. 
Ponadto wieczór swym występem 
uświetniła solistka Aleksandra 
Osiecka. Czas przybyłym umilił 
również koncert zespołu WEXEL. 

Wolontariuszy z puszkami moż-
na było spotkać na raciąskich uli-
cach przez cały dzień. Jak zwykle za 
każdy wrzucony pieniążek obdaro-
wywali darczyńcę charakterystycz-
nymi dla akcji, czerwonymi ser-
duszkami WOŚP. 

Podczas licytacji nabyć moż-
na było gadżety Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy – koszul-
ki, kalendarze ścienne i podręczne, 
fantazyjne kolorowanki oraz płyta 
The Bill z Przystanku Woodstock. 
Ponadto wiele licytowanych przed-
miotów przekazali mieszkańcy Ra-
ciąża: rękawice bramkarskie Artura 

Boruca z autografem – (Krzysztof 
Wychódzki), piłka z podpisami pił-
karzy Legii (Danuta Pełka), bon na 
strzyżenie psa (Joanna Stopczyń-
ska), karta upominkowa na zabieg 
kosmetyczny (La Perle Centrum 
Kosmetologii Estetycznej), bony 
na manicure hybrydowy (Danuta 
Pełka). Akcję wsparła także grupa 
motocyklowa CAVALCADE, któ-
ra przekazała na licytację koszulkę, 
kubki oraz przejażdżki motorem – 
oferta cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem.

Impreza zakończyła się sym-
bolicznym wysłaniem światełka do 
nieba. Wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację akcji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
oraz przekazującym przedmioty na 
licytację serdecznie dziękujemy za 
okazane serce.

Paulina Adamiak

Raciąż zagrał 
z Orkiestrą! 

Łączna kwota zebrana podczas 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy: 12 145,70 zł

Podczas licytacji zebrano: 3 600,00 zł
Wolontariusze zgromadzili: 7 540,40 zł
Rekordowe kwoty w licytacji padły za:
– piłkę z podpisami piłkarzy Legii – 600 zł
– koszulkę WOŚP – 320 zł
– rękawice bramkarskie Artura Boruca – 300 zł
– koszulkę klubu motocyklowego Cavalcade (wraz z przejażdżką 

motorem) – 250 zł
Zespół Szkół w Krajkowie: 316,70 zł
Zespół Szkół w Uniecku: 688, 60 zł
Wolontariusze w Raciąskim sztabie: Wiktoria Szelągiewicz, Wikto-

ria Dądalska, Natalia Dąbkowska, Julia Kalman, Dominika Karwow-
ska, Dominika Komorowska, Agata Kordalska, Julia Koszela, Natalia 
Lewandowska, Roksana Lewandowska, Aleksandra Łazarska, Jakub 
Małecki, Natalia Radecka, Ewa Sadowska, Dominika Skierkowska, Szy-
mon Skierkowski, Marta Stępińska, Aleksandra Szałkowska, Wiktoria 
Wasiak, Aniela Alicja Wojtal.
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Większość z nas, wracając my-
ślami do lat dzieciństwa i obrazu 
swoich dziadków, ma zapewne kil-
ka charakterystycznych wspólnych 
wspomnień: to wakacje u dziadków, 
zapach wsi w porze żniw, klimat 
świąt, w który wplątany jest zgiełk 
licznie przybyłej rodziny, spędza-
jącej wspólnie czas w zatłoczonych 
mieszkaniach czy domach i nieod-
łączny widok babci i dziadka, którzy 
z radością przyjmują gości. A jacy są 
współcześni dziadkowie? Czy dużo 
odbiegają od tych, których pamię-
tamy z lat naszego dzieciństwa? Na 
pewno są to ludzie w większości 
bardziej aktywni i bliscy nowinkom 
technologicznym. Wraz ze zmia-
nami, jakie nastąpiły w ciągu ostat-
nich kilku dziesięcioleci, mentalność 
społeczna także uległa przekształ-
ceniu. Obecni dziadkowie również 
poświęcają czas wnukom, jednakże 
w odróżnieniu do tych sprzed dzie-
sięcioleci, dużą uwagę skupiają tak-
że na sobie i własnych zajęciach. Nie 
wynika to oczywiście ze złych po-

budek a raczej z nowego stylu życia. 
Wydłużył się chociażby wiek eme-
rytalny, co nieodłącznie związane 
jest z niemożliwością spędzania cza-
su z wnukami, dostosowanego do 
potrzeb. Do tego dochodzi o wiele 
więcej ofert rozrywkowych, sporto-
wych i kulturalnych, kierowanych 
do osób starszych. Obecnie jednak, 
seniorzy nie są już kojarzeni, jako 
ludzie o siwych włosach, przesiadu-
jący w domu i czekający na przy-
jazd rodziny. Teraz obraz dziadków 
kształtuje się na poziomie ludzi ak-
tywnych, rozwijających swoje pasje, 
dbających o zdrowie i efektywnie 
spędzających czas z wnukami po-
przez wspólne wycieczki rowerowe, 
wyjazdy na basen czy do kina. Jed-
no pozostaje niezmienne – współ-
cześni dziadkowie nadal pozosta-
ją ostoją miłości, są wsparciem dla 
swoich dzieci i wnuków, służą bez-
cennymi radami, wynikającymi 
z doświadczenia życiowego. I za to 
im dziękujemy.

Monika Ciska

Współcześni dziadkowie 
– jacy są?

Ciąża trojacza przypada raz 
na 6500 porodów. W Babo-
szewie na przełomie ostat-
nich 70 lat mieliśmy 3 tego 
typu przypadki: w roku 1958 
(trzy dziewczynki), w 1983 
roku (2 dziewczynki, je-
den chłopiec) i w 1991 roku 
(jedna dziewczynka, dwóch 
chłopców). We wrześniu 
ubiegłego roku państwo Do-
rota i Paweł Dąbrowscy z Ba-
boszewa zostali dziadkami 
trojaczków. 

Ich córka Daria, mieszkająca 
z mężem Adamem w Gdańsku, 24 
września 2016 roku urodziła trzy 
dziewczynki. Poród odbył się po-
przez cesarskie cięcie w 30 tygo-
dniu ciąży. Jako pierwsza urodziła 
się Klara (waga 1 430 gram, wzrost 
44 cm), druga to Aniela (waga 1290 
gram, wzrost 39 cm), a trzecia na 
świat przyszła Łucja (waga 1180 
gram, wzrost 43 cm). Ze względu 
na niską wagę urodzeniową, dziew-
czynki przez pierwsze 2 miesiące 
przebywały w szpitalu. Artykuł ten 
ukazuje się teraz ze względu na to, 
że dopiero po powrocie dziewczy-
nek do domu, dziadkowie mogli 
zrobić sobie z nimi wspólne zdjęcia. 
Państwo Dąbrowscy są niezmier-

nie szczęśliwi i dumni z tego, że są 
dziadkami trzech pięknych dziew-
czynek. Oczywiście zaraz po rado-
ści, pojawia się troska o maleństwa 
i rodziców. Opieka nad trojaczkami 
to nie lada wyzwanie, to całodobo-
wa ciężka praca związana z wyko-
nywaniem masy obowiązków, które 
rodzą się wraz z przyjściem dziecka 

na świat, a w tym przypadku obo-
wiązki te trzeba pomnożyć przez 
trzy. Rodzice dziewczynek podję-
li decyzję, że pomimo trudu, zwią-
zanego z opieką nad dziećmi, nie 
przeprowadzą się do rodziców do 
Baboszewa, by ci mogli im pomóc, 
i że pozostaną w swoim mieszkaniu 
w Gdańsku. Decyzja ta uwarunko-

wana jest przede wszystkim 
specjalistyczną opieką me-
dyczną wieloraczków, jaką 
świadczą trójmiejskie pla-
cówki. Dziadkowie starają się 
więc jak najczęściej ich od-
wiedzać i odciążać zmęczoną 
córkę i zięcia. Warto też do-
dać, że to nie pierwszy taki 
przypadek u państwa Dą-
browskich – 7 lat temu w ich 
rodzinie przyszły na świat 
trojaczki – dwóch chłopców 
i jedna dziewczynka. 

Zarówno rodzicom jak 
i dziadkom gratulujemy na-
rodzin dziewczynek i życzy-
my wytrwałości.

Monika Ciska

Państwo Dąbrowscy z Baboszewa 
zostali dziadkami trojaczków
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MZS w liczbach
585 – liczba uczniów uczęszczających od września 
do MZS
386 – liczba uczniów w Szkole Podstawowej
199 – liczba uczniów w Gimnazjum Publicznym
55 – liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole
21 – liczba uczniów, która uzyskała stypendium 
burmistrza w gimnazjum
11 – liczba uczniów, która uzyskała stypendium 
burmistrza w podstawówce
5,67 – najwyższa średnia ocen w podstawówce – 
uzyskana przez Szymona Chudzyńskiego, ucznia 
klasy IVd 
5,60 – najwyższa średnia ocen w gimnazjum – uzy-
skana przez Angelikę Kowalską, uczennicę klasy IIId

Wigilia z prezentami w świetlicy 
20 grudnia 2016 r. w świetlicy 

profilaktyczno-wychowawczej wy-
stawiono jasełka bożonarodzenio-
we pt: „Betlejemska Dobranocka” 
oraz zorganizowano wigilię. Wśród 
gości były władze naszego miasta, 
dyrekcja, wychowawcy oraz rodzi-
ce. Swoją obecnością zaszczycił uro-
czystość również Andrzej Kowalski, 
kierownik szkolenia praktycznego 
i nauczyciel MZS w Raciążu, który 
okazał bezinteresowną pomoc przy 
oprawie muzycznej przedstawienia. 
Wychowankom świetlicy w ramach 
prezentu zapewniono nieodpłatne 
oglądanie filmów w „Kinie za Ro-
giem” mieszczącym się przy MCK-
SiR w Raciążu. Od dyrektora Artura 
Adamskiego dostali natomiast stół 
do ping-ponga. 

