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Tegoroczne ferie zimowe w naszym mieście z pewnością nie oznaczały nudy. Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu przygotowało specjalną dwutygodniową ofertę dla dzieci, które w cieka-
wy, aktywny i pełen wrażeń sposób chciały spędzić czas wolny od obowiązków szkolnych.  

Więcej na str. 9.

Kreatywne zabawy

Droga do sukcesu

Baboszewo może poszczycić się grupą dziewcząt, które w zeszłym roku zdobyły tytuł 
Wicemistrzyń Polski w piłce nożnej. 

Więcej na str. 13.

Analizując 2015 rok pod względem inwe-
stycyjnym w Gminie Baboszewo, nasu-
wa się wniosek, że minął on głównie pod 
znakiem wykonania wielu dokumentacji 
projektowych, a także przebudowy i re-
montów dróg. 

Str. 3.

w Raciążu odbyło się pierwsze posiedze-
nie Miejskiej Rady Seniorów. Uczestniczy-
li w nim Burmistrz miasta Raciąż Mariusz 
Godlewski, Przemysław Wiśniewski  
z Fundacji ZACZYN i Sławomir Wiśniewski 
z Fundacji Dialogu Społecznego.

Str. 4.

W dniu 15.01.2016 r. wszystkie klasy III Pu-
blicznego Gimnazjum w Raciążu uczestni-
czyły w szkoleniu z profilaktyki uzależnień  
i zasad pierwszej pomocy.

Str. 8.

Miliony ludzi na całym świecie mają swo-
je własne, najlepsze i wyjątkowe hobby. 
Dla mnie takim wyjątkowym hobby jest 
czytanie. Jestem wielką miłośniczką ksią-
żek. Odkąd pamiętam czytałam wszystko, 
co wpadło mi w ręce. Upodobałam sobie 
zwłaszcza kryminały, fantastykę i literatu-
rę piękną...

Czytaj na str. 14.

Rok bogaty
w inwestycje

Siódma Rada 
Seniorów na Mazowszu

Cenna lekcja życia

Czytanie to pasja
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Informacje urzędowe
Drodzy Mieszkańcy Gminy Baboszewo

Mam zaszczyt poinformować Państwa, że Urząd Gmi-
ny Baboszewo przystąpił do nowego projektu, polegającego na 
współpracy naszej Gminy z Gminą Miastem Raciąż, mające-
go na celu wydawanie bezpłatnego miesięcznika „Puls Raciąża, 
Baboszewa i okolic”. Współpraca Miasta Raciąż i Gminy Ba-
boszewo pozwala zoptymalizować koszty związane z wydawa-
niem publikacji. 

Będziemy się starali, żeby miesięcznik ten był dla Państwa źró-
dłem informacji o tym co dzieje się w naszej Gminie. Naszym za-
miarem jest polepszenie przepływu informacji – opisywanie bie-
żących wydarzeń, przedstawianie planu działań, informowanie  
o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, a także wszelkich in-
nych, które mają nastąpić. W miesięczniku będzie można również 
zamieszczać bezpłatne ogłoszenia drobne, a także materiały pro-
mocyjne na zasadach, które wkrótce będą opracowane. Pragniemy 
również serdecznie zaprosić Państwa do współpracy z naszą redak-

cją. Jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby napisać ciekawy artykuł  
o dowolnej tematyce, gorąco do tego zachęcamy. Jednocześnie bar-
dzo dziękuję wszystkim osobom, które już wyraziły chęć współpracy.

Adres redakcji: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 
9a, e-mail: promocja@gminababoszewo.pl

Życzę miłej lektury
Wójt Gminy Baboszewo 

Tomasz Sobecki

Baboszewo 
dołącza do Pulsu

Tomasz Sobecki 
Wójt Gminy 
Baboszewo

Podziękowania
Korzystając z okazji pierwszego wydania miesięcznika, pra-

gnę na łamach prasy serdecznie podziękować wszystkim spon-
sorom, którzy wspierali finansowo imprezy sportowe i rozryw-
kowe odbywające się w naszej gminie na przestrzeni ostatnich 
kilku, a czasami kilkunastu lat. Dzięki Waszemu zaangażowa-
niu i pomocy możliwe było wiele inicjatyw, które zawsze orga-
nizowane są z myślą o mieszkańcach naszej społeczności. W za-
sadzie w każdej z tych inicjatyw macie swój ogromny udział.

Serdeczne podziękowania:
– panom – Kazimierzowi Hondra i Pawłowi Hondra – 

prezesom firmy FABA S.A., 
– panom – Leonowi Kalińskiemu i Krzysztofowi Kaliń-

skiemu – właścicielom firmy CHEMNAFT 
– panu Grzegorzowi Pawlakowi – właścicielowi firmy 

PAWROL 
– panu Adamowi Nowakowskiemu – właścicielowi firmy 

WAPNOPOL

– pani Annie Seweryniak – Dyrektorowi Banku Spół-
dzielczego w Płońsku – Oddział w Baboszewie 

– panu Zygmuntowi Kanigowskiemu – właścicielowi fir-
my KAMET-AKES 

– panu Andrzejowi Liberkowi – właścicielowi firmy 
LIBERPOL

– panu Tomaszowi Józwiakowi – Nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Płońsk

– panom – Arturowi Rydzewskiemu i Danielowi Grysz-
panowiczowi – właścicielom firmy Art-Dan 

– panom – Janowi Rusin i Romanowi Rusin – właścicie-
lom firmy Ferm-Pasz 

– panu Bogdanowi Kołodziejczykowi – Dyrektorowi Po-
radni Rodzinnej ZDROWIE

– panu Hubertowi Grali – właścicielowi piekarni HU-
BERTUS w Baboszewie

Z wyrazami wdzięczności
Wójt Gminy Baboszew Tomasz Sobecki

We wtorek 9 lutego zor-
ganizowano XI Charyta-
tywny Bal Ostatkowy im. 
Jerzego Szymczaka. To już 
tradycja, która trwa nie-
przerwanie od 11 lat i z roku 
na rok cieszy się ogromną 
popularnością. 

Organizatorami balu są 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szpitala w Płońsku i samo-
rządowcy z powiatu płoń-
skiego. Od kilku już lat bal 
nazywany jest imieniem Je-
rzego Szymczaka – byłego 
Wójta Gminy Naruszewo, 
pomysłodawcy balu i pierw-
szego Prezesa Stowarzy-
szenia Przyjaciół Szpitala 
w Płońsku. Tegoroczna edy-
cja zgromadziła niemal 290 
osób, z których większość to 
stali bywalcy. Imprezę otwo-
rzyli: Starosta Płoński An-
drzej Stolpa, dyrektor szpita-
la w Płońsku Jerzy Świerczek, 
Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, a zara-
zem były dyrektor szpitala 

Charytatywnie po raz kolejny
w Płońsku Paweł Obermeyer 
oraz Wójt Gminy Baboszewo 
Tomasz Sobecki. 

Podczas każdej edycji 
zbierane są fundusze na za-
kup aparatury medycznej dla 
szpitala, a także na drugi cha-
rytatywny cel, zazwyczaj dla 
potrzebującego mieszkań-
ca lub mieszkańców z terenu 
Powiatu płońskiego. W tym 
roku patronat nad balem ob-
jęła Gmina Baboszewo i to 
właśnie do Adriana i Sebastia-
na Jędrzejaków zamieszkałych 
w Krościnie (Gmina Babosze-
wo) trafi część dochodu z balu. 
Chłopcy marzą o łazience do-
stosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i wiele 
wskazuje na to, że ich marze-
nie się urzeczywistni. 

Podczas imprezy odbywa 
się licytacja najróżniejszych 
dzieł artystycznych, innych 
ciekawych przedmiotów, a na-
wet (jak pokazuje tegoroczne 
wydanie) zwierząt, ponieważ 
pod aukcyjny młotek trafił 

koń. Licytacje zawsze cieszą 
się ogromnym zainteresowa-
niem o czym świadczyć może 
tegoroczna zebrana podczas 
aukcji kwota – 16 310 zł. Rów-
nież część pieniędzy z zakupu 
biletów przeznaczona jest na 
cele charytatywne. 

Opisując to wydarzenie 
nie sposób nie wspomnieć 
o osobach bez których za-
angażowania i pomocy bal 
prawdopodobnie nie do-
szedłby do skutku. Na uwa-
gę zasługują m.in. państwo 
Adamuszewscy wraz z syna-
mi – właściciele sali „Marco” 
w Płońsku, w której odbywał 
się bal, Państwo Mączew-
scy, którzy dostarczyli jabł-
ka ze swoich sadów, pan Jan 
Kazimierczak, który nieza-
wodnie od kilku lat prze-
kazuje na bal warzywa, pan 
Bogdan Czerniakowski – 
wspaniały kucharz sali „Mar-
co”, państwo Jolanta i Jerzy 
Borowscy z Płońska – wła-
ściciele stadniny „Bogumił”, 

z której pochodził licytowa-
ny koń, bawiący gości zespół 
„Horyzonty”, fenomental-
ny prowadzący Janusz Pro-
kopczyk, a także bez wątpie-
nia takie osoby jak Starosta 
Płoński Andrzej Stolpa, dy-
rektor szpitala w Płońsku Je-
rzy Świerczek, Wójt Gminy 
Płońsk Aleksander Jarosław-
ski, państwo Agnieszka i Pa-
weł Obermeyer, pan Roman 
Szumański, Krzysztof Gra-
czyk oraz pani Elżbieta Dła-
bik. Nie można zapominać 
także o wielu ludziach dobrej 
woli, którzy bezinteresownie 
przekazali wiele fantów na 
licytację – wszystkim należą 
się ogromne podziękowania. 
Wiele uśmiechu na twarzy 
wzbudzają rewelacyjni ostat-
kowi przebierańcy, wśród 
których od lat prym wiodą 
mieszkańcy Gminy Narusze-
wo, zawsze licznie uczestni-
czący w balu. Bal w najlepsze 
trwa zawsze do północy. Ko-
lejny XII Charytatywny Bal 
Ostatkowy odbędzie za rok. 

UG Baboszewo
Tomasz Sobecki

ogłoszenie

Nowy Puls Raciąża, Ba-
boszewa i okolic jest efek-
tem porozumienia zawartego 
w styczniu pomiędzy Mia-
stem Raciąż a Gminą Babo-
szewo w sprawie wspól nego 
wydawania gazety. Jest to 
nowatorska inicjatywa. Po-
zwoli ona zmniejszyć koszty 
wydawania gazety dla każdej 
z gmin o połowę. 

Od obecnego numeru 
w Pulsie znajdą Państwo in-
formacje doty czące Miasta 
Raciąż, Gminy Babo szewo 
oraz okolic Raciąża i Babo-
szewa. Powiększa to zasięg 
teryto rialny miesięcznika 
i liczbę jego czytelników, co 
nie jest bez znaczenia rów-
nież dla roz woju lokalnej 
gospodarki. Dzięki ogłosze- 
 

niom w naszej gazecie oferta 
okolicz nych firm z pewno-
ścią dotrze do większej licz-
by potencjal nych klientów, 
na czym mogą skorzystać za-
równo mieszkańcy Raciąża 
jak i  Gminy Baboszewo. 

Gazeta będzie wyda-
wana co miesiąc. Zachę-
cam  Państwa do wspólnego 
z redakcją two rzenia Pulsu. 
Chciałbym, aby miesięcz-
nik prezen tował poglądy 
i spostrzeże nia mieszkańców 
oraz dostarczał konkretnych 
informacji. Zachęcam do 
czytania i przesyłania opinii 
i uwag, a także tekstów na 
adres mailowy redakcji.

 
Mariusz Godlewski

Burmistrz
Miasta Raciąż
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Analizując 2015 rok 
pod względem inwestycyj-
nym w Gminie Babosze-
wo, nasuwa się wniosek, że 
minął on głównie pod zna-
kiem wykonania wielu do-
kumentacji projektowych, 
a także przebudowy i re-
montów dróg. 

W marcu 2015 r. opubli-
kowano przetarg na wyko-
nanie dokumentacji projek-
towych dla potrzeb realizacji 
zadań inwestycyjnych Gmi-
ny Baboszewo o dość szero-
kim zakresie. W skład zadań 
projektowych wchodziły ta-
kie przedsięwzięcia jak: 

■ przebudowa dróg gmin-
nych (w Śródborzu, Luto-
mierzynie, Bożewie, ciągu 
drogowego Korzybie-Brze-
ście-Kowale, Mystkowo-Cy-
winy, Wojskie-Bożewo, a tak-
że Zbyszyno-Brzeście Nowe),

■ przebudowa ulic w Ba-
boszewie (Polna, Akacjowa, 
Zacisze, Jaśminowa, Topolo-
wa, Kwiatowa i Wrzosowa), 

■ wykonanie projek-
tu wodociągu z przyłącza-
mi, kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami oraz kana-
lizacji deszczowej na osie-
dlu nazwanym dla potrzeb 
inwestycyjnych „Topolo-
wa – Zielona” obejmujące-
go większość wymienionych 
powyżej baboszewskich ulic, 

■ zaprojektowanie bu-
dowy 112 przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

■ wykonanie projektu 
oświetlenia LED osiedla „To-
polowa-Zielona”, 

■ projekty termomoderni-
zacji budynków: Szkoły Pod-
stawowej w Baboszewie, Szko-
ły Podstawowej w Mystkowie, 
Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie, 
budynku socjalnego w Śród-

borzu oraz stacji uzdatniania 
wody w Cieszkowie Kolonii, 

■ projekt budowy miesz-
kań socjalnych w Cywinach 
Dyngunach,

■ projekt budowy świetli-
cy wiejskiej w Niedarzynie, 

■ wykonanie dokumen-
tacji centralnego ogrzewa-
nia dla świetlic w Draminie 
i Woli Folwark.

Z wykonanych i zatwier-
dzonych w starostwie powia-
towym projektów zrealizo-
wano w 2015 r. m.in.:

■ przebudowę drogi 
w Śródborzu, (na którą uzy-
skano dofinansowanie Za-
rządu Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego w ostatecznej 
kwocie 95 000 zł),

■ przebudowę drogi 
w Bożewie,

■ przebudowę ciągu dro-
gowego Korzybie–Brzeście–
Kowale,

■ sprzyjające warunki po-
godowe pozwoliły wykonać 
na jesieni sieć wodociągową 
z przyłączami w Baboszewie, 

■ pod koniec listopada 
oddano do użytkowania in-
stalacje centralnego ogrze-
wania w świetlicach Woli 
Folwark i Draminie,

■ w ramach remontu, 
na który nie jest wymagany 
projekt wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową wraz 
ze żwirowymi poboczami 
na kilometrowym odcinku 
w Rzewinie. 

Wśród zadań prowadzo-
nych przez Powiat Płoński 
w 2015 r. na terenie Gminy 
Baboszewo, przebudowany 
został most w Dziektarzewie 
wraz z dojazdem do Dziek-
tarzewa od trasy ekspreso-
wej nr 7 w Polesiu. Gmina 
Baboszewo partycypowała 
w kosztach tej inwestycji. 

W ramach innych inwe-
stycji infrastrukturalnych 
powstało:

■ Baboszewo – ledowe 
oświetlenie na ul. Warszaw-
skiej (od ronda w kierunku 
Raciąża), 

■ Baboszewo – zabytko-
we oświetlenie na części ul. 
Odrodzenia,

■ Baboszewo – w okoli-
cach cmentarza wybudowa-
no chodnik po obu stronach 
ul. Słonecznej,

■ Baboszewo – Dokoń-
czono budowę dwustronnego 
chodnika na ul. Glinojeckiej,

■ przy Szkole Podstawo-
wej w Mystkowie powstał 
plac zabaw dla dzieci. Na-
leży podkreślić, że inicja-
torem budowy placu byli 
rodzice uczniów, którzy 
sami pozyskali ze środków 
zewnętrznych 10 000 zł na 
ten cel, pozostałą kwotę 

dołożyła Rada Gminy Ba-
boszewo. W okresie waka-
cji utwardzono także teren 
przed szkołą w Mystko-
wie, w postaci nawierzch-
ni z kostki brukowej, dzię-
ki czemu powstał pokaźny 
szkolny parking,

■ w drugiej połowie roku 
wykonano ogrodzenie wo-
kół terenu świetlicy wiejskiej 
w Goszczycach Średnich, 
który wcześniej został upo-
rządkowany przy dużym za-
angażowaniu mieszkańców 
sołectwa. 

Projekty opracowane 
w 2015 r. posłużą do realiza-
cji wielu zadań w roku bie-
żącym. Będziemy Państwa 
informować o ich realizacji 
w kolejnych wydaniach Pulsu 
Raciąża, Baboszewa i okolic.

UG Baboszewo
Tomasz Sobecki

Inwestycyjne podsumowanie roku w Gminie Baboszewo

Rok bogaty w inwestycje

Burmistrz Miasta Raciąż 
złożył wniosek o dofinan-
sowanie projektu pn. „Plat-
forma e-Urząd w Raciążu” 
do Mazowieckiej Jednost-
ki Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie, w ra-
mach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020.

