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Ferie zimowe to po letnich 
wakacjach drugi, ulubiony 
przez uczniów czas w trak-
cie roku szkolnego. Miej-
ski Zespół Szkół i Miejskie 
Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji zadbały, aby 
nadmiar wolnego czasu 
nie zaszkodził, a dzieci się 
nie nudziły.

Więcej str. 7

Ferie w Raciążu na sportowo, 
bezpiecznie i zdrowo

Zakończyła się pierwsza, dwuletnia kadencja Raciąskiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego, organu konsultacyjno-doradczego burmistrza. Jej głównym 
zadaniem jest opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta oraz projektów 
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. 17 lu-
tego na spotkaniu podsumowującym działalność podziękowano za zaangażo-
wanie dotychczasowym członkom tego gremium i zaprezentowano większość 
składu nowej Rady.

Str. 13

Wybieramy nową Raciąską Radę 
Działalności Pożytku Publicznego

Gmina Miasto Raciąż pozyskała dofinasowanie w wysokości 2,25 mln w ra-
mach programu dotyczącego dziedzictwa kulturowego. Projekt był tworzo-
ny przez wielu partnerów tak, aby odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom 
mieszkańców. Realizacja projektu jest zakończeniem procesu zmian w kultu-
rze rozpoczętego w 2014 roku. Nowej jakości infrastruktura oraz oferta kultu-
ralna zostanie udostępniona mieszkańcom już w 2018 roku.

Czytaj str. 12

W sobotę 4 lutego w Baboszewie odbył się I Bal Charytatywny. Patronat nad 
balem objął Wójt Gminy, a za organizację odpowiadali: „Akademia Dobra” 
Gminny Wolontariat przy Szkole Podstawowej w Baboszewie (pomysłodaw-
ca przedsięwzięcia) i Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne SET 
w Baboszewie.

Str. 8

Pierwszy bal charytatywny 
w Baboszewie

Zmiana oświatowa 
w szkołach gminy Baboszewo
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo oświatowe, od 1 września 2017 roku każda 6-let-
nia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty  
z mocy prawa przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ule-
gają likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie. 

Szczegóły na str. 2

Ponad 2 miliony na kulturę!
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Ustawodawca zobowiązał jed-
nostki samorządu terytorialnego do 
podjęcia uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe. 27 lutego, podczas 
XXVI Sesji Rady Gminy w Babosze-
wie, przyjęto Uchwałę w sprawie pro-
jektu dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe. Zgodnie 
z przyjętym aktem, dotychczasowe 
szkoły podstawowe stają się szkoła-
mi ośmioletnimi, Gimnazjum w Po-
lesiu, które funkcjonowało w zespole 
szkół ze szkołą podstawową, zostaje 
z dniem 01 września 2017 r. włączo-
ne w strukturę organizacyjną Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brodeckie-
go w Polesiu; Gimnazjum im. Armii 
Krajowej w Baboszewie funkcjonu-
je do 31 sierpnia 2018 r. i z dniem 
01 września 2018 r. zostaje włączo-
ne w strukturę organizacyjną Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Wybickiego 
w Baboszewie. Radni przychylili się 
do takiego rozwiązania zapropono-
wanego przez Dyrektora Gimnazjum 
w Baboszewie Pana Bogdana Pietru-
szewskiego. Przekształcenie lub włą-
czenie samodzielnego gimnazjum 
powoduje, że cały zasób kadrowy 
i materialny likwidowanego gimna-

zjum przekazany zostaje na potrzeby 
zadań oświatowych szkoły powstałej 
w wyniku przekształcenia lub włącze-
nia. Ośmioletnie szkoły podstawowe 
i dotychczasowe gimnazja zachowują 
obwody szkół obowiązujące w roku 
szkolnym 2016/2017.

Po zmianach, dzieci, które we 
wrześniu 2017 roku miały rozpo-
cząć pierwszą klasę gimnazjum, 
zostają w podstawówce i rozpocz-
ną 7 klasę. Dzieci, które obecnie są 

w pierwszej klasie gimnazjum, we 
wrześniu 2017 roku rozpoczną dru-
gą klasę gimnazjum. Dzieci, które 
obecnie są uczniami drugiej klasy 
gimnazjum, w przyszłym roku będą 
uczniami 3 klasy gimnazjum. Tym 
samym we wrześniu 2017 roku we 
wszystkich szkołach podstawowych 
będą nowe klasy 7a w gimnazjach 
będą tylko klasy drugie i trzecie – 
nie będzie klas pierwszych. 

UG Baboszewo

Zmiana oświatowa 
w szkołach gminy Baboszewo
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,  
od 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa 
działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy 

prawa przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, a gim-
nazja ulegają likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie. 

W niedzielę 5 lutego byliśmy 
świadkami miłego akcentu lokalne-
go patriotyzmu. Podczas mszy cele-
browanej przez Papieża Franciszka 
„Anioł Pański” w Watykanie, po-
śród zgromadzonego tłumu na pla-
cu przed bazyliką św. Piotra, mogli-
śmy dostrzec ogromną flagę Polski 
z napisem Baboszewo. Mieszkańcy 
naszej gminy – Aneta Charzyńska-
-Ostrowska, Justyna Masiak, Karo-
lina Cybulska, Joanna Suligowska, 
Katarzyna Gerkowska, Rafał Ger-
kowski i Marcin Politowski, wybie-
rając się do Rzymu, pomyśleli o spa-
kowaniu ogromnej flagi, ważącej  
2 kg i mierzącej 2x5 m, by móc 
w ten sposób pozdrowić swoich 
rodaków. Transmisję Mszy Św. na 
Placu Świętego Piotra wyemito-
wała Telewizja Polska Program 1, 
a więc flagę z napisem Baboszewo 
można było zobaczyć na szklanym 
ekranie na terenie całego kraju. 

Bardzo dziękujemy pomysłodaw-
com za promocję Baboszewa i na-
szej gminy. Właścicielem flagi jest 
pan Marek Charzyński, który udo-
stępnia ją tylko na wyjątkowe oka-
zje. Wycieczkowicze, przebywający 
we Włoszech w dniach 4-6 luty, byli 
tam w ramach prezentu świąteczne-
go, ufundowanego przez ich praco-
dawcę pana Marcina Politowskiego, 
właściciela Baru Retro w Płońsku.

Monika Ciska
UG Baboszewo

Baboszewo u Papieża
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Dyżury
radnych

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

02 marca (czwartek) 
od godziny 16:30 do 17:30

09 marca (czwartek) 
od godziny 16:30 do 17:30

16 marca (czwartek) 
od godziny 16:30 do 17:30

23 marca (czwartek) 
od godziny 16:30 do 17:30

30 marca (czwartek) 
od godziny 16:30 do 17:30

W marcu Radni Rady Miej-
skiej w Raciążu pełnią dyżury 
w siedzibie Miejskiego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w następujących dniach:

Leszek Kowalski, Marek Wiejski  
– 01 marca (środa)  
w godz. 17-18.

Krzysztof Dądalski – 06 marca (po-
niedziałek) w godz. 17-18.

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

Edyta Obrębska, Dariusz Dobro-
sielski – 13 marca  (poniedziałek) 
w godz. 17-18.

Marzanna Kubińska, Artur Gizler  
– 16 marca (czwartek)  
w godz. 17-18.

Bogusław Jeżak – 20 marca ponie-
działek) w godz. 17-18.

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

Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal 
– 27 marca (poniedziałek)  
w godz. 17-18.

Drodzy mieszkańcy Raciąża!
Przyjęliśmy budżet na 2017 rok! 

Dla władz wszystkich szczebli, za-
równo państwowych jak i samorzą-
dowych jest to zawsze jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń. Tak, jak 
pomyślnie zakończony egzamin na 
prawo jazdy umożliwia poruszanie 
się po drogach tak budżet jest dla 
każdej jednostki terytorialnej nie-
zbędny do bezpiecznego gospoda-
rowania finansami. Jest dla mnie 
szczególnym powodem do dumy, 
że w Raciążu ten dokument nie zo-
stał arbitralnie „wymyślony” przez 
burmistrza. Zdecydowałem, że po-
wstawał w sposób najbardziej de-
mokratyczny z możliwych. Najpierw 
wysłuchałem głosów mieszkańców, 
radnych i dopiero potem zaplanowa-
łem wraz ze swymi współpracowni-
kami wydatki tak, by najlepiej za-
spokajały zasygnalizowane potrzeby. 
Taki właśnie dokument przedstawi-
łem radzie miasta. To Wy mieliście 
decydujący głos w jego powstaniu. 
Dodam tylko, że finanse miejskie są 
w dobrej kondycji i możemy ruszyć 
z kolejnymi, ambitnymi projekta-
mi. Udało nam się pozyskać środki, 
dzięki którym możliwa będzie kon-
tynuacja zmian w naszym mieście. 
A wszystko po to, żeby nam wszyst-
kim żyło się w Raciążu lepiej. 

Przede wszystkim woda
Najważniejszym dla miasta 

przedsięwzięciem jest zapewnienie 
mieszkańcom dobrej jakości wody 
oraz rozwiązanie problemu odbioru 
i oczyszczania ścieków. Nikogo nie 
muszę przekonywać jak ważne jest 
pozbycie się wszelkich uciążliwości 
z tym związanych. Cały okres przy-
gotowań do inwestycji był dla Was, 
drodzy mieszkańcy, niewidoczny. 
Tymczasem był to wysiłek wyma-
gający ogromnej mobilizacji wielu 
naszych urzędników. Zwieńczeniem 
tych prac będzie rozstrzygnięcie 
w marcu przetargu na wykonanie 
inwestycji. Po ich zakończeniu bez-
pośrednio zyska całe miasto. Blisko 
1/3 miasta zyska kanalizację, a całe 
miasto wydajną oczyszczalnię ście-
ków oraz pewność zaopatrzenia 
w wodę o dobrej jakości. W końcu 
przestaniemy odczuwać, najczęściej 
bardzo dosłownie, dyskomfort zwią-
zany ze źle funkcjonującymi przy-
domowymi szambami. Zniknie też 
zagrożenie dla Raciąża wysokimi ka-
rami za zdezelowaną oczyszczalnię 
i brak kanalizacji nawet w centrum 
miasta. To przełomowa, ogromna 
dla naszego miasta inwestycja, kosz-
tująca blisko 11,3 mln zł. Przypo-
mnę tylko, że ogromna większość tej 
sumy pochodzi z dotacji. Dofinanso-
wanie zostało przyznane w wyniku 
ogólnopolskiego konkursu. Bez niego 
nie byłoby stać Raciąża na realizację 

tego zamierzenia. Kwota potrzebna 
na sfinalizowanie przedsięwzięcia to 
ponad połowa całkowitego roczne-
go budżetu miasta, a cały nasz bu-
dżet inwestycyjny jest ponad 5 razy 
mniejszy. Dołożymy wszelkich sta-
rań, żeby praca nie dezorganizowa-
ła życia mieszkańców. Trzeba jednak 
powiedzieć wprost: pewne utrudnie-
nia będą. Dlatego bardzo Was proszę 
o wyrozumiałość. Aby uniknąć nie-
miłych niespodzianek związanych 
z czasowym odcięciem dopływu 
wody z powodu prac przyłączenio-
wych. Przypominam także wszyst-
kim Raciążanom o korzystaniu z na-
szego powiadamiania SMS-owego. 
Taką bezpłatną usługę można uru-
chomić w każdej chwili, wystarczy 
zalogować się na naszej stronie mia-
storaciaz.pl lub wypełnić formularz 
w urzędzie miasta. Wszystkie infor-
macje na bieżąco pojawiają się tak-
że na naszym facebookowym profilu.

Pozyskujemy dodatkowe 
pieniądze

Ciągle poszukujemy pieniędzy, 
zarówno na infrastrukturę miej-
ską jak i na polepszenie warunków 
życiowych Raciążan. Dzięki pracy 
i zaangażowaniu miejskich urzęd-
ników uzyskaliśmy ostatnio aż 2,25 
mln zł. unijnego dofinansowania 
na kulturę. To dla nas wszystkich 
ogromny sukces. Konkurencja była 
poważna. Ze zgłoszonych 55 pro-
jektów dofinasowanie uzyskało 
jedynie 10. Raciąż był w czołów-
ce, zajął 3. miejsce (więcej na ten 
temat na stronie 12 – przyp. red). 

Skorzystają na tym wszyscy miesz-
kańcy od najmłodszych po naszych 
seniorów. Żeby rozumieć jak waż-
ne jest to, co Raciąż osiągnął wy-
starczy powiedzieć, że aby było nas 
na taki projekt stać musielibyśmy 
przez dwa lata z rzędu nie robić 
nic innego i wszystkie pieniądze 
z budżetu przeznaczane na inwe-
stycje skierować na to przedsię-
wzięcie. A przecież to niemożliwe, 
bo wszyscy wiemy, jakie mamy po-
trzeby: drogi, chodniki, kanaliza-
cja i wiele innych, pilnych spraw. 
Chcemy mieć bogatszą ofertę dla 
Raciążan i dlatego ciągle szukamy 
możliwości pozyskania pieniędzy 
w różnych instytucjach. Każde ko-
lejne dofinansowanie powala nam 
się rozwijać i zwyczajnie lepiej 
żyć. Pracuje nad tym cały sztab 
oddanych miastu ludzi, za co im 
serdecznie dziękuję.

Oszczędzanie ma sens
Jednym z moich priorytetów jest 

dbałość o finanse miasta, kontro-
lę wydatków i unikanie niepotrzeb-
nego zadłużania miasta. Niestety 
nie zawsze tak było i dużo wysiłku 
kosztowało nas „wyjście na prostą”. 
Teraz jak każdy dobry gospodarz 
każdą złotówkę oglądam kilka razy 
przed jej wydaniem i oszczędzam 
tam, gdzie to możliwe. Wiem, że po-
trzeby są duże. Informujecie mnie 
o tym. Zapewniam, że też widzę te 
potrzeby i staram się je po kolei za-
spokajać. Nie raz słyszę, że „wystar-
czy wziąć kredyt na bieżące wydat-
ki”. To nam się nie opłaca. Wszyscy 
zapłacilibyśmy sporo więcej. My 
wolimy oszczędzać. Takie podejście 
przynosi efekty. W marcu, po rozli-
czeniu ubiegłorocznego budżetu bę-
dziemy wiedzieli, jaką dodatkową 
kwotą na inwestycje dysponujemy 
z tytułu oszczędności z poprzedniego 
roku. Na posiedzeniu rady miejskiej 
będziemy dyskutować o konkretach. 
Wstępnie mogę zapowiedzieć, że na 
pewno postaramy się poprawić stan 
nawierzchni najbardziej zdewasto-
wanych chodników, dróg i dokonać 
koniecznych napraw po zimie. 

Nic bez Was
Przez dwa lata chcę dokończyć 

to, co zaczęliśmy jako władze mia-
sta. Po tym czasie mamy w planach 
inwestycje w sport m.in. z nowy-
mi obiektami. Jednak na wszystko 
potrzebny jest czas i pieniądze. Bę-
dziemy szukali środków i nowych 
możliwości na budowę mieszkań ko-
munalnych, dróg i chodników, ale 
pamiętajmy: żeby pozyskać pomoc 
i przystąpić do konkretnego progra-
mu trzeba się wykazać i zgromadzić 
część pieniędzy jako własny wkład 
w planowaną inwestycję.

Nasze plany są długofalowe. O ko-
lejnych zamierzeniach i realizacjach 
przeczytacie co miesiąc w Pulsie. Rów-
nie ważne jak czas i pieniądze jest Wa-
sze wsparcie. Liczę na nie, bo to my, 
wszyscy mieszkańcy jesteśmy gospoda-
rzami naszej małej Ojczyzny!

Oszczędzanie ma sens

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

Burmistrz Miasta Raciąż

Mariusz Godlewski 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Staniszewski

Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach.
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Lokalna Grupa Działania 
Przyjazne Mazowsze zak-
tualizowało kryteria oce-
ny i wyboru operacji oraz 

związane z nimi procedury 
i przekazało te dokumen-

ty jednostce zarządzającej 
do zatwierdzenia. Obec-

nie prowadzi szkolenia dla 
beneficjentów. Działania te 

poprzedzają nabór wnio-
sków z przedsiębiorczości, 

który stowarzyszenie ogłosi 
w marcu br. 

Nabór obejmie 3 przedsięwzię-
cia z Lokalnej Strategii Rozwoju tj. 
„Firma z pomysłem”, „Przetwarzaj 
lokalnie” i „Od producenta do kon-
sumenta”. Na te trzy przedsięwzięcia 
LGD Przyjazne Mazowsze przezna-
cza w marcowym konkursie kwotę 
2 915 000 zł. (łącznie). Pomoc przy-
znawana będzie w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”, które jest częścią PROW 
na lata 2014-2020.