Uczniowie śpiewali Kolędy  
i Pastorałki

Przed Świętami Bożego Naro-
dzenia w MZS w Raciążu odbył się 
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
zorganizowany przez E. Romane-
wicz i A. Wróblewską przy współ-
pracy z wychowawcami nauczania 
zintegrowanego. Swoją obecnością 
zaszczycił zmagania ks. proboszcz 
Wiesław Kosiński. Do konkursu 
przystąpiło dziewięcioro uczniów, 
przedstawicieli klas I-III Szkoły 
Podstawowej MZS.

Celem konkursu było kultywo-
wanie tradycji Świat Bożego Na-
rodzenia, rozbudzenie w uczniach 
chęci wspólnego śpiewania kolęd, 
pastorałek oraz rozwijanie talentów 
muzycznych. 

Zadaniem uczniów było  wyko-
nanie dowolnie  wybranej kolędy 
lub pastorałki z podkładem mu-
zycznym lub z żywym akompania-
mentem instrumentów.

Komisja konkursowa wyłoniła 
następujących finalistów:

I miejsce – Amelia Marciniak 
z kl. IIa „Nie płacz Jezu”

II miejsce – Oliwia Adamonis 
z kl. Ia „Wśród nocnej ciszy”

III miejsce – Zuzanna Żmijew-
ska z kl. IIIc „Dzisiaj w Betlejem”

Wyróżnienie – Otylia Dzięgie-
lewska z kl. IIc „Jezus malusieńki”

Nagrody dla finalistów oraz na-
grody pocieszenia dla wszystkich 
wykonawców ufundowała Rada Ro-
dziców MZS w Raciążu, a nagrody 
wręczyła dyrektor Elżbieta Tobolska.

Mikołajowe Szkolne koło PCK
W ramach akcji Szkolnego Koła 

PCK pn. „Radosne Święta” zebra-
no dary (zabawki, przybory szkol-
ne, odzież, słodycze) i przekazano 
je dzieciom z Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego w Kraszewie Ga-
czułtach. W akcji uczestniczy-
li uczniowie z klas: IIIa, IIIc, IIa 
i VIa. W podziękowaniu za prezen-
ty, dzieci przekazały własnoręcznie 
wykonanego Mikołaja, który został 
wyeksponowany w holu szkolnym. 
Szkolne Koło PCK dziękuje rodzi-
com i wychowawczyniom w/w klas 
za udział w akcji.

Nasza koszykówka na topie
12 stycznia 2017 r. w Płoń-

sku odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu w piłce koszykowej dziewcząt 
i chłopców. Drużyna dziewcząt pod 
opieką Agnieszki Kopcińskiej ukoń-
czyła rywalizację na I miejscu i tym 
samym obroniła tytuł Mistrza Po-
wiatu. W składzie zwycięskiej dru-
żyny grały: Laura Gburczyk, Alek-
sandra Chłopik, Oktawia Czaczyk, 
Wiktoria Tylczyńska, Amelia Rut-
kowska, Małgorzata Berent, Oliwia 
Niksa, Patrycja Maćkiewicz, Marta 
Białecka, Oliwia Staniszewska, Pau-
lina Żebrowska. Dziewczęta awan-
sowały do Mistrzostw Rejonu w pił-
ce koszykowej.  Drużyna chłopców 
pod opieką Wojciecha Stanowskie-
go zajęła III miejsce. Skład drużyny 
chłopców: Oskar Ognik, Krystian 
Różański, Dominik Nawrocki,  To-
masz Lewandowski, Kamil Gawroń, 
Bartosz Falkowski, Jakub Dwuraź-
ny, Kacper Sobiecki, Kacper Gra-
blewski, Karol Nowakowski.Atrakcją tegorocznych jasełek 

przygotowanych przez uczniów 
z Miejskiego Zespołu Szkół w Ra-
ciążu było przedstawienie bożo-
narodzeniowe wykonane w języ-
ku… angielskim.

To już tradycja naszej szkoły. 
Corocznie jasełka są przygotowy-
wane pod opieką nauczycieli z MZS. 
22 grudnia w pięknie udekorowa-
nej sali gimnastycznej zebrali się: 
uczniowie, dyrekcja szkoły, grono 
pedagogiczne oraz zaproszeni go-
ście: burmistrz Raciąża Mariusz 
Godlewski, skarbnik UM – Mał-
gorzata Karwowska oraz przewod-

nicząca rady rodziców – Katarzyna 
Dębkowska.

Świąteczna scenografia wpro-
wadziła zgromadzoną publiczność 
w magiczny nastrój. Nasi akto-
rzy, uczniowie klas IIa SP i VIb SP 
oraz IIa PG, pozwolili nam prze-

żyć historię narodzin Jezusa. Ca-
łość przedstawienia przeplatana 
była kolędami i pastorałkami wyko-
nywanymi przez dziecięcy chórek 
w języku angielskim. Pomysłodaw-
czyniami wystawienia szopki w ję-
zyku angielskim były nasze nauczy-
cielki: Marta Bielska i Agnieszka 
Tarnicka-Dymek.

Ogromne zaangażowanie mło-
dych aktorów wywarło duże wraże-
nie na publiczności, która nagrodziła 
ich występ gromkimi brawami. Gra-
tulujemy pomysłu i mamy nadzieję, 
że za rok spotkamy się znowu.

Karolina Traczyk

Działo się w MZS!
Grudzień to przede wszystkim świąteczny czas. 
Była wigilia, konkursowe kolędowanie i oczywiście 
prezenty. W styczniu postawiliśmy na sport. 
I już mamy pierwsze sukcesy! 

Jasełka bożonarodzeniowe

2016 rok w Miejskim 
Zespole Szkół

Wiele się zmieniło w naszym MZS. Mamy 
nowego dyrektora i odnowioną szkołę, 
a w niej m.in. więcej komputerów i książek. 
Jest nowocześniej i bezpieczniej. Najbar-
dziej jednak jesteśmy dumni z osiągnięć 
naszych uczniów w olimpiadach i zmaga-
niach sportowych! 

Nowy dyrektor
Od 1 września dyrektorem Miejskiego Zespołu 
Szkół w Raciążu jest Dariusz Mosakowski. Wyło-
niony został w postępowaniu konkursowym ogło-
szonym przez Burmistrza Miasta Raciąża Mariu-
sza Godlewskiego

Nowości w szkole
W ostatnim czasie szkoła wzbogaciła się o dwa 
monitory interaktywne, dwa rzutniki, 20 tabletów, 
dwa aparaty fotograficzne i dwa laptopy oraz dwie 
tablice interaktywne. Powstała kolejna klasopra-
cownia językowa do j. angielskiego i j. niemieckie-
go. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów. 
Na potrzeby kuchni szkolnej zakupiono gastrono-
miczną kuchnię gazową. Dokonano moderniza-
cji szatni i każde dziecko ma teraz własną szafkę. 
Założono monitoring szatni, korytarzy szkolnych 
i wejść do szkoły. Przy wejściu głównym wyremon-
towano schody i zamontowano pochylnię dla osób 
niepełnosprawnych. Dokonano remontu gene-
ralnego czterech sal lekcyjnych oraz pomalowano 
małą salę gimnastyczną, a także korytarze i szatnie 
przy hali sportowej. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa ogrodzono teren szkoły.

Uczniowskie laury
– uczennica Alicja Liberadzka została laureatką  
X Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wie-
dzy o św. Maksymilianie Kolbe w Siedlcach
– nasi uczniowie zajęli I miejsce w Halowym Tur-
nieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Drobin oraz Dyrektora Społecznego Li-
ceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu.
– Mateusz Gizler zajął III miejsce w II Powiatowym 
Konkursie Fizycznym „Fizykę można polubić”
– dziewczęta z Publicznego Gimnazjum zajęły III 
miejsce w Mistrzostwach Rejonu w piłce koszykowej 
– w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej 
dziewczęta z Publicznego Gimnazjum zajęły I miej-
sce zaś reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podsta-
wowej obroniła tytuł i po raz kolejny została Mi-
strzem Powiatu.
– drużyna dziewcząt klas szóstych zajęła III miejsce 
w Mistrzostwach Rejonowych Sztafetowych Biegów 
Przełajowych w Ciechanowie.

Gazetka szkolna
Zainstalowano na korytarzu ekran, który służy do 
obsługi wirtualnej gazetki szkolnej, na którym wy-
świetlane są ważne informacje i wydarzenia doty-
czące życia szkoły oraz lokalnej społeczności.