Projekt zakłada wdro-
żenie nowoczesnych tech-
nik teleinformatycznych co 
umożliwi mieszkańcom sze-
roki dostęp do usług świad-
czonych przez Urząd Miejski 
w Raciążu drogą elektro-
niczną i poprawi szybkość 
obsługi klienta.

W ramach projektu zo-
stanie zakupiona nowa in-
frastruktura komputerowa 
wraz z oprogramowaniem 
systemowym, antywiruso-
wym oraz pakietem biuro-
wym, infrastruktura sie-
ciowa, a przede wszystkim 
stworzona zostanie platfor-
ma e-Urząd, która będzie 
zintegrowana z Systemem 
Elektronicznego Obiegu 

Dokumentów co umożliwi 
lepszy przepływ informacji 
z innymi instytucjami ad-
ministracyjnymi poprzez 
świadczenie usług drogą 
elektroniczną. 

Ponadto wdrożenie 
w Urzędzie Miejskim syste-
mu Elektronicznego Obie-
gu Dokumentów pozwo-
li na kontrolę nad obiegiem 
dokumentów, kontrolę nad 
terminami realizacji po-
szczególnych spraw, kontro-
lę obciążania pracowników 
zadaniami, łatwy dostęp do 
dokumentów dzięki elektro-
nicznej archiwizacji, zapew-
nienie pełnej historii kontak-
tów z interesantami, sprawne 
zarządzanie dokumentami 
w wersji elektronicznej.

Wartość projektu to 1 020 
285,00 zł, z czego 80% sta-
nowi dofinansowanie z Unii 
Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Na chwilę obecną 
miasto czeka na decyzję Ma-
zowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych. 

UM Raciąż

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków  
w Raciążu jest jedną  
z najważniejszych i jedno-
cześnie najbardziej kosztow-
ną inwestycji jakie miasto 
musi wykonać.

W dniu 29 styczna 2016 r. burmistrz 
Mariusz Godlewski złożył wniosek o dofi-
nansowanie na rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. Projekt pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” 
oprócz rozbudowy i modernizacji oczysz-
czalni ścieków będzie obejmował również 
rozbudowę istniejącej kanalizacji oraz re-
mont Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie. 

W ramach projektu planowana jest 
gruntowna modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków. Prace obejmowały 
będą budynek techniczny oczyszczalni, 
pompownię ścieków surowych, zbior-
nik retencyjny, reaktor SBR, stację dmu-
chaw, komorę tlenowej stabilizacji osa-
du, stację mechanicznego odwadniania 
osadu oraz budynek socjalny.

Planowana jest również budowa no-
wych odcinków kanalizacji sanitarnej 

o długości ok. 6,4 km oraz remont Stacji 
Uzdatniania Wody w Witkowie. Zakres 
prac obejmował będzie prace remontowe, 
uszczelnianie, wymianę zużytych pomp, 
renowację studni głębinowych nr II i nr 
IV, montaż systemów filtrowania UV.

Szacowany koszt całego projektu 
(kanalizacja sanitarna, sieć wodociągo-
wa, modernizacja oczyszczalni ścieków, 
studium wykonalności, nadzór inży-
nierski, promocja projektu i zarządzanie 
projektem) wyniesie 9 144 093, 87 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej wyniosłoby 7 521 428,69 zł.

Obecnie czekamy na decyzję NFO-
ŚiGW.

UM Raciąż

17 grudnia 2015 r. bur-
mistrz Miasta Raciąż złożył 
wniosek do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych w War-
szawie o dofinansowanie 
projektu konkursowego pn. 
„Kształtowanie umiejęt-
ności i właściwych postaw 
wśród uczniów Miejskiego 
Zespołu Szkół w Raciążu”. 

Przedmiotem projektu 
jest rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów Miej-
skiego Zespołu Szkół w Ra-

ciążu, a uczestniczyć w nim 
będą uczniowie Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum od-
powiednio podzieleni na 
grupy. Realizacja projek-
tu odbywała się będzie po-
przez dodatkowe zajęcia  
dydaktyczno-wyrównawcze, 
zajęcia z uczniem zdolnym 
oraz z uczniem ze specjal-
nymi potrzebami edukacyj-
nymi. Będą to lekcje z języka 
angielskiego, niemieckiego, 
matematyki, przyrody, geo-
grafii, fizyki, chemii, in-
formatyki oraz zajęcia ko-

Informatyzacja 
Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Raciążu informuje, iż od dnia 
8 lutego 2016 r. Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewi-
dencja Ludności mieści się na parterze budynku  
w pokoju numer 5. 

UM Raciąż

Informacja

Projekt konkursowy 
w fazie oceny merytorycznej

rekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne i rewalidacyj-
ne. Oprócz tego powstaną 
dwa kółka teatralne (jedno 
dla uczniów podstawówki 
i jedno dla uczniów gimna-
zjum) i kółko dziennikarskie 
(dla uczniów podstawówki) 
oraz zostanie utworzona kla-
sa o nowatorskich rozwiąza-
niach programowych, orga-
nizacyjnych i metodycznych 
w kl. I-III tzw. Akademia od-
krywców.

Dodatkowo planuje się 
doposażenie pracowni przy-

rodniczej, matematycznej 
i informatycznej oraz skie-
rowanie pięciu nauczycieli 
MZS na szkolenia i kursy do-
skonalące. 

Wartość projektu to 472 
215,11 zł. 

W lutym tego roku wnio-
sek przeszedł weryfikację for-
malną i przekazany został do 
oceny merytorycznej. Decy-
zja MJWPU zapadnie najpóź-
niej w maju, wtedy to będzie 
wiadomo czy projekt zostanie 
zrealizowany, czy nie. 

UM Raciąż

Coraz bliżej nowej oczyszczalni



4 ,,Puls Raciąża” nr 2 (49) 2016

Drogi Mieszkańcu, jeśli 
widzisz potrzebę jakichkol-
wiek zmian mających wpływ 
na wzrost bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na terenie 
miasta Raciąża złóż wniosek! 

Komisja ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Raciążu

Wzór wniosku znajdu-
je się poniżej: dotyczy uwag 
zgłaszanych do Komisji ds. 
Organizacji i Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego działają-
cej na terenie miasta Raciąż.  

UM Raciąż

Prognozy demogra-
ficzne na najbliższe 
kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt lat nie na-
pawają optymizmem. 
Nie od wczoraj wiado-
mo przecież, że krzywa 
statystyczna dzietności 
spada i ta tendencja bę-
dzie prawdopodobnie 
utrzymywać się w naj-
bliższych latach, a na-
wet przybierze na sile.

W najbliższej przyszłości 
będzie to rodzić szereg nieko-
rzystnych skutków, z których 
podstawowym wydaje się być 
zmniejszenie, a w skrajnych 
analizach brak zabezpiecze-
nia wypłat emerytur. Zasadne 
stają się zatem starania o pro-
mocję modelu rodziny innego 
niż 2+1. Już dzisiaj na kilka-
dziesiąt dni przed wprowadze-
niem programu „Rodzina 
500+” budzi on wielkie emocje, 
co świadczy o tym, że dotyka 
ważnego obszaru polityki spo-
łecznej. Nie można zapominać 
także, że wprowadzona ustawą 
z dnia 5 grudnia 2014 r. Kar-

Większa pomoc 
dla dużych rodzinZłóż wniosek

ta Dużej Rodziny również jest 
krokiem w stronę szeroko ro-
zumianej polityki prorodzin-
nej. Wprowadza ona zniżki 
i uprawnienia zarówno w insty-
tucjach publicznych jak i w fir-
mach prywatnych dla rodzin, 
które posiadają co najmniej 
trójkę dzieci. Jak podaje Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej z uprawnień 
wynikających z Karty Dużej 
Rodziny można skorzystać już 
w ponad 10 tysiącach miejsc 
w kraju, a liczba firm i instytu-
cji będących partnerami pro-
gramu przekroczyła tysiąc. 

W najbliższym regionie 
partnerami akcji są Play, T-
-Mobile, Orlen, PKO Bank 
Polski, Bank Zachodni WBK, 
Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Zakład Optycz-
ny Grzegorz Pazyrski, ALAB 
laboratoria Sp. z o.o. Należy 
także wspomnieć, że niektó-
rzy partnerzy oferują raba-
ty „na odległość”, np. firma 
Energa. W ramach przyłącze-
nia się do akcji przez Ener-
ga, rodziny posiadające kar-
tę mogą liczyć na 15% ulgę 
na zakup prądu oraz stawkę 

opłaty handlowej w ramach 
oferty rynkowej „Po prostu 
rodzina”. Oprócz ogólnopol-
skiej Karty Dużej Rodziny 
w Płońsku funkcjonuje lo-
kalna karta o nazwie „Rodzi-
na 5+” wprowadzona uchwa-
łą rady miejskiej. Dzięki niej 
mieszkańcy Płońska mają 
50% ulgi w korzystaniu m.in. 
z kina, basenu, innych obiek-
tów sportowych, a także po-
łowę niższe ceny biletów pod-
czas imprez sportowych czy 
kulturalnych organizowanych 
przez miasto. W Płońsku do 
karty „Rodzina 5+” przyłą-
czyli się także lokalni płońscy 
partnerzy, których liczba cią-
gle wzrasta. 

Niewątpliwie instytucje 
publiczne mają coraz większy 
wachlarz możliwości pomo-
cy rodzinom wielodzietnym. 
Przykładem może być ostat-
nia nowelizacja przepisów 
o odpadach, która umożliwia 
wprowadzenie przez organ 
stanowiący samorządu gmin-
nego częściowego lub całko-
witego zwolnienia z opłat dla 
osób spełniających w myśl 
ustawy z 5 grudnia 2014 r. 

kryteria rodziny wielodziet-
nej. Rada Gminy Babosze-
wo na ostatniej sesji 29 stycz-
nia 2016 r. podjęła uchwałę 
wprowadzającą 40% zniżkę 
w miesięcznych opłatach za 
odpady dla właścicieli nieru-
chomości, którzy posiadają 
Kartę Dużej Rodziny. Dane 
z początku lutego mówią, że 
na terenie Gminy Baboszewo 
z karty korzysta już 80 rodzin, 
a kolejnych 5 złożyło wnioski 
o przyznanie tego dokumen-
tu. Dla mieszkańców gminy, 
którzy posiadają co najmniej 
trójkę dzieci była to bardzo 
wyczekiwana uchwała, po-
nieważ na podstawie wcze-
śniejszych uregulowań każde 
trzecie i kolejne dziecko w ro-
dzinie było zwolnione z nali-
czania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami. 

Jak widać, w temacie po-
mocy dużym rodzinom coś 
drgnęło, ale zdecydowanie 
jest za wcześnie by powie-
dzieć, czy są to wystarczające 
zachęty by odwrócić demo-
graficzne statystyki. 

UG Baboszewo
Tomasz Sobecki

We wtorek o godz. 11:00 
w sali ślubów Urzędu Miej-
skiego w Raciążu odby-
ło się pierwsze posiedzenie 
Miejskiej Rady Seniorów. 
Uczestniczyli w nim Bur-
mistrz miasta Raciąż Ma-
riusz Godlewski, Przemy-

sław Wiśniewski z Fundacji 
ZACZYN i Sławomir Wi-
śniewski z Fundacji Dialo-
gu Społecznego. Na zebra-
nie rady stawiło się ośmioro 
członków Miejskiej Rady Se-
niorów. Rada liczy dziewię-
ciu członków. 

W jej skład wchodzi 6 
przedstawicieli Stowarzy-
szenia Seniorów Emerytów 
i Rencistów w Raciążu: Ma-
ria Chyczewska, Stanisła-
wa Chądzyńska, Stanisław 
Pniewski, Józef Wyrwał, 
Mieczysław Skierkowski, 

Siódma Rada Seniorów na Mazowszu
I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu

Ryszard Wąsiewski, przed-
stawiciel seniorów nie zrze-
szonych – Tadeusz Świer-
czyński, przedstawiciel Rady 
Miejskiej w Raciążu – Paweł 
Chrzanowski i przedstawiciel 
organu wykonawczego – Re-
nata Kujawa.

Burmistrz Raciąża Ma-
riusz Godlewski otwierając 
I Posiedzenie Rady Seniorów 
wyraził zadowolenie z po-
wstania takiej rady w Racią-
żu. Zapewnił również o peł-
nym poparciu władz miasta 
dla działań rady, która będzie 
organem doradczym i kon-
sultacyjnym przy planowa-
nych inwestycjach w mieście.

W kolejnym punkcie 
obrad nastąpiło uroczy-
ste wręczenie nominacji na 
członków rady z rąk bur-
mistrza, następnie każdy 
z członków w kilku słowach 
opowiedział o sobie.

Głosowanie na prze-
wodniczącego i wiceprze-
wodniczącego rady odbyło 
się na kartach do głosowa-
nia. Na przewodniczącego 

rady wybrano Józefa Wy-
rwała, na którego głosowa-
ło 7 członków, 1 wstrzymał 
się od głosu. Wiceprzewod-
niczącym został Tadeusz 
Świerczyński, wybrany jed-
nogłośnie. Od momentu 
wybrania przewodniczące-
go posiedzenie poprowa-
dził Józef Wyrwał. Podczas 
dyskusji ustalono prioryte-
ty działalności rady. Jednym 
z pierwszych zadań będzie 
ustalenie regulaminu pracy 
rady. Rozmawiano też o celu 
powstania rady i jej wpły-
wie na poprawę życia se-
niorów. Na koniec ustalono 
termin najbliższego posie-
dzenia na 24 lutego 2016 r.,  
na godz. 11:00 w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu.

Przewodniczący rady za-
kończył posiedzenie krótko 
po godzinie dwunastej.

Miejska Rada Seniorów 
w Raciążu jest 7. na Mazow-
szu powstałą radą seniorów 
i pierwszą w powiecie.
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Informacje urzędowe

Członkowie rady z burmistrzem podczas pierwszego uroczystego posiedzenia.

1. Dane osoby występującej z wnioskiem

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej 
lub nazwa podmiotu zgłaszającego

Adres zamieszkania lub siedziby

Telefon lub adres e-mail

2. Uwagi do Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
na terenie miasta Raciąża

L. p.
Nazwa ulicy oraz okre-
ślenie miejsca, którego 

dotyczy uwaga 

Treść proponowanej 
uwagi Uzasadnienie

Miejscowość i data Podpis osoby zgłaszającej uwagi

Wójt Gminy Babo-
szewo informuje, że 
do końca lutego (osta-
teczny termin upły-
wa 29.02.2016 r.) mogą 
być składane wnioski 
o dokonanie korekty  
w protokole oszacowa-
nia szkód w związku  
z wystąpieniem w 2015 
roku niekorzystnego 
zjawiska atmosferycz-
nego – suszy. Osoby 
zainteresowane doko-
naniem korekty proto-
kołu w celu uzyskania 
kredytu preferencyjne-
go zapraszamy do skła-
dania wniosków w w/w. 
terminie.

UG Baboszewo

Informacja 
Urzędu 
Gminy
Baboszewo
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Biblioteczne konkursy

Edukacja

Podczas realizacji zada-
nia pn. „Wspomaganie edu-
kacji ekologicznej miesz-
kańców Raciąża poprzez 
propagowanie działań pod-
noszących świadomość eko-
logiczną społeczeństwa” 
przeprowadzone zostały ak-
cje: porządkowa – „Czysta 
szkoła”, „Sprzątanie Świa-
ta”, zbierania makulatu-
ry – „Zbierając makulaturę 
– chronić lasy, a punkty idą 
w górę”, zbieranie plastiko-
wych nakrętek i baterii. 

Wykorzystując zaku-
pione aparaty fotograficzne 
przygotowana została wy-
stawa fotograficzna „Nasz 
udział w sprzątaniu świata”. 
Zorganizowano też konkursy 
plastyczne „Świadoma ener-
gia – oszczędzamy i zmienia-
my źródła” oraz „Czy moja 
rodzina żyje ekologicznie?”, 
których efekty, rysunki i pla-
katy, można będzie podzi-
wiać na wystawie szkolnej. 

Zdjęcia z tych wystaw będą 
także ujęte w nakręconym 
przez uczniów filmie.