Chcąc pomóc mieszkańcom 
powiatu płońskiego w przygoto-
waniu dokumentacji aplikacyj-
nej stowarzyszenie zorganizowało 
szkolenie nt. „Zasad przyznawania 
pomocy na przedsiębiorczość w ra-

mach inicjatywy LE-
ADER”. Odbyło się 
ono 10 lutego 2017 r. 
w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Ba-
boszewie. Ekspertka, 
doświadczona wykła-
dowczyni pani Marze-
na Cieślak wyjaśniała 
jak poprawnie przygo-
tować wniosek o przy-
znanie pomocy i jak 
wykazać zgodność 
wniosku z kryteriami 
oceny i wyboru wnio-
sku obowiązujący-
mi w LGD Przyjazne 
Mazowsze. Kilkugo-
dzinne spotkanie wy-
kładowczyni z grupą 
50 mieszkańców ob-
szarów wiejskich, za-
mierzających ubiegać 
się o pomoc na podej-
mowanie działalności 
gospodarczej lub na 
rozwój działalności 
gospodarczej okaza-
ło się bardzo poucza-
jące. Wykładowczyni 
przedstawiła warunki, 
jakie wnioskodawca 
musi spełniać, aby otrzymać pomoc 
finansową, wskazała na obowiązu-
jące limity i wykluczenia. Prezen-
towała przykłady projektów na roz-

wój przedsiębiorczości podkreślała, 
czego należy unikać i co koniecz-
nie należy wskazać w dokumentacji 
aplikacyjnej, odnosiła się również 

do kwestii podatkowych. Odpowia-
dała na pytania w trakcie wykładu 
i udzieliła porad w trybie indywidu-
alnych konsultacji po zakończeniu 
spotkania. Wyjaśniła, że ze środków 
LEADERA można założyć punkt 
opieki przedszkolnej, (ale nie pla-
cówkę oświatową), że można sfi-
nansować działalność gospodar-
czą polegającą na opiekowaniu się 
osobami starszymi. Odpowiedzia-
ła na pytanie „Czy beneficjenci po 
otrzymaniu pomocy na podejmo-
wanie działalności mogą utworzyć 
spółkę cywilną? Poinformowa-
ła, że beneficjenci, którzy skorzy-
stali z pomocy na podejmowanie 
działalności gospodarczej później 
nie mogą utworzyć spółki cywil-
nej. Bardzo przydatną informacją 
było pokazanie przez ekspertkę – 
jak w prosty sposób można ustalić 
czy beneficjent korzystał z pomo-
cy de minimis. (Pomoc de minimis 
jest udzielana przedsiębiorcom do 
wysokości 200 000 EUR w okresie 
trzech lat podatkowych). 

Najcenniejsze informacje po-
zyskali ci uczestnicy szkolenia, 
którzy wysłuchali całości wykładu. 
Szczególnie usatysfakcjonowani 

zostali młodzi mieszkańcy naszego 
obszaru, zamierzający rozpocząć 
działalność gospodarczą. Otrzy-
mali wiele intersujących porad, 
szczegółowych informacji m.in. 
jak najefektywniej i zgodnie z obo-
wiązującym prawem wydać premię 
w wysokości 70 tys. zł. na podej-
mowanie działalności gospodar-
czej i jak prawidłowo ją rozliczyć.

Na zakończenie szkolenia pre-
zes LGD Przyjazne Mazowsze po-
dziękowała wykładowczyni pani 
Marzenie Cieślak za solidną i rze-
telną dawkę wiedzy, a słuchacze ob-
darzyli panią ekspert brawami za 
profesjonalny, ciekawy wykład. Po-
zyskanie aktualnej wiedzy na temat 
rozwoju przedsiębiorczości na ob-
szarach wiejskich było bardzo waż-
ne zarówno dla LGD jak i benefi-
cjentów, szczególnie w sytuacji, gdy 
jednostki zarządzające i ARiMR 
czasami udzielają różnych odpo-
wiedzi w tych samych kwestiach.

Na szkolenie zawitała także eki-
pa telewizyjna z TV Mazovia, któ-
ra przeprowadziła wywiady z jego 
uczestnikami. 

Małgorzata Najechalska

Jak przygotować wniosek  
o przyznanie pomocy  
na przedsiębiorczość z LEADER-a?
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27 lutego Rada Gminy Ba-
boszewo przyjęła uchwałę 
w sprawie określenia „Pro-
gramu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy 
Baboszewo w 2017 roku”. 

Zadania gminy w tej kwestii nie 
uległy zmianie. Priorytetami pro-
gramu są: zapewnienie bezdom-
nym zwierzętom z terenu gminy 
Baboszewo miejsca w schronisku 
dla zwierząt; sprawowanie opieki 
nad kotami wolno żyjącymi, w tym 
ich dokarmianie; odławianie bez-
domnych zwierząt; ograniczenie 
populacji bezdomnych zwierząt 
poprzez obligatoryjną sterylizację 
i kastrację zwierząt w schroniskach 
dla zwierząt; poszukiwanie właści-
cieli dla bezdomnych zwierząt; usy-
pianie ślepych miotów; wskazywa-
nie w miarę potrzeb gospodarstwa 
rolnego na terenie gminy, w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich, odebranych właści-
cielowi na podstawie decyzji wójta. 

Zmiany, jakie nastąpiły, to moż-
liwość adopcji zwierząt bezdom-

nych przez mieszkańców gminy Ba-
boszewo, przy której będzie można 
otrzymać pomoc od gminy, po speł-
nieniu kilku warunków.

Osoba, która zdecyduje się ad-
optować bezdomnego psa może 
ubiegać się o jednorazową pomoc 
finansową z tytułu adopcji, która 
będzie rekompensatą części kosz-
tów niezbędnych do utrzymania 
tego zwierzęcia. Wysokość pomocy 
finansowej wynosi do 500 zł. Pomoc 
ta wypłacana będzie po podpisaniu 
umowy adopcyjnej z gminą Babo-
szewo. Należy jednak pamiętać, że 
wyznaczeni pracownicy Urzędu 
Gminy Baboszewo mogą dokony-
wać kontroli warunków, w jakich 
przebywa pies oraz sposobu spra-
wowania nad nim opieki przez ad-
optującego. W przypadku, gdy 
kontrola wykaże niewłaściwe speł-
nianie obowiązków, gmina ma pra-
wo żądać zwrotu całej wypłaconej 
dotychczas pomocy finansowej oraz 
ma prawo zabrać psa. Osoba, która 
podejmie decyzję o adopcji psa zo-
bowiązuje się m.in. do zapewnienia 
psu właściwej opieki, humanitarne-
go traktowania 

i właściwych warunków utrzy-
mania; zapewnienia psu opieki we-

terynaryjnej w razie choroby oraz 
profilaktycznych szczepień ochron-
nych; nie sprzedawania ani nie 
przekazywania psa innej osobie; 
poinformowania Urząd Gminy Ba-
boszewo o jego zaginięciu lub pad-
nięciu wraz z wyjaśnieniem oko-
liczności z tym związanych. 

Pomysł jednorazowej pomo-
cy finansowej jest z jednej strony 
próbą zachęcenia do adopcji zwie-
rząt przez tych mieszkańców, którzy 
i tak szukali dla siebie czworono-

ga a z drugiej strony nadzieją sa-
morządu gminnego na ogranicze-
nie znacznych kosztów związanych 
z zapewnieniem opieki zwierzętom 
bezdomnym, do której to opieki 
gmina jest zobligowana. W 2016r. 
gmina Baboszewo poniosła wydat-
ki rzędu blisko 75 000 zł na zadania 
związane z opieką nad tymi zwie-
rzętami. Głównym kosztem jest 
przyjęcie psów do schroniska, które 
zostało wybrane w procedurze za-
pytania ofertowego. Opłata zwią-

zana z przyjęciem jednego psa to 
koszt ok. 2200 zł. Adopcja bezdom-
nego psa przez mieszkańca gminy 
oznacza brak konieczności oddania 
tego psa do schroniska a więc ogra-
niczamy w ten sposób koszty.

Przyjęta uchwała w zakresie fi-
nansowej pomocy przy adopcji jest 
przeniesieniem podobnego rozwią-
zania z wielu innych gmin (z pew-
nymi zmianami), które stosują tego 
typu praktykę. 

Jednocześnie zaznaczamy, że 
wszelkie próby wyłudzania publicz-
nych pieniędzy (np. poprzez stwo-
rzenie sytuacji, w której zgłaszane 
będzie występowanie „bezdomne-
go” psa, który wcale bezdomnym 
nie jest w celu przyjęcia tego psa za 
dofinansowaniem), będą przeka-
zywane do Policji i podlegać będą 
odpowiedzialności karnej. Należy 
też pamiętać, że sama chęć przyję-
cia psa nie jest równoznaczna z jego 
adopcją. Decyzję o tym, czy umowa 
adopcyjna zostanie zawarta czy nie, 
podejmował będzie wójt po analizie 
możliwości zapewnienia bezdom-
nemu psu właściwych warunków 
bytowania. 

UG Baboszewo

Nowe rozwiązania w temacie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi

W sobotę 21 stycznia br. w Szkole Pod-
stawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie, 
odbyło się „Kolędowanie z Kapelą Drewut-
nia – kolędy i pastorałki na lubelską nutę”. 
Zespół zagrał z inicjatywy mieszkańca Ba-
boszewa Pana Wojtka Goszczyckiego oraz 
Gminnego Wolontariatu Akademii Dobra. 

Drewutnia to zespół działający od wie-
lu lat na scenie folkowej. Grają muzykę lu-
dową z pogranicza wschodu Polski, Pole-
sia, Karpat, a także muzykę ukraińską na 
tradycyjnych instrumentach ludowych. 
Z zespołem wiąże się słowo „wyjątkowy” 
w różnych aspektach. Wyjątkowa jest mu-

zyka, którą grają, wyjątkowe są instrumen-
ty, ale najbardziej wyjątkowi są członkowie 
zespołu. Ośmioro dorosłych i troje dzie-
ci. W składzie zespołu czworo muzyków 
jest niewidomych. Kolędowanie w wyda-
niu Drewutni jest niezapomnianym prze-

życiem. Na koncercie obecny był Szymon 
Stankowski z rodzicami, dla którego wo-
lontariusze zbierali datki w ramach zbiórki 
publicznej 2016/3960/KS. Udało się zebrać 
ok. 880 złotych. 

Elżbieta Burzykowska

Koncert Zespołu DREWUTNIA
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W tłusty czwartek, każdy mieszkaniec Ra-
ciąża, który odwiedził Miejskie Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Miej-
ską został obdarowany pysznym… pączkiem. 
Także na dzieci, które spędzały kolejny dzień 
ferii w Centrum czekała góra słodkości. 

Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni ty-
dzień karnawału i jest świętem zwyczajo-
wym. W Polsce w tłusty czwartek prawie 
wszyscy jedzą duże ilości pączków z nadzie-
niem różanym (i nie tylko). Według jednego 
z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie 
zje ani jednego pączka, to w tym roku nie 
będzie mu się powodziło. Kto nie skorzystał-
by z takiej okazji?! 

Paulina Adamiak

Ferie zimowe to po letnich 
wakacjach drugi, ulubiony 
przez uczniów czas w trak-
cie roku szkolnego. Miejski 
Zespół Szkół i Miejskie Cen-
trum Kultury Sportu i Rekre-
acji zadbały, aby nadmiar 
wolnego czasu nie zaszko-
dził, a dzieci się nie nudziły.

Przez dwa tygodnie organizo-
wane były dla dzieci zajęcia. Co-
dziennie w godzinach przedpo-

łudniowych młodzi 
Raciążanie spędzali 
czas w szkole, po godz. 
12-tej zaś moc atrakcji 
czekała na nich w ra-
ciąskim centrum kul-
tury. Zajęcia nie tylko 
miały na celu rozryw-

kę i dobrą zabawę, ale także naukę 
i rozwój – zaproponowaną i zor-
ganizowaną w przystępny sposób. 
W programie zajęć szkolnych były 
między innymi – gry i zabawy, tur-
nieje piłki nożnej, konkursy, łami-
główki, gry i zabawy w języku an-
gielskim, zabawy kulinarne czy 

zajęcia na świetlicy profilaktycz-
no-wychowawczej. Centrum ofe-
rowało dodatkowo gry i zabawy, 
zajęcia rękodzielnicze, muzycz-
ne i sportowe, gry interaktywne 
i multimedialne, a także moż-
liwość gry w tenisa stołowego. 
W „Kinie za rogiem” wyświe-
tlane były natomiast dla dzieci 
seanse kinowe. Dzieci każdego 
dnia miały zapewnioną moc 
atrakcji i świetną zabawę. Na 
nudę nie mogły narzekać. Każ-
dego dnia wychodziły zadowolo-
ne i z chęcią wracały kolejnego. 

Paulina Adamiak

Ferie w Raciążu 
na sportowo, 

bezpiecznie i zdrowo

MCKSiR i biblioteka rozpieszczały słodkościami

Wodne szaleństwo na basenie w Płońsku.

Roześmiane buzie to najlepszy komentarz.

Tego dnia pączki smakowały wszystkim.

Świetna zabawa 
przy grach interaktywnych.

Zajęcia gimnastyczne w MCKSiR.

Roześmiane buzie to najlepszy komentarz.

Ferie w szkole na sportowo. W organizację rozrywki dla dzieci włączyli się również strażacy. Wspólne śniadanie za stołówce szkolnej.
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W sobotę 4 lutego w Babo-
szewie odbył się I Bal Cha-
rytatywny. Patronat nad 
balem objął Wójt Gminy, a za 
organizację odpowiadali: 
„Akademia Dobra” Gmin-
ny Wolontariat przy Szkole 
Podstawowej w Baboszewie 
(pomysłodawca przedsię-
wzięcia) i Stowarzyszenie 
Sportowo-Ekologiczno-Tury-
styczne SET w Baboszewie. 

Bal miał dwa założenia – zaba-
wę karnawałową i zebranie środ-
ków pieniężnych dla chorej uczen-
nicy z oddziału integracyjnego przy 
Szkole Podstawowej im. J. Wybic-
kiego w Baboszewie. Jest nią 6 let-
nia Julia Kulpa, która zmaga się 
z poważną wadą metaboliczną: de-
ficytem dehydrogenazy pirogronia-
nu. To ciężka choroba, która dała 
swoje objawy we wczesnym okre-
sie niemowlęcym. Na tę chorobę 
nie ma lekarstwa – jedyne, co może 
jej pomóc i pomaga to dieta keto-
genna, pełna wyrzeczeń, ciągłego 
liczenia i ważenia posiłków. Choro-
ba ta niszczy układ nerwowy i daje 
objawy podobne do porażenia mó-
zgowego. Prócz rygorystycznej die-
ty, Julce bardzo pomaga rehabi-
litacja, która znacznie zmniejsza 
skutki uszkodzenia układu nerwo-
wego i właśnie na rehabilitację zbie-
rane były pieniądze. 

Bal cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem od chwili jego ogło-
szenia. W ciągu zaledwie półtora 

tygodnia, zostały zarezerwowane 
wszystkie miejsca. Organizatorzy 
musieli stworzyć listę rezerwową. 
Ze względu na wygodę uczestni-
ków, przewidziano tylko (lub aż) 230 
miejsc. Bal był atrakcyjny nie tylko 
z uwagi na szczytny cel, ale również 
z powodu niezbyt wygórowanej ceny 
biletów (90 zł), a trzeba zaznaczyć, że 
ok. 1/3 wartości zakupu biletu była 
od razu przeznaczana na pomoc dla 
Julki. Zatem każdy kto pojawił się na 
balu uczestniczył w pomocy.

Równocześnie z ogłoszeniem in-
formacji o balu, organizatorzy zwró-
cili się z prośbą o przekazywanie 
fantów, które mogłyby być wykorzy-
stane w aukcjach. Odzew mieszkań-
ców był natychmiastowy i jak przy-
stało na mieszkańców naszej gminy 
– na najwyższym poziomie. Organi-
zatorzy otrzymali ponad 200 fantów, 
z czego 30 zostało przeznaczonych 
na licytację, pozostałe natomiast fan-
ty przeznaczono na nagrody.

Uczestnicy balu mogli prze-
kazywać pieniądze w postaci Da-
rów Serca. Za dobrowolny datek 
do puszki otrzymywało się kartkę - 
Dar serca dla Julki, a tym z kolei od-
powiadały nagrody. Były to słoiczki 
miodu, nutelli, zabiegi kosmetycz-
ne, alkohole jak również eleganc-
kie przedmioty galanteryjne marki 
WITCHEN i inne.

Licytację po mistrzowsku prze-
prowadziła para aktorska – Ma-
rzanna Graff i Aleksander Mikołaj-
czak. Licytowano m.in. prawo do 
rozpoczęcia tegorocznego 29 Mię-
dzynarodowego Wyścigu Kolar-
skiego o Memoriał Trochanowskie-

go w postaci wystrzału z pistoletu 
startowego, co tradycyjnie należało 
do przywilejów wójta gminy, jed-
nakże ten postanowił wystawić to 
prawo na licytację. Wśród licytowa-
nych przedmiotów było też zapro-
szenie do Teatru Komedia na spek-
takl „Pierwsza randka” ufundowane 
przez przewodniczącego rady gmi-
ny Sławomira Goszczyckiego. Licy-
towano również 20 minutowy lot 
samolotem dla 3 osób – ufundowa-
ny przez pana Dariusza Serwacha, 
obrazy namalowane przez małe 
artystki z ogniska artystycznego 
„Gama”, gdzie klasę malarstwa pro-
wadzi pani Wioletta Kowalska, tort 
ufundowany przez „Torty Babosze-
wo”, którego dekoracja nawiązywała 
do I Balu Charytatywnego, książkę 
podarowaną specjalnie na licyta-
cję przez Artura Barcisia, bukiety 
kwiatów oraz wiele, wiele innych. 
Kwoty jakie uzyskiwano z licytacji 

poszczególnych przedmiotów były 
naprawdę znaczne, a Dary Serca 
wzbudzały nie mniejsze zaintere-
sowanie, co pokazuje, że idea bez-
interesownej pomocy nie jest spo-
łeczności gminnej obca. Najwyższą 
kwotę uzyskano za piłkę z podpisa-
mi piłkarzy LEGII (1 000 zł) – po-
darowaną przez Marzannę Graff 
i Aleksandra Mikołajczaka. 