Nowe książki w bibliotece 
Biblioteka w MZS pozyskała dotację celową w ra-
mach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa”. Szkoła Podstawowa im. Stanisław Konarskie-
go wraz z Publicznym Gimnazjum pozyskały tym 
samym łącznie 30 tys. zł Zakupiono 1241 ksią-
żek, były to głównie lektury, atlasy, encyklopedie 
i książki w języku angielskim. W ramach projektu 
zorganizowane były także konkursy wspierające 
i promujące rozwój czytelnictwa., m.in. konkurs 
„Mistrz czytania”, konkurs plastyczny „Biblioteka 
moich marzeń” czy uczniowskie bestsellery w roku 
szkolnym 2015/2016.
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Wymiana młodzieży

którym posługuje się na co dzień. 
Z całego pobytu w Polsce najlepiej 
wspominają pierwszy dzień w na-
szym gimnazjum. Uznali, że jeste-
śmy bardzo życzliwi oraz pomocni, 
co w innych szkołach było rzadko-
ścią. Na koniec spytaliśmy ich, czy 

chcieliby ponownie odwiedzić nasz 
kraj. Oboje z wielkim entuzjazmem 
stwierdzili, że chętnie tu powrócą. 
Chcielibyśmy serdecznie podzięko-
wać Dyrekcji, która zaprosiła do nas 
tak ciekawych i sympatycznych go-
ści oraz Rodzinom, które zgodziły 

się przyjąć wolontariuszy pod swój 
dach. Jesteśmy Wam niezmiernie 
wdzięczni za to, ile czasu poświęci-
liście Gabrielowi i Bhavnie.

Rozmowę przeprowadzili 
uczniowie: Wiktoria Rosińska, 
Zofia Lutomirska, Antek Bajer

W dniach 9-13 stycznia br. do 
Gimnazjum im. Armii Krajo-
wej w Baboszewie w ramach 
projektu wolontariackiego 
GLOBAL VOLUNTEER – mię-
dzynarodowej organizacji 
studenckiej AIESEC – przyje-
chało dwoje studentów: Ga-
briel Luna z Brazylii oraz Bha-
vna Mansukhani z Singapuru. 
Przeprowadziliśmy rozmowę 
z naszymi gośćmi, dotyczącą 
ich pobytu w Polsce. 

Gabriel stwierdził, że duże 
wrażenie wywarła na nim 
życzliwość Polaków, zaś 

Bhavna powiedziała, że czuła się 
tu jak w domu. Okazało się, że ich 
ulubioną polską potrawą są piero-
gi. Ciekawi też byliśmy, jak ocenia-
ją stopień trudności naszego języka. 
Ich zdania były podzielone. Gabriel 
stwierdził, że język polski nie jest 
aż tak trudny, jak mogłoby się wy-
dawać, natomiast Bhavnie wydał 
się bardzo skomplikowany z uwagi 
na to, że znacznie różni się od tego, 

Ferie w tym roku w naszym 
województwie rozpoczynają 
się 13 lutego, a kończą 26 lu-
tego. Dzieci i młodzież z na-
szej gminy może skorzystać 
w tym czasie z ofert, jakie 
zostały przygotowane przez 
gminne placówki oświatowe. 

Najwięcej zajęć jest w hali spor-
towo-widowiskowej w Babosze-
wie. W pierwszy tydzień ferii, tj. 
13-17.02, godziny od 8.00 do 9.00 
przewidziane są dla dzieci ze szkół 

podstawowych, a od 13.30 do 15.00 
z hali może korzystać młodzież gim-
nazjum. W drugim tygodniu ferii tj. 
20-24.02 godziny od 8.00 do 10.00 
zarezerwowane są dla gimnazjali-
stów, a godziny od 12.00 do 14.00 
dla dzieci ze szkól podstawowych. 
W wymienionym powyżej czasie bę-
dzie można doskonalić grę w piłkę 
nożną, koszykową, siatkową i ręcz-
ną oraz grę w szachy czy rozgrywać 
z kolegami partie tenisa stołowego. 

Szkoła Podstawowa w Sarbiewie 
będzie czynna w pierwszym tygo-
dniu ferii zimowych w godzinach 

od 9.00 do 12.00. Zapewniają za-
jęcia sportowe oraz zajęcia świetli-
cowe. ZS w Polesiu planuje w ferie 
zimowe przeprowadzić 2 turnieje 
piłki siatkowej. Szkoła Podstawowa 
w Baboszewie, z uwagi na odbywa-
jący się w pierwszym tygodniu fe-
rii obóz sportowy, nie może zaofe-
rować zajęć dla dzieci, a w drugim 
tygodniu przewidziane są prace re-
montowe. Dla dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Mystkowie w dniach 
13-24.02 w godzinach 9:00-13:00 
przeprowadzane będą zajęcia spor-
towo-rekreacyjne.

Plany na ferie zimowe

Dzielnicowi z Baboszewa 
w Nowy Rok u jednego z mieszkań-
ców tej gminy znaleźli nielegalną 
broń. 51-latek został zatrzymany, 
a znaleziona, przerobiona na po-
ciski „ostre” wiatrówka oraz amu-
nicja zabezpieczone. Za posiadanie 
broni bez pozwolenia grozi do 8 lat 
pozbawienia wolności. 

 W Nowy Rok dzielnicowi peł-
niący służbę na terenie gm. Ba-
boszewo w czasie przejazdu przez 
jedną z miejscowości zauważyli 
osobową skodę, której kierowca na 

widok radiowozu znacznie przy-
spieszył. Pojazd wjechał na pobli-
ską posesję, a mężczyzna siedzący 
za kierownicą przez okno wyrzu-
cił jakiś długi przedmiot. Policjan-
ci podjęli wobec niego interwen-
cję. Kierowcą okazał się być 51-letni 
mieszkaniec tej gminy, a przedmiot, 
który wyrzucił to broń długa typu 
wiatrówka przerobiona prawdopo-
dobnie na pociski KBKS. Broń posia-
dała lunetę optyczna i była załadowa-
na. Przy 51-latku policjanci znaleźli 
10 szt. amunicji – 3 ostre i 7 huko-

wych. Mężczyzna został zatrzymany, 
a broń i amunicja zabezpieczone. 

Zatrzymany wyjaśniał, że kilka 
lat temu kupił już przerobioną broń 
i używał rekreacyjnie np. do strze-
lania do tarczy. Zabezpieczona broń 
zostanie wysłana do ekspertyzy ba-
listycznej. 51-latek może wkrótce 
usłyszeć zarzut nielegalnego posia-
dania broni palnej i amunicji, za co 
grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat po-
zbawienia wolności.

mł. asp. 
Kinga Drężek-Zmysłowska

Nielegalna broń i amunicja 
w posiadaniu baboszewianina

Zaginięcie psów
Dnia 14 stycznia 2017 r. zaginęły dwa 4 miesięcz-
ne szczeniaki (piesek i suczka) rasy Jagdterrier. 
Piesek jest szorstkowłosy z podpalanymi odmia-
nami a suczka gładka również podpalana i bia-
łe plamki na klatce piersiowej. Pieski pochodzą 
z miejscowości Polesie. 

Osoby, mogące udzielić informacji w tej sprawie, 
prosimy o kontakt telefoniczny: 609 996 830,
609 867 429
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Bogata oferta zajęć
Przedszkole nie poprzestaje na 

zajęciach realizowanych w ramach 
podstawy programowej. Są także 
zajęcia dodatkowe, są to: język an-
gielski (także w grupie maluchów) 
oraz zajęcia rozwijające zaintereso-
wania i uzdolnienia dzieci z plasty-
ki, rytmiki i muzyki.

W krainie żywego słowa
W każdym miesiącu przed-

szkolaki oglądały przedstawienia 
teatralne i uczestniczyły w spo-
tkaniach z muzykami z Olsztyna. 

Dzieci często przebywały w Miej-
skim Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji – były widzami w ki-
nie lub zapraszały gości na spo-
tkanie z dziadkami, rodzicami 
i Mikołajem.

Na bogato
Wykaz uroczystości i imprezy 

przedszkolnych przyprawia o za-
wrót głowy:
– Pasowanie na przedszkolaka
– Święto pieczonego ziemniaka
– Święto pluszowego misia
– Spotkanie z Mikołajem w MCKSiR

– Jasełka dla seniorów
– Wigilia w przedszkolu
– Dzień Babcu i Dziadka 
w MCKSiR
– Bal w przedszkolu
– Dzień Mamy i Taty w MCKSiR
– Festyn z okazji Dnia Dziecka 
– Wycieczka do Płocka (w progra-
mie: ZOO, spektakl w teatrze, cen-
trum zabaw)
– Pożegnanie dzieci odchodzących 
do szkoły
– Przemarsze tematyczne z okazji 
Dnia Flagi, Święta Niepodległości 
i powitania wiosny.

Spotkania z ciekawy-
mi ludźmi i akcje do-
broczynne

W przedszkolu odbyły się spo-
tkania z policjantem, leśnikiem 
i farmaceutą. Przedszkolaki uczest-
niczyły także w akcjach charyta-
tywnych i społecznych:
– zbiórce ubrań dla dzieci z Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Kra-
szewie Czubakach, 
– zbiórce makulatury, nakrętek 
i „grosiaków” na Górę Grosza

Co robili nasi milusińscy w 2016 r.?
Nie nudziły się w ubr. 
raciąskie przedszko-

laki. Ich życie było 
wypełnione wydarze-

niami po brzegi: od pa-
sowania na przedszko-

laka poprzez liczne 
spotkania, akcje, fe-

styny i bale oraz Dzień 
Dziecka aż do obcho-

dów całkiem „doro-
słych” świąt.