W dniach 11-22 grud-
nia 2015 r. przeprowadzono 
cykl warsztatów, podczas któ-
rych uczniowie Szkoły Pod-
stawowej zdobyli praktyczne 
umiejętności segregowania 
śmieci i przygotowali gazet-
kę ścienną pt. „Zasady segre-
gacji śmieci”. Natomiast starsi 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej podczas swoich warszta-
tów wyszukiwali informacje 
przy użyciu tabletów, poznali 
metody budowy baterii sło-
necznych i elektrowni wiatro-
wej, a uczniowie gimnazjum 
własnymi siłami wybudowali 
modele elektrowni wiatrowej 
i baterii słonecznych. Wszyst-
kie zajęcia warsztatowe, 
konferencje i szkolenia wy-
korzystywały możliwości mo-
nitorów interaktywnych oraz 
projektorów multimedial-
nych. Odbyły się także warsz-

taty w terenie – w Zespole 
Krajobrazowym Pólka Raciąż 
– gdzie dzieci poznały for-
my przyrody w okolicy. Przy 
pomocy zakupionych apara-
tów i tabletów zrobiły zdjęcia, 
które wykorzystały później 
do gazetek szkolnych. Mło-
dzież gimnazjalna opracowa-
ła i wyświetliła na monitorze 
interaktywnym prezentacje 
multimedialne pokazujące 
dobrodziejstwa natury oraz 
efekty swoich prac warsztato-
wych. Dodatkowo zagospo-
darowane zostały obszary zie-
leni wokół szkoły, a uczniowie 
Szkoły Podstawowej oraz Pu-
blicznego Gimnazjum zwie-
dzili miejską oczyszczalnię 
ścieków. Efektem końcowym 
tych działań było spisanie 10 
przykazań ekologicznych oraz 
opracowanie prostych rad na 
odpady i wyeksponowanie ich 
gazetce szkolnej. 

Chcąc objąć różne grupy 
wiekowe szkoleniem w za-

Projekt ekologiczny zrealizowany w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu

Edukacja ekologiczna
kresie ekologii zorganizowa-
no w Miejskim Zespole Szkół 
w Raciążu szkolenie dla Rady 
Pedagogicznej i pracowni-
ków niepedagogicznych oraz 
konferencję dla rodziców 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej i Publicznego Gimna-
zjum pn. „Życie bez kontaktu 
z przyrodą jest niemożliwe”.

Ważnym elementem 
kampanii proekologicznej 
było także propagowanie li-
teratury i czasopism przy-
rodniczych i ekologicznych 
poprzez zorganizowanie wy-
stawy. Większości tych zadań 
mogła być wykonana tylko 
dzięki możliwości zakupie-
nia, przy współfinansowaniu 
ze środków WFOŚiGW, po-
mocy dydaktycznych, które 
zostały przekazane do użytku 
Miejskiemu Zespołowi Szkół 
w Raciążu, którego organem 
prowadzącym jest Gmina 
Miasto Raciąż. 
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Wspomaganie edukacji ekologicznej mieszkańców Raciąża 

poprzez propagowanie działań podnoszących 

świadomość ekologiczną społeczeństwa, 

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji, w kwocie 32.542,88 zł

Gimnazjaliści i ich model baterii słonecznej.

Gimnazjaliści wykonują za pomocą tabletów zdjęcia posadzonych drzewek. Gimnazjaliści i ich model elektrowni wiatrowej

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Baboszewie ser-
decznie zaprasza do udzia-
łu w organizowanych przez 
siebie konkursach, odbywa-
jących się pod patronatem 
Wójta Gminy Baboszewo. 

Pierwszy konkurs czytel-
niczy „Super Czytelnik Bi-
blioteki” wystartował 1 wrze-
śnia 2015 r. i będzie trwał 
do 30 maja 2016 r. Celem 
konkursu jest popularyzacja 
książki i czytelnictwa w Gmi-
nie. Konkurs jest rozgrywany 
w trzech kategoriach: I ka-
tegoria – uczniowie kl I-VI, 
II kategoria uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-

nazjalnych, III kategoria czy-
telnicy dorośli. Organiza-
tor wyłoni dwóch laureatów 
z każdej kategorii, którzy 
otrzymają nagrody. 

Drugi konkurs na logo 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Baboszewie ma na celu 
stworzenie jednolitego zna-
ku i identyfikacji graficznej 
dla nazwy instytucji kultury: 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Baboszewie. Konkurs 
rozpoczął się 1 grudnia 2015 
r., a zakończy się 1 kwietnia 
2016 r. Regulamin konkursu 
dostępny jest na stronie in-
ternetowej Gminy Babosze-
wo www.gminababoszewo.pl 

w zakładce „biblioteka”. Zwy-
cięzca otrzyma nagrodę pie-
niężną o wartości 600 PLN.

Wyłoniono również zwy-
cięzcę konkursu „ Moja Gmi-
na Baboszewo” trwającego 
od 1 października do 1 grud-
nia 2015 r. Konkurs prze-
znaczony był dla uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjów w Gminie Babosze-
wo. Zadaniem uczestników 
było wykonanie gazetki lo-
kalnej o temacie – tydzień 
z życia Gminy Baboszewo. 
Ocenie podlegały: oryginal-
ność formy gazetki, sposób 
ujęcia tematu, styl wypowie-
dzi i poprawność języka oraz 

różnorodność szaty graficz-
nej. Zwycięzcami konkursu są 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sarbiewie. Redaktorami ga-
zetki są: Julia Górska (kl. IV), 
Marta Grzelak (kl. V), Mag-
dalena Kłosiewicz (kl. V), 
Oliwia Kwiatkowska (kl. V), 
Amelia Wróblewska (kl. IV), 
opiekunowie: Beata Ners-Le-
wandowska, Monika Wit-
kowska. Redaktorzy i opie-
kunowie otrzymają nagrody 
książkowe i podziękowania 
natomiast szkoła – okolicz-
nościowy dyplom. Zwycięz-
com gratuluję. 

Małgorzata Bugajewska
Dyrektor GBP

Świetlica Środowiskowa 
przy Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych w Baboszewie 
czynna jest od poniedział-
ku do soboty w godzinach 
13-19. Skupia dzieci i mło-
dzież w wieku od 6 do 18 
lat z Baboszewa i okolic. 
Oferuje sprzęt informa-
tyczny, multimedialny, stół 
do bilarda, piłkarzyki, stół 
do tenisa. Placówka stwo-
rzyła warunki do odra-
biania lekcji przy pomocy 
opiekunów. 

W każdą sobotę w godz. 
13-15 działa Gminny Wolon-
tariat przy Szkole Podstawo-
wej w Baboszewie organizu-
jący zajęcia uzupełniające dla 
uczniów oraz czytanie ksią-
żek dzieciom młodszym. 

W świetlicy swoją siedzi-
bę ma Koło Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów, 
Inwalidów oraz Kombatan-
tów. Spotkania odbywają się 
w każdą środę w godzinach 
9-12. Serdecznie Zapraszamy.

Opiekun Świetlicy
Wanda Laszecka

Świetlica 
w Baboszewie 

zaprasza
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Kronika OSP

Zdarzenie nr 5/2016

W dniu 26.01.2016 r., około godz. 19:20 Dyżurny PSK 
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze sadzy w przewo-
dzie kominowym budynku mieszkalnego w miejscowości 
Krajkowo (gm. Raciąż). Na miejsce zadysponowano jeden 
zastęp z naszej jednostki.

Zdarzenie nr 6/2016

W dniu 27.01. 2016 r., około godz. 14:10 Dyżurny PSK 
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o zaginięciu starszego męż-
czyzny w miejscowości Szczepkowo (gm. Raciąż). Po 50 
minutach przerwano poszukiwania, ponieważ znaleziono 
ciało zaginionego. 

Zdarzenie nr 7/2016

W dniu 29.01.2016 r., o godzinie 09:40 jeden zastęp 
z raciąskiej jednostki udał się do kolizji drogowej, kieru-
jący pojazdem marki Renault, wypadł z drogi i dachował 
w miejscowości Niedróż (gm. Raciąż). Działania stra-
żaków ograniczyły się tylko do zabezpieczenia miejsca 
zdarzenia, ponieważ kierowca i pasażer opuścili pojazd 
o własnych siłach.

Zebranie sprawozdawczo wyborcze

Dnia 31 stycznia odbyło się walne zebranie sprawoz-
dawczo wyborcze. Wraz z końcem roku 2015 skończyła się 
pięcioletnia kadencja zarządu i komisji rewizyjnej. Został 
wybrany nowy zarząd i komisja, oprócz tego przedstawiono 
plan działania i wydatków jednostki na rok 2016. 

Skład zarządu (2016-2021)
Jarosław Krupiński – prezes zarządu
Dawid Smoleński – wiceprezes zarządu
Tomasz Wawrowski – wiceprezes zarządu
Jan Andrzej Smoliński – naczelnik
Łukasz Gawroński – zastępca naczelnika
Ewelina Szczepańska – skarbnik/sekretarz
Dariusz Karasiewicz – członek zarządu
Mariusz Płuciennik – członek zarządu
Grzegorz Wawrowski – członek zarządu
Skład komisji rewizyjnej (2016-2021)
Paweł Świerczyński – przewodniczący komisji
Łukasz parowski – członek komisji rewizyjnej
Paweł Żmijewski – członek komisji rewizyjnej

Zdarzenie nr 8/2016 

W dniu 08.02.2016 r., o godzinie 17:40 Dyżurny z PSK 
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o kolizji drogowej trzech sa-
mochodów osobowych w miejscowości Krajkowo (gm. 
Raciąż). Nikomu nic poważnego się nie stało. Zadaniem 
strażaków było zabezpieczenie miejsca zdarzenia i posprzą-
tanie plamy oleju powstałej na skutek tego zdarzenia. 

Zdarzenie nr 9/2016

W dniu 11.02.2016 r., około godz. 01:30 Dyżurny PSK 
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze budynku maga-
zynowego w miejscowości Kraszewo-Falki (gm.Raciąż). 
Zapaleniu uległy palety transportowe i worki kukurydzy, 
które były wewnątrz budynku. Dzięki szybkiemu i sku-
tecznemu działaniu raciąskich strażaków pożar udało się 
stłumić i ugasić po niespełna 10 minutach. W akcji uczest-
niczyły również dwa zastępy (JRG Płońsk i OSP Kaczoro-
wy). Akcja miała swój finał o godzinie 02:30 po czym stra-
żacy wrócili do jednostki.  

OSP

Rozmaitości

W Polsce Dzień Bab-
ci jest obchodzony 
21 stycznia.Skąd 
wziął się pomysł na 
takie święto? Po raz 
pierwszy pojawił 
się on w tygodniku 
„Kobieta i życie” już 
w 1964 roku. 

Dużą rolę w populary-
zowaniu tego święta ode-
grali poznaniacy, a w ustale-
niu jego daty – Mieczysława 
Ćwiklińska, znana polska 
aktorka filmowa i teatralna. 
W 1965 roku właśnie tego 
dnia gwiazda, obchodząca 
swoje 85 urodziny, wystąpi-
ła w Poznaniu w sztuce Ca-
sony „Drzewa umierają sto-
jąc”, w której zagrała rolę 
babci. Z tej okazji Redakcja 
„Expressu Poznańskiego” 
przygotowała dla niej nie-
spodziankę – po występie ak-
torce wręczono tort i kwiaty. 
Rok później „Express Wie-
czorny” ogłosił 21 stycznia 
Dniem Babci.

Dzień Babci to jedno 
z najbardziej ciepłych i ro-
dzinnych świąt. Dla wielu 
osób babcia to osoba wy-
jątkowa, obdarzająca wnu-
częta szczerą miłością, 
zawsze służąca radą i po-
mocą. Z tego powodu bab-
cie cieszą się wielkim sza-
cunkiem. W Polsce Dzień 
Babci celebruje się nie tyl-
ko w domach, ale również 
w szkołach i innych insty-
tucjach, gdzie odbywają się 

uroczyste akademie z wier-
szami i piosenkami z udzia-
łem najmłodszych. Małe 
dzieci często przygotowują 
dla ukochanych babć laur-
ki, a starsze obdarowują je 
drobnymi prezentami.

W Polsce Dzień Dziad-
ka obchodzimy 22 stycznia.
To święto nie pojawiło się 
w naszym kraju równolegle 

dniu o swoich dziadkach, 
obdarzają ich upominkami, 
kwiatami i laurkami. Intere-
sująca tradycja związana z tą 
okazją istnieje w Ameryce 
Północnej, gdzie dzieci śpie-
wają specjalnie przygotowa-
ną na ten czas „Piosenkę dla 
Babci i Dziadka” i wręczają 
dziadkom niezapominajki na 
znak przywiązania i miłości. 

nas mądrymi radami, opo-
wiadają ciekawe historie 
z przeszłości, zawsze przy-
tulą, powiedzą dobre sło-
wo, częstują nas słodycza-
mi. „Dziadkowie to skarb” 
– podkreślają często wnu-
kowie. I to właśnie oni naj-
lepiej świadczą o swoich 
babciach i dziadkach. 

Dzień Babci i Dziadka 
w raciąskich
przedszkolach

W Niepublicznym przed-
szkolu Akademia Mysz-
ki Miki Dzień Babci i Dzień 
Dziadka obchodzono w pią-
tek 22 stycznia. O godz. 10 
w przedszkolu odbyła się krót-
ka akademia. Przedszkolaki 
recytowały wierszyki i składa-
ły życzenia. Później przyszedł 
czas na słodki poczęstunek. 
Panowała wesoła atmosfera, 
było uroczyście, ale nie zabra-
kło też chwil pełnych wzru-
szenia. Niejednemu dziadko-
wi i niejednej babci zakręciła 
się łezka w oku. 

We wtorek 26 stycznia 
w sali widowiskowej MCK-
SiR przedszkolaki z Miej-
skiego Przedszkola przygo-
towały specjalny występ (na 
zdjęciu obok) składający się 
z wierszy, piosenek, tańców 
oraz krótkich inscenizacji. 
Wszystko po to, aby pokazać 
babciom i dziadkom swoją 
wielką miłość. 

Za sprawą przedszkola-
ków zarówno dziadkowie, 
jak i babcie zapamiętają swo-
je święto na bardzo długo. 

Marianna

Dzień Babci i Dzień Dziadka

z Dniem Babci. Zwyczaj wrę-
czania dziadkom kwiatów 
i laurek przywędrował do 
nas dopiero w latach 80. XX 
wieku najprawdopodobniej 
z Ameryki.

Obecnie okazja ta jest 
równie popularna jak Dzień 
Babci, dziadek to bowiem 
osoba obdarzana powszech-
nie szacunkiem i miłością. 
Wnuczęta pamiętają w tym 

W Polsce, podobnie jak przy 
innych ważnych okazjach, 
w przedszkolach, szkołach, 
ośrodkach kultury przygoto-
wywane są specjalne akade-
mie i uroczystości.

Warto pamiętać o na-
szych babciach i dziadkach 
nie tylko od święta, ale rów-
nież i na co dzień, okazy-
wać im szacunek, czułość 
i miłość. To oni wspierają 

25 stycznia 2016 r. odbył się 
w Przedszkolu w Baboszewie Wielki Bal 
Karnawałowy. Dzieci przebrane były 
za bohaterów znanych bajek. W salach 
przedszkolnych można było spotkać 
wróżki, królewny, motylki, rycerzy, pi-
ratów, policjantów, Batmanów, Mysz-
ki Miki i wiele innych. W każdej gru-
pie odbyła się prezentacja bohaterów 
balu; robione były pamiątkowe zdjęcia. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trud-
no. Wszyscy świetnie się bawili. Po raz 
pierwszy w naszej zabawie uczestniczył 
Pan Krystian Makston – aktor, konfe-
ransjer, wodzirej z Warszawy. Prowa-
dzący przebrany był za Papę Smerfa, 
organizował dzieciom konkursy: taniec 
z balonem, taniec na gazecie, wybór 
pary, która najlepiej tańczyła i inne. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele rado-
ści naszym wychowankom. 

Janina Bogdana Macikowska
Mirosława Ruszczak

Babcia i Dziadek to nasi przyjacie-
le. Bez Babci i Dziadka nasze życie by-
łoby smutniejsze i nieciekawe. Babcia 
zawsze zrozumie, pocieszy, znajdzie 
wyjście z każdej sytuacji. Dziadek na-
prawi zabawkę, przeczyta bajkę, opowie 
ciekawą historię. Wiedzą o tym przed-
szkolaki z Baboszewa. Aby okazać Babci 
i Dziadkowi miłość, szacunek i wdzięcz-
ność, w dniach 18-22 stycznia wszystkie 
dzieci zaprosiły tych wspaniałych gości 
na uroczystość do przedszkola. Babcie 
i Dziadkowie podziwiali swoje pocie-
chy w specjalnie przygotowanym pro-
gramie artystycznym. Dzieci recytowa-
ły wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły 
i składały życzenia, a następnie wręczy-
ły własnoręcznie wykonane prezenty. 
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnu-
częta, które włożyły wiele wysiłku w to, 
aby jak najlepiej wyrazić wielkie uczu-

Uroczystości 
w przedszkolu w Baboszewie

cia do Babci i Dziadka. Gościom towa-
rzyszył uśmiech, a czasem łzy wzrusze-
nia. Niezwykłą przyjemność sprawiła 
wszystkim – i dzieciom, i dorosłym – 
zabawa przy muzyce. Wnuczęta zapra-
szały swoich gości do zabawy w pociąg, 
do walczyka. Była też chwila na taniec 
Babci z Dziadkiem. Na koniec był po-
częstunek, herbata i słodycze. 