Przygotowany na najwyższym 
poziomie bal, dzięki zaangażowa-
niu właścicieli Sali TOAST, Ewy 
i Krzysztofa Kowalskich oraz dzię-
ki oprawie muzycznej zespołu Sami 
Swoi, trwał do rana. 

Kwota z przeprowadzonych li-
cytacji wyniosła 11  450 złotych! 
Państwo Kulpa, w środę po balu 
otrzymali 20  330 złotych. Była to 
suma z licytacji, sprzedaży biletów 
i zakupionych Darów Serca. Orga-
nizatorzy niezmiernie się cieszą, że 
mogli zebrać tyle pieniędzy i tym 
samym utwierdzili się w przekona-
niu, że przy tego typu przedsięwzię-
ciach potrafimy się solidaryzować 
i każdy daje coś od siebie do wspól-
nego dzieła.

Dziękujemy wszystkim serdecznie.

Monika Ciska

Pierwszy bal charytatywny 
w Baboszewie
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Mieszkańcy Raciąża z okazji 
Walentynek mieli niezwykłą 
niespodziankę. W Raciążu 
wystąpił Marek Piekarczyk – 
wokalista legendarnego ze-
społu TSA i juror programu 
The Voice of Poland. 

Zadbało o to Miejskie Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji. 11 lutego 
Sala Widowiskowa w centrum ude-
korowana była czerwonymi ozdoba-
mi i balonowymi serduszkami. Ro-
mantyczny nastrój podkreślały także 
świece oraz kameralne stoliczki, przy 
których siedziała publiczność.

W takich okolicznościach na 
scenie wystąpił Marek Piekarczyk 
– wokalista i autor tekstów, zna-
ny przede wszystkim z występów 
w TSA, zespole-legendzie polskie-
go rocka. Artysta porwał publicz-
ność do wspólnego śpiewania, 
a między piosenkami bawił zgro-
madzonych anegdotkami i histo-
ryjkami z własnego życia.

Po koncercie można było za-
kupić książkę artysty z dedyka-
cją. Piosenkarz chętnie pozował 
do zdjęć i rozdawał autografy. 
Marek okazał się niezwykle cie-
płą i życzliwą osobą. Nawiązał 
świetny kontakt z publicznością. 

Uczestnicy koncertu byli pod 
wrażeniem artysty. Na ponad 
1,5 godzinnym koncercie, zgod-
nie z oczekiwaniami organiza-
tora, bawiło się blisko 130 osób. 
Publiczności spodobała się nowa 
formuła koncertu – miejsca przy 
stolikach z możliwością degusta-
cji przekąsek i słodkości. 

Redakcji Pulsu udało się zadać 
Markowi Piekarczykowi kilka py-
tań, a efekt tej rozmowy zamiesz-
czamy poniżej.

Paulina Adamiak

Marku, byłeś już kiedyś w Racią-
żu? Miałeś okazję zobaczyć nasze 
miasto?
Jestem tu pierwszy raz. Mie-

liśmy problem, żeby dojechać do 
Was na czas. Na naszej trasie były 
dwa poważne wypadki. Droga była 
nieprzejezdna, omijaliśmy więc 
kraksy polnymi drogami. Ale udało 
się. Szkoda jedynie, że dojechaliśmy 
wieczorem, kiedy było już ciemno 
i nie widać uroków miasta. Na pew-
no kiedyś uda nam się przyjechać 
i zobaczyć Raciąż w pełnej krasie.

Publiczność w MCKSiR doskona-
le się bawiła, a Ty jak się czułeś? 
Lubisz takie kameralne koncerty 
jak ten dzisiejszy?
Ja bardzo lubię ludzi. To dla 

nich występuję, dla nich działam. 
Koncert w Raciążu, choć kame-
ralny – był fantastyczny. Świetnie 
mi się dla Was śpiewało, bo lubię, 
kiedy publiczność bawi się na mo-

ich koncertach. Razem śpiewamy, 
klaszczemy czy gwiżdżemy. Choć.. 
obudziłem się dzisiaj w totalnej nie-
dyspozycji, jestem chory, ale jeszcze 
nigdy nie odwołałem żadnego kon-
certu. Nie mogę zawieść ludzi. Oni 
są dla mnie najważniejsi.

 
Dałeś koncert z okazji Walenty-
nek – święta miłości. Powiedz 
nam, przeżyłeś wielką miłość?
Moja pierwsza wielka miłość 

była nieszczęśliwa. Dziewczyna 
mnie zostawiła. Przez dwa lata nie 
zwróciłem uwagi na żadną inną ko-
bietę. Sporo w tamtym czasie czyta-
łem, zacząłem malować, grałem na 
gitarze – stałem się artystą. Zawsze 
mówię, że gdyby moja pierwsza mi-
łość mnie nie rzuciła to nie byłbym 
tym, kim jestem.

 
Jesteś znanym wokalistą, auto-
rem tekstów i… książki. Jak po-
wstały „Zwierzenia kontestatora”?

Do napisania książki namawiały 
mnie cztery wydawnictwa. Nie chcia-
łem typowej autobiografii. Przekonał 
mnie dopiero Leszek Gnoiński. Za-
proponował żebym napisał książkę 
o tym jak się zamienia klęskę w zwy-
cięstwo. „Książkę, w której w cieka-
wy sposób – opowiadając o swoich 
doświadczeniach – przekażesz czy-
telnikom swoją filozofię życia. Na 
swoim przykładzie przedstawisz losy 
człowieka, który mierzył się z różny-
mi sytuacjami w różnych czasach” – 
przekonywał mnie. Spodobał mi się 
ten pomysł, chciałem pokazać czytel-
nikom, jak się spełniały moje marze-
nia, co działo się w moim życiu. Wła-
śnie zaczynam pracę nad swoją drugą 
książką „Przygody Albatrosa w kra-
inie Nielotów”, ale co w niej opiszę 
tego jeszcze nie mogę zdradzić. Może 
opowiem o tym podczas kolejnego 
koncertu w Raciążu.

Paulina Adamiak

Koncert z miłością w tle

Zwierzenia kontestatora

Marek Piekarczyk szybko porwał publiczność w blues-rockowe klimaty. Pamiątkowe zdjęcie z gwiadą wieczoru.

MCKSiR w walentynkowym nastroju.

Uczestnicy koncertu mogli kupić książkę z autografem Marka Piekarczyka.

Rozmowa z Markiem Piekarczykiem
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Spotyka się dwóch sąsiadów 
i po wymienieniu przywi-
tań, pada tradycyjne pyta-

nie, – „Co słychać?” – pada tra-
dycyjna odpowiedź – „Aaa stara 
bieda”. Czy znacie to? Czy nie 
używacie tego, tak charaktery-
stycznego dla Polaka powiedze-
nia? Czy ludzie, używający tego 
sformułowania, robią to z przy-
zwyczajenia, nie przywiązując do 
tego większej wagi? Czy też dla-
tego, że tak trzeba – by przypad-
kiem nie zostać odebranym, jako 
zarozumialec, mówiąc – „wszyst-
ko w porządku, jestem w życiu 
szczęśliwy”? Czy narzekanie jest 
naszą przywarą narodową? Czy 
tacy jesteśmy, bo tak nas wycho-
wano, czy po prostu rzeczywiście 
żyjemy w tej „starej biedzie”? 

Każdy z nas ma jakieś proble-
my, większe lub mniejsze, ale każdy 
z nas, po krótkim zastanowieniu się, 
może dostrzec również te dobre rze-
czy wokół siebie, do których tak się 
przyzwyczaił, że stały się one dla nie-
go „chlebem powszednim”. Traktują 
je, jako rzecz naturalną i z czasem, 
przestają dostrzegać dobro z nich 
wynikające. Następnym razem, na-
rzekając na swoje życie, pomyślmy 
o wojnie w Syrii, zamknijmy oczy 
i wyobraźmy sobie, że jesteśmy tam, 
postawmy się na miejscu tych osób, 
które każdego dnia, zasypiając, nie 
wiedzą, czy obudzą się żywi, czy 
w nocy nie zbombardują ich domu, 
czy rano nie zobaczą swojego dziec-
ka, rodzica czy małżonka martwych. 
Zasypiając, pomyślmy o osobach 
bezdomnych, które śpią gdzieś „pod 

mostem” na kartonie i zastanówmy 
się, czy nie mamy lepiej w naszym 
ciepłym i wygodnym łóżeczku? Po-
myślmy też o naszych bliskich, któ-
rzy są z nami, o naszych dzieciach, 
które dają nam tyle radości i ciepła 
w sercu. Nie myślmy o tym, że po-
kłóciliśmy się z żoną czy mężem 
i nie patrzmy na nich, jako wrogów, 
tylko pamiętajmy o tych dobrych 
rzeczach, które wpłynęły na to, że je 
pokochaliśmy. Nie postrzegajmy na-
szych dzieci, jako jeden wielki zbiór 
obowiązków, związany z ich wycho-
waniem, tylko pomyślmy o tym, że 
są, że dają nam każdego dnia ogrom 
bezwarunkowej miłości, pomyślmy 
o tych rodzicach, którzy desperacko 
przez lata starają się o dziecko i nie 
mogą – pomyślmy, jakimi jesteśmy 
szczęśliwcami! A pieniądze, praca? 

Tu dla większości zaczyna się „te-
mat rzeka”. „Bo pieniędzy ciągle jest 
mało”, „bo jest tyle opłat”, „bo mam 
stary, sypiący się samochód (a ludzie 
takimi pięknymi jeżdżą)”, i tak da-
lej, i tak dalej. A jaki samochód mie-
li nasi rodzice? I czy w ogóle mieli? 
Czy jako dzieci nie podróżowaliśmy 
pociągami i autobusami? Czy nie 
było już luksusem posiadanie fiata 
126p i podróżowanie nim po Pol-
sce z bagażami na kolanach? Czy my 
przypadkiem nie mamy teraz lepiej? 
Pieniądze – kolejny „temat rzeka”. 
Należy pamiętać, że miarą szczęścia 
nie są pieniądze. Owszem ich odpo-
wiednia ilość bezsprzecznie ułatwia 
życie, zastanowić się należy tylko, co 
oznacza dla nas „odpowiednia ilość”. 
Dla tych skromniejszych, „odpo-
wiednia ilość” to możliwość dokona-
nia comiesięcznych opłat, to świado-
mość, że z tego, co mam, wystarcza 
mi na życie. Kwestią pozostaje „go-
spodarność” i związane z nią plano-
wanie wydatków oraz kategoryzacja 
potrzeb. To już jest indywidualny 
wybór każdego człowieka. Dla jed-
nego niedostatkiem może być nie-
możność wyjazdu na wczasy zagra-
niczne, a drugi ucieszy się z wakacji 
nad jeziorem, byleby były to wakacje 
w gronie rodzinnym. Kierując się 
mądrymi słowami, wypowiedziany-
mi przez Abrahama Lincolna – „Za-
kres szczęścia człowieka zależy od 
niego samego”, możemy sami ustalić 
sobie, jakie granice szczęścia wyzna-
czają nam pieniądze. Może zaprze-
stanie myślenia kategoriami „zastaw 
się a postaw się” i zadanie sobie py-
tania, – co wolę – „być” czy „mieć”, 
da nam rozwiązanie naszych „pro-
blemów”? Nie można też ciągle na-
rzekać na brak pieniędzy, zasłaniając 
się wytłumaczeniem, – „bo nie ma 
pracy”. Wiadomość do tych, którzy 
tak uważają – sytuacja na rynku pra-
cy jest obecnie na tyle dobra, że pra-
codawcy mają problem ze znalezie-
niem ludzi do pracy i coraz częściej 
zatrudniają chociażby obcokrajow-
ców. Problem jest w tym, że Polacy 
szukają pracy dobrze płatnej, przy 
której nie napracują się zbyt wiele, 
żeby nie trzeba było dojeżdżać itp. 

Prawda jest taka, że ci, którzy chcą 
pracować – znajdą pracę, a z czasem 
i zwiększą swoje zarobki z najniż-
szej krajowej – kwestia chęci, uporu 
i motywacji.

Dla tych, którzy czytając ten 
artykuł, uważają, że są to zwykłe 
banały, mam prośbę – spróbujcie 
przez tydzień rano po obudzeniu 
się i wieczorem przed zaśnięciem 
znaleźć 5 przykładów, za które mo-
glibyście podziękować życiu. Na-
wet, kiedy będzie to dzień bardzo 
dla was zły, pełen negatywnych 
emocji – wyszukajcie 5 pozytywów, 
a poczujecie się lepiej. Załóżmy, że 
mieliśmy zły dzień, w którym np. 
popsuł nam się samochód. Zgod-
nie ze starym powiedzeniem „nie 
ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło”, w każdej złej wiadomości 
można wyszukać coś pozytywnego 
z niej płynącego. Nie wierzycie? Po-
psuł się nam samochód, stanął na 
środku drogi i nie chce dalej jechać! 
Tryskamy złością, zamiast pomy-
śleć, – „jakie to szczęście, że popsuł 
nam się tu i teraz – trudno – muszę 
ponieść koszty i go naprawić, – ale 
gdybym jechał nim sam lub z rodzi-
ną, i gdyby w trakcie jazdy popsuł 
mi się i mielibyśmy nim groźny wy-
padek? „Zanim mechanik nie na-
prawi mi samochodu, będę musiał 
wszędzie chodzić pieszo!” – O zgro-
zo – to będziesz się więcej ruszał 
i na zdrowie ci to wyjdzie. 

Może czas zmienić nasze na-
stawienie z ciągłego narzekania na 
„uśmiechanie się do życia”. Badania 
naukowców potwierdzają, że pozy-
tywne myślenie może zdziałać wię-
cej, niż nam się wydaje – optymiści 
są od 5 do 10% mniej narażeni na 
choroby serca, wylew, depresję czy 
nowotwór. Negatywne nastawienie 
do życia wynika zarówno ze ste-
reotypów, ale także przekazywa-
ne jest nam nieświadomie przez 
rodziców, (którzy również nie-
świadomie to przejęli od swoich 
rodziców itd.). Być może już czas 
zmienić swoje nastawienie do ży-
cia i sprawić by „szklanka zawsze 
była do połowy pełna”

Monika Ciska

Stara bieda!
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Kto nie słyszał o harcerzach? 
Kto nie widział harcerza czy 
harcerki, stojących przy jakimś 
pomniku podczas uroczy-
stości państwowych? Kto nie 
słyszał o Szarych Szeregach? 
Z pewnością niewiele znajdzie-
my osób, które z harcerzami 
nie zetknęły się w ogóle. Ze-
staw lektur szkolnych serwuje 
uczniom przynajmniej dwie 
pozycje: „Czarne stopy" i „Ka-
mienie na szaniec", po których 
każdy ma już w głowie kilka 
skojarzeń związanych z harce-
rzami. Ale ani obraz z książki, 
ani nawet znajomość historii 
nie zastąpi przygód przeży-
tych w harcerskim mundurze.

Zadaniem harcerstwa jest wy-
chowywać młodzież w myśl ideału 
służby Bogu i Polsce. Ale wychowa-
nie harcerskie dalekie jest od tego 
znanego ze szkoły. Przede wszyst-
kim znaczna większość czasu to ob-
cowanie z naturą. Wycieczki, wę-
drówki, biwaki i przede wszystkim 
wakacyjne obozy, spędzane nad 
brzegiem jeziora lub rzeki. Wszyst-
ko w gronie przyjaciół i pod okiem 
młodych instruktorów. Działal-
ność drużyny harcerskiej to regu-
larne spotkania w gronie zastępu 
(paczki przyjaciół), jak i całej dru-

żyny, a więc kilku zastępów. Kilka 
razy w roku harcerze wyjeżdżają na 
zloty, złazy i biwaki, by spotkać się 
z harcerzami z innych miast, cza-
sem by rywalizować między sobą, 
albo wspólnie celebrować jakieś 
święto lub rocznicę.