Przedszkole 
w liczbach

136 – liczba dzieci uczęszcza-
jących do przedszkola

43 – dzieci sześcioletnich  
realizuje obowiązek szkolny

6 – liczba oddziałów  
w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci. 11 
stycznia 2017r. dla dzieci 3- i 4-letnich odbyły się zabawy słowno-ru-
chowe oraz zabawy przy muzyce, które prowadziła Małgorzata Gosik.

Pokaz mody dziecięcej
12 stycznia 2017r. w przedszkolu odbył się pokaz mody dziecięcej. 

Dzieci świetnie wcieliły się w role modeli i modelek i zaprezentowały 
ciekawe stroje.

Wieści z przedszkola
Wigilijne Przygody Czerwonego Kapturka 

12 grudnia 2016 Agencja Artystyczna MAT z Olsztyna zaprezento-
wała program pt. „Wigilijne przygody Czerwonego Kapturka”. Podczas 
koncertu przedszkolaki mogły wysłuchać popularnych kolęd i pasto-
rałek. Artyści połączyli znaną dzieciom bajkę o Czerwonym Kapturku 
z tradycjami bożonarodzeniowymi. Na zakończenie odbył się konkurs 
śpiewania kolęd w wykonaniu przedszkolaków. I miejsce zajął Emil Be-
tlewicz z grupy „Orzeszki”.

Świąteczna Pomyłka
13 grudnia 2016r. dzieci obejrzały teatrzyk pt: „Świąteczna pomył-

ka” w wykonaniu aktorów Studia Artystycznego „Arena” z Białegosto-
ku. Podczas spektaklu przekonały się, że zawsze należy słuchać mamy, 
być miłym dla rodzeństwa i dbać o porządek. Przedszkolaki były ak-
tywne i chętnie odpowiadały na liczne pytania. Teatrzyk wprowadził 
wszystkich w miłą, świąteczną atmosferę.

Rodzinne Spotkanie Bożonarodzeniowe 
w MCKSiR 

W dniu 20.12.2016r. odbyło się spotkanie przedszkolaków z Mikoła-
jem i zaproszonymi gośćmi w MCKSiR. Wszystkie grupy przedszkolne 
zaprezentowały wiersze, piosenki i jak co roku przedstawiły jasełka. Na 
koniec Mikołaj przekazał dzieciom prezenty.

Życzenia 
świąteczne 
i wigilijne 
spotkanie 

W dniu 21.12.2016r. dzieci 
udały się z wizytą do Przyjaciół 
naszego przedszkola, aby zło-
żyć im życzenia z okazji zbliża-
jących się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Dzień później odbyła 
się przedszkolna wigilia. Był 
opłatek, życzenia, kolędy, po-
trawy wigilijne oraz Mikołaj ze 
słodkimi prezentami.
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15.01.2017 r. w miejsco-
wości Radzanowo k/Płoc-
ka rozgrywany był halo-
wy turniej w piłce nożnej 
chłopców Szkół Podstawo-
wych w dwóch kategoriach 
wiekowych rocznika 2004 
i 2006. W turnieju tym 
wzięli udział chłopcy z SP 
Baboszewo, którzy jak się 
później okazało, triumfo-
wali w obu kategoriach.

Jako pierwsi do rywalizacji spor-
towej przystąpili chłopcy z rocznika 
2006. Szkoła Podstawowa z Babo-
szewa zgłosiła do tych rozgrywek 
dwa zespoły. Oprócz uczniów z Ba-
boszewa w rywalizacji wzięli udział 
chłopcy z Nowej Góry i dwa zespoły 
z ULKS Ciółkowo.W turnieju tej ka-
tegorii wiekowej obowiązywał sys-
tem gry „każdy z każdym’’. Pierwszy 
zespół z Baboszewa wygrał kolejno: 
6:0 z Nową Górą, 4:0 z SP Babosze-

wo II, 4:0 z ULKS Ciółkowo I oraz 
0:0 zremisował z UKLS Ciółkowo 
II. Osiągnięte wyniki chłopców SP 
Baboszewo I pozwoliły na zajęcie 
I miejsca w całym turnieju w kat. 
rocznik 2006. Bardzo dobrze spi-
sał się tez drugi zespół z Babosze-
wa plasując się na wysokim trzecim 
miejscu. Uczniowie SP Baboszewo 
II uzyskali następujące wyniki: 0:4 
z SP Baboszewo I, 2:0 z Nową Górą, 
2:1 z ULKS Ciółkowo II i 0:0 z ULKS 
Ciółkowo I. Oprócz dwóch nagród 
zespołowych, nagrodę indywidual-
ną za najlepszego strzelca turnieju 
otrzymał uczeń kl. IV Aleksander 
Borzęcki z SP Baboszewo I.

Końcowa Kolejność Rywaliza-
cji Rocznika 2006:
I miejsce: SP Baboszewo I
II miejsce: ULKS Ciółkowo I
III miejsce: SP Baboszewo II
IV miejsce: ULKS Ciółkowo II
V miejsce: Nowa Góra

Od godziny 12.00 na tej samej 
hali do rywalizacji piłkarskiej przy-

stąpili chłopcy starszej grupy wie-
kowej rocznika 2004. Do tego tur-
nieju przystąpiło sześć zespołów: SP 
BABOSZEWO, FA PŁOCK, GKS 
GÓRA, ULKS CIÓŁKOWO, AMA-
TOR MASZEWO 2004, AMATOR 
MASZEWO 2005. Na początku 
startujące zespoły podzielono na 
dwie grupy (A i B) trzy zespołowe. 
W swojej grupie A chłopcy z Babo-
szewa pokonali 1:0 AMATOR MA-
SZEWO 2005 i zremisowali 0:0 z FA 
PŁOCK. Do kolejnej rundy play-
-off uczniowie z SP BABOSZEWO 
przystępowali, jako zwycięzcy swo-
jej grupy i uzyskali prawo gry z trze-
cim zespołem grupy B. W rundzie 
play-off chłopcy z Baboszewa ry-
walizowali z ULKS CIÓŁKOWO. 
Mecz zakończył się wyraźnym zwy-
cięstwem piłkarzy z Baboszewa 4:0. 
Dzięki zwycięstwu w play-off Babo-
szewianie awansowali do kolejnej 
rundy. W grupie tej rywalizowano 
o miejsca od pierwszego do trze-
ciego. W pierwszym meczu chłop-
cy z Baboszewa zremisowali 1:1 
z drużyną AMOTORA MASZEWO 

2004. W drugim meczu tej grupy 
zespół AMATORA MASZEWO 
pokonał drużynę z NOWEJ GÓRY 
2:1. Na ostatni decydujący mecz 
w grupie mistrzowskiej trzeba było 
czekać do końca turnieju, bo rywa-
lizacje zespołów SP BABOSZEWO-
-NOWA GÓRA zaplanowano, jako 
ostatni mecz całego turnieju. Żeby 
wygrać cały turniej chłopcy z Ba-
boszewa w ostatnim meczu musie-
li wygrać różnicą dwóch bramek. 
Początek meczu z Nową Górą uło-
żył się bardzo dobrze. Już po dwóch 
minutach gry Baboszewianie pro-
wadzili 1:0. Gdy w piątej minucie 
meczu Jakub Białous podwyższył 
na 2: 0 wydawało się, że mecz jest 
już rozstrzygnięty, nieoczekiwanie 
piłkarze z Nowej Góry strzelili kon-
taktowego gola na 1:2. Po stracie tej 
bramki Baboszewianie zaczęli grać 
szybciej i z większą determinacją. 
Ich wysiłek przyniósł efekt w ostat-
niej minucie gry, gdy chłopcy z Ba-
boszewa strzelili upragnionego gola 
na 3:1. Dzięki zwycięstwu w ostat-
nim meczu z Nową Górą Babosze-

wianie zwyciężyli w całym turnieju 
rocznika 2004. Również w tej kate-
gorii wiekowej oprócz pucharu za 
pierwsze miejsce chłopcy z Babo-
szewa otrzymali nagrody indywidu-
alne. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Jakub Białous, a najlepszym 
bramkarzem wybrano Filipa Brze-
zińskiego też z SP Baboszewo.

Końcowa kolejność rywalizacji 
rocznika 2004:
I miejsce: SP BABOSZEWO
II miejsce: AMATOR MASZEWO 2004
III miejsce: NOWA GÓRA
IV miejsce: ULKS CIÓŁKOWO
V miejsce: FA PŁOCK
VI miejsce: AMATOR MASZEWO 2005

Po tak emocjonującym począt-
ku roku 2017 należy oczekiwać, że 
rozgrywki piłkarskie z udziałem 
chłopców z SP Baboszewo w ko-
lejnych miesiącach mogą dostar-
czyć nam dużo radości i sporto-
wych emocji.