Janina Bogdana Macikowska
Mirosława Ruszczak

Bal
Przebierańców
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W ramach projektu pn. 
„Dostawa i montaż szafek 
szkolnych skrytkowych dla 
Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu” zmodernizowa-
no szatnie uczniów. 

Dofinansowanie na wy-
konanie projektu otrzyma-
no z Mazowieckiego Urzędu 
Marszałkowskiego w Warsza-
wie. Koszt dostawy i monta-

Funkcjonalne szafki skrytkowe w szatniach Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu

żu wyniósł prawie 95 000,00 
zł z czego 50% środków po-
chodziło z budżetu państwa, 
a 50% stanowiło wkład wła-
sny Gminy Miasto Raciąż.

W ramach tego projek-
tu zakupionych zostało 116 
szaf skrytkowych szkol-
nych, w tym:

– 19 szaf 8 skrytkowych 
o wymiarach 160 x 120 
x 30 cm,

– 37 szaf 8 skrytkowych 
o wymiarach 130 x 120 
x 30 cm,

– 59 szaf 6 skrytkowych 
o wymiarach 180 x 88,9 
x 49 cm,

– 1 szafa 2 skrytkowa 
o wymiarach 180 x 31,5 
x 49 cm

– 3 klucze Master po-
zwalające na otwarcie 
zamków we wszystkich 
szafkach. 

Szafy skrytkowe, w które 
wyposażono szatnie uczniów 
spełniają wymagane normy 
bezpieczeństwa, ponadto są 
bardzo trwałe i funkcjonalne, 
dzięki czemu będą służyły 
uczniom przez wiele lat.

Zamontowanie w szat-
niach Miejskiego Zespołu 
Szkół szafek skrytkowych 
szkolnych niesie ze sobą duże 
korzyści dla uczniów, zwłasz-
cza dla tych z młodszych klas, 
którzy dźwigają do szkoły 
plecaki ważące nawet 20 kg. 
Przy takim ciężarze, po kil-
ku latach nauki u większości 
dzieci wykrywane są poważ-
ne wady i schorzenia kręgo-
słupa. Dzięki szafom skryt-
kowym uczniowie nie będą 

musieli nosić wszystkich pod-
ręczników. Wystarczy, że będą 
do domu zabierali jedynie te 
książki, które są im potrzebne 
do nauki lub odrobienia pra-
cy domowej. Ponadto każdy 
uczeń będzie mógł zostawiać 
w swojej skrytce ubrania 
wierzchnie, co zapobiegnie 
ewentualnym kradzieżom, 
które w szatniach zdarzają 
się dość często. 

Wiele szkół w Anglii 
oraz w Ameryce od dawna 
wyposażonych jest w szaf-
ki skrytkowe. Uczniowie nie 
tylko zostawiają tam wszyst-
kie podręczniki szkolne lecz 
również kurtki i buty. Tym 
samym zabierają oni ze sobą 
do domu jedynie książki po-
trzebne im do nauki i odro-
bienia pracy domowej. Ra-
ciąska szkoła biorąc sobie za 
wzór szkoły za granicą może 
liczyć na poprawę wizerun-
ku, dzięki temu, że korzysta 
ze sprawdzonych rozwiązań. 
Warto podkreślić, że sza-
fy skrytkowe w szatniach to 
wciąż rzadko spotykany wi-
dok w polskich placówkach 
oświatowych. 

Marianna

Szkoła w amerykańskim stylu
W sobotę, 6 lutego, już po 

raz czwarty na Balu Karnawa-
łowym bawiły się dzieci do-
tknięte niepełnosprawnością 
z terenu Gminy Baboszewo. 
Zabawę rozpoczął anima-
tor Piotr Jezierski. Ten mło-
dy pełen zapału człowiek, na 
co dzień pracujący z dziećmi 
niepełnosprawnymi, sprawił, 
że problemy, które dotykają 
te dzieci, gdzieś zniknęły. 

Zabawa, konkursy, bańki 
mydlane, roześmiane buzie 
dzieci, rodziców i organiza-
torów oraz moc pozytywnej 
energii, tak można podsu-
mować to co działo się w auli 
Gimnazjum im. Armii Kra-
jowej w Baboszewie. Głów-
nym organizatorem balu był 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Baboszewie. 
W tym roku pomagali wo-
lontariusze ze Szkolnego Klu-
bu Wolontariusza przy Gim-
nazjum im. Armii Krajowej 
w Baboszewie i z „Akademii 
Dobra” Gminnego Wolonta-
riatu przy Szkole Podstawo-
wej w Baboszewie. Większość 
z pięćdziesięciorga dzieci, 
które brały udział w balu to 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Babo-

szewie. W zabawie towarzy-
szyli im nie tylko rodzice ale 
również nauczycielki z Klas 
Wspomagania Rozwoju oraz 
oddziału integracyjnego przy 
Gimnazjum. W krótkich 
przerwach w zabawie moż-
na było zjeść pączka, skosz-
tować pysznego ciasta, wy-
pić herbatę. Kiedy główni 
bohaterowie balu bawili się, 
ich mamy mogły porozma-
wiać, wymienić się uwagami, 
poobserwować swoje dzieci 
wśród innych. 

Bal zakończył się oko-
ło godziny 14. Dzieci z ro-
dzicami poszły do domów, 
a wolontariusze posprzątali 
aulę. Widać było, że są z sie-
bie dumni. Mogli tę sobotę 
spędzić inaczej, przyszli jed-
nak i   bawili się wspólnie ze 
swoimi niepełnosprawnymi 
kolegami, gdyż jak twierdzą, 
to właśnie niepełnosprawni 
koledzy uczą ich, że chcieć to 
móc, a czasami najmniejsza 
rzecz może sprawić najwięk-
szą radość.

Elżbieta Burzykowska
Koordynator 

Gminnego Wolontariatu 
„Akademii Dobra”

Bal Dzieci 
Niepełnosprawnych

W grudniu i styczniu 
w Miejskim Przedszkolu na 
przedszkolaków czekało wiele 
ciekawych atrakcji, wśród któ-
rych znalazły się przedstawie-
nia, występy artystów z cyklu 
,,Spotkania z muzyką” oraz bal 
karnawałowy. We wszystkich 
tych wydarzeniach dzieci licz-
nie, chętnie i przede wszyst-
kim aktywnie uczestniczyły. 
Dzięki dodatkowym zajęciom 
przedszkolaki mogą rozwijać 
swoje zainteresowania i umie-
jętności wokalne i taneczne, 
integrować się w grupie i po-
znawać otaczający ich świat. 

Przedstawienie teatralne 
„Królowa Śniegu”

Dnia 21.01.2016 r. przed-
szkolaki obejrzały spektakl 
pod tytułem „Królowa Śnie-
gu”. Występ bardzo się spodo-
bał, a dzieci obdarowały arty-
stów gromkimi brawami.

Wieści z Miejskiego 
Przedszkola w Raciążu

Spotkanie z muzyką 
„Przeboje Pana Stasia”

W dniu 28.01.2016r. od-
było się kolejne Spotkanie  
z Muzyką w wykonaniu Agen-
cji Artystycznej MAT z Olszty-
na. Tym razem dzieci zapoznały 
się z postacią najwybitniejszego 
polskiego kompozytora, jakim 
był Stanisław Moniuszko. Kon-
kurs wiedzy o muzyce wygrała 
Gabrysia Koszela.

Bal Karnawałowy
Dnia 29.01.2016 r. odbył 

się Bal Karanawałowy. Tego 
dnia nasze przedszkole za-
mieniło się w magiczną kra-
inę, w której gościły księżnicz-
ki, wróżki, motylki, policjanci 
i super bohaterowie. Wszyscy 
świetnie się bawili.

MP w Raciążu

Parafialna Schola Pereł-
ki w dniu 4 lutego odwiedziła 
Warszawę. Wraz z opiekuna-
mi (p. Agnieszką Żukowską, 
księdzem Stanisławem Gu-
towskim, p. Renatą Chyczew-
ską, p. Iwoną Witulską,) 40 
dzieci przyjemnie spędziło 
czas na zwiedzaniu i zabawie. 

Pierwszym punktem wy-
cieczki było Planetarium 
Niebo Kopernika przy Cen-
trum Nauki Kopernik. Tu 
dzieci mogły wziąć udział 
w „Kosmicznej wyprawie”, 
przenosząc się do roku 2053, 
podróżowały na pokładzie 
statku kosmicznego, wyru-
szyły na pierwszą wycieczkę 
ku Saturnowi.

Następnie dzieci zwie-
dziły Telewizję Polską. Wi-
działy „od środka” studio 
„Pytania na śniadanie” oraz 
studio, z którego emitowany 
jest program „Świat się krę-
ci”. Przyjemnie było przejść 
słynnymi telewizyjnymi ko-
rytarzami. 

Ostatnim punktem 
wycieczki był Mc Donal-
d’s – to, co dzieci zresztą 
uwielbiają. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim osobom, 
dzięki którym odbyła się ta 
wycieczka, a w szczególno-
ści księdzu proboszczowi, 
który jest otwarty na nasze 
propozycje.

Agnieszka Żukowska

Ciekawa wycieczka

8 lutego dzięki uprzej-
mości p. Grzegorza Pawla-
ka (darmowe udostępnienie 
sali) udało się zorganizo-
wać bal dla blisko 70 osób. 
Wśród gości znalazły się 
dzieci należące do scholi Pe-
rełki, młodzież gimnazjalna 
oraz małe dzieci.

Bal rozpoczął się o go-
dzinie 17, a zakończył po 24. 
Młodsze dzieci (najmłodszy 
uczestnik miał trzy miesiące) 
pięknie poprzebierane bawi-
ły się w towarzystwie rodzi-
ców. Zorganizowano wiele 
zabaw przy muzyce. Były też 
konkursy. Młodsze dzieci ry-
walizowały w konkurencji na 
najciekawsze przebranie. Wy-
grali: Lenka Kubińska i Tymo-

teusz Peszyński. Do starszych 
dzieci i młodzieży był skiero-
wany konkurs na króla i kró-
lową balu. Królewską parą 
zostali: Julka Żukowska i Bar-
tosz Jakubowski. Nie zabrakło 
też poczęstunku (dwa dania 
gorące, słodycze). Opiekę nad 
dziećmi sprawowali: ks. Stani-
sław Gutowski, p. Agnieszka 
Żukowska, p. Edyta Jakubow-
ska, p. Dorota Cackowska,  
p. Iwona Witulska, p. Anna 
Peszyńska, p. Marcin Peszyń-
ski oraz rodzice dzieci.

Szczególnie dziękujemy 
p. Grzegorzowi Pawlakowi, 
ks. Stanisławowi Gutow-
skiemu bez których bal by 
się nie odbył.

Agnieszka Żukowska

Dobra zabawa
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Autorytet odgrywa za-
sadniczą rolę w życiu każ-
dego, a szczególnie młode-
go człowieka. Każdy z nas 
posiada ideały. Wyrażane są 
one w postaci konkretnych 
wzorców osobowych, cech 
osobowości. Osoba będąca 
autorytetem wpływa na oto-
czenie w zależności od po-
zycji społecznej, inwencji, 
energii, kompetencji, ak-
tywności, sprawności.

Rola autorytetu w życiu 
człowieka jest „ruchoma”, 
zmienna. Wpływa na to 
przede wszystkim rozwój 
społeczno-gospodarczy, de-
mokratyzacja życia, popu-
laryzacja wiedzy, rozwój 
mediów, a w szczególności 
mediów cyfrowych. Media 
mają ogromną rolę spraw-
czą w kreowaniu autorytetu. 
Dzieje się m.in. tak, ponie-
waż opinia publiczna bazując 
na informacjach zaczerpnię-
tych z mediów tworzy au-
torytety. Zostają nimi prze-
ważnie ludzie wartościowi 
ale także osoby, które potra-
fią tworzyć opinie, mity, le-
gendy. Wykorzystując rekla-
mę potrafią narzucać swoje 
poglądy, zasługi, które mogą 
być odebrane jako nieza-
stąpione dla społeczeństwa. 
W rzeczywistości wcale tak 
nie musi być.

Współczesny gimnazja-
lista to młody człowiek, któ-
remu niewątpliwie potrzebne 
są autorytety. 

Kim jest polski gimna-
zjalista drugiej dekady XXI 
wieku? Przeczytane w in-
ternecie: „Gimnazjalista jest 
przede wszystkim osobą szu-
kającą. Szuka własnej pozycji 
w świecie. Próbuje odnaleźć 
się w rzeczywistości” – wy-
powiedź nauczycielki.

W celu zdiagnozowa-
nia problemu – czy współ-
cześni gimnazjaliści posia-
dają autorytety – zapytano 
ich, jak w ogóle rozumieją 
pojęcie „autorytet”. Oto ja-
kie odpowiedzi pojawiały 
się najczęściej: „Autorytet 
to osoba, która jest wzorem 
dla innych. Reprezentuje 
ona sobą jak powinno się 
postępować. Stanowi wzór 
do naśladowania”. „Autory-
tetem może być bohater na-
rodowy”. „Autorytet jest to 
osoba, którą bardzo cenimy, 
chcemy ją naśladować, wzo-
rujemy się na niej. Jest to 
dla nas ktoś, kto według nas 

postępuje tak jak człowiek 
powinien. Jest kimś, kim 
my tez chcielibyśmy być”.

Uogólniając powyższe 
wypowiedzi gimnazjalistów 
można stwierdzić, że według 
nich autorytetem jest osoba 
stanowiąca wzór do naśla-
dowania, imponująca swoim 
zachowaniem, osiągnięciami 
życiowymi, osoba wyznacza-
jąca priorytety życiowe, za-
równo te dobre jak i te złe. 

Z rozmów przeprowa-
dzonych z gimnazjalistami 
wynika, że nieliczni potwier-
dzają, że posiadają autoryte-
ty. Wśród odpowiedzi „nie” 
pojawiły się następujące uza-
sadnienia: „Ja nie mam żad-
nego szczególnego autoryte-
tu, ponieważ sam podejmuję 
decyzje i kieruję się własnym 
kodeksem moralnym”, „Nie 
mam autorytetu, ponieważ 
nie zamierzam brać z nikogo 
przykładu oraz wolę kiero-
wać się własnym rozumem”.

W grupie badanych osób 
do najczęstszych autorytetów 
wymienianych przez gim-
nazjalistów należą: rodzi-
ce, dziadkowie, sportowcy, 
Jan Paweł II. Oto najczęst-
sze cechy swoich autoryte-
tów, które wskazują bada-
ni gimnazjaliści: u rodziców 
cenią opiekuńczość, zarad-
ność, pracowitość, zaufanie; 
u dziadków cenią radość ży-
cia, umiejętność pokonywa-
nia ograniczeń (choroby), mi-
łość do rodziny, wytrwałość; 
u sportowców cenią umie-
jętności, wytrzymałość, sil-
ną wolę, walkę z przeciwno-
ściami; u Jana Pawła II cenią 
bezgraniczną miłość do Boga 
i człowieka, szerzenie idei mi-
łosierdzia, tolerancję, szacu-
nek dla każdego człowieka.

Żaden z badanych gimna-
zjalistów wśród swoich autory-
tetów nie wskazał nauczycieli, 
aktorów, artystów, pisarzy. 

Zastanawiający jest rów-
nież fakt dlaczego aż 66% ba-
danych uczniów wiejskiego 
gimnazjum nie posiada lub nie 
jest zdecydowanych w kwestii 
autorytetu? Za 3-5 lat ci mło-
dzi ludzie będą dorośli, będą 
pełnoletnimi członkami spo-
łeczeństwa. Społeczeństwa, 
które na chwilę obecną nie jest 
w stanie zapewnić im autory-
tetów. Gimnazjalisto, dlacze-
go nie masz autorytetów? Na 
to pytanie powinno odpowie-
dzieć społeczeństwo.

Iwona Witulska

Gimnazjalisto! 
Kto jest Twoim 
autorytetem? W dniu 15.01.2016 r. 

wszystkie klasy III Publicz-
nego Gimnazjum w Raciążu 
uczestniczyły w szkoleniu  
z profilaktyki uzależnień  
i zasad pierwszej pomocy. 

Pierwsza część warszta-
tów dotyczyła uzależnień od 
alkoholu. Ćwiczenia praktycz-
ne – chodzenie po ławeczce 
w „alko-google” (okularach). 
Gimnazjaliści mieli możliwość 
zobaczyć jak się człowiek czuje 
po spożyciu alkoholu.

W drugiej części poja-
wiły się informacje dotyczą-
ce dopalaczy, narkotyków  

Profilaktyka uzależnień i zasady pierwszej pomocy – warsztaty praktyczne w MZS

i skutków ich zażywania. 
Jako przykład został poda-
ny Krokodyl. Przedstawio-
no jak działają dopalacze na 
organizm człowieka. Zostały 
pokazane drastyczne zdjęcia 
ilustrujące miejsca wstrzyki-
wań narkotyków.