A co dzieje się na zbiórkach?
Założeniem harcerstwa jest do-

bra zabawa, ale też rozwój. Poprzez 
zdobywanie harcerskich stopni mło-
dzi uczestnicy drużyn doskonalą 
swój charakter, siłę woli, tężyznę fi-
zyczną oraz zdobywają różne umie-
jętności. Pierwsza pomoc przydaje 
się przy pełnieniu służby medycznej 
na pielgrzymkach, imprezach miej-
skich i masowych, jak np. Świato-
we Dni Młodzieży. Patriotyzmu, hi-
storii harcerze uczą się w praktyce, 
np. poprzez organizację imprez pa-
triotycznych, jak np. Bieg Tropem 
Wilczym (stworzony przez harce-
rzy), czy też Harcerska Akcja Pacz-
ka, podczas której młodzi ludzie 
z paczkami zebranymi w kraju od-
wiedzają Polaków mieszkających za 
wschodnią granicą, składając życze-
nia świąteczne od rodaków z kraju. 
Zdobywanie sprawności (kojarzo-
nych z kółkami wyszytymi na ręka-
wie munduru harcerskiego) to szan-
sa na rozwijanie swoich pasji. Zbiór 
sprawności jest wyjątkowo szeroki 
i przystosowany do wielości pasji 
młodego człowieka. Znaleźć moż-

na w nim między innymi: ogniomi-
strza, akwarystę, piłkarza, łyżwiarza, 
cukierniczkę, lalkarkę i wiele innych. 
Pomoc w sprecyzowaniu pasji nie-
jednokrotnie okazuje się cenna, gdy 
młody człowiek podąża drogą swojej 
pasji i po przejściu próby na spraw-

ność fotografa, pełnieniu funkcji 
fotoreportera w drużynie, zosta-
je zawodowym fotografem i kształ-
ci się w tej dziedzinie. Z pewnością 
każda z drużyn harcerskich może 
się pochwalić swoimi przykładami 
wykorzystania stopni i sprawności 
harcerskich w wyborze zawodu czy 
życiowej pasji przez swoich harcerzy.

Harcerstwo w Polsce
Po roku 1989, w związku z moż-

liwością swobodnego działania, poja-
wiło się w Polsce kilka organizacji har-

cerskich wyrastających z ZHP. Dzisiaj 
tych organizacji jest jeszcze więcej. 
Część z nich to małe stowarzyszenia, 
działające lokalnie. Do grona ogólno-
krajowych organizacji skupiających 
powyżej kilku tysięcy członków zali-
czamy trzy: Związek Harcerstwa Pol-

skiego (ZHP), Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej (ZHR) oraz Stowa-
rzyszenie Harcerstwa Katolickiego 
Zawisza (SHK), wchodzące w skład 
międzynarodowej Federacji Skautin-
gu Europejskiego (FSE).

ZHR
Związek Harcerstwa Rzeczy-

pospolitej działa od roku 1989 for-
mie dwóch organizacji – Harcerek 
i Harcerzy. W drużynach nie ma 
więc koedukacji i powstają odręb-
ne drużyny, zrzeszające dziewczęta 

i oddzielne, kierowane do chłopców. 
Nie przeszkadza to jednak we wspól-
nym biwakowaniu czy obozowaniu, 
na które drużyny zwykle wybiera-
ją się wspólnie, rozdzielając czas na 
aktywności zarezerwowane dla gro-
na drużyny i czas spędzany wspól-
nie. W powiecie płońskim działa-
ją drużyny harcerek oraz harcerzy 
(w Płońsku). Znajdziemy tam też 
gromady zuchowe, zrzeszające dzie-
ci z klas 1-4, które w przyszłości tak-
że zostaną harcerkami i harcerzami.

Drużyny ZHR chcemy zało-
żyć również w gminie Baboszewo. 
W gronie nauczycieli, samorządow-
ców, z inicjatywy Radnego Andrzeja 
Długoszewskiego, pojawiła się chęć 
zapewnienia młodzieży możliwości 
udziału w harcerskiej przygodzie. Nie-
bawem młode zastępowe i zastępo-
wi przejdą szkolenie, podczas którego 
poznają tajniki metody harcerskiej. 
Mamy nadzieję, że wkrótce w każdej 
ze szkół w gminie pojawi się możli-
wość działania harcerskiego zastępu, 
a chętnych nie zabraknie. Wszystkich 
zainteresowanych animowaniem har-
cerskich działań zapraszam do kon-
taktu. A wszystkich chętnych do po-
słania swojego dziecka do drużyny 
prosimy o chwilę cierpliwości. Nieba-
wem będzie o nas głośno!

Hm. Przemysław Zyra 
(pzyra@zhr.pl)

Hufcowy Ostrołęckiego 
Hufca Harcerzy ZHR

W harcerskim mundurze!
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Powstanie pracownia dziennikarsko-fotograficzna z profesjonalnym studiem foto. Plany obejmują równiez powstanie profesjonalnego studia nagrań oraz radia internetowego.

Gmina Miasto Raciąż pozy-
skała dofinasowanie w wy-
sokości 2,25 mln w ramach 
programu dotyczącego 
dziedzictwa kulturowego. 
Projekt był tworzony przez 
wielu partnerów tak, aby 
odpowiadał oczekiwaniom 
i potrzebom mieszkańców. 
Realizacja projektu jest za-
kończeniem procesu zmian 
w kulturze rozpoczętego 
w 2014 roku. Nowej jakości 
infrastruktura oraz oferta 
kulturalna zostanie udo-
stępniona mieszkańcom 
już w 2018 roku. 

Realizacja projektu zakończy 
modernizację Miejskiego Cen-
trum Kultury Sportu i Rekre-
acji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciążu rozpoczętą w 2014 
roku. Pierwszy etap prac współ-
finansowany był w ramach pro-
jektu z PROW, obejmował m.in. 
wymianę poszycia dachu, instala-
cji oraz remont wnętrza siedziby. 
Ostatnim etapem jest komplekso-
wa termomodernizacja, instalacja 
wentylacji mechanicznej, insta-
lacja systemów racjonalizujących 
zużycie energii – zostaną zamon-
towane panele fotowoltaiczne wy-
korzystujące energię słoneczną do 
produkcji energii elektrycznej. 

Biblioteka na miarę XXI wieku
W ramach projektu przewi-

dziano stworzenie i przystosowa-
nie nowej przestrzeni dla Biblioteki 
Miejskiej wraz z jej wyposażeniem. 
W budynku po dawnej poczcie 
(przy ul. Kilińskiego 21) plano-
wana jest modernizacja i general-
ny remont. Prace będą obejmowa-
ły m.in. wymiana poszycia dachu, 
kompleksowa termomodernizacja 
całego budynku, remont instalacji 
wewnętrznych, prace adaptacyjne 
i wykończeniowego oraz instalację 
systemu racjonalizującego zużycie 
energii cieplnej i elektrycznej.

Nowe pracownie
W modernizowanych budyn-

kach powstaną nowe specjalistycz-
ne pracownie. Powstanie studio na-
grań oraz radio internetowe. Obie 
propozycje są rozwinięciem moż-
liwości istniejącej sali prób. Kolej-
nym elementem projektu jest Pra-
cownia Dokumentacji Dziejów 
Miasta Raciąża. Pracownia będzie 
funkcjonowała w ramach biblioteki. 
Główną jej funkcją będzie groma-
dzenie, zabezpieczanie oraz udo-
stępnianie dokumentów oraz zdjęć 

dotyczących historii miasta i okolic 
oraz mieszkańców. Dodatkowo po-
wstaną pracownie dziennikarsko- 
fotograficzna, rękodzielnicza oraz 
pracownia ceramiczna.

Specjalistyczny sprzęt
Poza wspomnianą poprawą wa-

runków architektonicznych, zaku-
pione zostanie specjalistyczne wy-
posażenie ułatwiające korzystanie 
z zasobów biblioteki osobom star-
szym oraz z dysfunkcją słuchu lub 
wzroku: lupy elektroniczne, urzą-
dzenia lektorskie, systemy powięk-
szająco – udźwiękawiające, mapy 
Brajlowskie, specjalistyczne opro-

gramowanie i klawiatury. Powsta-
nie także odpowiednio przystoso-
wana strona internetowa Biblioteki 
oraz Pracowni Dokumentacji Dzie-
jów Miasta Raciąż. 

Kultura na świeżym powietrzu
Zagospodarowane zostaną także 

place przy obu budynkach. Przy sie-
dzibie MCKSiR utworzony zostanie 
– muzyczny plac zabaw. Planowane 
prace to wymiana nawierzchni, ogro-
dzenia, nowe nasadzania zieleni, in-
stalacja zewnętrznych instrumentów 

oraz dodatkowe wyposażenie placu. 
Nowa przestrzeń będzie także wy-
korzystywana do organizacji zajęć 
plenerowych, o charakterze kultural-
no-edukacyjnym oraz do organizacji 
koncertów i innych wydarzeń o cha-
rakterze kulturalnym (m.in. wystaw, 
warsztatów, przeglądów, konkursów). 
Plac przy budynku dawnej poczty 
zostanie zaadaptowany na plenero-
wą czytelnię przybiblioteczną oraz 
wyposażany w gabloty umożliwiają-
ce organizację wystaw plenerowych. 
Planowane prace do przeprowadze-
nia to m.in nasadzenia zieleni, wy-
miana ogrodzenia, instalacja ławek 
oraz innego wyposażenia. 

O krótki komentarz poprosili-
śmy dyrektora Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji – Artura 
Adamskiego bezpośrednio zaanga-
żowanego w realizację projektu: 

– Realizacja projektu jest ostatnim 
etapem zmian rozpoczętych w 2014 
roku. Od początku zależało nam, aby 
wszyscy mieszkańcy Raciąża mogli 
ciekawie i wartościowo spędzać czas. 
Najważniejszym zadaniem, jakie wte-
dy postawił przede mną burmistrz było 
pozyskanie środków zewnętrznych na 
poprawę infrastruktury oraz praca 
nad nową, ciekawą ofertą kulturalną. 

Staramy się konsekwentnie te zadania 
realizować. Chcemy, żeby w Raciążu 
było coraz więcej atrakcji, żeby dzie-
ci, młodzież miały dodatkowe zajęcia 
i mogły się rozwijać, a wszystko to było 
realizowane w odpowiednich warun-
kach. Większość elementów projek-
tu to pomysły samych mieszkańców 
lub partnerów współtworzących pro-
jekt m.in. Stowarzyszenie Seniorów, 
Emerytów i Rencistów zaproponowa-
ło utworzenie Pracowni Dokumenta-
cji Dziejów Miasta Raciąża i Okolic, 
a lokalne radio internetowe to wspól-
ny pomysł wielu mieszkańców oraz 
Stowarzyszenia Promocji Medialnej 
Ziemi Raciąskiej. Słuchamy wszyst-
kich pomysłów i staramy się je reali-
zować. W wyniku realizacji projektu 
oferta kulturalna zostanie poszerzo-
na o najczęściej zgłaszane propozy-
cje. Będzie więcej miejsc, w których 
mieszkańcy będą mogli rozwijać swo-
je pasje i hobby.

Zakończenie większości prac 
przewidziane jest na połowę przy-
szłego roku – tak aby obchody ju-
bileuszu 60-lecia Miejskiego Cen-
trum Kultury w Raciążu odbyły się 
w nowych warunkach, z nowymi 
możliwościami.

Paulina Adamiak

Ponad 2 miliony na kulturę!

products.allegrostatic.comdominicus-studio.pl

 fotowoltaika-darmowaenergia.com

educarium-placezabaw.com

cool-tour.eu

Pracownia ceramiczna to nowość w ofercie raciąskiego MCKSiR.

Plac zabaw zostanie wyposażony w zewnętrzne instrumenty muzyczne.
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Zakończyła się pierwsza,  
dwuletnia kadencja Raciąskiej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, organu konsul-
tacyjno-doradczego burmi-
strza. Jej głównym zadaniem 
jest opiniowanie projektów 
strategii rozwoju miasta oraz 
projektów uchwał i aktów 
prawa miejscowego dotyczą-
cych sfery zadań publicznych. 
17 lutego na spotkaniu pod-
sumowującym działalność 
podziękowano za zaanga-
żowanie dotychczasowym 
członkom tego gremium  
i zaprezentowano większość 
składu nowej Rady.

Jedną z największych inicjatyw 
pierwszej kadencji RRDPP jest Ra-
ciąski Budżet Obywatelski, w ramach 
którego – w wyniku głosowania 
mieszkańców zrealizowane zostały 
trzy projekty: wykonanie parkingu 
przy ul. Kilińskiego 58, – wymiana 
częściowej nawierzchni na chodni-
kach przy ul. Mławskiej oraz remont 
trzech pomieszczeń garażowych 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
ciążu. Kolejnym ważnym projektem, 
który w najbliższym czasie będzie fi-
nalizowany jest wprowadzenie wolnej 
strefy Wi-Fi w centrum Raciąża.

Działacze RRDPP I kadencji
Działająca w Raciążu rada jest 

pierwszą w powiecie płońskim. 
W jej skład wchodzi 10 członków. 
W zakończonej kadencji było to 6 
przedstawicieli organizacji samo-
rządowych: Stefan Modrzejewski 
– przedstawiciel Stowarzyszenia 
Seniorów, Emerytów i Renci-
stów w Raciążu, Jacek Szelągow-
ski – przedstawiciel Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Miasta i Gminy 
Raciąż, Tomasz Noskiewicz – przed-
stawiciel Stowarzyszenia Promocji 
Medialnej Ziemi Raciąskiej, Michał 
Adamczyk – przedstawiciel Fun-
dacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płoń-
skiej, Janusz Chłopik – przedstawi-
ciel Klubu Sportowego „Błękitni”, 
Dawid Smoleński – przedstawiciel 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
ciążu, ponadto dwoje radnych: Ar-
tur Gizler i Edyta Obrębska oraz 
przedstawiciele organu wykonaw-
czego: Wiesława Czerwińska – kie-
rownik Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz Artur Adamski 
– dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu. 
Współprzewodniczącymi rady byli: 
ze strony organizacji pozarządo-
wych – Stefan Modrzejewski, a jed-
nostkę samorządu terytorialnego, 
decyzją Burmistrza Miasta Raciąż 
reprezentował Artur Adamski.

Pożegnania i podziękowania 
Na spotkaniu podsumowują-

cym działalność pierwszej rady, 
słowa podziękowania złożył jeden 
ze współprzewodniczących – Ste-
fan Modrzejewski — Wszystko na 
tej ziemi ma początek i koniec mieć 
musi. Zakończyła się pierwsza ka-
dencja Raciąskiej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego. Niech wol-
no mi będzie wobec tak szacownego 
grona jako były już współprzewod-
niczący tej rady, złożyć najserdecz-
niejsze podziękowania wszystkim, 
z którymi współpracowaliśmy, któ-
rzy wspierali nas w działaniu. 
W imieniu ustępującej rady dziękuję 
burmistrzowi Mariuszowi Godlew-
skiemu za powołanie nas na człon-
ków rady pierwszej kadencji oraz za 
życzliwość i wsparcie. Bardzo dzię-
kuję przewodniczącemu rady miej-
skiej za przyjazne zainteresowanie 
naszą pracą. Słowa podziękowa-
nia przekazuję zastępcy burmistrza 
Pawłowi Rybce, skarbnikowi Marii 
Karwowskiej, kierownikowi MOPS 
Wiesławie Czerwińskiej i podin-
spektor Ewelinie Szczepańskiej za 
owocne współdziałanie, udział w ze-
braniach, przedstawianie radzie po-
trzebnych materiałów. Szczególnie 
serdeczne słowa podziękowania kie-
ruję do pracowników urzędu miej-
skiego: inspektor Renaty Kujawy 
i podinspektor Justyny Dumińskiej, 
które wzorowo wykonywały swoje 
obowiązki związane ze współpracą 
z radą oraz do inspektor Katarzy-
ny Wawrowskiej wspierającej radę 
w sprawach organizacyjnych. Bez 
tych pań praca w radzie nie byłaby 
tak miła. Pięknie dziękuję Andrzejo-
wi Rybus-Tołłoczko – pełnomocniko-
wi burmistrza ds. społeczno-gospo-
darczych za duże zaangażowanie, 
wyrozumiałość i cenną pomoc na 
każdym etapie naszego działania. 
W imieniu rady składam serdeczne 
podziękowania księdzu proboszczo-
wi Wiesławowi Kosińskiemu i księ-
żom wikariuszom oraz prezesom 
i innym przedstawicielom raciąskich 
organizacji pozarządowych, którzy 
uczestniczyli w naszych spotkaniach 
i współpracowali z nami. Pozwólcie 
państwo, że wyrażę teraz słowa ser-
decznych podziękowań dla młod-
szego jej współprzewodniczącego, 
pracowitego, obowiązkowego i kul-
turalnego człowieka Artura Adam-
skiego. Pomimo dzielącej nas dużej 
różnicy wieku – uczyłem mamę Ar-
tura – rozumieliśmy się wspaniale na 
polu naszych działań w radzie. Mogę 
śmiało stwierdzić, że był to przykład 
dobrej współpracy międzypokolenio-
wej. W imieniu obydwu nas – współ-
przewodniczących, dziękuję naj-
piękniej jak tylko można, wszystkim 
członkom rady za wspaniałą, owocną 
pracę, merytoryczną dyskusję i wiele 
spędzonych wspólnie godzin i wszyst-

ko to, co wypracowaliśmy. Myślę, że 
możemy być zadowoleni z tego co zro-
biliśmy, jako pierwsi w radzie, na po-
żytek naszemu miastu. Bez wątpienia 
słowa podziękowania należą się także 
redaktor naczelnej „Pulsu Raciąża” 
Paulinie Adamiak, dzięki której moż-
na czytać na łamach naszej gazety 
informacje o radzie i jej działaniach. 
Praca w radzie – pierwszym tego typu 
organie konsultacyjno-doradczym 
burmistrza w naszym mieście i pierw-
szej radzie w powiecie płońskim była 
nowym cennym doświadczeniem. 

