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nr 4 (51) 2016
w numerze:

Dotacja dla „Błękitnych”
wypłacona
Tradycja i duma, tak można powiedzieć o klubie „Błękitni”, który od niemal już stu lat istnieje w Raciążu. Miasto wspiera klub
utrzymując infrastrukturę sportową i dotując jego działalność,
bo budowa sukcesu sportowego to spory wydatek.
Czytaj str. 4

Cudze chwalicie ...
Toruń ma swego Kopernika, Żelazowa Wola Chopina, a my – Gmina Baboszewo, mamy swego Sarbiewskiego. I tak jak inne miejscowości Polski, które mogą szczycić się znanymi, wybitnymi
naukowcami, twórcami dzieł z zakresu muzyki, literatury czy poezji, tak my możemy z dumą powiedzieć – że również z naszych
ziem wywodzi wielki Mistrz swojego gatunku.
Czytaj str. 5

Rozśpiewany Raciąż
Miejskie Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zaskakuje nas co
raz to nowszymi pomysłami. 4 kwietnia miało w nim miejsce niecodzienne wydarzenie – odbył się I Przegląd
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Piosenka jest dobra na wszystko”.
Czytaj str. 11

Przedszkoliada
w Baboszewie
W Przedszkolu w Baboszewie organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe Przedszkoliada.pl. Zajęcia prowadzi trenerka Przedszkoliady,
pani Marta Michalak.
Czytaj str. 15

Baboszewo
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Obrady
Światowy Dzień Autyzmu
- działania happeningowe
Rady Gminy
w Baboszewie
31 marca 2016 r. po raz
XV obradowali Radni Gminy Baboszewo. Wszystkie
projekty uchwał podjęte
podczas sesji zostały przedyskutowane na posiedzeniu Komisji Stałych Rady
Gminy 22 marca 2016 r.
W pierwszej kolejności
Radni jednogłośnie podjęli
uchwałę w sprawie określenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2016 roku”.
Przedmiotowy program obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku, a także odławianie bezdomnych zwierząt.
Podjęta została również
uchwała, w której radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie
i zabezpieczenie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 410 tys. zł z przeznaczeniem na termomodernizację
budynków: Szkoły Podstawowej w Mystkowie, Stacji
Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii oraz Ośrodka
Zdrowia w Sarbiewie. Wójt
Tomasz Sobecki wyjaśnił, że
WFOŚiGW w swojej działalności oferuje umarzalne w części pożyczki, a ww.
pożyczkę należy traktować
jak dofinansowanie, ponieważ po spełnieniu określonych warunków może być
ona w 30% umorzona i jest
to jedyny powód, dla którego
gmina występuje o pożyczkę.
Ponadto radni, z wprowadzonej do budżetu ponad 7
milionowej nadwyżki, wyodrębnili i zabezpieczyli środki
na nowe przedsięwzięcia i inwestycje, m.in. na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Baboszewie – 300 tys.
zł. oraz na projekt przebudowy stadionu sportowego
w Baboszewie – 50 tys. zł. Za-

bezpieczone zostały również
środki na przebudowę dróg
w miejscowości: Sarbiewo,
Rzewin, Polesie, Śródborze,
Goszczyce Poświętne, Śródborze-Kruszenica, Sokolniki
Stare-Arcelin, Galomin (ponad 1 mln. zł na inwestycje
drogowe) oraz 100 tys. zł. na
przebudowanie lub wybudowanie chodników w Baboszewie. Radni zadecydowali
o dofinansowaniu kwotą 10
tys. zł budowy nowej komendy PSP w Płońsku.
Z nadwyżki budżetowej
zabezpieczono także 270 tys.
zł. na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP
w Draminie, na który gmina
będzie starała się o dofinansowanie około 60 tys. z WFOŚiGW. Ponadto jednostka OSP
ubiega się o 50 tys. zł. wsparcia finansowego z innych źródeł. Zaplanowano również 50
tys. zł na remont dachu strażnicy w Sarbiewie i 200 tys.
zł na remont pomieszczeń
w Zespole Szkół w Polesiu.
Zadecydowano także o dofinansowaniu dla Powiatu remontu drogi Płońsk-Raciąż
na odcinku około 650 m.
na wysokości Lutomierzyna
w postaci nowej nawierzchni
asfaltowej. Radni zobowiązali też wójta do podpisania
umowy na usługę usuwania
wyciętych z przydrożnych
rowów zakrzaczeń.
W następnej kolejności
rada podejmowała uchwały w sprawie rozpatrzenia
skarg: jednej na działalność
wójta i dwóch na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbiewie. Radni jednogłośnie zagłosowali
za bezzasadnością skargi na
działalność wójta, natomiast
skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Sarbiewie bezwzględną
większością głosów zostały
uznane za zasadne.
UG Baboszewo
Anita Groszyk