Opracował: 
Robert Popiołkowski

22 stycznia 2017 r. odbyła się IV kolej-
ka Halowej Ligi Piłki Nożnej XV edycji sezonu 
2016/2017. Tego dnia rozegrano 9 meczów. Łącz-
nie strzelono 53 bramki. Jest to najwyższy wynik 
strzelonych goli podczas jednej kolejki. Od po-
czątku sezonu strzelono 151 bramek. Najlepszy-
mi strzelcami IV kolejki zostali Solecki Mateusz 
(Oldboy Baboszewo) oraz Lewandowski Paweł 
(ADL Lewandowscy), którzy strzelili po 5 goli. 
Tym samym po IV kolejkach najlepszym strzel-
cem jest Paweł Lewandowski (ADL Lewandow-
scy) z sumą 11 bramek na swoim koncie.

Klasyfikacja końcowa IV kolejki:

Miejsce I – B & I Hydraulika Siłowa
Miejsce II – Oldboy Baboszewo
Miejsce III – Myken & Champion
Miejsce IV – Nextnet
Miejsce V – ADL Lewandowscy
Miejsce VI – Huragan
Miejsce VII – Art-Dan
Miejsce VIII – MKS Mazovia Błomino
Miejsce IX – Liberpol

Klasyfikacja łączna po IV kolejce:

Miejsce I – Myken & Champion
Miejsce II – Oldboy Baboszewo
Miejsce III – B&I Hydraulika Siłowa
Miejsce IV – Nextnet
Miejsce V – ADL Lewandowscy
Miejsce VI – Art-Dan
Miejsce VII – Huragan
Miejce VIII – MKS Mazovia Błomino
Miejsce IX – Liberpol

Serdecznie zapraszamy na niedzielę 5 lu-
tego 2017 roku na Halowy Turniej Piłki Noż-
nej o puchar Prezesa GKS „Orlęta” Baboszewo 
oraz na V kolejkę Halowej Ligi Piłki Nożnej 
Edycja XV sezon 2016/2017, która odbędzie 
się 26 lutego 2017 roku od godziny 9.00.

Paulina Lewandowska, 
Przemysław Cytloch

Hala Sportowo-Widowiskowa 
w Baboszewie

Podsumowanie styczniowej kolejki halówki

Triumf Baboszewian
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Już drugi raz 6 stycznia 
ulicami Raciąża przema-
szerował Orszak Trzech 
Króli. Radosnego pocho-
du mieszkańców miasta 
w piątkowe przedpołu-
dnie nie zakłócił nawet 
siarczysty mróz.

W organizacji przemarszu współ-
uczestniczyli parafia Raciąż, Miejskie 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
oraz urząd miejski. Spod kościoła uli-
cami miasta wyruszyła uroczysta pro-
cesja. Na czele orszaku podążali Trzej 
Królowie, w asyście barwnych kolęd-
ników, ministrantów, aniołków, pa-
stuszków i chóru parafialnego. Licznie 
uczestniczyli w nim mieszkańcy mia-
sta. Orszak Trzech Króli przemasze-
rował na rynek miejski pod budynek 
urzędu miejskiego, gdzie znajdowała się 
szopka ze świętą rodziną. Podczas uro-
czystej procesji przez miasto wspólnie 
śpiewano kolędy. Było kolorowo i świą-
tecznie. Trzej królowie złożyli hołd 
nowo narodzonemu Jezusowi, a chór 
parafialny odśpiewał kolędy. Na koniec 
ksiądz proboszcz podziękował wszyst-
kim za uczestnictwo w tym szczegól-
nym wydarzeniu i zaprosił do święto-
wania również w przyszłym roku. 

Ważną częścią uroczystości było 
również przedstawienie zorganizo-

wane przez ministrantów i ks. Seba-
stiana Krupniewskiego pt. ,,History-
ja o zbóju Madeju i jego bandzie, co 
Trzech Króli spotkali”, które odbyło się 
po mszy św. której przewodniczył ks. 
proboszcz Wiesław Kosiński. Przed-
stawienie przybliżyło historię o trzech 
mędrcach ze Wschodu, którzy podą-
żali za Gwiazdą Betlejemską, by oddać 
hołd nowo narodzonemu Jezusowi 
i złożyć dary – mirrę, kadzidło i złoto. 
W przedstawieniu Trzej Królowie na-
potykają bandę zbója Madeja. Pod ich 
wpływem zbój nawraca się i postana-
wia zejść z przestępczej ścieżki. Przed-
stawienie było bardzo ciekawe i zosta-
ło nagrodzone gromkim brawami.

Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, w tradycji zwaną Trzech Kró-
li obchodzona była już w III wieku. 

Inspiracją stała się biblijna opowieść 
o mędrcach ze Wschodu, którzy 
w Ewangelii św. Mateusza złożyli 
pokłon Jezusowi. W Polsce święto 
Trzech Króli ma długą tradycję. Od 
przełomu XV i XVI wieku w kościo-
łach poświęca się podczas niego ka-
dzidło i kredę. Orszaki Trzech Króli 
organizowane są na ulicach polskich 
miast od ośmiu lat. Jest to nowa tra-
dycja, która cieszy się coraz większą 
popularnością. Od 2011 roku świę-
to Trzech Króli jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy.

Marianna Góralska

Panu Mariuszowi Godlewskiemu, Burmistrzowi Miasta Raciąża, ks. 
Wiesławowi Kosińskiemu, proboszczowi naszej parafii, ks. Robertowi Ma-
zurowskiemu, ks. kan. Stanisławowi Czyżowi, panu dyrektorowi Arturowi 
Adamskiemu i pracownikom MCKSiR w Raciążu, pani Wiesławie Czer-
wińskiej, panu Igorowi Mazurowskiemu, panu Robertowi Szymborskiemu 
i chórom: parafialnemu i miejskiemu, paniom Elżbiecie, Annie i Agniesz-
ce – katechetkom, panu Wojciechowi Biesiekierskiemu, panu Januszowi – 
kościelnemu, dzieciom z Koła Misyjnego, dzieciom, które z pomocą rodzi-
ców przebrały się za aniołki i królów, dzieciom, młodzieży, ministrantom 
– naszym aktorom i ich Rodzicom, dziękuję za pomoc w przygotowaniu 
przedstawienia „O zbóju Madeju i jego bandzie, co Trzech Króli spotkali” 
oraz zorganizowanie i uświetnienie II Orszaku Trzech Króli w Raciążu.

Ks. Sebastian Krupniewski
Parafia Raciąż

Orszak Trzech Króli 
w Raciążu

Nowy prezes PGKiM
W czerwcu stanowisko preze-

sa objął Andrzej Rybus-Tołłoczko, 
który zaczął wprowadzać nowe roz-
wiązania zarządcze na wszystkich 
szczeblach działalności przedsię-
biorstwa. Kasę i biura przeniesio-
no do budynku Urzędu Miejskiego 
tak, by mieszkańcy mogli wszystkie 
sprawy załatwić w jednym miejscu.

Dział wodociągów 
i kanalizacji

Przeprowadzono remont 
pompowni na ulicy Mławskiej. 
Wprowadzono cykliczne czysz-
czenie kanalizacji za pomocą 
specjalistycznego samochodu 
WUKO. Trwają przygotowania do 
remontu oczyszczalni oraz stacji 
uzdatniania wody z dotacji otrzy-

manej z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Dział techniczny
Wykonano prace pielęgnacyj-

ne zieleni miejskiej. Sumiennie 
wyczyszczono koryta rzek Ra-
ciążnicy i Karsówki. Położono 
nową nawierzchnię na parkingu 

przy bloku na ulicy Kilińskiego 
58 i ulicy Barańskiego. Usunię-
to również skutki wichury, która 
nawiedziła nasze miasto w czerw-
cu. Przeprowadzono remonty 
niektórych pomieszczeń w szkole 
oraz w Urzędzie Miejskim, a tak-
że w kilku budynkach komunal-
nych oraz należących do wspól-
not mieszkaniowych. 

Rok nowości w PGKiM!
2016 to rok wielu zmian 
i innowacyjnego podej-

ścia do działalności spółki. 
Pojawił się nowy prezes 

oraz wprowadzono kilka 
nowych rozwiązań w jej 
funkcjonowaniu. Także 

spółka może uznać minio-
ny rok za udany.



20 ,,Puls Raciąża” nr 1 (60) 2017Baboszewo – rozmaitości



21,,Puls Raciąża” nr 1 (60) 2017 Raciąż – Kronika historyczna

reklama

Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński.

(dokończenie)
Z prawéj strony szossa idzie przy samych 

gózach skalistych, prostopadłych, złożonych 
ze skały, piasku i płyt kamiennych; płyty ka-
mienne ułożone są jedna na drugiéj pod ką-
tem 45o do poziomu, zwrócone na południe 
tworzą rozmaite rysunki; skały zaś stanowią 
taką rozmaitość kształtów, że oko zwyczajne-
go śmiertelnika nie jest w stanie wszystkiego 
wzrokiem objąć; z lewéj strony doliny Tere-
ku droga pnie się nad przepaścią, która ciągle 
staje się głębszą. Podróżnik podnosi się coraz 
wyżéj. Pierwszą stacyę przejeżdża się w 4 ko-
nie, na drugiéj zakładają już 6. Dolina rzeki 
staje się coraz węższą, góry wyższe, przepaść 
nad którą idzie droga głębszą, widoki coraz 
okazalsze, coraz straszniejsze. Droga wykuta 
w skale; góry całą massą wiszą nad nią i zdaje 
się, że co chwila wszystko to się oberwie i ru-
nie. Góry pokryte są jeszcze dębowemi krza-
kami i gdzieniegdzie trawą. Jadąc daléj dolina 
staje się coraz ciaśniejszą i wjeżdża się do tak 
nazwanego Daryolskiego wąwozu; droga wy-
kuta w skale jest bardzo wązka, z lewéj strony 
niezgłębiona przepaść a w niéj płynie Terek, 
który jest węższy i nie tak już bystry. Widoki 
są tak piękne i tak straszne, że ten który raz 
widział wąwóz Darylski, nigdy wrażenia nie 
zapomni. Droga ciągle idzie w zygzag, a pa-
norama przed okiem widza ciągle się zmie-
nia, coraz nowa, coraz piękniéjsza. 