Następnie głos zabrał burmistrz 
Mariusz Godlewski, który podzię-
kował wszystkim członkom rady 
i wręczył pamiątkowe dyplomy.

Czas podsumowań 
Rada zbierała się 10-krotnie (6 

razy w 2015 roku i 4 razy w 2016 
roku). Podczas całej kadencji pod-
jęła 54 uchwały. RRDPP prowadzi-
ła działalność pożytku publiczne-
go na rzecz raciąskiej społeczności. 
Rada na swych posiedzeniach po-
dejmowała się wielu różnorodnych 
tematów, m.in. opiniowała i praco-
wała nad usprawnieniem Miejskie-
go Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałaniu Narkoma-
nii, zajmowała się pozyskiwaniem 
środków finansowych dla organi-
zacji pozarządowych działających 
na terenie naszego miasta, np. na 
rzecz społeczeństwa senioralnego, 
letni wypoczynek dzieci i młodzie-
ży, szkolenia i kursy, opiniowała 
projekty Strategii Rozwoju Gminy 
Miasto Raciąż oraz wiele lokalnych 
projektów, z którymi zgłaszają się 
sami mieszkańcy.

* * *
Działalność RRDPP  może wie-

le zmieniać w naszym mieście na 
lepsze. Pozostaje podziękować do-
tychczasowym członkom rady za 
podjęte działania, a nowym życzyć 
owocnej pracy.

Paulina Adamiak

I
Raciąż

Różne są sposoby na spędzanie Walentynek. 14 lutego we 
wtorkowy ranek w centrum Raciąża stanęła tablica dla za-
kochanych. Można na niej było napisać wyznania prywat-
ne oraz dać wyraz swej sympatii do naszego miasta.

Wybieramy nową Raciąską Radę 
Działalności Pożytku Publicznego

Nowi członkowie wybrani
17 lutego na nową, trzyletnią 

kadencję wybrano nowych człon-
ków. Z ramienia burmistrza w ra-
dzie po raz drugi znaleźli się Artur 
Adamski (ponownie sprawował bę-
dzie funkcję współprzewodniczą-
cego) oraz Wiesława Czerwińska. 
Ponadto wybrano 6 przedstawi-
cieli samorządów: Artura Gizle-
ra, ks. Sebastiana Krupniewskiego, 
Stefana Modrzejewskiego, Janinę 
Osmańską, Andrzeja Pokorskiego 
i Dawida Smoleńskiego. Na naj-
bliższej sesji rady miejskiej pozna-
my dwóch przedstawicieli przez nią 
wytypowanych do RRDPP. Pierw-
sze posiedzenie RRDPP II kadencji 
odbędzie się 1 marca.

Pojawienie się tablicy było 
zaskoczeniem. Początkowe lody 
ustąpiły za sprawą wolontariu-
szy i pracowników Miejskiego 
Centrum Kultury, którzy rozda-
wali czerwone baloniki w kształ-
cie serca. Gdy pierwsze wyznanie 
pojawiło się na tablicy rozwiązał 
się worek z podobnymi deklara-
cjami. Wpisywać się mogli wszy-
scy. Warunek był tylko jeden: 
temperatura wyznań musiała 
być… odpowiednia do tego wy-
jątkowego dnia. I treści pojawia-
ły się różne. Jedni pisali bardzo 
osobiste deklaracje miłosne, inni 
zaś za co kochają Raciąż. Udział 
w happeningu wziął także bur-
mistrz naszego miasta. 

Czym właściwie 
są Walentynki…

14 lutego – Walentynki, dzień 
który obchodzą wszyscy zako-
chani jest świętem znanym na ca-
łym świecie. Nazwa pochodzi od 

imienia św. Walentego, który jest 
patronem zakochanych. Był on 
biskupem i męczennikiem żyją-
cym w III wieku. Sprzeciwił się 
cesarskiemu edyktowi i potajem-
nie udzielał ślubów, za co został 
ścięty. Ta romantyczna i wzrusza-
jąca historia stała się okazją dla 
podkreślenia wielkiego uczucia, 
jakim jest miłość. To także spo-
sobność by okazać sympatię oso-
bie, która jeszcze nic nie wie o na-
szych uczuciach. Choć część osób 
uznaje je za komercyjne święto, 
to jednak wielu – w tym także 
mieszkańcy Raciąża – obdarowu-
je swoją drugą połówkę jakimś 
miłym drobiazgiem.  

* * *
Oby więcej takich akcji w na-

szym mieście. To również dzięki 
nim stajemy się bardziej otwarci 
i na naszych twarzach częściej po-
jawia się uśmiech.

Paulina Adamiak

Baloniki w kształcie serca rozdawane były w centrum miasta.

Tablica na miłosne wyznania szybciutko się zapełniła.
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Przedszkolaki z Baboszewa 
wiedzą, na czym polega zdrowe 
odżywianie. W tym roku szkolnym 
nauczyły się jeść pyszną i zdro-
wą surówkę z marchwi i jabłka, 
chętnie piją kompoty i jedzą owo-
ce. Kolejnym etapem przedszkol-
nych działań było zorganizowanie 
warsztatów kulinarnych. Dzięki 
zaangażowaniu radnego, Pana An-
drzeja Długoszewskiego z Nieda-
rzyna, 26 stycznia 2017 r. odbyły 
się warsztaty dla dzieci, które po-
prowadził kucharz z hotelu Bo-
niFaCio w Kępie koło Sochocina, 
jednocześnie mieszkaniec naszej 
gminy Pan Marcin Suski. 

W organizację warsztatów za-
angażowana była dyrektor przed-
szkola, nauczycielki i pracownice 
kuchni. Zaproszono także gości: 
Wójta Gminy Baboszewo Pana To-
masza Sobeckiego i Przewodniczą-
cego Rady Gminy Pana Sławomira 
Goszczyckiego.

Dzieci pracowały w grupach: 
trzy i czterolatki przygotowywały 
kolorowe kanapki, pięciolatki – pie-
kły ciasteczka, a sześciolatki – wy-
konały wielobarwną sałatkę.

Warsztaty kulinarne to idealny 
pomysł na twórcze spędzenie cza-
su dla dziecka. W miłej atmosfe-

rze przedszkolaki uczyły się pracy 
w grupie, zdobywały doświadczenia 
kulinarne, a przy okazji dobrze się 
bawiły. Celem zajęć było przekona-
nie dzieci, że przyrządzane samo-
dzielnie posiłki mogą być smaczne 
i zdrowe. Zwieńczeniem zajęć była 
wspólna degustacja przygotowa-
nych potraw. 

Warsztaty kulinarne pozwoliły 
na realizacje treści programowych: 
dzieci poznały zasady zdrowego od-
żywienia; nauczyły się odróżniać 
potrawy zdrowe od tych, których 
należy unikać; poznały zasady hi-
gieny obowiązujące podczas przy-
gotowywania i spożywania posił-
ków; nauczyły się samodzielnie 
wykonać proste potrawy. Warsztaty 
spotkały się również z ogromnym 
zainteresowaniem rodziców. Usta-
lono, że w najbliższym czasie zorga-
nizowane zostanie podobne spotka-
nie dla dzieci i rodziców. Wszyscy 
mają nadzieję, że te działania po-
mogą dzieciom poznać nowe smaki 
a rodzicom nowe sposoby przygo-
towania zdrowych potraw.

Za bezinteresowną pomoc na 
rzecz dzieci bardzo serdecznie dzię-
kujemy obu panom z Niedarzyna tj. 
Panu Marcinowi i Panu Andrzejowi.

Redakcja

Warsztaty 
kulinarne 

w przedszkolu

Pierwszy semestr roku szkolne-
go jest zawsze czasem, który obfitu-
je we wszelkiego rodzaju akcje cha-
rytatywne i pomocowe. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. ks. M.K. 
Sarbiewskiego w Sarbiewie również 
nie pozostają obojętni. Młodsi czy 
starsi, wszyscy przyłączają się do 
akcji, które mogą pomóc, a nawet 
uratować czyjeś zdrowie lub życie. 

W sarbiewskiej szkole działają 
„Anioły ze Szkoły”, których zada-
niem jest głównie pomoc zwierzę-

tom oraz zwrócenie uwagi na fakt, 
że wszystkie zwierzęta są równe 
– czują tak samo jak ludzie i po-
trzebują naszej uwagi. Dlatego też 
uczniowie opiekują się zwierzętami, 
które trafiają na ich szkolne „po-
dwórko”. Dokarmiają ptaki szuka-
jące pożywienia w tak trudnym dla 
nich okresie, jakim jest zima.

Szkoła wspiera również oso-
by potrzebujące pomocy. Ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice pomagają 
Wiktorii Kamińskiej, która walczy 

z guzem mózgu. 
Wszyscy wspierają i zachęcają 

do wsparcia 1% podatku absolwen-
ta szkoły w Sarbiewie – Damiana 
Nowakowskiego, który potrzebu-
je pieniędzy na kosztowne leczenie 
i rehabilitację. 

Pamiętajmy, że każdy taki gest 
niewiele kosztuje. Dla potrzebują-
cych ma on jednak wielkie znacze-
nie.

Monika Witkowska
SP Sarbiewo

W styczniu ukazał się drugi 
numer gazetki, wydawanej przez 
uczniów klasy II B Szkoły Podstawo-
wej w Baboszewie. Mali redaktorzy 
tym razem zapraszają czytelników 
w podróż po naszej malowniczej 
gminie Baboszewo. W gazetce zna-
leźć można wiele ciekawostek na te-
mat zabytków i dziedzictwa kulturo-
wego miejsc, w których mieszkamy. 

Informacje te uczniowie zdobyli 
sami, pracując w małych grupach. 
Praca mini- redaktorów dostarczy-
ła bardzo dużo radości i satysfakcji. 
Utwierdziła ich w przekonaniu, że 
nasza gmina jest niezwykle pięknym 
miejscem. Spotkania z ciekawymi 
ludźmi, których spotkali na swojej 
drodze wzbogaciły ich wiedzę o ota-
czającej rzeczywistości. Kiedy prze-

czytacie Państwo artykuły na pewno 
zgodzicie się z nami, że nie ma pięk-
niejszych miejsc na świecie...

Numery naszych gazetek do-
stępne są w Bibliotece Gminnej 
w Baboszewie oraz we wszystkich 
bibliotekach w naszej szkole.

Zapraszamy do lektury
Redakcja – klasa II B 
opiekun Anna Ładna

Sarbiewo pomaga

Drugi numer gazetki szkolnej 
ECHO uczniów II B SP Baboszewo
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W karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara,
Strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi mali,
Zgromadzeni na tej sali.

10 lutego 2017 r., w Przedszko-
lu w Baboszewie zorganizowa-
no bal karnawałowy. Już od rana 
w przedszkolu pojawiały się kolo-
rowe postacie. Dzieci przebrane 
były za bohaterów znanych bajek, 
w salach przedszkolnych moż-
na było spotkać wróżki, królew-
ny, motylki, rycerzy, piratów, poli-
cjantów, Spidermanów, Batmanów, 
nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci.

Bal rozpoczęła wielka prezen-
tacja strojów dzieci z każdej grupy. 
Były korowody, tańce i konkursy 
takie jak: zabawa z balonikiem, za-
bawa w pociąg, taniec na gazecie 
i wiele innych. Zabawę przy mu-
zyce prowadził zaproszony anima-
tor. Atrakcjom w tym dniu nie było 
końca. Oczywiście znalazło się rów-
nież coś dla spragnionych i zmęczo-
nych, chwila relaksu przy wspólnym 
poczęstunku i pamiątkowe zdjęcia.

Czas zabawy szybko dobiegł 
końca i przedszkolaki z żalem 
opuszczały salę balową. Bal umoż-
liwił dzieciom i wychowawcom 
spędzenie czasu w miłej atmosfe-
rze. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym wychowan-
kom. Dzieci przełamywały nieśmia-
łość w kontaktach z rówieśnikami, 
umacniały wiarę we własne możli-
wości, wzmacniały poczucie wła-
snej wartości.

Dziękujemy dzieciom i rodzi-
com za zaangażowanie w przygoto-
wanie pięknych balowych strojów. 

Dyrektor Przedszkola 
w Baboszewie

Janina Macikowska

Jest karnawał
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Nasze dziewczęta wygrały 
mistrzostwo powiatu w piłce 

koszykowej! A w szkole or-
ganizujemy akcje i pomaga-
my. Działamy ekologicznie, 

na rzecz niepełnosprawnych, 
a ostatnio przekazaliśmy 100 

pluszowych misiów dla po-
trzebujących dzieci.

Wieści z Miejskiego Zespołu Szkół

Zbiórka zużytych baterii 
i przenośnych 
akumulatorów

Od października 2016 r. na te-
renie Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu prowadzona jest akcja 
ekologiczna – „Zbiórka zużytych 
baterii i przenośnych akumulato-
rów”. W ramach powyższego pro-
jektu nasza szkoła przystąpiła do II 
Edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Ekologicznego – „Edukujemy – 
Pomagamy”, organizowanego przez 
firmę Reba Organizacja Odzysku 
S.A. Celem konkursu jest zbiórka 
jak największej ilości zużytych ba-
terii i przenośnych akumulatorów.

Zbiórka plastikowych na-
krętek na rzecz osób nie-
pełnosprawnych

Od kilku lat na terenie Miej-
skiego Zespołu Szkół w Raciążu 
prowadzona jest akcja charytatyw-
na – „Zbiórka plastikowych nakrę-
tek na rzecz osób niepełnospraw-
nych”. W ramach tej akcji szkoła 
współpracuje z Żoliborskim Stowa-
rzyszeniem Dom-Rodzina-Czło-
wiek z Warszawy, gdzie przekazy-
wane są zebrane nakrętki, z których 
pozyskiwane są środki finansowe 
na zakup wózków inwalidzkich.

„Robiąc tak niewiele, tak wie-
le pomagamy” – to najkrótsza re-

cenzja tych naszych projektów. 
Warto podkreślić, że w akcji zbie-
rania nakrętek oraz zużytych bate-
rii Miejski Zespół Szkół w Racią-
żu współpracuje z Zespołem Szkół 
w Raciążu (koordynator – Krzysz-
tof Poczmański).

W ostatnich miesiącach wzię-
liśmy także udział w akcji „Bądź 
spoko – pomóż w zbiórce na cy-
ber-oko”, prowadzonej na terenie 
gminy Naruszewo.

Dziękuję uczniom i ich rodzi-
com za duże zaangażowanie i za-
chęcam do dalszej współpracy.

Koordynator: Aneta Kowalska

Akcje w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu

Dziewczyny z Raciąża 
wygrywają 

17 stycznia 2017 r. w Płońsku 
odbył się turniej o Mistrzostwo 
Powiatu Szkół Gimnazjalnych 
Dziewcząt w piłce koszykowej.

W turnieju uczestniczyły 4 
szkoły: G Raciąż, G nr 1 Płońsk, 
G nr 2 Płońsk i G Dzierzążnia. 
Zawody rozgrywane były syste-
mem „każdy z każdym” – 4 x 5 
minut.Nasze dziewczęta wygrały 

wszystkie mecze i zdobyły tytuł 
mistrza powiatu.

Wyniki naszej drużyny:
1. G Raciąż – G Dzierzążnia – 13:3
2. G Raciąż – G nr1 Płońsk – 28:0
3. G Raciąż – G nr 2 Płońsk – 14:10

Końcowa klasyfikacja:
1. G Raciąż
2. G nr 2 Płońsk
3. G Dzierzążnia
4. G nr 1 Płońsk

Serdecznie gratulujemy na-
szym dziewczętom zwycięskiej 
walki i życzymy powodzenia w za-
wodach rejonowych w Strzegowie.

Skład naszej drużyny: Dominika 
Cybulska, Maja Kamińska, Weroni-
ka Kujawa, Natalia Dębkowska, Maja 
Witkowska, Maja Kalman, Aleksan-
dra Stankowska, Aleksandra Szał-
kowska, Aleksandra Kruszewska, 
Natalia Chądzyńska, Patrycja Mazu-
chowska, Julia Bonisławska.

Trener: Olgerd Wszałkowski

Twój pluszak 
pomoże dzieciom

„Twój Miś może zostać ra-
townikiem” – wychowawczynie 
świetlicy szkolnej Anna Drozd 
i Dorota Wawrzyniak były koor-
dynatorkami akcji Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Po-
żarnej i wojewody mazowieckiego 
organizując wśród uczniów MZS 
w Raciążu zbiórkę maskotek. 
,,Misie ratownisie” posłużą straży 
pożarnej jako wsparcie psycholo-
giczne dla dzieci w trudnych sy-
tuacjach życiowych.  Wychowaw-
cy świetlicy serdecznie dziękują 
wszystkim dzieciom i rodzicom 
za udział w akcji. Dzięki waszej 
pomocy udało nam się zebrać 
prawie 100 miśków!