Prezentacje multimedial-
ne i krótkie filmiki trafiające 
do słuchaczy, mamy nadzieję 
uchronią nasze dzieci od po-
dobnych eksperymentów.

Trzecia część – pierwsza 
pomoc. Nasi uczniowie na-
uczyli się jak reagować przy:

– omdleniach i zasłab-
nięciach,

– wypadkach, gdy po-
szkodowany ma jakieś urazy 
i złamania kończyn.

Dzieci dowiedziały się 
jak należy reagować, gdy 
poszkodowany ma złamaną 
nogę, lub kiedy nie wolno 
poruszać chorego i wzywać 
karetkę.

W trakcie warsztatów 
pojawiły się ćwiczenia prak-
tyczne podczas których gim-
nazjaliści wykonywali proste 
usztywnienie kończyny gór-
nej z wykorzystaniem odzie-
ży poszkodowanego.

Podczas tego szkole-
nia gimnazjaliści dowie-

dzieli się o zasadach dzia-
łania defibrylatora, gdzie 
się znajdują te urządzenia 
i jak są oznakowane miej-
sca. Gimnazjaliści sami 
podczas ćwiczeń praktycz-
nych mogli sprawdzić, że to 
urządzenie głośnomówiące 
kieruje procesem ratowa-
nia chorego i wykonujemy 
czynności zgodne z polece-
niami „głosowymi”. 

Warsztaty prowadził 
przedstawiciel firmy Cen-
trum Profilaktyki i Edukacji 
„Profed”.

Info. MZS
w Raciążu

W piątek 22.01.2016 r. 
w Miejskim Zespole Szkół 
w Raciążu odbyła się uroczy-
sta akademia upamiętniająca 
rocznicę wyzwolenia nasze-
go miasta spod okupacji nie-
mieckiej. 

Pan Krzysztof Langiewicz 
wspólnie z uczniami z na-
szej szkoły przygotował kilka 
krótkich filmów z historii na-
szego miasta, które przedsta-

wiały życie Raciążan w tych 
trudnych dla naszego narodu 
latach. Film przedstawiał czas 
okupacji – zdjęcia Żydów po-
ustawianych w dwuszeregu 
przed barakiem prawdopo-
dobnie przygotowywanych 
do rozstrzelenia lub wywie-
zienia do Niemiec. Kolejny 
raz przypomniano uczniom 
skąd pochodzi nazwa ulicy 19 
stycznia. Przed każdym z fil-

mów pojawiła się informacja 
nawiązująca do historii. 

Uczniowie z zaintere-
sowaniem oglądali filmy 
i próbowali odnaleźć z jakiej 
części miasta nam współ-
czesnego są pojawiające się 
w filmie budynki. Wśród 
wyświetlanych filmów po-
jawił się film pt. „Niedzie-
la w Raciążu” z roku 1979, 
gdzie niektórzy nauczyciele 

21 stycznia 2016 r. 
uczniowie z naszej szkoły 
wzięli udział w warsztatach 
na temat „Funkcjonowanie 
wymiaru sprawiedliwości” 
w ramach projektu „Eduka-
cja szkolna przeciwko wy-
kluczeniu prawnemu”.

 
Przedstawiciele klas 

gimnazjalnych dowiedzie-
li się więcej na temat zagro-
żeń związanych z cyberprze-
mocą, cyberprzestępczością, 
co to jest naruszenie dóbr 
osobistych, trollowanie, fla-

Nieznajomość prawa 
szkodzi nawet gimnazjalistom

ming, starking, phishing, 
spoofing, grooming czy na-
ruszenie czci, zniesławienie 
i znieważenie. 

Podczas warsztatów po-
ruszono tematy takie jak: 
obrona przed cyberprzemo-
cą, unikanie zagrożeń w sieci, 
możliwości i środki prawne 
przysługujące ofiarom cyber-
przemocy, jak reagować na 
przestępstwo elektroniczne, 
konsekwencje czynów ka-
ralnych popełnionych przez 
nieletnich  i najważniejsze – 
gdzie szukać pomocy.

Internet i korzystanie z jego 
zasobów jest już naszą codzien-
nością. Korzystamy z internetu 
w domu i poza domem, nawet 
na ulicy. Jest to nieodłączna 
część życia codziennego każ-
dego człowieka w tym dzieci 
i młodzieży. Często nie mamy 
świadomości czy korzysta-
jąc z tego narzędzia działamy 
zgodnie z prawem i czy nie na-
rażamy na niebezpieczeństwo 
siebie lub swoich znajomych.

Trendem jest robienie zdjęć 
i filmików znajomym i wsta-
wianie ich na portale społecz-

nościowe. Warsztaty miały na 
celu budowanie świadomości 
prawnej związanej z codzien-
nymi problemami młodzieży. 
Przykłady z życia, projekcja fil-
mów i burza mózgów to meto-
dy przy pomocy których prze-
kazywana jest wiedza związana 
z tymi problemami.

Warsztaty te były finan-
sowane ze środków funduszy 
norweskich i środków krajo-
wych organizowane przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości.

Info. MZS
w Raciążu

Historia wokół nas

Cenna lekcja życia

rozpoznawali mieszkańców 
naszego miasta. 

Na zakończenie zostały 
przedstawione filmy już nam 
współczesne – wywiad z jed-
nym z piłkarzy klubu Błękitni 
Raciąż i film przedstawiający 
reprezentację raciąskiego klu-
bu tańca na Mistrzostwach 
Polski w tańcu towarzyskim.

Info. MZS
w Raciążu
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Tegoroczne ferie zimo-
we w naszym mieście 
z pewnością nie ozna-
czały nudy. Miejskie 
Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Raciążu 
przygotowało specjal-
ną dwutygodniową 
ofertę dla dzieci, które 
w ciekawy, aktywny 
i pełen wrażeń sposób 
chciały spędzić czas 
wolny od obowiązków 
szkolnych. 

Program został tak skon-
struowany, by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Co-
dziennie od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
10:00-15:30 prawie 40 dzieci 
w wieku 6-12 lat uczestniczy-
ło w warsztatach, wycieczkach 
i innych licznych atrakcjach. 

Wrażliwość artystyczną 
najmłodsi mieli szansę roz-
wijać na warsztatach z ręko-
dzieła, tworzenia biżuterii, 
zajęciach plastycznych, de-
coupag’u. Uczestnicy zajęć 
stworzyli piękne karnawało-
we maski, upominki z okazji 
Walentynek, figurki z masy 
solnej, rysunki i bransolet-

Kreatywne zabawy
ki. Wszystkie autorskie dzie-
ła uczestników ferii można 
obejrzeć na wystawie w Miej-
skim Centrum Kultury.

Oprócz wyżej wymienio-
nych atrakcji dzieci podczas 
ferii miały również możliwość 
uczestniczenia w grach i za-
bawach ogólnorozwojowych 
z animatorami, seansach w Ki-
nie za rogiem czy grach rucho-
wych na X-boxie. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się 
zajęcia taneczne i karaoke.

Dla uczestników ferii zor-
ganizowano bal karnawałowy, 
podczas którego wszyscy ba-
wili się w rytm muzyki w ma-
skach własnoręcznie wykona-
nych podczas warsztatów. 

W ramach ferii zimowych 
odbyły się też dwie wycieczki. 
Podczas pierwszej z nich dzie-
ci wraz z opiekunami spędzi-
ły ponad 5 godzin w Gospo-
darstwie Agroturystycznym 
w Sielance, koło Raciąża. Cze-
kało tam na nich wiele atrak-
cji, jak chociażby zapoznanie 
z Sielanką, quizy i konkursy 
na ścieżce przyrodniczo-edu-
kacyjnej, zajęcia z lornetkami 
i lunetami, rozpoznawanie re-
alistycznych modeli ptaków – 
dla grupy Przyroda to Przygo-
da. Druga z grup uczestniczyła 

w zajęciach z ceramiki – gdzie 
wzięła udział w warsztatach 
z lepienia w glinie i obejrza-
ła prezentację multimedial-
ną. Oprócz tego w ramach 
wyjazdu zorganizowano dla 
dzieci pogadankę z quizami 
o koniach i jeździectwie oraz 
Tramwaj Konny, czyli prze-
jazdy komfortowym wozem 
po malowniczej wsi. Na zwy-
cięzców quizów i konkursów 
czekały przejazdy quadem po 
okolicy. Wycieczka była nie-
zwykle udana, dzieci wróciły 
z niej z uśmiechami zadowo-
lenia na twarzach. 

Drugą z wycieczek stano-
wił spacer po naszym mie-
ście, podczas którego uczest-
nicy ferii wraz z opiekunami 
odwiedzili Komisariat Po-
licji, Urząd Miejski, Biblio-
tekę i Ochotniczą Straż Po-
żarną. Dzięki temu dzieci 
miały możliwość zapozna-
nia się z pracą oraz pracow-
nikami instytucji publicz-
nych w naszym mieście. Dla 
uczestników była to duża 
frajda, największe zaintereso-
wanie budził sprzęt strażacki 
oraz policyjny. 

Wszystkie zajęcia przy-
niosły feriowiczom wiele 
zabawy i radości oraz dały 

możliwość spędzenia wol-
nego czasu z dala od kom-
putera i nudy. Pozwoliły 
rozwijać ukryte zdolności 
i zainteresowania.

Ferie zimowe zostały 
zorganizowane przy współ-
udziale Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
i Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, a sfinansowa-
ne przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Miejskie 
Centrum Kultury. 

Jak wiadomo, wszystko 
co dobre szybko się kończy, 
a w szczególności ferie, któ-
re są czasem odpoczynku od 
zajęć szkolnych. 

Dzięki zajęciom odby-
wającym się w Miejskim 
Centrum Kultury dziecia-
ki mogły kreatywne, twór-
czo i aktywnie spędzić czas 
wolny. Z rozmów z uczest-
nikami ferii oraz rodzicami 
otrzymaliśmy same pozytyw-
ne opinie, zarówno na temat 
warsztatów, gier i zabaw, jak 
również wycieczek, które fe-
riowiczom bardzo się podo-
bały. Jedyne na co uskarżały 
się dzieci to czas zbyt szybko 
płynący podczas zajęć.

Marianna
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Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu 
serdecznie zaprasza na Operet-
kę ,,Od Czardasza do Kankana” 
w wykonaniu artystów Teatru 
Muzycznego IWIA. 

Podczas występu zosta-
ną zaprezentowane najpięk-
niejsze arie i duety, porywa-
jące tańce, humor i zabawa 
z operetek, m.in. Wesoła 
Wdówka, Księżniczka Czar-
dasza, Wiedeńska Krew, któ-
re wykonają soliści operet-
kowej sceny muzycznej. 

Tym razem muzyczna 
opowieść rozgrywa się w sa-
lonach dwojga arystokratów, 
którzy znudzeni codzien-
nością postanawiają uciec 
w tajemnicy przed wszystki-
mi w nieznane. Tym samym 
pozostawiają obowiązki go-
spodarzy swojemu lokajowi 
i pokojówce. Zabawne sytuacje 
pomiędzy dwojgiem służących 
oraz ich namiętność i przekor-
na miłość do siebie, stają się 
doskonałą historią, na tle któ-
rej rozbrzmiewają najpiękniej-
sze melodie z operetek takich 
jak: „Wesoła Wdówka”, „Księż-
niczka Czardasza”, „Hrabina 
Marica” i wielu innych. Po-
śród nich zobaczymy pory-
wającego choreografią straus-
sowskiego walca, polkę oraz 
offenbachowskiego kankana. 
Uteatralnione widowisko, swój 

radosny, wesoły i miłosny cha-
rakter, zawdzięcza wyśmieni-
tej grze aktorów, śpiewaków 
i tancerzy sceny muzycznej. To 
świetna zabawa z dużą ilością 
muzyki, tańca i humoru.

Operetka „Od Czarda-
sza do Kankana” odbędzie 
się 4 marca 2016 r. o godz. 18 
w Sali widowiskowej Miej-
skiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu.

Bilet – 35 zł. Grupy zor-
ganizowane powyżej 15 osób 
– bilet 30 zł. Wszystkie osoby 
zainteresowane obejrzeniem 
tego wyjątkowego widowiska 
muzycznego prosimy o wcze-
śniejszą rezerwację biletów. 
Liczba biletów ograniczona. 
Więcej informacji w sekreta-
riacie MCKSiR lub pod nu-
merem tel. (23) 679 10 78.

MCK

Operetka z okazji 
Dnia Kobiet

Młody ksiądz miał pierw-
szy raz wystąpić w roli kapela-
na więzienia i wygłosić kaza-
nie. Duchowny wiedział, że to 
nie miejsce na pobożne i na-
maszczone słowa, więc z bi-
jącym sercem wstępował na 
ambonę, prosząc Boga o po-
moc. Jakoś nie zauważył stop-
nia, potknął się i upadł. Cała 
sala wybuchnęła śmiechem. 
Wówczas ksiądz – trochę 
zmieszany, trochę bardziej 
przytomny – podszedł do pul-
pitu i powiedział z przekona-
niem – Moi drodzy, właśnie 
dlatego przyszedłem do was, 
aby wam to pokazać i powie-
dzieć, że człowiek może upaść 
i znowu powstać. 

Życie ludzkie pełne jest 
błędów i upadków. Trudno 
ich uniknąć, ale nikt z nas nie 

Z życia Kościoła w Baboszewie

Wielkopostna droga nawrócenia
jest na nie skazany i każdy 
ma szansę zacząć od nowa. 
Okazją do nawrócenia i prze-
miany jest dla nas w sposób 
szczególny liturgiczny okres 
Wielkiego Postu. Rozpo-
czyna go Środa Popielcowa. 
W tym dniu Pan Bóg wzywa 
do przemiany życia, a obrzęd 
posypania głów popiołem 
uświadamia kruchość ludz-
kiego istnienia. Kościół daje 
też swoim wiernym kon-
kretne wskazania ku temu, 
aby ten czas przemiany do-
brze i owocnie przeżyć. Naj-
ważniejsze dobre uczynki to: 
modlitwa, post i jałmużna. 
Modlitwa chrześcijanina ma 
być naśladowaniem modli-
twy Jezusa. Uczyć się modlić 
od Jezusa oznacza przyjąć 
Jego postawę bezgranicznego 

zaufania, złączyć się z Jego 
modlitwą i być przez Niego 
prowadzonym krok po kro-
ku do Ojca. 

Post – wstrzemięźliwość, 
to konieczność powstrzyma-
nia się od spożywania pokar-
mów mięsnych we wszyst-
kie piątki całego roku (od 14 
roku życia). Ponadto w Środę 
Popielcową i Wielki Piątek 
zachowujemy post ilościo-
wy: trzy posiłki w ciągu dnia 
w tym jeden „do syta”. Post to 
także wszelkie, dobrowolnie 
podejmowane akty umar-
twienia np. ograniczenie ko-
rzystania z komputera, tele-
fonu, oglądania telewizji. 

Jałmużna. Czas Wiel-
kiego Postu jest także do-
brą okazją do tego, by do-
strzec wokół siebie ludzi 

biednych i potrzebujących 
pomocy. Troska o nich 
jest dowodem naszej wia-
ry i szansą na pokonanie 
własnego egoizmu. Przed 
tobą kolejny okres Wiel-
kiego Postu. Postaraj się, by 
był dla ciebie czasem na-
wrócenia oraz przemiany. 
Wypełnij ten czas gorliwą 
i szczerą modlitwą, podej-
mij wielkopostne postano-
wienia. Otwórz swoje serce 
na potrzeby bliźnich. Nie 
zapomnij także o udziale 
w wielkopostnych nabo-
żeństwach (Droga Krzy-
żowa i Gorzkie Żale) oraz 
o tym, by owocnie  przeżyć 
czas rekolekcji. Okazji jest 
bardzo wiele, wystarczy 
tylko chcieć.

Ks. Stanisław Gutowski

Miejskie Centrum 
Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Raciążu 
stara się o pozyska-
nie środków na zre-
alizowanie wyda-
rzeń artystycznych 
i termomoderniza-
cję obiektu. 

Pierwszy wniosek zo-
stał złożony w ramach no-
wych naborów ze środków 
unijnych na lata 2014-2020. 
Środki uzyskane z dofinan-
sowania zostaną przeznaczo-
ne na zorganizowanie III Jar-
marku Raciąskiego. Wartość 
dofinansowania to prawie 40 
000,00 zł. Na chwilę obecną 
Miejskie Centrum Kultury 
czeka na ogłoszenie wyników 
konkursu. Jeżeli wszystko się 
uda to na tegorocznym Jar-
marku wystąpi zespół Golec 
uOrkiestra, co nie tylko przy-
czyni się do podniesienia po-
ziomu artystycznego całego 
przedsięwzięcia, ale również 
zapewni większą liczbę od-
wiedzających i wystawców. 