Część ta drogi należy do niebezpiecznych, 
tu bowiem spadają masy śniegu tak nazwa-
ne zawały. Nie dojeżdżając do stacyi Kazbek, 
widzimy górę tegoż nazwiska 16,500 stóp nad 
poziom morza wynesioną, majestatycznie 
wyglądającą, z pomiędzy innych gór. Według 
podania miejscowéj ludności, na wierzchołek 
zawsze pokryty śniegiem i lodem, nikt wejść 
nie może; jest tam ogromny kamień, gdzie 
wybudowany stoi namiot ojca Abrahama 
z najpiękniejszego jedwabiu, w namiocie leży 
dziecię i rozdaje skarby przybywającym. 
Nikt jednak dojść nie może, bo burza zrzu-
ca go na dół. Nie bacząc jednak na legendę 
w 1868 roku dwóch francuzów i anglików, 
przezwyciężając wiele przeszkód, dościgne-
li wierzchołka. Jadąc daléj widzimy ostatni 
raz wierzchołek Kuzbeku. Droga i dolina rze-
ki staje się szerszą, widoki piękne lecz nie tak 
straszne i dojeżdża się do stacyi Kobi, ztąd do 
Gudaura jedzie się w 8 koni . Szosa wspina się 
coraz wyżéj w góry, po prawéj stronie Terek 
staje się tylko strumykiem, przepaść ogrom-
na; po lewéj góry prawie prostopadłe, naresz-
cie dojeżdża się do góry z której bierze począ-

tek Terek, do Krzyżowéj gdzie stoi krzyż i do 
góry Czortowej. Ta ostatnia według podania 
stanowiła dawniéj granicę państwa Gruziń-
skiego i prawdopodobnie od wyrazu „czer-
ta-linia” została nazwaną Czerówą, a z niéj 
zrobili górę Czortową (diablą). Około téj góry 
droga idzie na wysokość 8,719 stóp nad po-
wierzchnią morza 3/4 wiorsty, i ztąd to za-
czyna się spadek. Droga wchodzi w dolię 
rzeki Araywy idzie nad zwyczaj zygzakowato, 
zaprzęgają tylko 2 konie, kareta biegnie jak 
wściekła, zdaje się że wszystko to wpadnie 
w przepaść i przyznam się, że nie bez pewne-
go strachu dojeżdża się do stacyi Mlety. Ztąd 
jedzie się niżej zawsze w dolinie rzeki Aray-
wy; dolina się rozszerza, domów coraz więcéj, 
góry nie tak wysokie, widoki bardzo piękne, 
ale nie tak straszne, temperatura wyższa, kli-
mat bardzo łagodny, roślinność piękna, góry 
pokryte fiołkami, tulipanami, hyacentami. 
Widoki coraz to nowe, coraz to piękniejsze, 
nareszcie pojawiają się winnice, wsie coraz 
częstsze, coraz ludnéj i przejechawszy kilka 
stacyj, przebywamy do stacyi Mehet, daw-
néj stolicy Gruzyi – w któréj to miejscowości 
znajduje się i stacya kolei żelaznéj Poti-Tyfi-
skiéj. Oto jest mniéj więcéj krótki opis saméj 
drogi – opiszemy jeszcze inne szczegóły, żeby 
ożywić martwe widoki.

Stacyj pocztowych od Władikaukazu 
do Tyfisu na przestrzeni 201 wiorst jest 12, 
wszystkie są zbudowane w kształcie hote-
li, z numerami, bufetami; na każdéj prawie 
można dostać jeść coś ciepłego, ale drożyzna 
straszna: jajko np. kop., pościeli nie ma, w Sali 
pasażerskiéj stoją 3 tapczany pdróżny rad nie 
rad musi spać na jednym z nich. – Na stacy-
ach jest 180 koni rządowych, wielu pocztyli-
nów, którzy się rekrutują z tatarów, przy sta-
cyi jest kilka duchanów (szynków), oraz przy 
niektórych cerkiew i inne zabudowania.

U podnóża gór i w dolinach rzek spotyka-
my zuły Osietynców. Domki ich z kamienia, 
bez dachów i kominów, zbudowane są o pię-
trze: na dole stoi bydło, na górze mieszkają 
ludzie (sakle). Osietyńcy osiedli w górach, 
dzielą się na 4 kasty; religia ich jest zlepkiem 
prawosławnéj, mahometańskiéj i pogańskiéj; 
są bardzo gościnni lecz zarazem trudnią się 
rozbojem. Uprawiają gdzie można żyzne do-
liny, sieją tylko jęczmień i owies, chowają li-
chego gatunku bydło, owce i kozy; wyrabiają 
sławny w tych stronach osietyński ser bardzo 
smaczny. Niektórzy z nich z nich zajmują się 
polowaniem na tury i dziki, co do bażantów 
i kuropatw, to te stanowią tu zwierzynę nie 

ponętną dla myśliwego. Wioseczki Osietyń-
ców są po większéj części zbudowane w daw-
nych tureckich fortecach. I dlatego wyglądają 
jakby forteczki małe.

Począwszy od wąwozu Daryolskiego 
z obydwu stron drogi spotykamy wiele bardzo 
fortyfikacyj, dziś już zniszczonych; fortyfika-
cye te zbudowane są podobno przez tatarów 
i sięgają dalekiéj starożytności. Nie dojeżdża-
jąc do stacyi Kazbek widzimy na odosobnio-
néj skalistéj górze, bardzo wysokiéj, pobu-
dowaną fortecę, która się nazywa królowa 
Tamoru (Caryca Tamoru); stoi na tak stro-
méj górze, że dziwić się wypada w jaki spo-
sób ludzie mogli tam wprowadzić materiały 
budowlane. Wnosząc z wielkiéj ilości fortyfi-
kacyj, musimy przyjść do przekonania, że tu-
taj były częste starcia i dla tego długo bardzo 
mieszkańcy tutejsi byli niepodległymi.

Na stacyi Kazbek widziałem ogromny 
zbiór kryształów górnych; niektóre bardzo 
piękne i duże, niektóre przydymione, przytem 
bardzo tanie za rubla kupiłem bryłę na któréj 
jest 38 rozmaitéj wielkości kryształów (cristal 
de roche).

Na wysokich górach pobudowane są 
klacztory, których jest bardzo dużo; klaszto-
ry te otoczone są fortyfikacyami broniącemi 
od napadów, na stacyach oraz w niektórych 
aułach jest prawie wszędzie cerkiew jest bar-
dzo ładne; tam znajduje się i szpital Krzyża 
Czerwonego.

Jeszcze jest jeden rodzaj budynków w sty-
lu europejskim, a są to domy dla dróżników 
i robotników; domów tych jest bardzo dużo, 
bo i robotników stałych jest przeszło 8,000; 
a oprócz tego w razie potrzeby przysyłają na 
robotę wojsko.

Niebezpieczeństwo podróży przez góry 
Kaukazkie jest podwójne: napady mieszkań-
ców, które teraz są rzadkie, oraz spadanie 
z gór lawin śnieżnych, tak nazwanych „zawa-
łów”. Ten co nie wiedział czegoś podobnego, 
nigdy nie może mieć pojęcia o ilości spadłe-
go śniegu, lodu i kamieni. Zawał taki spada-
jąc, niszczy wszystko co spotka, rozbija mosty, 
tamuje rzeki, przerywa na kilka dni komu-
nikacyę. Najczęściéj spadają na początkach 
kwietnia, oraz w lipcu i sierpniu pomiędzy 
stacyami Larys, Kazbek, oraz Kobi i Gudaur. 
Przed moim przejazdem spadł taki zawał 
i zabił 18 ludzi, kilkadziesiąt koni, oraz prze-
rwał na dni kilkanaście komunikacyę. Robot-
nicy pracują dzień i noc i przekopują drogę: 
jechałem nią a po obydwu stronach nadzwy-
czaj wysokie miałem ściany śniegu spadłego. 