MZS Raciąż

Miejskie przedszkole w Raciążu w lutym wypełni-
ło się wieloma postaciami z bajek. Spotkać można 
było księżniczki, książąt, piratów, Spidermana i do-
bre wróżki. Odbył się bal karnawałowy oraz wysta-
wiono nietypowe przedstawienie o pewnej znanej 
dziewczynce… 

Wieści z miejskiego 
przedszkola

Bal Karnawałowy 

2 lutego w naszym 
przedszkolu odbył się Bal 
Karnawałowy. Dzieci ba-
wiły się znakomicie. Były 
wspólne tańce, konkursy 
i zabawy, w których wszy-
scy bardzo chętnie uczest-
niczyli.

Niewychowany 
Czerwony Kapturek 

6 lutego dzieci miały okazję 
obejrzeć spektakl pt. „Niewycho-
wany Czerwony Kapturek” w wy-
konaniu studia artystycznego AR-
LEKIN z Białegostoku.

Wycieczka do biblioteki 
miejskiej

7 lutego dzieci z grupy „Słoneczka” 
miały nietypową wycieczkę do fantastycz-
nego świata bajek… niedaleko do naszej 
biblioteki w Raciążu. Było czytanie na 
głos, oglądanie bajek i książek dla dzieci, 
wszystkie przedszkolaki wróciły z wypoży-
czonymi książkami. Mamy nadzieję, że już 
przeczytane.

Czterdzieści i cztery
Krzysztof Piskorski
Kategoria: fantastyka
Wydawnictwo: Wydawnictwo 

Literackie, 2016.
Liczba stron: 548
 
Jest rok 1844. Do odciętej blo-

kadą Anglii przybywa Eliza Żmi-
jewska – poetka i ostatnia kapłan-
ka zapomnianego, słowiańskiego 
bóstwa. Eliza ma odnaleźć prze-
mysłowca Konrada Załuskiego, 
którego rodacy winią za upadek 
powstania na Litwie. Zamierza 
wykonać na nim wyrok wyda-
ny przez Radę Emigracyjną oraz 
Juliusza Słowackiego. Tylko czy 
Załuski naprawdę jest winny? 
A może padł ofiarą rozgrywki 
dwóch wieszczów? 

Najnowsza powieść Krzysz-
tofa Piskorskiego jest idealnym 
scenariuszem na hollywoodzką 
superprodukcję, choć jej akcja 
pozostaje bardzo mocno związa-
na z historią Polski. Nie brak tu 
mrocznego klimatu, świetnie wy-
kreowanego świata, wielkich bi-
tew, spektakularnych ucieczek 
i literackich „efektów specjalnych”. 
Bez wątpienia mocną stroną po-
wieści jest akcja. Nie ma tu zbyt 
wiele miejsca na oddech, spokoj-
ne rozmyślanie, poznawanie wnę-
trza postaci. Powieść wciąga, a ak-
cja płynnie mknie do przodu. Tło 
historyczne, wszystkie wydarzenia 
i cała konstrukcja świata są prze-
myślane, a wydarzenia osadzo-
ne zostały w konkretnym czasie 
i miejscu. 

Polecamy!
Marianna Góralska

Biblioteka 
poleca

Zapraszamy do biblioteki:
Poniedziałek 8-16

Wtorek 8-16
Środa 8-16

Czwartek 8-16
Piątek 8-18
Sobota 9-14

Zachęcamy również do korzy-
stania z naszej czytelni z prasą co-
dzienną, kącikiem prasy kobiecej 
oraz 4 stanowisk komputerowych 
z dostępem do internetu.
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W Miejskim Zespole Szkół  
w Raciążu wręczono nagrody laure-
atom konkursu historycznego oraz 
plastycznego nt. naszego miasta. 

Uczniowie gimnazjum publicznego rywali-
zowali w konkursie pn. „Wiedza o mieście Ra-
ciąż” dzięki szkolnej historyczce Bernadetcie 
Leszczyńskiej, która wymyśliła pytania. Kon-
kurs został przeprowadzony we wszystkich kla-
sach w formie testu tydzień wcześniej i zawierał 
30 pytań zamkniętych. W ramach przygotowa-
nia do konkursu uczniowie zapoznali się z li-
teraturą traktującą o naszym mieście. Były to: 
„Tysiąc lat dziejów Raciąża” W. Zielińskiego, 
„Przewodnik historyczny po ziemi płońskiej”, 
„Atlas Historyczny Polski” pod red. W. Czapliń-

skiego, prasa lokalna oraz z portal internetowy 
raciąż.eu. Celem konkursu było upowszech-
nianie wiedzy o mieście Raciąż, rozwijanie za-
interesowań historią miasta, kształtowanie 
poczucia własnej tożsamości i rozwijanie zain-
teresowań i zdolności uczniów.

Natomiast konkurs plastyczny pn. „Mój 
Raciąż” był skierowany zarówno do uczniów 
gimnazjum, jak i szkoły podstawowej w Ra-
ciążu. Prace mogły być wykonane dowolną 
techniką i były oceniane w trzech katego-
riach: klasa 1-2 SP, klasa 4-6 SP i klasa 1-3 
gimnazjum. Prace plastyczne można było 
składać od 24 listopada 2016 r. do 12 stycznia 
2017 roku. Wyniki konkursu zostały ogłoszo-
ne na apelu szkolnym 19 stycznia br.

Marianna Góralska

Nauka w szkole to bardzo 
długi okres w naszym życiu. 
Lekcje, sprawdziany i prace 
domowe – każdy to prze-
chodził. Aby coś osiągnąć 
trzeba się starać. I choć wia-
domo, że uczymy się dla sie-
bie, a nie dla innych – to nie-
zwykle miło jest, gdy ktoś 
nas doceni. 

Dyrektor Miejskiego Zespo-
łu Szkół w Raciążu oraz burmistrz 
miasta postanowili nagrodzić wy-
siłek najbardziej zdolnych uczniów. 
7 lutego odbyła się Gala Wręczenia 
Nagród Primus Inter Pares. Ucznio-
wie zostali wyróżnieni za najlepsze 
średnie ocen, osiągnięcia sportowe 
oraz otrzymali stypendia burmistrza 
za wybitne wyniki w nauce. Na gali 
zgromadzili się uczniowie, nauczy-
ciele, dyrekcja, burmistrz miasta 
oraz rodzice. Był to niezwykle emo-
cjonujący dla wszystkich dzień. Uro-
czysta akademia miała bardzo od-
świętny charakter. Nagradzani byli 
uczniowie za ich osiągnięcia, na gali 
zaś zaprezentowali swe umiejętności 
szkolni artyści. Były imponujące wy-
stępy wokalne, gimnastyczne i akro-
bacyjne. To wspaniałe, że każdy jest 
na swój sposób wyjątkowy.

Zacięta rywalizacja klas
Na początku rozpatrywana była 

rywalizacja grupowa. Klasy zostawa-
ły nagradzane w różnych kategoriach. 
Za najwyższą średnią ocen klasy, naj-
wyższą frekwencję, najlepszą dekora-
cję czy największą liczbę zebranych 
monet w akcji „Góra grosza”. 

Ciężka praca popłaca 
Indywidualne nagrody zosta-

ły przyznane za najlepsze wyniki 
w nauce, czyli uczniom, którzy 
uzyskali średnią ocen powy-

żej 5,0. Wśród uczniów szkoły 
podstawowej byli to: Anna Ben-
kie, Adrianna Brodowska, Oli-
wia Bylińska, Szymon Chudzyń-
ski, Alicja Dalkiewicz, Patrycja 
Dziemian, Natalia Gizler, Julia 
Gryszpanowicz, Martyna Ma-

zuchowska, Natalia Nidzgorska, 
Tymon Obrębski, Aleksandra 
Stanowska, Zofia Szcześniew-
ska, Dominik Sznajderowicz. 
Uczniami gimnazjum, którzy zo-

stali wyróżnieni byli: Piotr Am-
brochowicz, Julia Bonisławska, 
Natalia Dębkowska, Julia Ko-
łodziej, Aleksandra Kruszew-
ska, Laura Kubińska, Weroni-
ka Kujawa, Jakub Kuźniewski, 
Aleksandra Stankowska, Alek-

sandra Szałkowska, Karolina 
Traczyk. Był moment na pa-
miątkowe zdjęcia z nagrodzony-
mi uczniami oraz ich rodzicami, 
którzy również dostali dyplomy. 

Sportowcy docenieni
Także sportowcy, osiągający 

wspaniałe wyniki zostali nagrodze-
ni pucharami oraz pamiątkowymi 
dyplomami. Za wyniki sportowe 
nagrodzeni zostali: Laura Gbur-
czyk, Oktawia Czaczyk, Amelia 

Rutkowska, Oliwia Staniszewska, 
Aleksandra Chłopik, Paulina Że-
browska, Małgorzata Berent, Oli-
wia Niksa, Patrycja Maćkiewicz, 
Wiktoria Tylczyńska, Patrycja 

Dziemian, Marta Białecka, Do-
minik Nawrocki, Kamil Gawroń, 
Tomasz Lewandowski, Kacper 
Sobiecki, Oskar Ognik, Krystian 
Różański, Jakub Dwuraźny, Bar-
tłomiej Falkowski, Kacper Gra-
blewski, Karol Nowakowski.

Stypendia burmistrza 
przyznane

Podczas tej wspaniałej uro-
czystości burmistrz Mariusz Go-
dlewski wraz z inspektorem ds. 
kontroli, oświaty, sportu, kultury, 
spraw społecznych i zdrowia Re-
natą Kujawą przyznali uczniom 
stypendia za wybitne wyniki 
w nauce w I semestrze roku szkol-
nego 2016/2017. Nagrodzeni zo-
stali: Aleksandra Stankowska, 
Adrianna Brodowska, Szymon 
Chudzyński, Oliwia Bylińska, 
Aleksandra Szałkowska, Natalia 
Dębkowska, Laura Kubińska, Ju-
lia Kołodziej, Piotr Ambrocho-
wicz, Aleksandra Kruszewska.

Najlepsi wśród najlepszych
Ostatnim punktem uroczysto-

ści, a jednocześnie momentem, 
na który wszyscy czekali było 
przyznanie nagrody Primus Inter 
Pares. Spośród uczniów szkoły 
podstawowej najwyższą średnią 
(5,67), a co za tym idzie i tytuł 
uzyskała Aleksandra Stanow-
ska. Najlepszą zaś wśród uczniów 
gimnazjum okazała się Aleksan-
dra Szałkowska ze średnią ocen 
5,57. Zadowolone i bardzo wzru-
szone uczennice odebrały nagro-
dy z rąk dyrektora MZS Dariusza 
Mosakowskiego i burmistrza Ma-
riusza Godlewskiego.

Redakcja Pulsu gratuluje 
wszystkim nagrodzonym i życzy 
dalszych sukcesów w nauce.

Paulina Adamiak

Ile wiemy o swoim mieście?

Nagrody Primus Inter Pares rozdane

Burmistrz Mariusz Godlewski oraz dyrektor MZS Dariusz Mosakowski wraz z laureatkami Primus Inter Pares 
– Aleksandrą Stanowską i Aleksandrą Szałkowską. 

Zdjęcie: Płońszczak

Lista laureatów konkursu „Wiedzy o mie-
ście Raciąż” (gimnazjum):
I miejsce – Julia Benkie,
II miejsce – Małgorzata Bojanowska, Maciej 
Winnicki,
III miejsce – Damian Białecki, Jakub Bana-
szewski, Aleksandra Kruszewska, Krystian 
Płaszczyński, Izabela Zalewska, Adam Stani-
szewski, Maja Wysińska.

Lista laureatów konkursu plastycznego 
,,Mój Raciąż” (szkoła podstawowa): 
Klasy IV-VI:
I miejsce – Szymon Chudzyński, Aleksandra 
Stanowska

II miejsce – Bartosz Stanowski, 
Anna Lewandowska
III miejsce – Adrianna Brodowska
Wyróżnienie: Wojciech Bojanowski, 
Maciej Cajc
Gimnazjum
Klasy I:
Lidia Jaworska, Stefania Falkiewicz
Wyróżnienie: Mateusz Hajn
Klasy II: 
Dawid Święs, Bartosz Daniszewski
Klasy III: 
Aleksandra Poczmańska, Kinga Cajc, 
Julia Chrustowska, Kacper Mysiakowski
Wyróżnienie: Julia Kamińska
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MIEJSCE: MCKSiR W RACIĄŻU, ul. PARKOWA 14
CENA:  Przedsprzedaż - 30 zł , W dzień spektaklu - 35 zł

Bilety do nabycia w sekretariacie MCKSiR

reklama

OGŁOSZENIE
Pobór krwi w 2017 roku w Raciążu odbędzie się 

w następujących terminach:

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Zarząd Klubu HDK

22 kwietnia
24 czerwca

19 sierpnia
14 października

16 grudnia

Skup Żyta
zapewniamy odbiór od klienta
tel. kom. 513 785 639
Sprzedaż :
Otręby żytnie i pszenne, mąki żytnie, mąki pszenne
tel. 23 679 10 12

Ponadto w naszym sklepie oferujemy Państwu Ponadto w naszym sklepie oferujemy Państwu 
szeroki asortyment materiałów budowlanych 
oraz narzędzi
tel. kom. 511 972 907

PPH „BORYNA” Spółka Jawna Raciąż ul. Zawoda 12

„Błękitni” Raciąż mają nowe władze. 
Piłkarze wznowili treningi przed 
rundą wiosenną. Budują formę  
na rozpoczynające się 4 marca  
rozgrywki IV ligi. 

Po ostatnich zawirowaniach Błękitni mają 
nowe władze. 4 lutego odbyło się Walne Ze-
branie, na którym została przyjęta dymisja 
poprzedniego Zarządu oraz wybrani zostali 
jego nowi członkowie. 

16 lutego zaś ukonstytuował się Nowy 
Zarząd, w następującej formie:

– Prezes – Stanisław Kocięda
– V-ce prezes – Jarosław Dębkowski
– Skarbnik: Wojciech Stanowski
– Sekretarz: Sławomir Trojanowski
Członkowie Zarządu:
– Rafał Kowalski
– Andrzej Brzeziński 
Przypomnijmy, że Ludowy Klub Sporto-

wy „Błękitni” Raciąż jest stowarzyszeniem 
osób fizycznych i prawnych, działającym sa-
modzielnie i wybierającym władze spośród 
swoich członków. Działa na takiej samej za-
sadzie, jak inne stowarzyszenia w Raciążu. 
Jednocześnie jest jednak jedynym stowarzy-
szeniem w mieście, które otrzymuje od mia-

sta tak ogromne pieniądze i bezpłatnie duży 
majątek miejski w użytkowanie. Stąd zapy-
taliśmy burmistrza Mariusza Godlewskiego, 
o komentarz w tej sprawie.

– Cieszę się, że skończyło się zamiesza-
nie – udało się powołać władze klubu i ener-
gicznie przystąpiły one do działania. Będę 
się cieszył z każdego zwycięstwa naszej dru-
żyny. Wiem, że nowy zarząd zwiększył ilość 
Raciążaków grających w pierwszej druży-
nie. Widziałem, jak grała nasza drużyna na 
sparingu w Płocku, który wygraliśmy. Co do 
rozgrywek ligowych, to jak powiedział kie-
dyś trener Kazimierz Górski, wygra ten, kto 
zdobędzie więcej punktów. I to jest zadanie 
piłkarzy, trenerów, działaczy, kibiców i spon-
sorów. Miasto Raciąż na pewno było, jest 
i będzie stabilnym i przewidywalnym part-
nerem dla klubu. Zależy nam na wynikach 
sportowych wszystkich grup wiekowych, za-
równo seniorów, jak i juniorów. Życzę nam 
wszystkim, jak najlepszych wyników w lidze, 
a prywatnie mam nadzieję, że pojawią się 
niedługo kolejni wychowankowie Błękitnych 
ma miarę Tomka Arceusza, Marka Jóźwiaka 
czy Bogdana Jóźwiaka. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w run-
dzie wiosennej.

Redakcja

Nowe władze 
„Błękitnych”
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Mammografia 
na Dzień Kobiet!
Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie  
w wieku 50-59 lat na bezpłatną mammo-
grafię (prześwietlenie piersi) w ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi. 

Badanie odbędzie się w Dzień Kobiet  
– 8 marca – na Placu Adama Mickiewicza 17 
przy Urzędzie Miejskim w Raciążu.

Zrejestruj się: pon.-pt.: 8-20, sob.: 9-15  
telefonicznie pod numerem 58  666 24 44 
lub na stronie internetowej www.mammo.pl

Zbadaj się i zyskaj spokój!

Oddaliśmy krew 
dla chorej Zuzi
19 litrów krwi zgromadzili-
śmy w akcji „Anioły dla Zuzi”. 
To nasz raciąski dar ratujący 
życie dziewczynce chorej na 
białaczkę. 