2 kwietnia przypada
Światowy Dzień Autyzmu. W związku z tym
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu zorganizowało akcję happeningową „Zaświeć się na
niebiesko”.

W tym dniu każda napotkana osoba mająca na sobie
coś niebieskiego została obdarowana niebieskim balonem, ulotką na temat autyzmu, niebieską wstążką. Kolor
niebieski daje osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. Każdy mógł
wyrazić swoją solidarność np.
oświetlić budynek na niebiesko, dodać niebieski kolor do
ubrania itp.
W całej Polsce 2 kwietnia na niebiesko zaświeciły
się m.in.: Pałac Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski, gmach Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, Zamek w Lublinie, Ratusz w Kaliszu, Manufaktura
w Łodzi, Spodek w Katowi-

Wolontariusze rozdający niebieskie balony w centrum miasta.

cach czy Pałac pod Baranami
w Krakowie.
Czym jest autyzm? Autyzm to zaburzenie rozwojowe,
w którym ważną rolę odgrywa
funkcjonowanie mózgu. Cho-

roba polega na odcięciu się
człowieka od zewnętrznego
świata, ograniczeniu wymiany
informacji ze środowiskiem,
subiektywnym poczuciu odizolowania. Prowadzone ba-

dania wskazują, że autyzm
może oznaczać wewnętrzną
pustkę lub olbrzymie bogactwo przeżyć wewnętrznych.
Tak naprawdę słowo „autyzm”
jest pojęciem zbiorczym obejmującym szerokie spektrum
autystyczne – autyzm wczesnodziecięcy, autyzm atypowy,
zespół Aspergera.
Autyzm na całym świecie
dotyka coraz większej grupy
ludzi. W Polsce także coraz
więcej dzieci, młodzieży i dorosłych ma diagnozę zaburzeń
autystycznych. Na co dzień
bardzo często spotykają się
z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami, odrzuceniem. To ważne, że w tym
dniu pokazaliśmy, że jesteśmy
otwarci na osoby z autyzmem,
żeby poczuły się wyjątkowo,
wiedząc, że te podświetlone na
niebiesko budynki, niebieskie
akcenty w ubraniu były specjalnie dla nich.
Gorąco dziękujemy tym
wszystkim mieszkańcom Raciąża, którzy wzięli udział w akcji „Zaświeć się na niebiesko”.
Marianna Góralska

Baboszewo

Występ pełen niebieskiej magii
01 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Baboszewie obchodziły
Światowy Dzień Wiedzy na
Temat Autyzmu. W związku
z tym obie szkoły zaświeciły
na niebiesko, wszyscy mieli
na sobie akcenty w tym kolorze. Były to elementy ubioru,
kokardy we włosach, muchy,
czy wstążeczki przytwierdzone do bluzek. Niebieski kolor
jest symbolem solidarności
z osobami z autyzmem.
W ramach tych obchodów dzieci z klas Wspomagania Rozwoju wraz z kolegami
z klasy III b Szkoły Podstawowej: Julianem, Adamem,
Sewerynem i Kasjanem, oraz
z koleżankami z Gimnazjum
(Klaudia, Weronika, Ilona),
wystawili przedstawienie lalkowe pt. „Trzy bajki smoka

Wydawca: Miejskie Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu, 09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14;
Urząd Gminy Baboszewo
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