W ramach projektu od-
będzie się seminarium na te-
mat „Produktu regionalne-
go” z prezentacją i degustacją 
tradycyjnych dla naszego re-
gionu potraw. Seminarium 
przewidywane jest dla 80 
osób. W ramach jarmarku 
raciąskiego odbędą się rów-
nież występy zespołów fol-
kowych oraz teatrów ulicz-
nych. Ponadto odbędzie się 
konkurs gastronomiczny, 
a także konkurs pn. „Ginące 
zawody” – w tym roku bę-
dzie to rzeźbiarstwo, a sam 
konkurs wejdzie do stałej 
ramówki jarmarku racią-
skiego. Wykonane podczas 
konkursu rzeźby i figu-
ry z drewna staną w parku 
miejskim. W tym roku III 
Jarmark Raciąski planowa-
ny jest na pierwszy weekend 
lipca (02-03.07). Z pewno-
ścią będzie to jedno z waż-
niejszych wydarzeń kultu-
ralnych w naszym mieście.

Drugi wniosek konkur-
sowy dotyczący komplekso-
wej termomodernizacji bu-
dynku Miejskiego Centrum 
Kultury, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowiec-

kiego 2014-2020 termin na 
złożenie wniosku upływa 
z początkiem marca. 

W ramach projektu pla-
nowane jest:

a) wykonanie pełnej ter-
momodernizacji budynku 
Miejskiego Centrum Kultu-
ry, w tym: ścian zewnętrz-
nych, fundamentów, da-
chów/stropów.

b) budowa i przebudowa 
systemów wentylacji i kli-
matyzacji wraz z rekupera-
cją (odzyskiem ciepła) w sali 
głównej, sali prób oraz ki-
nie. Instalacja wentylacyjna 
z zastosowaniem rekuperacji 
pozwoli zracjonalizować go-
spodarowanie energią ciepl-
ną w budynku;

c) instalacja OZE w mo-
dernizowanych energetycz-
nie budynkach (zamontowa-
nie paneli fotowoltaicznych 
wytwarzających energię elek-
tryczną na potrzeby własne),

d) modernizacja węzła 
ciepłowniczego i zastosowa-
nie systemów zarządzania 
energią w budynku.

Wartość projektu to pra-
wie 600 000,00 zł, z czego do-
finansowanie stanowi 80%, 
a wkład własny 20%. 

W rozmowie z redakcją 
dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
Artur Adamski podkreślił, że 
jest to ostatni projekt dotyczą-
cy remontu infrastruktury bu-
dynku przy ul. Parkowej. Ter-
momodernizacja jest ostatnim 
etapem projektu, który jest re-
alizowany od dwóch lat. Po-
przednie etapy obejmowały 
generalny remont wnętrza sie-
dziby, wymianie poszycia da-
chu oraz doposażenia jednost-
ki w sprzęt i urządzenia m.in. 
scenę mobilną, sprzęt nagło-
śnieniowo-oświetleniowy, wy-
posażenie sali prób zespołów. 

Przeprowadzenie projektu 
było możliwe dzięki zaangażo-
waniu burmistrza Mariusza Go-
dlewskiego, który wraz z radą 
miejską przeznaczył na ten cel 
odpowiednie środki oraz anga-
żował się osobiście w projekt.

Kolejne realizowane pro-
jekty będą służyły rozszerzeniu 
oferty zajęć i innych przedsię-
wzięć kulturalno-społecznych 
m.in. pozyskanie środków na 
uruchomienie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz pracow-
ni ceramicznej.

Marianna

Co roku, 8 marca kobie-
ty obchodzą swoje święto. 
Jednak mało kto wie, że to 
święto jest wyrazem szacun-
ku dla ofiar walki o równo-
uprawnienie kobiet.

Zostało ustanowione dla 
upamiętnienie strajku 15 ty-
sięcy kobiet, pracownic fabry-
ki tekstylnej, które właśnie 8 
marca 1908 roku w Nowym 
Jorku domagały się praw wy-
borczych i polepszenia warun-
ków pracy. Właściciel fabryki 
zamknął strajkujące kobiety 
w pomieszczeniach fabrycz-
nych, w celu uniknięcia roz-
głosu. W wyniku nagłego po-
żaru zginęło 129 kobiet.

Z inicjatywy Klary Ze-
tkin, na zjeździe w Kopenha-
dze w dniu 8 marca 1910 roku, 
ustanowiono święto wszystkich 
kobiet, które po raz pierwszy 
obchodzono w 1911 roku.

W okresie PRL-u, kiedy 
święto było szczególnie popu-
larne, mężczyźni wręczali ko-
bietom standardowy zestaw 
składający się z goździków 
i rajstop. Zapewne nasze bab-
cie i mamy do dziś z rozbawie-
niem wspominają tamte czasy.

8 marca – Dzień Kobiet
Obchody święta kobiet 

w starożytnym Rzymie nazywa-
ne były Matronaliami. Obcho-
dzone były na cześć staroital-
skiej bogini płodności, patronki 
dziewic i kobiet zamężnych – 
Junony. Przez miasto szła proce-
sja z dwunastoma świętymi tar-
czami na część Marsa. Saliowie 
tańczyli i śpiewali na Jego cześć. 
Kobiety opuszczały swoje domy 
i udawały się do świątyni Juno-
ny, żeby tam złożyć jej w ofierze 
kwiaty. Kobiety dziękowały Ju-
nonie za kobiecość, a także pro-
siły o potomka, szczęście dla do-
mowego ogniska oraz o opiekę. 

Jak widać, Dzień Kobiet 
ma całkiem ciekawą historię 
i obchodzony był już w staro-
żytności. W Polsce uroczyste 
obchody Dnia Kobiet znie-
siono w 1993 roku – od tego 
też czasu święto obchodzone 
jest dużo skromniej, co nie 
znaczy, że jest z tego powodu 
gorsze lub mniej ważne.

Każdej kobiecie z pewno-
ścią będzie miło, gdy otrzy-
ma piękny bukiet kwiatów, 
pudełko czekoladek czy oko-
licznościową kartkę. 

Oprac. Marianna

Szansa 
na dofinansowanie 

projektów dla MCKSiR
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Wirtualna piłka

reklama

Piłka nożna to znana dys-
cyplina sportu ciesząca się 
dużym zainteresowaniem. 
Wygrać mecz nie jest jednak 
łatwo, potrzeba do tego od-
powiedniego skupienia oraz 
umiejętności analitycznego 
i strategicznego myślenia. 
Rozkojarzenie skutkuje głu-
pimi błędami prowadzącymi 
do porażki. Pomocą w odpo-
wiednim, taktycznym przy-
gotowaniu się do rywalizacji 
na murawie boiska są wir-
tualne zmagania piłkarskie 
stwarzające możliwość utoż-
samienia się z jedną z czoło-
wych europejskich drużyn.

29 stycznia 2016 roku 
w Społecznym Liceum Ogól-
nokształcącym STO w Raciążu 
odbył się Międzyszkolny Tur-
niej Fifa 16. Organizatorem 
i sponsorem zawodów był dy-
rektor Zespołu Szkół STO, pan 
Andrzej Nizielski, a pomysło-
dawcą oraz prowadzącym tur-
niej – nauczyciel matematyki, 
pan Damian Szcześniewski. 
W rozgrywkach wzięli udział 
uczniowie Społecznego Li-
ceum Ogólnokształcącego 
w Raciążu oraz gimnazjaliści 
z Raciąża i Koziebród. 

Oficjalnego otwarcia im-
prezy o godz. 9 dokonał dy-
rektor, pan Andrzej Nizielski. 

Po przywitaniu gości i przed-
stawieniu regulaminu turnie-
ju przyszła pora na pierwsze 
emocje związane z losowa-
niem zespołów. Następnie 
poszczególne pary zasiada-
ły przed monitorami kom-
puterów i przystępowały do 
gry. Każdy z zawodników do-
kładał wszelkich starań, aby 
pokonać rywala i doprowa-
dzić swoją drużynę do zwy-
cięstwa. Nie było to rzeczą 
łatwą, bo uczniowie biorący 
udział w zmaganiach prezen-
towali duże umiejętności.

Po kilku godzinach pod-
ekscytowani kibice dopingu-
jący swoich faworytów mo-
gli wreszcie poznać końcowe 
wyniki rozgrywek. Na pierw-
szej pozycji uplasowała się 
Sporting Lizbona, drużyna 
kierowana przez Filipa Ada-
miaka z klasy III Publicznego 
Gimnazjum w Raciążu (syna 
kierownika bezpieczeństwa 
Klubu Sportowego Błękitni 
Raciąż), pokonując zespół 
Olympique Lyon, pod wodzą 
Arkadiusza Dobiesa z II kla-
sy gimnazjum w Koziebro-
dach (syna prezesa KS Błę-
kitni Raciąż). Chłopcy mogą 
być powodem do dumy dla 
swoich ojców, którzy na co 
dzień zajmują się prawdziwą, 
profesjonalną piłką nożną. 

Trzecie miejsce na podium 
wywalczył zespół Galatasa-
ray Stambuł (Mateusz Gru-
dzicki – SLO Raciąż). 

Podsumowanie i zamknię-
cie turnieju nastąpiło około 
godziny 15. Dyrektor szkoły, 
pan Andrzej Nizielski podzię-
kował wszystkim uczestnikom 
za udział w imprezie i wspól-
nie z  prowadzącym, panem 
Damianem Szcześniewskim, 
wręczył czołowej trójce wy-
walczone puchary. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. 

Rozgrywki przebie-
gały w miłej atmosferze. 
W przerwach zainteresowa-
ni uczniowie mogli zwiedzić 
wyremontowaną szkołę, zaj-
rzeć do odnowionego pokoju 
nauczycielskiego z przygoto-
wanymi stanowiskami pra-
cy dla nauczycieli, obejrzeć 
wyposażoną w  nowy sprzęt 
siłownię, dostosowane do 
standardów XXI wieku pra-
cownie komputerowe z  do-
stępem do Internetu oraz sale 
lekcyjne zaopatrzone w tabli-
ce interaktywne, projektory 
multimedialne i wizualize-
ry. Dla zaproszonych gości – 
gimnazjalistów z opiekunami 
– przygotowany był smaczny 
poczęstunek.

Marcin Ciarkowski

Międzyszkolny Turniej Fifa 2016 w Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym w Raciążu

W ubiegłym sezonie 
mogliśmy się cieszyć awan-
sem Błękitnych do III ligi. 
Wiązało się to z przystoso-
waniem obiektu do wymo-
gów licencyjnych III ligi. 
Należało m.in. powiększyć 
boisko, zmodernizować za-
plecze dla piłkarzy, delega-
tów i mediów oraz stworzyć 
sektor dla gości. 

Do tej pory miasto z wła-
snych środków budżetowych 
przeznaczyło na te cele blisko 
40 000,00 zł. Udało się m.in. 
pobudować parking, popra-
wić ogrodzenia, zamontować 
nagłośnienie, wyremontować 
szatnię oraz poszerzyć płytę 
boiska. Jednak to tylko nie-
wielka część potrzeb. W dal-
szym ciągu modernizacji wy-
maga przestarzały budynek 
hali sportowej. Konieczny 
jest remont zaplecza oraz po-

kojów trenerów i sędziów, 
brakuje bazy treningowej dla 
piłkarzy, naprawy wymaga-
ją trybuny, brakuje pełnego 
oświetlenia. Intencją zarów-
no władz miasta jak i zarzą-
du klubu Błękitni Raciąż jest 
zdobycie funduszy na dalszą 
modernizację obiektu, w tym 
szczególnie na wybudowanie 
dodatkowego oświetlonego 
boiska treningowego.

Jak wspomniał w roz-
mowie z naszą redakcją pre-
zes Klubu Błękitnych Raciąż 
pan Robert Dobies, ważne 
jest, że zarówno Zarządo-
wi jak i władzom samorzą-
dowym Raciąża zależy na 
przyszłości klubu i moder-
nizacji obiektu. Za poprzed-
niej władzy, przez 6 lat nie 
interesowano się za bardzo 
potrzebami klubu, mimo że 
można było bez trudu pozy-
skać środki na kompleksową 

modernizację obiektu. Przez 
ten czas poprawiono jedy-
nie płytę boiska. Nie zro-
biono nawet inwentaryzacji 
budynku, nie mówiąc już 
o większych inwestycjach. 

Miasto Raciąż zabezpie-
czyło w budżecie miasta na 
rok 2016 środki finansowe 
na działanie klubu. W listo-
padzie 2015 roku ogłoszo-
ny został konkurs na pozy-
skanie tych środków przez 
sportowców. Konkurs zo-
stał ponownie ogłoszony 
w grudniu 2015 roku oraz 
w styczniu 2016 roku. Po 
złożeniu oferty środki zo-
staną przekazane na dzia-
łalność statutową. Do chwili 
obecnej nie została złożona 
żadna oferta w tym zakresie. 

Z nadzieją czekamy na 
kontynuację rozgrywek i in-
augurację rundy wiosennej. 

Marianna

W dniach od 8 do 13 lute-
go 2016 roku w Hali Sportowo-
-Widowiskowej i przylegających 
placówkach szkolnych odbywa-
ło się zgrupowanie sportowe. 
Gościły u nas dzieci i młodzież 
z Międzyszkolnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „PIA-
SECZNO”. Była to grupa 37 
dziewcząt w wieku od 10 do 14 
lat. Dziewczęta każdego dnia 

Błękitni Raciąż
konieczna dalsza modernizacja obiektów

Zgrupowanie 2016
po 8 godzin intensywnie ćwi-
czyły grę w piłkę koszykową. 
Wyżywienie zorganizowane 
było w stołówce przedszkolnej, 
a noclegi w salach klasowych 
Szkoły Podstawowej. 

Było to już ponad dwu-
dzieste zgrupowanie spor-
towe, organizowane od po-
czątku działalności Hali 
Sportowo-Widowiskowej 

w Baboszewie. Dzięki boga-
temu zapleczu sportowemu, 
placówki szkolne Babosze-
wa są atrakcyjne dla klubów 
sportowych. Dzieci mogą 
bowiem korzystać nie tylko 
z hali sportowej ale również 
z dwóch boisk usytuowanych 
na zewnątrz, a także z siłow-
ni, sali korekcyjnej czy sauny. 

Monika Ciska
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7 lutego 2016 roku w Hali Sportowo-Wi-
dowiskowej w Baboszewie odbył się po raz 15. 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Preze-
sa Klubu „ORLĘTA” Baboszewo. W turnieju 
udział wzięło, poza naszym gminnym klu-
bem, 6 drużyn, które podobnie jak „ORLĘ-
TA” są przedstawicielami gminnych klubów 
sportowych. Po rozegranych 12 meczach eli-
minacyjnych, 6 w półfinałach i finałach klasy-
fikacja końcowa przedstawia się następująco: 

I miejsce: ORLĘTA Baboszewo I
II miejsce: HURAGAN Bodzanów
III miejsce: GKS Góra 
IV miejsce: ORLĘTA Baboszewo II
V miejsce: KORONA Szydłowo
VI miejsce: WKRA Radzanów
VII miejsce: GLADIATOR Słoszewo
VIII miejsce: GKS Gumino

Tytuł Najlepszego Strzelca turnieju wy-
walczył Kamil Głowacki z drużyny Koro-
ny Szydłowo zdobywając 5 bramek. Najlep-
szym Bramkarzem turnieju został Robert 
Goszczycki z Orląt Baboszewo II, które-
mu nie udało się obronić jedynie 4 bramek  
z dużej ilości ataków. Prezes Klubu „ORLĘ-
TA” Baboszewo pan Bogdan Kubiński po 
konsultacjach z sędziami, panem Andrze-
jem Wochnowiczem, Cezarym Ossowskim 
i sędzią sekretarzem panem Przemysławem 
Cytlochem zgodnie uznali o nadaniu hono-
rowych tytułów. Drużyną Fair Play została 
ekipa WKRA RADZANÓW, a Najlepszym 
Zawodnikiem został Konrad Lipski z HU-
RAGANU Bodzanów. 