Zuzia ma dopiero 6 lat. We 
wrześniu ubiegłego roku ścięła swo-
je piękne, długie włosy i przekaza-
ła fundacji „Rak & Roll” na peru-
ki dla dzieci chorych na raka. Dziś 
sama choruje. 5 stycznia 2017 roku 
zdiagnozowano u niej ostrą białacz-
kę limfoblastyczną. Obecnie dziew-
czynka przebywa w Samodzielnym 
Publicznym Dziecięcym Szpitalu 

Klinicznym przy Żwirki i Wigury 
w Warszawie. Zuzia stara się dziel-
nie znosić leczenie, chemioterapię, 
naświetlania, przetaczanie krwi itp. 
Postanowiliśmy pomóc dziewczyn-
ce. W akcję włączyło się kilka miast 
naszego powiatu.

Akcja poboru krwi organizowa-
na jest w Raciążu cyklicznie przez 
Klub Honorowego Dawcy Krwi. 
Co dwa miesiące przyjeżdża do 
nas krwiobus, specjalistyczny au-
tobus przeznaczony do organizo-
wania zbiórek krwi poza centrami 

krwiodawstwa (na zdjęciu poniżej). 
Dzięki HDK Raciąż oraz strażakom 
z raciąskiej Ochotniczej Straży Po-
żarnej, udało się połączyć w jedną 
dwie akcje. Przy okazji cykliczne-
go poboru zorganizowaliśmy akcję 
zbiórki krwi dla Zuzi.

Akcja odbywała się na terenie 
OSP. Łącznie oddały krew 42 osoby, 
w tym 12 strażaków. Uczestniczyli 
także druhowie ze straży pożarnej 
w Uniecku. W kwietniu prawdopo-
dobnie odbędzie się zbiórka krwi 
dla potrzebującego chłopca.

Paulina Adamiak

Zimowe mrozy odeszły – miej-
my nadzieję – w zapomnienie. Już 
wkrótce wiosna. 21 marca przed-
szkolaki i uczniowie z naszego mia-
steczka świętować będą koniec zimy. 
Tradycyjnie wybiorą się na wiosen-
ny spacer do miejskiego parku. 

Pierwszy, kalendarzowy dzień 
wiosny to także tzw. dzień wagaro-

wicza. Nauczyciele mają jednak na-
dzieję, że uczniowie naszych szkół 
spędzą ten czas w klasach. Cała ka-
dra pedagogiczna solidarnie obie-
cuje, że będzie tego dnia mniej wy-
magająca. Zapowiadają się także 
nowe, ciekawe zajęcia.

Drodzy mieszkańcy pamiętajmy, 
że wiosna oznacza także zmianę czasu 

– z zimowego na letni. W nocy z 25 na 
26 marca przestawiamy nasze zegarki 
godzinę do przodu: z godziny 2 na 3. 
Ciekawe czy zegar na wieży ratusza 
zostanie przestawiony punktualnie  
o 2 w nocy? Co prawda pośpimy 
tego dnia krócej, ale dni będą już 
coraz dłuższe. 

Redakcja

Wiosna tuż tuż…
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Zima to trudny czas dla bie-
gaczy. Niskie temperatury, 
śnieg, lód, półmrok, szyb-
ko zapadający zmierzch 
nie sprzyjają treningom na 
świeżym powietrzu. Jednak 
złe warunki pogodowe wcale 
nie muszą być powodem, dla 
którego należy rezygnować 
z treningu. Warto konty-
nuować treningi zimą żeby 
utrzymać dobrą formę i nie 
musieć nadrabiać jej później 
wiosną. Do takiego treningu 
trzeba się jednak odpowied-
nio przygotować.

Jako że zimą przyjdzie nam bie-
gać głównie po zmierzchu lub przed 
świtem, bardzo ważne jest zaopa-
trzenie się w elementy odblaskowe. 
Przydatna może okazać się niewiel-
ka latarka (na przykład czołowa). 
W zależności od temperatury ubie-
rajmy na siebie kolejne warstwy 
odzieży. Ważne jest, żeby każda 
z nich była uszyta z tzw. oddycha-
jącego materiału. Pamiętajmy tak-
że o zabezpieczeniu głowy. Czapka 
jest lepszym rozwiązaniem niż opa-
ska. Ważne jest też zabezpieczenie 
dłoni – już cienkie rękawiczki po-
trafią chronić przed odmrożeniem. 
Podczas biegania w niskich tempe-
raturach ważne jest żeby oddychać 
przez nos. Powietrze wdychane no-
sem zostaje oczyszczone, nawilżo-
ne i co najważniejsze ogrzane. Cza-
sem może się zdarzyć, że w danych 
warunkach nie będziemy w stanie 
przebiec zaplanowanego dystansu. 
Nie ma sensu dążenie do realiza-
cji planu na siłę. Jeżeli temperatura 
na dworze spadnie poniżej -15, -20 

stopni, lepiej odpuścić sobie biega-
nie a trening zastąpić np. trenin-
giem w siłowni na bieżni. Zaraz po 
zakończonym treningu jak najszyb-
ciej pozbądźmy się przemoczonych 
ubrań i ubierzmy na siebie coś su-
chego i ciepłego. Warto również na-
pić się ciepłej herbaty.

Wszystkie wyżej wymienio-
ne wskazówki dotyczące biegania 
zimą bardzo dobrze znane są na-

szym lokalnym biegaczom: Marko-
wi i Małgorzacie Dzięgielewskim, 
Dariuszowi Murawskiemu, Marci-
nowi Kłoszewskiemu, Marcie Gu-
laszewskiej oraz Grzegorzowi Wi-
tulskiemu. Wszyscy, na co dzień 
reprezentują Klub Biegacza Im. P. 
Sękowskiego w Płońsku.

Starty naszych biegaczy
01.01.2017 III Bieg Noworoczny 

(Warszawa), dystans: 5,4 km 
Miejsce: 61 – Marcin Kłoszew-

ski czas: 00:23:41, Bieg ukończyło 
osób: 438.

08.01.2017 V Bieg Zimowego 
Dziadka (Kuchary Królewskie), dy-
stans: 10 km.

Miejsce: 1 – Marek Dzięgie-
lewski czas: 00:35:20; miejsce: 3 

Dariusz Murawski czas: 00:41:38; 
miejsce: 27 Marcin Kłoszewski czas: 
00:49:34. Bieg ukończyło osób: 88

15.01.2017 XII Bieg O Puchar 
Bielan (Warszawa), dystans: 5 km 

Miejsce: 158 – Marcin Kłoszew-
ski czas: 00:22:07. Bieg ukończyło 
osób: 844 

15.01.2017 XXXIV Bieg Chomi-
czówki (Warszawa), dystans: 15 km 

Miejsce: 625 – Marcin Kłoszew-
ski czas: 01:14:21- rekord życiowy. 
Bieg ukończyło osób: 1295

22.01.2017 III Bieg Powstania 
Styczniowego(Kuchary Żydow-
skie), dystans: 10,6 km

Miejsce: 1 – Marek Dzięgie-
lewski czas: 00:35:50; miejsce: 3 
Dariusz Murawski czas: 00:40:59; 

miejsce: 20 Marcin Kłoszewski czas: 
00:48:59. Bieg ukończyło osób: 60

29.01.2017 Wieliszewski Crossing 
– Zima (Wieliszew), dystans: 7 km 

Miejsce: 1 – Marek Dzięgielew-
ski czas: 00: 25: 35 1kat.; miejsce: 
10 Darek Murawski czas: 00:28:56. 
Bieg ukończyło osób: 378

We wtorek, 31.01.2017 podczas 
Płońskiej Gali, zainicjowanej przez 
Burmistrza Andrzeja Pietrasika, zosta-
ły wręczone nagrody w różnych dzie-
dzinach. Wśród trzynastki laureatów 
znalazł się Pan Marek Dzięgielewski. 
Otrzymał on statuetkę za szczególne 
zasługi w kategorii „Sportowiec Roku”. 
Pan Marek „dorosłe” bieganie zaczął, 
jako czterdziestolatek, wiosną 2002 
roku (po 24-letniej przerwie). Niemal 
od razu zaczął uzyskiwać wyniki nie-
osiągalne dla większości. Przebojem 
wdarł się do grona najlepszych śred-
nio- i długodystansowców. Jego pięt-
naście lat biegania to jedno wielkie 
pasmo sukcesów. Jest wielokrotnym 
Mistrzem Polski na różnych dystan-
sach, Mistrzem Europy oraz Mistrzem 
Świata, zwycięzcą wielu prestiżowych 
biegów, rekordzistą Polski. Pasję bie-
gową dzieli ze swoją żoną – Małgo-
rzatą. Dla wielu biegaczy jest kopal-
nią wiedzy we wszystkich aspektach 
związanych z bieganiem, chętnie dzie-
li się swoim doświadczeniem, poma-
ga nowicjuszom. Cieszymy się, że jest 
mieszkańcem naszej gminy i serdecz-
nie mu gratulujemy!

Marcin Kłoszewski
UG Baboszewo

Rozbiegana Gmina Baboszewo

W dniach 11-19 lutego br. 
w Hali Sportowo-Wido-
wiskowej w Baboszewie 

odbywało się zgrupowanie sportowe 
Klubu Football Talents z Warszawy. 
Brało w nim udział 38 chłopców i 5 
opiekunów. Chłopcy podzieleni byli 
na 3 kategorie wiekowe, tj.: rocznik 
2003-2004; rocznik 2005-2006; rocz-
nik 2007-2009. Jest to już ich drugie 
zgrupowanie w Baboszewie, pierw-
szy raz byli w 2014 roku. Organiza-
cja zgrupowania wymaga synchroni-
zacji wszystkich placówek szkolnych 
Baboszewa. Mali sportowcy, no-
cowali w salach klasowych szkoły 
podstawowej, posiłki przygotowy-
wane mieli przez przedszkole, a na 
codziennych 6-godzinnych trenin-
gach spotykali się w hali sportowej. 
Chłopcy prócz doskonalenia gry 

w piłkę nożną, trenowali tenis sto-
łowy oraz korzystali z siłowni. Or-
ganizowane mieli również wyjazdy 
na basen w Płońsku czy wycieczkę 
do Płocka. Dodatkowo opiekuno-
wie zadbali o to, by ciekawie wypeł-
nić im czas wolny. Prócz wspólnych 
gier i zabaw, integrujących chłop-
ców, wszyscy podjęli się wyzwaniu 
nagrania krótkiego filmu Manekin 
Challenge, który znakomicie od-
daje ich zespołowe zgranie (można 
go obejrzeć na stronie: www.foot-
balltalents.pl). Mamy nadzieję, że 
zawodnicy Football Talents dzięki 
intensywnym treningom będą od-
nosić sukcesy – tego im życzymy. 
Mamy również nadzieję, że jeszcze 
nas odwiedzą. 

Monika Ciska
UG Baboszewo

Zgrupowanie w Baboszewie
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reklama

Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński.

Listy z podróży doktora Romana Wnorowskiego
Kululuk, dnia 5 dnia 1878 roku.
(dalszy ciąg)
Wspomnę jeszcze słów kilka o środ-

kach lokomocj używanej w tutejszym kraju. 
– Wszyscy jeżdżą pocztą na tak nazywanych 
perekładnych; do kibitki zaczepiają 3 konie 
płaci się za 2. T.J. 6 kop na wiorstę. Siedzi się 
na postwukach (pereplot), woźnica na kra-
wędzi kibitki; konie biegną jak wściekłe 2, 
dzwonki głuszą wszystko po drodze, z ust 
woźnicy (jamszyk) wychodzi ciągle głos cha-
bardo (na bok) i zwykle 12-14 wiorst prze-
jeżdża w godzinę. Woźnicy trzeba zawsze 
dać tryngield, gdyż natarczywie się upomina, 
przytem kontentuje się małem. Mieszkańcy 
tutejsi używają do przewozu ciężarów, oraz 
w drogę, tak nazywanych arb, rodzaj naszej 
biedy na 2 kołach. Koła te bliżej Tyfisu są po-
dobne do naszych, coraz dalej oddalając się 
widzimy arby coraz prostsze; począwszy od 
Erywania spotykamy arby jaknajprostszej 
konstrukci. Koła z desek okute, stałe osa-
dzone na osi, wierzch arby wkłada się na oś, 
która wchodzi w między w dwa gwoździe 
stanowiące panewkę, smarują oś liśćmi to-
polewemi, a rzadko bardzo mydłem. W cza-
sie wielkiego błota używają arb przy których 
koła mają 4 łokcie średnicy. Zaprzęgają do 
arb konie, osły, a najwięcej woły i bawoły – 
jeżeli ciężar jest wielki – 2 pary. Na jarzmie 
pierwszej pary siedzi woźnica potężnym ki-
jem okłada boki nieszczęśliwych zwierząt. 
Jedni tylko Molohanie używają wozów eu-
ropejskiej konstrukci, wszyscy inni wyłącz-
nie arb. W miastach np. Tyflisie, Erywaniu, 
są doróżki nazwane factonami; dosyć to wy-
godne powoziki, nie mają siedzenia na przo-
dzie, jeżdżą nadzwyczaj szybko; za kurs płaci 
się k.40 w Tyflisie, 25 w Erywaniu. A teraz 
przejdźmy do opisania Tyflisu, oraz z dro-
gi z tej miejscowości do Eczmiadzynu. Ty-
flis, dawna stolica Gruzyi, dziś rezydencya 
Namiestniaka Kaukazu leży, w dolinie rzeki 
Kury, 1,200 stóp nad powierzchnią morza, 
ma 75,000 mieszkańców złożonych przeważ-
nie z ormian, około 9,000 domków. Jadąc od 
Meheta na kilka wiorst przed Tyflisem, oko 
podróżnika spotyka miły widok, ściela się 
przed różnobarwne ogrody pokryte kwia-
tem, brzoskwinie, morele, śliwki, czereśnie, 
oraz obszerne winnice; ogrody utrzymane 
są w porządku, za nimi na lewo pobudowa-
no wieś na podobieństwo europejskich: jest-
to kolonia Niemiecka przybliżając się coraz 
bardziej spotykamy, masse altan, ogródków, 

są też tak nazywane duchany (szynki) w któ-
rych Gruzini najchętniej bawią się. Droga 
idzie pod górę, zygzak, mając po obydwóch 
stronach ubogie sakle, nareszcie wjeżdża 
się do miasta i i na lewo spotyka się żelazny 
krzyż stojący nad przepaścią – jestto pamiąt-
ka. W tem miejscu Cesarza Mikołaja prze-
wróciły konie i zatrzymał się nad przepaścią, 
wyszedłszy z wypadku bardzo szczęśliwie. 
Ulica idzie zupełnie prosto i wjeżdża się 
wśrodek miasta Tyflisie. Tyflis dzieli się na 
dwie części europejską azyatycką; pierwsza 
pozornie niczem się nie różni od miast euro-
pejskich, domy duże, piętrowe, z cegły, tylko 
z płaskiemi dachami w niej to mieszczą się 
prawie wszystkie biura i bogate po europej-
sku urządzone sklepu. Najpiękniejsza ulica 
to Hołowiński Prospekt, przy której stoi pa-
łac namiestniaka z przecudownym ogrodem 
drzew iglastych: cisy, tuje, cedry, azyatyckie 
sosny i.t.p.; muzeum Kaukazkie w którem 
począwszy od ubiorów narodowych, mie-
ści się wszystko w co obfituje Kaukaz. Przy 
muzeum jest gabinet zoologiczny, paleon-
tologiczny, starożytności, botaniczny, mine-
ralogiczny, a nawet gabinet wyrobów, oraz 
w klatkach żywe orły, bażanty, kaczki i.t.p. 
Wszystko utrzymane we wzorowym porząd-
ku a, cały gabinet zajmuje tylko 9 sal. 

Zaraz za pałacem pobudowano Cyrk, 
gdzie daje przedstawienia truppa francuzów 
i trzeba przyznać, jak na Tyfis, dosyć dobrze, 
brak tylko personelu żeńskiego, – konie do-
bre i dobrze tresowane. Przy ulicy Hołowiń-
ski prospekt, znajduje się nadzwyczaj dużo 
bardzo bogatych sklepów, które wystawą 
i porządkiem mogą rywalizować z Warsza-
wą; wszędzie jednak drożyzna ne do opi-

sania. Tu akże znajduje się ogród miejski, 
złożony przeważnie z drzew owocowych, 
sztucznie nawodnionych, na fontannę natu-
ralną, zasilaną wodą spadającą z gór,

Kościoły rozrzucone są po całym Tyfi-
sie; prawosławnych i ormiańskich jest bar-
dzo dużo, katolicki jeden, przy nim 2 księ-
ży, z których jeden prałat Orłowski spełnia 
obowiązki administratora i Biskupa dyece-
zyi Kaukazkiej. Hotele rozsiane są w różnych 
stronach miasta, zresztą o nich nie ma co 
mówić wiele; wszędzie nadzwyczajny niepo-
rządek usługa fatalna, za numer który War-
szawie płaci się k. 50, tu trzeba płacić rsr. 3, 
za pościel zaś 1 za usługę oddzielnie. Restau-
racye obodzierają konsumentów bez miło-
sierdzia: za nędzny obiad (wszystkie potra-
wy z cebulą) trzeba zapłacić rsr 2-3. Kiliszek 
wódki cuchnącej k. 20-40, butelka piwa kop. 
50 i t. d., o cenach nie będę pisał, powiem 
tylko tyle, że potrzeba wydać dziennie rsr 6, 
żeby nędznie wyżyć.