Teodora” w reżyserii Roberta Poryzińskiego. Do przedstawienia
przygotowywali
się skrupulatnie przez kilka
miesięcy w trakcie warsztatów teatralnych, które we
współpracy z nauczycielami
i opiekunami prowadził pan
Robert. Celem organizacji
tych zajęć było wspomaganie emocjonalnego rozwoju uczestników, rozwijanie
możliwości małych aktorów
i wiary w siebie, oraz wdrażanie ich do samodzielności.
W trakcie warsztatów uczestnicy przygotowali przepiękne
kolorowe lalki, kostiumy, wykonali z pomocą nauczycieli
scenografię i przede wszystkim trenowali swoje role.
Przedstawienie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, a co najważniejsze

wzruszyło nie jednego widza zarówno starszego jak
i młodszego. Występ był magiczny, przeniósł nas do innego świata – pełnego imaginacji. Zły smok porywa
księżniczkę, którą bo bohaterskiej walce uratował rycerz. Dzięki tej bajce można
przekonać się, że każdy z nas
jest inny, każdy posiada swój
własny świat, w którym żyje,
i w którym rozgrywa się jego
własna bajka – to piękne nawiązanie do niezrozumiałego
dla nas świata w którym żyją
osoby z autyzmem.
Właśnie tym wspaniałym
przedstawieniem chcieliśmy
wspólnie z naszymi uczniami pokazać naszą solidarność z osobami z autyzmem,
pragnęliśmy pokazać, że nie
są sami, że staramy się zro-

Redaktor naczelny: Piotr Kędzierzawski
Współpraca redakcyjna: Marcin Ciarkowski,
Marianna Góralska, Izabela Kędzierzawska,
Stefan Modrzejewski, Katarzyna Wawrowska
Redakcja Baboszewo: Monika Ciska

zumieć ich świat. Tego dnia
wszyscy spisali się na medal
– zaświeciliśmy na niebiesko!
Wielki szacunek dla naszych
najmłodszych aktorów.
Występ został nagrodzony
gromkimi brawami. Aktorzy
zostali obdarowani przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej słodkimi upominkami.
Szczególne podziękowania od uczniów biorących
udział w warsztatach teatralnych, otrzymał Wójt Gminy
Baboszewo pan Tomasz Sobecki. Dzięki jego wsparciu
owe warsztaty powstały i mogły funkcjonować.
Alicja Kowalska
SP im. Józefa Wybickiego
w Baboszewie
Sylwia Dąbrowska
Gimnazjum im. Armii
Krajowej w Baboszewie
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Spotkanie 500+
Dnia 30 marca 2016 r.
w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbyło się spotkanie
informacyjne dotyczące rządowego programu 500+.
Przybyłych, zainteresowanych uzyskaniem świadczenia wychowawczego mieszkańców miasta przywitał Burmistrz – Mariusz Godlewski oraz kierownik MOPSu
– Wiesława Czerwińska. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu udzielili szczegółowych
informacji na temat programu oraz niezbędnych wskazówek ułatwiających wypełnianie wniosków. Pracownice
Ośrodka odpowiedziały na
liczne pytania zgromadzonych mieszkańców. deklarowały pomocy przy wypełnianiu i składaniu wniosków.
Burmistrz zapewnił, iż środki
na wypłatę świadczenia zostały zabezpieczone na koncie Urzędu Miasta. Pani kierownik MOPS-u poprosiła
o cierpliwość i wyrozumiałość podczas składania wniosków, zapewniła, że wszystkie
wnioski zostaną rozpatrzone w jak najkrótszym czasie. W gminie Miasto Raciąż
uprawnionych do świadczenia wychowawczego jest ponad 420 dzieci w blisko 380
rodzinach.
Program Rodzina 500+.
Jest to systemowe wsparcie
polskich rodzin. Program zakłada wprowadzenie świadczenia wychowawczego na
drugie i kolejne dziecko do
18. roku życia w wysoko-