Monika Ciska

Dobra pozycja Orląt

HURAGAN Bodzanów

GKS Góra KORONA Szydłowo

Sezon Klasyfikacja Końcowa Ilość 
grających

Ilość 
zdobytych 

bramek
Najlepszy Strzelec Najlepszy Bramkarz Zawodnik Fair Play Gość Honorowy

I Edycja 
SEZON 
2002/2003

I miejsce: AGNES 
II miejsce: TRANSPOL 
III miejsce: OLDBOY ORLĘTA

IV miejsce: LUPA 
V miejsce: OLDBOY RACIĄŻ
VI miejsce: KAPRYS

87 408
Bartczak Paweł 

AGNES 
38 goli

Osowski Marcin 
TRANSPOL

Jacek Klimkiewicz 
LUPA Robert Gadocha

II Edycja 
SEZON 
2003/2004

I miejsce: AGNES PŁOŃSK 
II miejsce: TRANSPOL BABOSZEWO 
III miejsce: OLDBOY BABOSZEWO

IV miejsce: FABA BABOSZEWO 
V miejsce: REEBOK PŁOŃSK 
VI miejsce: ZAJAZD DŁUŻNIEWO

92 414
Cackowski Dariusz 

AGNES 
36 goli

Osowski Marcin 
TRANSPOL

Paweł Bartczak 
AGNES Jan Tomaszewski

III Edycja 
SEZON 
2004/2005

I miejsce: TRANSPOL 
II miejsce: FABA 
III miejsce: AGNES

IV miejsce: OLDBOY BABOSZEWO 
V miejsce: POLICJA  
VI miejsce: ROMEX

90 331
Wiśniewski Rafał 

FABA 
26 goli

Osowski Marcin 
TRANSPOL

Mikołajewski Andrzej 
POLICJA

Dariusz Kubicki, 
Dariusz Dudek

IV Edycja 
SEZON 
2005/2006

I miejsce:  TRANSPOL 
II miejsce:  FABA 
III miejsce: AGNES

IV miejsce: OLDBOY BABOSZEWO 
V miejsce: POLICJA 
VI miejsce: CZARNI

92 415
Charzyński Marek 

TRANSPOL 
42 gole

Karwowski Marcin 
FABA 

Bieniek Artur 
POLICJA Andrzej Szarmach

V Edycja 
SEZON 
2006/2007

I miejsce:  TRANSPOL 
II miejsce: OLDBOY BABOSZEWO 
III miejsce:  AGNES

IV miejsce: POLICJA 
V miejsce: MYKEN 
VI miejsce: AMATOR 
VII miejsce:  DEBIUTANT 

109 376
Charzyński Marek 

TRANSPOL 
29 goli

Staniszewsk Dariusz 
OLDBOY

Solecki Mateusz 
DEBIUTANT Jerzy Engel

VI Edycja 
SEZON 
2007/2008

I miejsce:  TRANSPOL 
II miejsce: AGNES 
III miejsce:  FABA 
IV miejsce: OLDBOY BABOSZEWO

V miejsce: DEBIUTANT 
VI miejsce: ORZEŁ 
VII miejsce:  AMATOR 
VIII miejsce: MYKEN

125 355
Gajewski Mariusz 

TRANSPOL 
26 goli

Kuligowski Tomasz 
AGNES

Raźny Mariusz 
OLDBOY

Jan Domarski, 
Dariusz Górski

VII Edycja 
SEZON 
2008/2009

I miejsce:  TRANSPOL 
II miejsce: OLDBOY BABOSZEWO
III miejsce:  FUTSAL

IV miejsce: FABA 
V miejsce: ASTEX 78 269

Charzyński Marek 
TRANSPOL 

26 goli

Lewandowski  Mateusz 
FUTSAL

Witulski Tomasz 
ASTEX Edward Klejndinst

Historia Halowej Ligi Piłki Nożnej w Baboszewie
Część 1.
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Baboszewo może 
poszczycić się gru-
pą dziewcząt, które 
w zeszłym roku zdo-
były tytuł Wicemi-
strzyń Polski w piłce 
nożnej. 

W skład drużyny wcho-
dzą: kapitan drużyny An-
gelika Błaszczak, Karolina 
Ciska, Izabela Kuligowska, 
Sylwia Trybańska, Wiktoria 
Ciska, Klaudia Skolimowska., 
Agnieszka Rosińska, Alek-
sandra Możdżonek, Domini-
ka Rybacka, Sylwia Sokołow-
ska, Dominika Skolimowska. 
Pozwolę sobie przybliżyć jak 
dziewczyny doszły do tego 
sukcesu. Nie będę zaczynał 
od samego początku, ponie-
waż musiałbym opisywać, 
jak małe zawodniczki przy-
chodziły na treningi i ciężko 
z zapałem trenowały.

Piłkarski początek wiel-
kiej historii zwieńczony se-
ryjnymi zwycięstwami   żeń-
skiej drużyny  z miejscowego 
Gimnazjum im. Armii Kra-
jowej w Baboszewie rozpo-
czął się 7 maja 2015 roku. 
Mistrzynie powiatu, rejonu 
oraz czwarta drużyna Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży 
szkolnej z 2013/2014 roku, 
pod opieką trenera Sławo-
mira Adamskiego przystę-
powała do sezonu 2014/2015 

z ogromnymi nadziejami 
i sprecyzowanymi planami 
na nadchodzący sezon w roz-
grywkach gimnazjalnych or-
ganizowanych w całej Polsce.

Mistrzostwa powiatu 
płońskiego w piłce nożnej, 
będącego pierwszym eta-
pem do mistrzostw polski 
w 6-tkach piłkarskich dziew-
cząt odbywały się 7 maja 
2015 roku na boisku Orlik 
w Baboszewie. Do  finałowej 
rywalizacji o miano najlep-
szej żeńskiej drużyny w po-
wiecie płońskim awansowa-
ły po wcześniejszych grach 
eliminacyjnych cztery szkol-
ne drużyny:   Gimnazjum 
Baboszewo, Gimnazjum nr 
2 Płońsk,   Gimnazjum Na-
ruszewo, Gimnazjum nr 1 
Płońsk. System rozgrywek 
polegał na grach „każdy 
z każdym”. Po kilku godzi-
nach wspaniałej piłkarskiej 
walki zwyciężyło Gimna-
zjum w Baboszewie, drugie 
miejsce zajęło Gimnazjum nr 
2 z Płońska.

Dzięki zwycięstwu gim-
nazjalistek z Baboszewa w re-
jonie ciechanowskim w roku 
2013/2014, mistrzostwa rejo-
nu w roku 2014/2015 odby-
wały się na Orliku w Babo-
szewie, więc dla zawodniczek 
z Baboszewa turniej na wła-
snym boisku był ogromnym 
mentalnym plusem. Termin 
zawodów został wyznaczony 
przez Ciechanowski Szkol-

ny Związek Sportowy na 14 
maja 2015 roku. Pogoda tego 
dnia do rozegrania turnie-
ju była fantastyczna, słoń-
ce świeciło ładnie od same-
go rana. Trybuny na Orliku 
w Baboszewie zapełniły się 
kibicami po brzegi. Ucznio-
wie, rodzice, przyjaciele oraz 
fani miejscowej drużyny piłki 
nożnej przybyli tego dnia zo-
baczyć piłkarski spektakl na 
najwyższym poziomie w wy-
konaniu najlepszych zawod-
niczek z całego rejonu cie-
chanowskiego.

Do rywalizacji o mistrzo-
stwo rejonu oraz awans do XV 
Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej stawiło się 
pięć szkół będących mistrza-
mi powiatów, wchodzących 
w skład całego rejonu ciecha-
nowskiego: G Baboszewo, G2 
Ciechanów, G2 Płońsk, G Za-
tory, G1 Żuromin.

Gimnazjalistki z Babo-
szewa bez najmniejszych pro-
blemów przebrnęły przez gry 
grupowe i półfinały. W fina-
le pokonały G2 Płońsk (4: 1) 
i w pełni potwierdziły rolę fa-
worytek mistrzostw. Zwycię-
stwo to otworzyło zawodnicz-
kom z Baboszewa awans na 
Mistrzostwa Mazowsza które 
odbywały się w Siedlcach.

Mazowieckie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w piłce 
nożnej odbyły się w dniach 
29-31 maja. Mistrzynie re-
jonu z Gimnazjum Babo-

Wicemistrzynie Polski  w piłce nożnej z Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie

szewo po wcześniejszych 
losowaniach wzięło udział 
w czterozespołowej gru-
pie. Baboszewianki naj-
pierw pokonały Płochocin 
(4:0) natomiast w drugim 
spotkaniu uległy Radom-
skiej trzynastce (0:2). Aby 
awansować do półfinałów 
gimnazjalistki z Baboszewa 
potrzebowały zwycięstwa 
z Gimnazjum Zaręby, któ-
re we wcześniejszych grach 
pokonały Gimnazjum Ra-
dom 13  i także walczyły 
o wyjście z grupy. Mecz za-
kończył się wynikiem (3:0) 
dla baboszewianek, dzięki 
tej wygranej awansowały do 
półfinałów i miały możli-
wość  gry o medale. W pół-
finale czekały już zawod-
niczki z podwarszawskich 
Ząbek grające na co dzień 
w II i III lidze kobiecej.  Nie 
mające nic do stracenia za-
wodniczki z Baboszewa po-
deszły bardzo skoncentro-
wane i wygrały (1:0). Dzięki 
tej wygranej awansowały do 
wielkiego finału igrzysk ma-
zowieckich.   Gimnazjalistki 
w finale pokazały wszystko 
co potrafią najlepiej, piękne 
zwody oraz błyskotliwa gra 
zespołowa była kwintesencją 
całego finałowego spotkania. 
Wynik  4:1 dla Gimnazjum 
Baboszewo nad Gimnazjum 
Trąbki   nie pozostawiał złu-
dzeń kto jest najlepszą dru-
żyną na  Mazowszu.

Wymarzone Mistrzo-
stwa Polski przed rozpoczy-
nającym się sezonem stały 
się faktem. Sportowy sukces 
– wygrana Mistrzostwa Ma-
zowsza otworzyła zawodnicz-
kom z Baboszewa szansę za-
grania o mistrzostwo Polski. 
Zawody zostały zorganizo-
wane w ośrodku sportowym 
„Banderoza” w Głuchoła-
zach w województwie opol-
skim, w powiecie nyskim 
w dniach 22-25 czerwca. 
Cztery dni trwały zmagania 
o miano najlepszych zawod-
niczek w Polsce. Do rywali-
zacji o tytuł mistrzyń Polski 
przystąpiło 6 drużyn, które 
były mistrzami swoich woje-
wództw. Każdy zespół zagrał 
ze sobą dwukrotnie mecz 
i spotkanie rewanżowe, więc 
każda drużyna rozgrywa-
ła w całym turnieju aż dzie-
sięć spotkań. Zawodniczki 
z Baboszewa w tych rozgryw-
kach spisywały się znakomi-
cie niesione sportową chęcią 
walki i rywalizacji w duchu 
fair play grały znakomicie. 
Szczyt formy został zrobiony 
w odpowiednim momencie 
jak mówił trener. Zawodnicz-
ki z Baboszewa przegrały tyl-
ko jedno spotkanie z drużyną 

z Łodzi i stanęły na srebrnym 
podium, tytuł wicemistrzyń 
Polski stał się faktem. Mi-
strzyniami Polski zostały pił-
karki z Gimnazjum Prudnik 
(woj. opolskie), a brązowe 
medale zdobyło Gimnazjum 
Jasień (woj. śląskie).

Zwyciężczynie, po po-
wrocie do Baboszewa miały 
„swoje pięć minut”. Nauczy-
ciele, rodzice, jak i uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum – wszyscy składa-
li dziewczynom najserdecz-
niejsze gratulacje. Podczas 
uroczystego apelu kończą-
cego rok szkolny drużynie 
gratulowali, zdobycia tak 
wysokiego tytułu, dyrektor 
Gimnazjum Bogdan Piertu-
szewski oraz gość honorowy 
Wójt Gminy Baboszewo To-
masz Sobecki, który przezna-
czył nagrody mistrzyniom. 
Dziewczyny nie pozostały 
dłużne i ofiarowały Wójtowi 
swój medal, by zawisł w ho-
norowym miejscu.

Sukcesy sportowe osią-
gnięte w poprzednim roku 
mobilizują drużynę piłkarek 
do dalszego rozwijania swo-
jej pasji i chęci zdobywania 
kolejnych zwycięstw.

Sławomir Adamski

Droga do sukcesu

W Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie od 14 lat organizowana jest Halowa Liga Piłki Noż-
nej, w której udział biorą drużyny miejscowe, z powiatu płońskiego i okolicznych miast. Rozgrywki cie-
szą się bardzo dużą popularnością zarówno wśród zawodników jak i kibiców. W tym sezonie gra 173 pił-
karzy z 11 drużyn. Liga corocznie zaczyna się w październiku i kończy w maju. Na zakończenie każdego 
sezonu organizator Piotr Lipiński zaprasza postacie związane z piłką nożną. W poprzednich edycjach 
gośćmi uświetniającymi ceremonię rozdania nagród byli: Robert Gadocha, Jan Tomaszewski, Andrzej 
Szarmach, Andrzej Strejlau, Jan Domarski, Dariusz Górski, Dariusz Dudek, Edward Klejdinst, Jerzy En-
gel, Lesław Ćmikiewicz, Radosław Majdan, Marcin Żewłakow, Dariusz Szpakowski oraz Tomasz Hajto.

24 stycznia tego roku odbyła się 4 kolejka XIV edycji sezonu 2015/2016.
Klasyfikacja IV kolejki przedstawia się następująco: 
I miejsce: FUTSAL – 9 punktów  
II miejsce: NEXTNET – 7 punktów 
III miejsce: POLMLEK RACIĄŻ – 6 punktów 
IV miejsce: GLOBAL FISH – 4 punkty 
V miejsce: MYKEN& CHAMPION – 4 punkty 
VI miejsce: BHP FIRE PŁOŃSK – 4 punkty 
VII miejsce: B&I HYDRAULIKA SIŁOWA – 3 punkty 
VIII miejsce: OLDBOY BABOSZEWO – 3 punkty  
IX miejsce: ADL LEWANDOWSCY – 0 punktów 
X miejsce: ART-DAN – 0 punktów
XI miejsce: HURAGAN – 0 punktów
Podczas IV kolejki strzelono łącznie 39 goli.
Najlepszy Strzelec IV kolejki: Goclender Jarosław, Korycki Paweł (NEXTNET), Marciniak 

Marcin (HURAGAN) – po 3 bramki.

Po czterech dotychczas rozegranych kolejkach, drużyny plasują się według poniższej klasyfikacji:
I miejsce: FUTSAL – 25 punktów    
II miejsce: B&I HYDRAULIKA SIŁOWA – 20 punktów  
III miejsce: NEXTNET – 19 punktów   
IV miejsce: POLMLEK RACIĄŻ – 17 punktów  
V miejsce: BHP FIRE PŁOŃSK – 17 punktów
VI miejsce: OLDBOY BABOSZEWO – 13 punktów
VII miejsce: ADL LEWANDOWSCY – 12 punktów
VIII miejsce: ART-DAN – 11 punktów
IX miejsce: MYKEN& CHAMPION – 11 punktów
X miejsce: GLOBAL FISH – 8 punktów
XI miejsce: HURAGAN – 1 punkt
Po IV Kolejce strzelono łącznie 187 goli.
Najlepszy Strzelec po IV kolejkach: Lewandowski Paweł (ADL LEWANDOWSCY) – 8 bramek
Należy jednak pamiętać, że zawodnicy mają za sobą połowę ligi, a przed nimi cztery kolejne 

miesiące. Dyscyplina sportowa, jaką jest piłka nożna, przynosi czasami niespodzianki. Bywa, 
że drużyna, która prowadzi w klasyfikacji, czasami może mieć „gorszy dzień” i przegrać kilka 
meczy, które nieubłaganie wpływają na wynik końcowy, po ośmiu miesiącach. I odwrotnie – 
czasami drużyna, która gdzieś przez kilka miesięcy wydaje się dość słaba, nabiera w trakcie ligi 
takiej mocy, ze zaskakuje wszystkich i zajmuje jedno z lepszych miejsc w klasyfikacji końcowej. 

Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że życzę wszystkim zawodnikom powodzenia, i że 
przede wszystkim należy pamiętać, że liga ma na celu nie tylko propagowanie sportu, ale przede 
wszystkim zrzeszanie pasjonatów piłki nożnej i nakłanianie ich do aktywnego spędzania czasu. 

Monika Ciska

Sprawozdanie z IV kolejki Halówki
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reklama

Styl życia, zdrowie, uroda, porady

W środę, 3 lutego 
o godz. 10 w Urzę-
dzie Miejskim 

w Raciążu miało miejsce 
szczególne wydarzenie. Pań-
stwo Alina i Stanisław Gizler, 
którzy 15 stycznia 2016 r. ob-
chodzili swoje Złote Gody, 
otrzymali z rąk burmistrza 
Raciąża Mariusza Godlew-
skiego odznaczenia przyzna-
ne im za ,,Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. Jubilatom 
w tej wyjątkowej chwili to-
warzyszyła najbliższa rodzi-
na. Państwo Alina i Stanisław 
Gizler pobrali się 15 stycznia 
1966 roku w Drobinie. Przez 
50 lat małżeństwa dostojni 
jubilaci doczekali się dwoj-
ga dzieci, sześciorga wnucząt 
i trojga prawnucząt. 

Wniosek o przyznanie 
odznaczenia dla osób za-
mieszkałych na terenie Gmi-
ny Miasto Raciąż składa się 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Raciążu plac Adama Mic-
kiewicza 17, pok. nr 5 od po-
niedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30-15.30 

Wniosek można złożyć  
6 miesięcy przed 50. roczni-
cą ślubu. 