Dla was kochani czytelnicy, ciekawszą bę-
dzie część miasta azyatycka, zwana Mejdom. 
Tu spotyka się typy całej Azyi; ulice ciasne, 
na nich ciągle snują się karawany objuczo-
nych wielbłądów, osłów, arb różnego rodza-
ju. Po ulicach rozlega się ciągle „chabarda.” 
Sklepy, oraz febryki, są wszystkie piemiesz-
czone w rodzaju klatek, przegrodzone jedne 
od drugich; rzemieślnicy siedząc po turecku 
wykonywają wszystko w oczach widzów. Tu 
szewc obok kotlarza, stolarz obok krawca, tuż 
zaraz piekarnia, sklep wiktuałów, skład her-
baty, obok niej szasłycznik (picze na różnie 
świeżą baraninę), tu sprzedają zeleninę – tam 
kiczmysz z grochem, zaraz czapki perskie, dy-
wany i t. d. Chaos i mieszanina, każdy mówi 

swoim rodzinnym językiem, każdy ubrany 
w narodowy strój, a wszystko to siedzi po tu-
recku. Tu można spotkać czarnego ormia-
nina, persa, tatara z ufarbowaną brodą i pa-
znokciami na żółty kolor, z obgoloną głową 
zupełnie, lub też w rozmaite dróżki, kółka de-
senie. Tu łatwo widzieć sławnego muszę (ro-
dzaj naszych komisyonierów) dźwigającego 
ciężary nadzwyczajne, do 20 pudów docho-
dzące; woziwodę – wiozącego wodę z Kuzy do 
miasta w 2 ogromnych skórzanych workach, 
karawany malutkich osłów (iszak) wiożących 
nadzwyczaj drogi w mieście węgiel do samo-
warów, – jednem słowem rozmaitość wielka, 
na każdym kroku coś nowego, coś nieznane-
go, ciekawego a zarazem wstrętnego. – Opisać 
wszystko niepodobna! Trzeba być i widzieć, 
wtenczas tylko można mieć pojęcie o rozma-
itości typów, nieczystości i złem powietrzu, ja-
kie istnieje w części azyatyckich.

W tej samej części miasta znajdują się 
słąwne łąźnie gruzińskie, – Woda w łąźni 
siarczana, naturalna do 32O Rezum ciepła 
zawierająca – działa nadzwyczaj zbawiennie 
na organizm. Tak nazwani basinnyki, uży-
wają od powiednich rękoczynów – wyciąga-
ją stawy, nagmiatają, wycierają i wszystko to 
razem z działaniem wody siarczanej, niejako 
restauruje organizm. Szkoda tylko że w łaź-
niach tych brud nadzwyczajny, w skutek cze-
go wychodząc z takowej, czuje się wstręt, 
który wszelkie inne wrażenie zabija.

Jeszcze z osobliwości Tyflisu potrzeba 
spomnieć o 2 mostach żelaznych na Kurze, 
o znakomitym bazarze ks. Aroruni (rodzaj 
bazaru za żelazną bramą), pomniku Woron-
cowa, który stoi na placu za drugim mostem.

(dok. n.)
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W Grodzisku Mazowieckim rozegra-
no 21 stycznia br. X Halowe Mistrzo-
stwa Mazowsza dziewcząt w kate-
gorii U-16. Jubileuszowy turniej 
miał rekordową obsadę 16 drużyn 
dziewczęcych z Mazowsza. Zwycięz-
cą została stołeczna drużyna MUKS 
PRAGA WARSZAWA. W kategorii 
klubowej ORLĘTA BABOSZEWO za-
jęło drugie miejsce w całym Woje-
wództwie Mazowieckim.

Blisko 200 zawodniczek wzięło udział 
w tym największym wydarzeniu sporto-
wym w sezonie zimowym na Mazowszu. 
Drużyny piłkarskie grające, na co dzień 
w I, II, III i IV lidze kobiet zjechały się do 
Grodziska, aby wyłonić najlepszy klub pił-
karski w Województwie Mazowieckim. 
Drużyny zostały podzielone po wcześniej-
szym losowaniu na 4 grupy, w każdej gru-
pie były 4 drużyny.

ORLĘTA BABOSZEWO – sekcja ko-
bieca (w składzie: Oliwia Ciska, Karolina 
Ciska, Wiktoria Ciska, Dominika Rybacka, 
Dominika Skolimowska, Aleksandra Moż-

dżonek, Natalia Mak, Ewa Paszyńska) zo-
stała wylosowana do grupy B, w skład któ-
rej wchodziły UKS ZĄBKOVIA ZĄBKI, 
UKS JANTAR OSTROŁĘKA, OKS START 
OTWOCK. Z każdej grupy do gier ćwierć-
finałowych wychodziły drużyny z dwóch 
pierwszych miejsc. Piłkarki z Baboszewa 
wygrały swoją grupę wchodząc do najlep-
szej ósemki turnieju. Pokonując po dro-
dze utytułowane Ząbki 2-1 z uśmiechem 
na twarzy czekały na koniec rywalizacji 
w grach zasadniczych. Dziewczęta z AZS 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
stanęły na drodze do półfinału ORLĘ-
TOM BABOSZEWO. Piłkarki z Babosze-
wa zaatakowały od pierwszego gwizdka 
Uniwersytet Warszawski wygrywając 1-0. 
W półfinale czekała już potęga kobiece-
go futbolu grająca w pierwszej lidze ko-
biecej, jeden z najlepszych klubów w Pol-
sce naszpikowana reprezentantkami kraju, 
MUKS PRAGA WARSZAWA. Wynik spo-
tkania 0-3 dla Warszawy. Na pocieszenie 
został jeszcze Mały Finał jak jest określany 
mecz o 3 miejsce. Orlęta rozegrały walkę 
o najniższe podium z zespołem GOSiREK 
PIASECZNO zespół, na co dzień grają-

cy w ekstralidze kobiet, które także prze-
grały swój mecz o finał z MUKS PRAGA 
WARSZAWA II. Mecz zakończył się zwy-
cięstwem piłkarek z Baboszewa po rzutach 
karnych w regulaminowym czasie wynik 
był 3-3 (2:0) – w rzutach karnych brylo-
wała na bramce Wiktoria Ciska obroniła 
dwa trudne strzały. Finał MUKS PRAGA 
WARSZAWA I i MUKS PRAGA WAR-
SZAWA II kończy się zwycięstwem dla 
MUKS PRAGA WARSZAWA I. W klasyfi-
kacji drużynowej ORLĘTA BABOSZEWO 
są na samym szczycie ulegając jedynie dru-
żynom Pragi Warszawa. Rozdanie pucha-
rów i medali na zakończenie jest wisien-
ką na torcie takiego turnieju. Statuetki dla 
królowej strzelców i najlepszej bramkarki 
wędrują do zawodniczek z Warszawy. Naj-
lepszą zawodniczką Halowych Mistrzostw 
Mazowsza zostaje wychowanka Szkoły 
Podstawowej w Baboszewie i Gimnazjum 
w Baboszewie – zawodniczka klubu OR-
LĘTA BABOSZEWO Dominika Skoli-
mowska. Dzięki świetnej grze Wszystkich 
Zawodniczek taka prestiżowa nagroda lą-
duje w rękach Przyjaciółki z drużyny.

Redakcja

5 lutego 2017 roku w Hali Sportowo-Wi-
dowiskowej w Baboszewie rozegrany został 
XVI Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Prezesa Klubu Orlęta. Drużyny podzielone 
zostały na dwie grupy, w których rozegrano 
mecze systemem „każdy z każdym”. 

Klasyfikacja po eliminacjach wyglądała 
następująco: 
GRUPA A:
1. HURAGAN BODZANÓW
2. KORONA SZYDŁOWO
3. BŁĘKITNI RACIĄŻ
4. GLADIATOR SŁOSZEWO
GRUPA B:
1. STOCZNIOWIEC PŁOCK
2. WKRA RADZANÓW
3. GKS GÓRA
4. ORLĘTA BABOSZEWO

Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców:
Miejsce I – KORONA SZYDŁOWO
Miejsce II – HURAGAN BODZANÓW
Miejsce III – STOCZNIOWIEC PŁOCK
Miejsce IV – WKRA RADZANÓW
Miejsce V – GKS GÓRA
Miejsce VI – BŁĘKITNI RACIĄŻ
Miejsce VII – ORLĘTA BABOSZEWO
Miejsce VIII – GLADIATOR SŁOSZEWO.
Nagrody indywidualne:
Najlepszy strzelec turnieju: BARTKOWSKI 
KAMIL 
(KORONA SZYDŁOWO)
Najlepszy bramkarz turnieju: KIJEK DAMIAN 
(STOCZNIOWIEC PŁOCK)
Drużyna Fair Play: GKS GÓRA

Paulina Lewandowska
Przemysław Cytloch

XVI Turniej Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa Klubu Orlęta

MUKS PRAGA WARSZAWA 
– GKS ORLĘTA BABOSZEWO

W niedzielę 26 lutego 2017 roku rozegra-
na została V kolejka Halowej Ligi Piłki Noż-
nej. Między IV i V kolejką, każda z drużyn 
mogła dokonać regulaminowej zmiany za-
wodników. 

Klasyfikacja w V kolejce:
I miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
II miejsce: Nextnet
III miejsce: Oldboy Baboszewo
IV miejsce: Art-Dan
V miejsce: MKS Mazovia Błomino
VI miejsce: Myken & Champion
VII miejsce: Huragan
VIII miejsce: Liberpol
IX miejsce: ADL Lewandowscy
Ilość bramek strzelona podczas V kolej-

ki wynosi 37. Najlepszym strzelcem V kolejki 
został Daniel Skolimowski (ART-DAN) zdo-
bywając 6 bramek dla swojej drużyny.

Klasyfikacja po V kolejce:
I miejsce: Oldboy Baboszewo
II miejsce: Myken & Champion
III miejsce:B&I Hydraulika Siłowa
IV miejsce: Nextnet
V miejsce: Art-Dan
VI miejsce: ADL Lewandowscy
VII miejsce: MKS Mazovia Błomino
VIII miejsce: Huragan
IX miejsce: Liberpol
Łączna ilość bramek 188
Najlepszym strzelcem po V kolejce jest 

Paweł Lewandowski (ADL) – 13 bramek.
Serdecznie zapraszamy na VI kolejkę Ha-
lowej Ligi Piłki Nożnej Edycja XV sezon 

2016/2017, która odbędzie się 19 marca 2017 
r. od godziny 9.00.    

Paulina Lewandowska
Przemysław Cytloch

Halowa Liga Piłki Nożnej 
– Edycja XV sezon 2016/2017
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15 lutego, grupa 53 
uczniów z Miejskiego Ze-
społu Szkół w Raciążu wzięła 
udział w spotkaniu z policjan-
tami i strażakami zorganizo-
wanym w ramach akcji „Bez-
pieczne ferie 2017”.

Przy udziale funkcjonariu-
szy KP w Raciążu uczniowie 
z Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu wzięli m.in. udział 
w grze terenowej. Podcho-
dy rozgrywały się na ulicach 
Raciąża. W czasie spotkania 

ze strażakami w OSP Raciąż 
dzieci uczyły się co zrobić, 
kiedy dochodzi do wypad-
ku. Strażacy pokazywali jak 
należy wykonać masaż serca 
i sztuczne oddychanie oraz jak 
należy ułożyć poszkodowane-
go w tzw. pozycji bezpiecznej 
(bocznej ustalonej). Druhowie 
pokazali uczniom filmy o po-
żarnictwie (dot. np. gaszenia 
tłuszczu czy czadu), a następnie 
pokazali całą remizę strażacka 
wraz z posiadanym sprzętem.

Dzielnicowy z KP w Ra-
ciążu mówił na temat zagro-
żeń podczas wypoczynku 
zimowego, bezpiecznego 
poruszania się komunikacją 
publiczną i obowiązków pie-
szego wynikających z prze-
pisów ruchu drogowego tj. 
przechodzenia przez jezdnię 
w miejscach wyznaczonych 
oraz jak ważne jest używanie 
po zmroku elementów od-
blaskowych.

Redakcja

Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ra-
ciążu uratowali z zimo-
wej opresji psa. Nie był 
to jedyny taki przy-
padek. Okazuje się, 
że czworonogi mogą 
liczyć również na zwy-
kłych mieszkańców

Zima w tym roku jest, jak 
widać za oknem dość sroga. 
Strażakom w takich okolicz-
nościach przybywa obowiąz-
ków. Pomagają oni nie tylko 

mieszkańcom naszego mia-
sta. W Kinikach zamarzł staw. 
Jeden z czworonogów utknął 
na nim i nie mógł się z niego 
wydostać. Dopiero wezwani 
na pomoc strażacy poradzili 
sobie i uratowali psa.

Podobna sytuacja mia-
ła miejsce w parku miejskim 
w Raciążu... 22 lutego w Ra-
ciążnicy topił się bernardyn. 
Jeden z mieszkańców zauwa-
żył całą akcję, nie miał przy so-
bie telefonu – nie mógł zatem 
zadzwonić po pomoc. Wszedł 
do Miejskiego Centrum Kul-

tury, Sportu i Rekreacji i po-
prosił o wsparcie. Pracownicy 
instytucji nie zastanawiali się 
długo, ruszyli na pomoc czwo-
ronogowi. Własnymi siłami, 
poświęcając ubranie wyciągne-
li bernardyna z rzeki. W akcję 
zaangażowały się także pra-
cownice przedszkola, które do-
starczyły koce by ogrzać wyzię-
bione zwierze. Piesek ogrzał się, 
podjadł i oddalił się w niezna-
nym kierunku. Gratulujemy 
odwagi ratującym psa miesz-
kańcom Raciąża.

Paulina Adamiak

Ratują nie tylko ludzi

Policyjne podchody 
i strażacka lekcja 
pierwszej pomocy

Wieści z parafii

Podziękowanie za wspólne kolędowanie
Serdecznie dziękujemy wszystkim, 

którzy wystąpili w niedzielę, 29 stycznia 
2017 roku, w koncercie kolęd.

Po Mszy świętej o godzinie 10 wysłu-
chaliśmy kolęd w wykonaniu scholi dziecię-
cej ze Szkoły Podstawowej z MZS w Raciążu 
pod kierunkiem Katarzyny Skierkowskiej 
(„Jezus malusieńki”, „Dzisiaj w Betlejem); 
scholi parafialnej pod kierunkiem Rober-

ta Szymborskiego („Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, „Przybieżeli do Betlejem”); Ze-
społu Seniorów („W żłobie leży”); chóru 
parafialno-miejskiego („Bóg zawitał”, „Bra-
cia patrzcie jeno”) i zespołu młodzieżowe-
go („Lulej, że”, „Maleńka przyszła miłość”). 
Dziękujemy panu Robertowi, naszemu or-
ganiście, za przygotowanie i organizację 
koncertu, a Wojciechowi Biesiekierskiemu 
za fotorelację. 

Turniej halowej piłki nożnej w Siemiątkowie
28 stycznia 2017 r. w hali sportowej 

w Siemiątkowie dzieci i młodzież ze szko-
ły podstawowej, gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej wzięli udział w turnieju ha-
lowej piłki nożnej. 

Serdeczne podziękowania składamy 
Mariuszowi Godlewskiemu, Burmistrzowi 
Miasta Raciąża, Ryszardowi Giszczakowi, 
Wójtowi Gminy Raciąż, państwu Cybul-
skim, Wiesławie Czerwińskiej i Rodzicom 
za pomoc w sfinansowaniu, zorganizowa-
niu zajęć i opiece nad dziećmi i młodzieżą 
z naszego miasta i gminy.

A oto wyniki turnieju:
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 

zwyciężyli ministranci z Gradzanowa. II miejsce 
– ministranci z Uniecka, III miejsce – ministran-
ci z Raciąża, IV miejsce – ministranci z Gralewa.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwy-
ciężyli ministranci z Uniecka. II miejsce – 
ministranci z Gralewa, III miejsce – mini-

stranci z Raciąża, IV miejsce – ministranci 
z Gradzanowa.

W kategorii szkół podstawowych zwy-
ciężyli ministranci z Raciąża. II miejsce 
– ministranci z Uniecka, III miejsce – mi-
nistranci z Gradzanowa, IV miejsce – mini-
stranci z Drobina.

Nasi ministranci ze Szkoły Podstawo-
wej zakwalifikowali się do turnieju rejono-
wego, który odbył się 11 lutego 2017 roku 
w Pułtusku.

Parafia Raciąż
ks. Sebastian Krupniewski

Lekcja pierwszej pomocy 
zawsze może okazac się przydatna.

Uratowany pies został 
otoczony troskliwą opieką.
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Bilety:   przedsprzedaż   35 zł / w dzień koncertu   40 zł  Grupowy powyżej 10 os.  30 zł
Zakup oraz rezerwacje biletów w sekretariacie M

CKSiR 
oraz pod num

erem
 telefonu (23) 679-10-78

ODDZIAŁ
ZAMKNIĘTY

Dżem z zespołu

z zespołu

z zespołu
KASA

CHORYCH