ści 500 złotych miesięcznie.
Mniej zamożnym rodzinom
świadczenie będzie przyznawane już na pierwsze dziecko. Oznacza to, iż pomoc
będzie przysługiwała tym rodzinom, w których dochód
na członka nie przekroczy
800 złotych i 1200 w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowe wsparcie
w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze,
placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
oraz rodzinne domy dziecka,
na każde dziecko. Świadczenie to przysługiwać będzie
do uzyskania pełnoletniości
przez uprawnione dziecko.
Program zakłada, że
świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na
stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są
w związku małżeńskim, jak
i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic,
który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli
zaś rodzice w równym zakresie sprawują opiekę nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć
wniosek i otrzymają wsparcie, z uwzględnieniem okresu
w którym sprawują opiekę.
Jak poinformował Burmistrz, Miasto Raciąż będzie
dążyło do wypłat świadczeń
niezwłocznie po spełnieniu
wymaganych formalności.
Wnioski można składać od
1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych 3 miesięcy – tj.

od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 – rodzice dostaną
wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od
miesiąca, w którym rodzice
złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć
w dowolnym momencie.
Program ten będzie realizowany w gminach. Jeśli chodzi
o Miasto Raciąż, instytucją
wyznaczoną do przyjmowania wniosków i przydzielania świadczenia jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek można złożyć osobiście i bezpośrednio
w MOPS-ie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz
przez Internet. E-wniosek
o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą
portalu empatia.mrpips.gov.
pl, PUE ZUS, ePUAP oraz
bankowości elektronicznej.
Program w założeniu
wspierać ma polskie rodziny, podkreślając tu, nie tylko aspekt ekonomiczny, ale
także wychowawczy. Otóż
uzyskując 500 zł opiekunowie będą mogli inwestować
w różne potrzeby dzieci, np.
edukacyjne, rozwojowe, czy
choćby podstawowe potrzeby egzystencjalne. Poprawa
sytuacji ekonomicznej rodzin może mieć wpływ na
poprawę relacji i sytuacji
emocjonalnej w rodzinie. Co
więcej, program 500+ może
mieć także pozytywny wpływ
na sytuację społeczności lokalnej. Założyć można, iż
część środków z tego programu zostanie wydana na
lokalnym rynku, co poprawi sytuację ekonomiczną nie

Nareszcie widno!

tylko rodzin objętych programem. W tym miejscu warto
byłoby zadać pytanie lokalnym, raciąskim przedsiębiorcom – właścicielom sklepów
spożywczych, sklepów odzieżowych, sklepów z produktami RTV i AGD, aptek itp.,
czy przewidzieli oni w swych
ofertach odpowiedni system motywacji dla beneficjentów programu 500+?
Z drugiej zaś strony należy zastanowić się czy Program 500+ jest odpowiednio
przygotowany i wdrożony.
Wypłacając świadczenie na
drugie dziecko wszystkim,
także tym, którzy de facto
tego bardzo nie potrzebują,
może doprowadzić do nadmiernego obciążenia budżetu państwa. Kolejną sprawą
jest brak świadczeń dla rodziców samotnie wychowujących dziecko osiągających
dochód niewiele większy od
najniższego krajowego uposażenia. Co więcej czy nie
będzie on stanowił podstawy
do nadużyć ze strony opiekunów i czy środki uzyskane
z niego nie będą wykorzystane w niewłaściwy sposób, np.
na alkohol czy inne używki,
bądź potrzeby własne opiekunów? Pozostaje mieć nadzieję, iż program ten będzie
wykorzystany zgodnie z jego
założeniami i poprawi sytuację polskich dzieci, a nie
tylko portfeli ich opiekunów.
Ważna będzie tutaj kontrola
ze strony MOPS oraz innych
instytucji odpowiedzialnych
za realizację programu.
Paulina

Baboszewo

Uważajmy na oszustów
Rusza rządowy program
„Rodzina 500+”. Policja
ostrzega osoby, które zdecydują się złożyć wniosek
o przyznanie świadczenia
drogą elektroniczną, aby
nie dały się oszukać w sieci.
Od początku kwietnia
można składać wnioski
o przyznanie świadczenia
„Rodzina 500 Plus”. Możliwe jest to zarówno drogą elektroniczną jak i osobiście, w wyznaczonym do
tego urzędzie.