W miejscowościach gdzie częściéj spadają, 
pobudowane są tunele; podróżni mogą prze-
jeżdżać przez takowe dopóki nie oczyszczą 
drogi. Najczęściéj spadają o 5 rano i o 4 wie-
czorem; przy spadaniu tworzy się taki grzmot, 
że podobno słychać go bardzo daleko, a wte-
dy podróżny już uciec nie zdoła – niknie pod 
massą śniegu. W dwa dni po moim przejeź-
dzie, w skutek wielkiego deszczu spadły ta-
kie massy śniegu, że do dziś dnia komunika-
cyi jeszcze nie ma i tylko lekką pocztę pieszo 
przenoszą. Często bardzo oprócz zawałów są 
nadzwyczajne zamiecie śnieżne , które są tak-
że nadzwyczaj niebezpieczne dla podróżnych. 
W takich razach podróżny musi na stacyi 
czekać ąż zamieć przejdzie, co trwa czasami 
dni kilka. Na drodze Gruzińskiéj ruch bywa 
ogromny; jest to jedyna komunikacya lądowa 
Europy z Kaukazem, przeto i w jedną i w dru-
gą stronę spotyka się mnóztwo przejeżdżają-
cych. – Trójki z dzwonkami idą prawie jed-
na za drugą, towary z Europy wiozą na tak 
nazwanych arbach (wóz na 2 kołach prosty, 
niekuty, ma rodzaj kosza na wierzchu); do 
arby zaprzęgają konie, osły, muły, bawoły, 
na przodzie idzie jeden powożący a za nim 
niekiedy setki arb obciążonych. Drugim ro-
dzajem transportu są wielbłądy objuczone; 
niosą one po kilkanaście pudów i idą całemi 
karawanami. Każdy wielbłąd z dzwonkami, 
a prowadzą je persowie ubrani w swój strój 
narodowy.

Dodajcie więc Szanowni czytelnicy do 
martwych choć pięknych widoków opisanych 
wyżej: częste sakle, kościoły stacyę duchawy, 
karawany arb i wielbłądów, a będziecie mie-
li miniature, opis sławnéj drogi Gruzińskiéj, 
którą rząd przeprowadził w celach wojennych 
i łoży do dziś dwie ogromne summy w celu 
utrzymania téj komunikacyi.

A teraz moi kochani czytelnicy Bądźcie 
wyrozumiali czytając moją korrespondencyę, 
nie mam czasu na opis dokładniejszy, a zresz-
tą jest to tylko opis tego co sam widziałem i co 
słyszałem od usłłużnych towarzyszów podró-
ży. Jeżeli będziecie wyrozumiali, będę wam 
przesyłał więcéj opisów ze swéj podróży, bo 
jadę jeszcze daleko od Tyflisu, do tak nazwa-
nego Eczmiadzyn w Erywańskiéj gubernii. 
Na przyszły raz przyślę opis Tyflisu, a z góry 
uprzedzam, że jest o czem pisać, bo dużo tu, 
bardzo rzeczy ciekawych. Napisałem dosyć, 
resztę odkładam do następnego listu; do wi-
dzenia Szanowni Płocczanie, daj Boże jak-
najprędzéj i zdrowo do Was powrócić.

Dr. R. Wnorowski.

Listy z podróży doktora Romana Wnorowskiego
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dobrych warunków. Pojawi-
ły się głosy, że jednym z pro-
blemów jest polityka zarządu 
– coraz większa profesjona-
lizacja zespołu, a co za tym 
idzie rezygnacja z „miejsco-
wych chłopaków”. Działania 
te spowodowały że drużyna 

nie jest zabezpieczona na ta-
kie sytuacje jak obecna. Nie-
którzy członkowie mówili, że 
można było utrzymać dodat-
kową drużynę raciąskich pił-
karzy, pozwolić im trenować 
i grać nawet w B klasie. Jed-
nak przez parcie na III ligę, 
Raciążków zastąpili zawod-
nicy z zewnątrz. Na walnym 
zebraniu jeden z obecnych 

na nim członków stwierdził, 
że to nie jest dobry moment 
na rezygnację zarządu. Poja-
wiły się opinie, że panowie 
mają szansę rozpocząć sezon 
z zabezpieczeniem kwoty co 
najmniej 200 tys. złotych. Po-
winni zatem dalej działać. 

W całej tej sytuacji pa-
dały liczne pytania: Dla-
czego zarząd nie znalazł 
dodatkowych sponsorów? 
Dlaczego czekał z dymisją 
do ostatniej chwili. Dlacze-
go nie powiedziano o niej 
członkom stowarzyszenia 
wcześniej? W jakiej sytu-
acji zarząd stawia wszyst-
kich członków stowarzy-

szenia i potencjalny nowy 
zarząd rezygnując dwa dni 
przed planowanym rozpo-
częciem treningów? Zarząd 
pozostawia klub w trudnej 
sytuacji. Wiadomo, że ani 
piłkarze, ani trenerzy nie 
będąc pewnymi co stanie 
się z drużyną nie podejmą 
współpracy. W ostatnich 
dniach miały się rozpocząć 
treningi do rundy wiosen-
nej, jednak tak się nie stało. 
Gdyby zarząd poinformo-
wał o swojej decyzji nieco 
wcześniej dałoby to szansę 
na podjęcie działania dla 
ewentualnego nowego za-
rządu i przygotowanie się 
do treningów. 

W trakcie zebrania za-
rząd zmieniał decyzję, co 
do swego dalszego działa-
nia. Prowadzone były narady 
i dyskusje. W końcu członko-
wie zarządu nie podjęli osta-
tecznej decyzji i zawiesili ją 
do kolejnego zebrania, które 
odbędzie się 4 lutego. 

Awans do III ligi moż-
liwy był dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu burmistrza, 
rady miejskiej i zarządu. 
Miejmy nadzieję, że tak-
że teraz uda się porozumieć 
i doprowadzić do sytuacji, 
w której młodzież z Racią-
ża i okolic wraz z drużyną 
seniorów dalej będzie grać 
i odnosić sukcesy pod sztan-
darem Błękitnych.

Raciąż – aktualności

reklama

Utrzymuje się na-
pięcie wokół „Błękit-
nych”. Na ostatnim 
walnym zebraniu 
członków klubu za-
rząd nieoczekiwanie 
najpierw podał się do 
dymisji, a potem swą 
decyzję… zawiesił.

7 stycznia 2017 roku 
zarząd klubu LKS Błękit-
ni Raciąż w trakcie walne-
go zebrania członków klubu 
nieoczekiwanie podał się do 
dymisji, a następnie dymi-
sję zawiesił do dnia 4 lutego 
2017 roku. Dymisja była za-
skoczeniem dla większości 
obecnych na sali, bo w ostat-
nich latach klub odnosił zna-
czące sukcesy, a ostatnia run-
da także może być uznana za 
udaną. Zarząd klubu moty-
wował swą dymisję zmniej-
szeniem dotacji na klub oraz 
planowanym powołaniem 
innych niż piłkarska sekcji 
sportowych.

Walne Zebranie człon-
ków Klubu „Błękitni” Raciąż 
miało mieć charakter spra-
wozdawczy. Klub przedstawił 
informację o tym, z jakich 
środków finansowana jest 
działalność klubu. Zgodnie 
z oświadczeniem zarządu 
w roku 2016 klub otrzymy-
wał pieniądze na działalność 
z dwóch źródeł: dotacja od 
miasta Raciąż (300  tys. zł) 
oraz dotacja z Fundacji LOT-
TO Milion Marzeń (15  tys. 
zł). Prezes klubu w swym 

wystąpieniu podziękował 
wszystkim za dotychcza-
sową owocną współpracę. 
W związku z tym nie małe 
było zaskoczenie zgroma-
dzonych po przedstawieniu 
decyzji zarządu o rezygnacji. 

Burmistrz uspokaja
Parę minut wcześniej 

burmistrz Mariusz Godlew-
ski zapewnił bowiem kibi-
ców i działaczy o poparciu 
władz miasta dla działalności 
klubu, stabilnym finansowa-
niu sportu przez miasto oraz 
o utrzymaniu systemu kon-
kursowo-dotacyjnego tak 
jak w poprzednim roku. Po-
gratulował i podziękował za-
rządowi za osiągnięte do tej 
pory sukcesy, mając nadzieję 
na kolejną dobrą dla Błękit-
nych rundę. Burmistrz prze-
kazał także, że grając w III li-
dze klub otrzymywał dotację 
w kwocie 300  tys. zł. Obec-
nie klub gra znów w IV lidze, 
gdzie wcześniejszy budżet 
klubu wynosił około 150 tys. 
zł. Pomimo tego, że zespół 
znów jest w IV lidze, to mia-
sto proponuje prawie 50  tys. 
złotych więcej niż poprzed-
nio w IV lidze, czyli kwotę 
200  tys. zł. Wspomniał, że 
takich dużych pieniędzy nie 
otrzymuje żadne inne stowa-
rzyszenie w Raciążu. Wyraził 
także zdziwienie z decyzji za-
rządu „…bo najpierw trzeba 
rozmawiać i dojść do poro-
zumienia, a takich działań ze 
strony zarządu skierowanych 
do władz miasta nie było” – 
powiedział. Przyszłość klu-

bu, w tym szczególnie dzieci 
i młodzieży trenującej w klu-
bie jest dla burmistrza i władz 
miasta bardzo ważna. Jed-
nak przyszłość klubu zależy 
przede wszystkim od człon-
ków klubu oraz zarządu, 
który odpowiada za obecną 

i przyszłą sytuację stowarzy-
szenia. Miasto na pewno nie 
będzie tworzyć żadnych sek-
cji sportowych, bo nie jest to 
w gestii urzędu miasta.

Trudne pytania 
Dymisja zarządu wywo-

łała dyskusję wśród obecnych 
na sali zarówno na forum jak 
i w kuluarach. Członkowie 
rozmawiali o kosztach dzia-
łalności klubu, o finansowa-
niu drużyny seniorów, o tym, 
że może warto się zastanowić 
czy nie przywykli oni do zbyt 

Zawirowania 
w LKS „Błękitni” Raciąż

Spotkanie z rodzicami

Podziękowania
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu składa serdeczne podzię-
kowania przedsiębiorstwu PGKiM i Bankowi Spółdzielczemu  
w Raciążu za wspieranie naszej jednostki w 2016 roku.