Wymagane dokumenty: 
wniosek o medal „za długo-
letnie pożycie małżeńskie” za-
wiera imiona i nazwiska mał-
żonków, nazwiska rodowe, Nr 
PESEL, imiona i nazwiska ro-
dziców oraz datę i miejsce za-
warcia małżeństwa. 

Termin i sposób 
załatwienia
Wnioski o nadanie me-

dalu „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie” przekazywane 
są do Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego, który 
zbiorczo z terenu całego wo-
jewództwa przedstawia je 
Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej. Po rozpatrzeniu 
wniosków Jubilaci otrzymują 

Jubileusz 50 lat małżeństwa

list gratulacyjny od Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, 
w terminie (średnio) około 
ośmiu miesięcy od daty złoże-
nia wniosku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego.

Podczas uroczystości 
wręczenia medali przewi-
dziane jest wystąpienie Bur-
mistrza Miasta Raciąża, akt 
dekoracji Jubilatów, wręcze-
nie legitymacji pamiątko-
wych, życzeń od Burmistrza 
oraz kwiatów. 

Opłata skarbowa
Brak opłaty skarbowej
Podstawa prawna: ustawa 

z dnia 16 października 1992 
r. o orderach i oznaczeniach 
(Dz. U. z 2015r. poz. 475 
z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 15 grudnia 2004 roku 
w sprawie szczegółowego try-
bu postępowania w sprawie 
o nadanie orderów i odznaczeń 
oraz wzorów odpowiednich 
dokumentów (Dz. U. z 2004 Nr 
277 poz. 2473 z późn. zm.). 

USC
w Raciążu

Jak i gdzie się zgłosić

Państwo Gizler otrzyma-
li nie tylko medale, ale rów-
nież serdeczne życzenia z rąk 
burmistrza, zastępcy kierow-
nika USC Marty Dąbrowy 
i obecnej na sali rodziny. Ju-
bilatów obdarowano piękny-
mi bukietami kwiatów i upo-
minkami. Po części oficjalnej 
przyszła chwila na kawałek 
tortu, lampkę szampana oraz 
na krótką rozmowę. Podczas 
całej uroczystości panowała 
radosna atmosfera, ale nie za-
brakło też chwil wzruszenia. 

Dostojnym jubilatom ser-
decznie gratulujemy i życzy-
my im kolejnych 50 wspól-
nych lat życia.

Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie usta-
nowiono jako nagrodę dla 

osób, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeń-
skim, ustawą z dnia 17 lu-
tego 1960 o orderach i od-
znaczeniach, a włączony do 
obecnego systemu odzna-
czeń państwowych ustawą 
z 16 października 1992 o or-
derach i odznaczeniach (Dz. 
U. Z 1992r. Nr 90, poz. 450). 
Nadawany jest przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skiej obywatelom polskim 
(do 1989 roku przez Radę 
Państwa). Wnioski o nadanie 
Medalu za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie przedstawiają 
Prezydentowi wojewodowie. 
Odznaką Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie 
jest medal w kształcie sty-
lizowanej, sześciopromien-
nej, srebrzonej, oksydowanej 

Złote Gody

gwiazdy o średnicy 35 mm 
z ornamentowanymi promie-
niami łączącymi jej ramiona. 
Na awersie w środku medalu, 
na okrągłej tarczy pokrytej 
różową emalią umieszczo-
ne są dwie srebrzone, oksy-
dowane róże. Na odwrotnej 
stronie w środku umiesz-
czony jest monogram RP, 
a w otoku napis: Za długo-
letnie pożycie małżeńskie. 
Przed 1992 rokiem w miejsce 
monogramu RP był mono-
gram PRL. Medal zawieszony 
jest na różowej wstążce sze-
rokości 35 mm z pionowym 
białym paskiem pośrodku 
szerokości 4 mm.

Marianna

Jubilaci z rodziną – 
dziećmi, wnukami, 
prawnukami.

Wielu rodziców twier-
dzi, że dzieci powinny bawić 
się ze swoimi rówieśnikami, 
a dorośli są od dbania o ich 
byt materialny i bezpieczeń-
stwo. W natłoku obowiąz-
ków trudno znaleźć chęci  
i energię do wspólnej zaba-
wy z dzieckiem. Niektórzy po 
prostu nie lubią się bawić.

Z punktu widzenia psy-
chologii zabawa rodzica 
z dzieckiem pomaga budo-
wać głębokie, rodzinne więzi, 
jest także świetną terapią dla 
dzieci aktywnych.

Wspólna zabawa w uję-
ciu terapeutycznym to czas, 

Pobaw się ze mną
który rodzic na wyłączność 
poświęca jednemu dziecku. 
Nie będzie nią zatem rodzin-
ny spacer, wspólnie spędzo-
ny wieczór, obejrzany film. 
W czasie takiej zabawy na-
leży w stu procentach skupić 
się na dziecku.

Wielu powie, że to nie-
możliwe, szczególnie je-
śli zamiast jednej pocie-
chy, ma się trzy lub więcej. 
Warto spróbować w myśl 
ważnej prawdy, „co dajesz, 
w przyszłości odbierzesz”. 
Nie chodzi tu o bardzo dłu-
gi czas. Wystarczy 15-20 
minut dziennie, aby nawią-
zać pełną relację z własnym 

dzieckiem, poznać je bliżej, 
nauczyć się bycia z nim na 
jego warunkach. Ważne jest, 
aby to dziecko decydowało 
w co chce bawić się z rodzi-
cem. To ono kieruje zabawą, 
a my staramy się powstrzy-
mać od krytycznych uwag, 
zbędnych pytań i wdraża-
nia własnych pomysłów. Nie 
oznacza to, że mamy godzić 
się na niebezpieczne czy nie-
adekwatne do wieku dziecka 
zabawy. Wystarczy, że wcze-
śniej ustalimy zasady naszej 
zabawy, np. podczas wy-
głupów uważamy na twarz, 
oczy, nie używamy wulgary-
zmów. Dajemy sobie i dziec-

ku możliwość przerwania 
zabawy, jeśli sprawia ona ja-
kieś trudności.

Taki sposób spędzania 
czasu pozwala dziecku uzy-
skać całkowitą, pozytyw-
ną uwagę dorosłego. Tworzą 
się więzy między dzieckiem 
a rodzicem. Wspólnie spę-
dzony czas, nawet jeśli jest 
on krótki, stabilizuje dzieci 
emocjonalnie, wyrabia umie-
jętności społeczne, sprzyja 
koncentracji i dodaje dziecku 
wiary we własne możliwości, 
a takie kompetencje dają na-
szemu dziecku lepszy start.

Iza
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DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE

PRACA. Salon Kosmetyczny zatrudni kosmetyczkę.
Raciąż, ul Płocka 15, tel. 503 066 703

SPRZEDAM działki budowlane (powierzchnia działki 
do uzgodnienia) w atrakcyjnej okolicy w miejscowości 
Folwark-Raciąż. Tel. 503 089 324

SPRZEDAM wzmacniacz gitarowy Orange Rockerverb 
MK II 
z kolumną PPC412. Tel. 690 904 308

SPRZEDAM dekoder tv sat. Open Box z możliwością 
podłączenia ethernet. Cena 200 zł. Tel. 690 904 308

WNIOSKI UE. Rolniku, jeśli chcesz pozyskać środki 
z Unii Europejskiej i potrzebujesz pomocy w pisaniu 
wniosku – zadzwoń Tel. 507 621 974 

Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie w Pulsie Raciąża? 
Nic prostszego, wystarczy, że wyślesz nam je 

na adres mailowy redakcji z dopiskiem 
„ogłoszenia drobne”, a ukaże się ono w kolejnym 

numerze Pulsu. Ogłoszenia zbieramy jednorazowo 
na każde kolejne wydanie.

Styl życia, zdrowie, uroda, porady

Okres końca zimy jest 
szczególnie trudny dla na-
szych organizmów. Wycień-
czeni brakiem słońca, świe-
żych warzyw, owoców łatwo 
padamy ofiarą wirusów 
i bakterii, które powodują 
przeziębienia i grypę. Pole-
cane szczepionki, tabletki, 
syropy nie zastąpią natural-
nych metod wspomagania 
naszej odporności. Jedną 
z nich jest prosty w przygo-
towaniu napój imbirowy.

Zakupiony imbir obie-
ramy i trzemy na tarce, na-
stępnie gotujemy 10 minut. 
Do gorącego wywaru, któ-
ry należy przecedzić dodaje-
my miód i cytrynę, najlepiej 
w dużych ilościach lub wedle 
własnych preferencji.

Właściwości lecznicze 
imbiru:

– ułatwia trawienie. 
Olejek zawarty w kłączu 
pobudza wydzielanie śliny 
i soku żołądkowego, działa 
żółciopędnie i rozkurczo-
wo, leczy wzdęcia,

– łagodzi mdłości (jest 
składnikiem leków prze-
ciw chorobie lokomocyjnej), 
przeciwdziała wymiotom po 
narkozie i chemioterapii,

– zmniejsza agrega-
cję (zlepianie) płytek krwi, 
chroni więc przed tworze-
niem się zakrzepów. Jest 
niezbędnym dodatkiem do 
menu osób z podwyższonym 
cholesterolem,

– znacznie łagodzi bóle 
miesiączkowe,

Na
odpornośćMiliony ludzi na całym 

świecie mają swoje własne, 
najlepsze i wyjątkowe hob-
by. Dla mnie takim wyjąt-
kowym hobby jest czytanie. 
Jestem wielką miłośniczką 
książek. Odkąd pamiętam 
czytałam wszystko, co wpa-
dło mi w ręce. Upodobałam 
sobie zwłaszcza kryminały, 
fantastykę i literaturę pięk-
ną, choć nie stronię też od 
paowieści przygodowych 
i sensacyjnych, a poezją 
wręcz żyję. Nie wyobra-
żam sobie, że mogłabym 
z dnia na dzień zrezygno-
wać z książek, z czytania. 
To moja pasja, część mnie. 
Tym żyję. I nie jestem sama 
ze swoim hobby. Znam 
wiele osób, które podob-
nie jak ja uwielbiają czy-
tać. Podczas spotkań i roz-
mów ze znajomymi często 
wymieniamy się tytułami 
ulubionych książek, wra-
żeniami po przeczytaniu 
jakiejś wyjątkowo zapada-
jącej w pamięć powieści, 
cytatem bądź ciekawą my-
ślą z niedawno czytanej hi-
storii. Należę też do klubu 
książkowego, który nazy-
wa się Klubem (Nie) Ano-
nimowych Książkoholików. 

Dlaczego właśnie tak? 
Bo czytanie wciąga. Jest jak 
jak nałóg. 

Kto czytał bądź czyta ten 
wie. Nie sposób wytrzymać 
kilku dni, bez zaglądania 
w jakąkolwiek książkę. 

Powodów dla których lu-
dzie czytają jest wiele. Czy-
tając wzbogacamy się du-
chowo, intelektualnie oraz 
mentalnie. Kiedy biorę do 
ręki książkę wiem, że mogę 
spodziewać się kolejnej przy-
gody. Każdy przeczytany 
wers czy linijka tekstu prze-
nosi mnie do innego świata. 
W książkach możemy prze-
żywać wiele ciekawych przy-
gód, których nie doświadcza-
my na co dzień. Odrywamy 
się od szarej rzeczywistości 
i zagłębiamy w świat, który 
pojawia się podczas czytania 
w naszej wyobraźni.

Niejednokrotnie zda-
rza się tak, że czytana książ-
ka wywołuje w nas emocje. 
Czasem jest to śmiech, cza-
sem płacz. Raz się wzrusza-
my, za innym razem popa-
damy w melancholię. Jednak 
są też takie momenty, w któ-
rych po wyjątkowo zapada-
jącej w pamięć lekturze coś 
w nas się zmienia. Chwile, 

w których my sami postana-
wiamy coś zmienić w sobie, 
w swoim życiu. Kiedy poja-
wia się w nas siła, która po-
pycha nas do działania. Wie-
rzymy wtedy, że podobnie 
jak bohater naszej powieści 
jesteśmy w stanie zawalczyć 
o lepsze jutro, o lepszą przy-
szłość dla siebie. I o swoje 
marzenia. Podejmujemy się 
wyzwań, których do tej pory 
nie bylibyśmy w stanie pod-
jąć. A co daje nam tą siłę? 
Wiara. Wiara i pewność sie-
bie. Wiara w sukces, w to, że 
to co sobie zaplanowaliśmy 
uda się zrealizować. 

Wracając do naszych 
książek, mają one jeszcze jed-
ną zaletę. Dzięki nim często 
zapominamy o kłopotach 
i problemach dnia codzien-
nego. Podczas czytania je-
steśmy niedostępni dla oto-
czenia, często wyłączmy się 
na to, co dzieje się dookoła. 
Zwłaszcza przy bardzo dobrej 
książce, trzymającej w napię-
ciu, albo takiej, w której akcja 
gna na łeb na szyję. 

Ja zachęcam i zawsze 
będę zachęcała każdego do 
czytania, które uwrażliwia, 
wzbogaca duchowo, rozwi-
ja wyobraźnię, powiększa 

zasób słów. Można by jesz-
cze tak długo wymieniać. 
Zwykle ten kto dużo czyta 
nie robi błędów ortograficz-
nych, jest błyskotliwy, inte-
ligentny, oczytany, ma też 
niezwykle rozwiniętą wy-
obraźnię. Z kimś kto czyta 
nie sposób się nudzić, roz-
mowa z taką osobą jest zwy-
kle pasjonująca. Zwłaszcza 
o książkach, o których każdy 
książkoholik mógłby rozma-
wiać godzinami. 

„Czytanie to najlepsza 
zabawa jaką ludzkość sobie 
wymyśliła” – mawiała polska 
poetka i noblistka Wisława 
Szymborska. 

I trudno nie przyznać 
jej racji. Czytanie może być 
najwspanialszą zabawą. 
A z czym kojarzy się nam za-
bawa? Z rozrywką, przyjem-
nością, czymś miłym, pozy-
tywnym. 

Kończąc, czytanie to pa-
sją, która daje nam nie tyl-
ko przyjemność, ale również 
staje się sensem życia. Jego 
istotą. Czytajmy więc, bo jest 
tyle pięknych, wspaniałych 
książek, które zasługują na 
to, żeby je znać i cenić. 

Marianna

Czytanie to pasja
– leczy przeziębienia 

i przynosi ulgę chorym sta-
wom, bo jest bogaty w sub-
stancje przeciwzapalne. Wcho-
dzi w skład niektórych maści 
i plastrów rozgrzewających. 
Podczas masażu kilka kropli 
olejku imbirowego przynosi 
ulgę obolałym mięśniom,

– leczy migreny – regu-
larnie stosowany zmniejsza 
częstość i ilość ataków, ła-
godzi też towarzyszące im 
mdłości,

– działa przeciwobrzęko-
wo, ze względu na zawarty 
w nim olejek eteryczny. 

Przy stosowaniu natu-
ralnych metod podniesienia 
odporności organizmu nale-
ży pamietać o konsekwencji 
i długim okresie stosowania 
danego preparatu.

Polecam także spraw-
dzony syrop z owoców czar-
nego bzu. Przygotowuje się 
go wczesną jesienią, kiedy 
owoce dojrzeją. Zbieramy 
je, wyciskamy sok (moja 
metoda to wyciskanie przez 
nylonowa skarpetkę, oczy-
wiście w rękawiczkach). 
Następnie dodajemy cukier 
w proporcjach kilogram na 
litr, zlewamy do słoików 
i pasteryzujemy. 

Nie zapominajmy o ba-
-nalnie prostym w przygo-
towaniu napoju miodowo 
-cytrynowym. Najlepiej spo- 
żywać go na czczo. Wspo-
maga odpornośc i odkwasza  
organizm.

Iza

Czy muszę płacić podatek dochodowy z działalności 
agroturystycznej?

Prowadzę gospodarstwo rolne. W te wakacje planuję wynaj-
mować letnikom dwa pokoje w ramach działalności agroturystycz-
nej. Czy w takim przypadku muszę płacić podatek dochodowy?

Działalności w zakresie agroturystyki nie można zakwalifiko-
wać jako działalności rolniczej, a zatem do dochodów z tej dzia-
łalności mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Jednak zgodnie z nią wolne od podatku 
dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi go-
ścinnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na 

wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych 
osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.  
Zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że:

– najem dotyczy pokoi gościnnych znajdujących się w bu-
dynkach mieszkalnych; gdy pokoje znajdują się np. w budynku 
gospodarczym, zwolnienie z PIT nie będzie miało zastosowania,

– budynki, w których pokoje przeznaczone są na wyna-
jem, należą do gospodarstwa rolnego,

– przedmiotem usług jest najem pokoi gościnnych oso-
bom przebywającym na wypoczynku;

– liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.
W przedstawionym przypadku Czytelnik może więc sko-

rzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, ponieważ 
liczba wynajmowanych pokoi nie przekroczy pięciu.

 Grzegorz Ziółkowski
Doradca Podatkowy

Podatkowe zawiłości
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