Pamiętajmy, że złożenie wniosku jak i samo jego
pobranie jest bezpłatne. Dla
tych, którzy zdecydują się
wypełnić wniosek drogą
elektroniczną, dedykowane
są następujące strony internetowe: rodzina500plus.gov.
pl; obywatel.gov.pl; oraz oficjalne strony internetowe
ministerstw. Wnioski mozna
składać online również poprzez serwisy internetowe
niektórych banków.
Policja przestrzega przed
oszustami, którzy wykorzy-

stując naszą nieświadomość
i niewiedzę poprzez fałszywe strony internetowe, wyłudzają dane personalne
oraz pieniądze.
Dlatego też przypominamy, że żadna z instytucji
odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia, nie żąda
od petentów podawania lub
potwierdzania drogą mailową czy sms-ową danych
personalnych. Oszuści zazwyczaj proszą o podanie takich danych jak imię

i nazwisko, numer dowodu
osobistego, PESEL, miejsce
zamieszkania oraz innych
informacji.
Funkcjonariusze proszą
każdego, kto spotka się z takim przestępczym procederem o kontakt telefoniczny
pod numerem 997 lub 112
albo osobisty w najbliższej
jednostce Policji.
Dbajmy o nasze bezpieczeństwo w sieci.
Źródło:
Komenda Główna Policji

Mieszkańcy ul. Zacisze w Baboszewie wyrażają
swoją radość z powodu zainstalowania oświetlenia na
naszej, tonącej do tej pory
w „egipskich ciemnościach”
uliczce. Wprawdzie założono nam dwie lampy, mogłyby
być trzy, są akurat trzy słupy,
na których można byłoby je
umieścić. Komfort chodzenia wieczorem byłby lepszy,
ale dobre i to. A może doczekamy się i trzeciego punktu
oświetleniowego?

Dziękujemy Panu Wójtowi i Radzie Gminy za zainteresowanie się naszą sprawą, dla
osób postronnych może niewielką, dla nas bardzo istotną.
Panie Wójcie zadowoleni wyborcy, to szansa na reelekcję!
Bardzo ważne, aby Pan
i Pana współpracownicy dostrzegali problemy naszej
społeczności i je rozwiązywali. Na to liczymy!
Anna Sobczyńska
Mieszkanka Baboszewa

Baboszewo

Pomoc
z przepisami
W dniu 8 kwietnia 2016
roku w Świetlicy Środowiskowej w Baboszewie odbyły się warsztaty kulinarno-żywieniowe dla klientów
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Baboszewie, zakwalifikowanych do pomocy
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa
2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym
w Programie 2015.
Organizatorem w/w spotkania był Bank Żywności
w Ciechanowie we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baboszewie.
Warsztaty miały na celu
pokazanie różnych możliwości wykorzystania artykułów
spożywczych z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania.

Na spotkaniu przygotowano kilka potraw: ciasto
marchewkowe,
zapiekankę makaronową, zupę serową, pastę z mielonki, omlet
z groszkiem, marchewką
oraz surówkę z białej kapusty.
Na koniec warsztatów
każdy uczestnik otrzymał
w prezencie fartuszek oraz
przepisy do wykorzystania
w domu. Tego typu warsztaty odbyły się już po raz drugi, gdyż cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze
strony osób zakwalifikowanych do programu. Uczestnicy spotkania za każdym
razem wyrażają swoje zadowolenie i zgłaszają chęć ponownego uczestnictwa w zajęciach tego typu. Spotkaniu
towarzyszyła telewizja TVP
3. Relację ze spotkania można zobaczyć w Internecie pod
linkiem: http:/warszawa.tvp.
pl/24829218/09042016.
GOPS Baboszewo