17 stycznia br. z inicja-
tywy burmistrza Mariusza 
Godlewskiego oraz Prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej Andrzeja Staniszew-
skiego odbyło się spotkanie 
z trenerami, rodzicami oraz 
piłkarzami grup młodzieżo-
wych Błękitnych, w związ-
ku z niepewnością rodziców, 
co do dalszej przyszłości ich 
pociech w klubie. Spotkanie 

było poświęcone sytuacji, 
jaka powstała po złożeniu 
dymisji przez zarząd. Bur-
mistrz zapewnił, że w bu-
dżecie miasta są zabezpie-
czone środki finansowe na 
sport oraz że miasto zapew-
ni warunki do trenowania 
oraz zabezpieczy trenerów. 
Stwierdził, że dla władz mia-
sta ważne jest także funkcjo-
nowanie drużyn dziecięcych 

i młodzieżowych, w któ-
rych grają dzieci i młodzież 
z Raciąża i okolic. Warto 
ich wspierać, zwłaszcza, że 
osiągają znaczące sukcesy. 
Ponadto współpraca z tak 
zaangażowanymi w działal-
ność sportową swych po-
ciech rodzicami może dać 
dobre efekty.

Redakcja
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Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie w związku z ustawą 
o sporcie, zadaniem własnym 
gminy jest szerzenie oraz roz-
wój kultury fizycznej i sportu 
dla dzieci i młodzieży. Dlate-
go najważniejszym w dzia-
łalności klubu finansowanego 
z funduszy naszego samorzą-
du jest rozwój fizyczny oraz 
szkolenie dzieci i młodzie-
ży z Raciąża i okolic. Ważne 
jest rozwijanie pasji i hobby 
młodych ludzi. Patriotyzmu, 
honorowego postępowania, 
sportowej rywalizacji, współ-
pracy w drużynie – tego 
przede wszystkim uczy się 
młodzież w klubie. 

„Błękitni” Raciąż to klub 
o blisko 95-cio letniej trady-
cji. To rzesza ludzi, to wiele 
pokoleń tworzących historię, 
tradycję i tożsamość klubu. 
Ostatnie lata to niewątpli-
wie jeden z lepszych okresów 
w tej historii. „Błękitni” grali 
na czwartym poziomie roz-
grywkowym (III liga), rywa-
lizowali z drużynami, które 
były niegdyś mistrzami Pol-
ski (Polonia Warszawa, ŁKS 
Łódź). W doskonały sposób 
rozsławiali nasze miasto, byli 
naszym ambasadorem. Jed-
nak ten medal ma dwie stro-
ny. Oczywistym jest, że tak 
wysoki poziom wymaga bar-
dzo wysokich nakładów fi-
nansowych. Poza tym, poten-
cjał sportowy Raciąża nie był 
wystarczający i kadrę zespołu 
w ogromnej większości two-
rzyli zawodnicy spoza Racią-
ża. Czy było warto, czy kosz-
ty nie były zbyt duże – zdania 
mogą być podzielone. Ja oso-
biście uważam, że było warto, 
że tych wspomnień, tej dumy 
nie zabierze nam już nikt.

Cofnijmy się jednak o kil-
ka lat wstecz, kiedy drużyna 
seniorów grała w lidze okrę-
gowej, a trzon drużyny sta-
nowili miejscowi gracze. Czy 
emocje podczas meczów były 
mniejsze? Czy radość ze zwy-
cięstwa nie smakowała rów-
nie dobrze jak teraz? Warto 
się zastanowić, jaką tak na-
prawdę rolę ma odgrywać 
klub w Raciążu? Bo wiernym 
kibicem i pasjonatem można 
być zawsze – bez względu na 
miejsce w tabeli czy ligę w ja-
kiej drużyna w danym mo-
mencie się znajduje.

Może warto skupić się na 
rozwoju idei sportu, poprzez 
szkolenie dzieci i młodzieży 

oraz grę drużyny seniorów 
na osiągalnym dla Raciąża 
poziomie? Może za kilka lat 
wychowankowie Błękitnych 
znów jak przed laty zagra-
ją w Legii czy innych dru-
żynach ekstraklasy, a może 
nawet w kadrze narodowej? 
Że jest to możliwe, pokazują 
przykłady Marka Jóźwiaka, 
Tomasza Arceusza, Bogdana 
Jóźwiaka, Daniela Kokosiń-
skiego i Krzysztofa Kopciń-
skiego – wychowanków „Błę-
kitnych” mających na koncie 
grę w ekstraklasie. To będzie 
ogromna satysfakcja, kiedy 
będzie można obserwować 
rozwój młodego człowieka, 
a potem cieszyć się jego grą 
w wyższych ligach.

Zarówno wśród członków 
stowarzyszenia kibiców, jak 
i klubu panuje ogromna pre-
sja by pozyskać jak największe 
środki z budżetu miasta. I ja 
to osobiście rozumiem, jako 
osoba od kilkunastu lat zwią-
zana z drużyną Błękitni Ra-
ciąż. Jednocześnie mam świa-
domość jako przewodniczący 
Rady Miejskiej, że w mieście 
są ogromne zapóźnienia in-
westycyjne. Konieczne są re-
monty i budowa chodników, 
ulic, kanalizacji, wodociągów, 
oświetlenia. Konieczne jest 
utrzymanie szkoły, przedszko-
la i wielu innych potrzebnych 
dla mieszkańców rzeczy. Ro-
dzą się pytania – czy przeka-
zać dodatkowe 100  000 zło-
tych więcej na klub czy też 

starać się pomnożyć tę kwo-
tę, pozyskując projekt z ze-
wnętrznym dofinansowaniem 

do tej i zrobić coś w mieście 
nawet za 500  000 złotych, 
bo do takiej kwoty urośnie ta 
sama kwota po dołożeniu do-
finansowania.

 W mieście jest wiele po-
trzeb inwestycyjnych. To wła-
śnie one mają priorytetowe 
znaczenie dla mieszkańców. 
Do wykonania są nawierzch-
nie ulic: Polnej, Reymonta, 
Rzeźnianej, Lipowej, Jesiono-
wej, Barańskiego czy Mieszka. 
Potrzebne jest także oświe-
tlenie w wielu miejscach na-
szego miasta. Przydałaby się 
modernizacja sieci ciepłow-
niczej na osiedlu Jana Pawła 
II. Może warto wykonać bo-
isko i plac zabaw na osiedlu 
czy zrobić ścieżki rowerowe? 
Niezbędna jest także inwesty-
cja w mieszkania komunalne 
i ich remonty. Przedstawicie-
le władzy miejskiej borykają 
się na co dzień z takimi dyle-
matami. Na wszystko pienię-
dzy nie starczy. Wszystko jest 
ważne, trzeba wybierać i po-
dejmować rozsądne decyzje. 
Mieszkańcy powinni zrozu-
mieć jak trudne dla nas, jako 
samorządu gminnego jest 
wybieranie tych najważniej-
szych inwestycji, które będą 
w danym roku realizowane

Dla mnie osobiście, jako 
osoby blisko związanej z klu-
bem od kilkunastu lat, jest 
to bardzo trudna decyzja. 
Jednak troska o dobro mia-
sta i mieszkańców wyznacza 

priorytety. Przyjęta takty-
ka zrównoważonego rozwo-
ju – pozyskiwania pieniędzy 

na inwestycje i finansowania 
bieżącej działalności, przy-
nosi zakładane efekty – tylko 
w ostatnich dwóch latach uda-
ło nam się pozyskać ponad 10 
mln dodatkowych środków do 
budżetu na realizację inwe-
stycji, co jest pięciokrotnością 
rocznej kwoty przeznaczonej 
na inwestycje. Udało się nam 
narobić, w krótkim okresie po-
nad 5 lat zapóźnień. 

Jako osoba zaangażowa-
na w działalność klubu mogę 
powiedzieć, że czuję się dum-
ny z jego dotychczasowych 
poczynań. Osobiście chciał-
bym podziękować osobom, 
które przyczyniły się do histo-
rycznego awansu „Błękitnych” 
do III ligi. Wykonali kawał 
dobrej roboty. Jednak jedyną 
drogą do utrzymania drużyny 
na poziomie III/IV ligi to po-

zyskanie przez klub alterna-
tywnych źródeł finansowania, 
projektów na działalność bie-
żącą oraz sponsorów. My, jako 
przedstawiciele władz mia-
sta możemy jedynie obiecać, 
że będziemy wspierać dzia-
łalność sportową w tak moc-
ny sposób, jaki będzie realny 
i możliwy do udźwignięcia 
przez miasto, ale jednocześnie 
umożliwiający zaspokojenie 
innych potrzeb związanych 
z działalnością samorządu. 
Sprawą oczywistą jest także 
nasza współpraca z każdym 
zarządem klubu, czy to do-
tychczas istniejącym czy to 
nowopowstałym. Jestem prze-
konany, że uda nam się dojść 
do porozumienia i realiza-
cja celu jakim jest istnienie 
i sprawne działanie klubu bę-
dzie możliwa do osiągnięcia.

Andrzej Staniszewski
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