Podziękowanie
W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę od dnia
1 kwietnia 2016 roku Pana Kazimierza Krzemińskiego
oraz zamiarem przejścia na emeryturę z dniem 1 maja 2016
roku Pani Hanny Figat – długoletnim pracownikom Urzędu Gminy Baboszewo, serdecznie dziękujemy za sumienność
i zaangażowanie, za trud i wysiłek włożony w rozwój Gminy, za dyspozycyjność, lojalność i uczciwość, za profesjonalizm, za udaną współpracę i kierowanie, za życzliwą atmosferę i przyjazne usposobienie, za rzetelność, pogodę ducha
i dobre rady. Dziękujemy również naszym nowo upieczonym
Emerytom za zaproszenie na uroczysty obiad, zorganizowany
i sfinansowany przez nich. Życzymy dużo zdrowia oraz spełnienia niezrealizowanych planów.
Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki

Pracownicy Urzędu Gminy,
GOPS-u, ZWIK-u
oraz Biblioteki Gminnej
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Raciąż

Dotacja dla „Błękitnych” wypłacona

N

a wstępie, przypomnijmy, że Ludowy Klub Sportowy
„Błękitni” Raciąż jest organizacją społeczną działającą
na prawach stowarzyszenia.
Posiada sekcję piłki nożnej,
w skład której wchodzą 4
drużyny: seniorzy, juniorzy,
trampkarze i młodziki. Klub
posiada własny zarząd i prezesa. Funkcję prezesa LKS
„Błękitni” pełni pan Robert
Dobies. Trenerem jest Karol
Szweda. W 2015 r. pod wodzą
byłego trenera Marka Brakonieckiego i za prezesury pana
Janusza Chłopika drużyna
awansowała do III ligi rozgrywek piłkarskich. To był
ogromny sukces zarządu, piłkarzy i osób wspierających
oraz radość dla całego Raciąża. Obecnie drużyna zajmuje
9 miejsce w grupie. Niestety
obecny rok to zmiany w organizacji III ligi i może się
okazać, że mimo dobrych jak
na beniaminka wyników nie
utrzymamy się w III lidze.
Jednak nic jest nie jest jeszcze
rozstrzygnięte i drużyna ciągle walczy o miejsce pozwalające na pozostanie w lidze.
Zarówno Burmistrz, jak
i Rada Miejska starają się
wspierać klub i finansować jego
działalność sportową. Klub

otrzymał dotację od miasta Raciąż na działalność na I półrocze 2016 r. w kwocie 150 tys. zł.
Dotacja ta została wypłacona
po złożeniu przez klub dwóch
ofert. Pieniądze są już na koncie klubu. Pieniądze zostały
wypłacone po rozstrzygnięciu konkursu, który był ogłaszany kilkakrotnie od listopada 2015 roku. Niestety klub
złożył ofertę dopiero w marcu 2016 roku i dlatego dopiero
od marca mógł otrzymać pieniądze. Łącznie na działalność
klubu w roku 2016 przeznaczono w budżecie miasta 300
tys. zł. Kolejne pieniądze mogą
zostać przekazane na rzecz
LKS Błękitni Raciąż w następnym półroczu, po rozliczeniu
otrzymanych dotacji i złożeniu następnej oferty. Pieniądze
na sport są zagwarantowane
w budżecie miasta. Taki tryb
finansowania klubu wynika
z przepisów. Klub jest stowarzyszeniem, czyli oddzielną
od miasta osobowością prawną. Miasto nie może więc ani
zarządzać klubem, ani też decydować o jego działalności.
Za prowadzenie klubu i jego
wyniki sportowe odpowiada
zarząd klubu i jego członkowie. Władze miejskie jak tylko mogą wspierają klub udostępniając bezpłatnie obiekty

Tradycja i duma, tak
można powiedzieć
o klubie „Błękitni”,
który od niemal
już stu lat istnieje
w Raciążu. Miasto
wspiera klub utrzymując infrastrukturę sportową i dotując jego działalność,
bo budowa sukcesu
sportowego to spory wydatek.
miejskie i utrzymując te obiekty. Klub płaci z dotacji wyłącznie za wodę, ścieki i prąd. Gdy
do kwoty dotacji otrzymanej
przez klub doliczymy jeszcze koszt utrzymania obiektu
i pracowników (ok. 150 tys. zł)
otrzymujemy kwotę 450 tys. zł
wydawanych przez miasto na
sport rocznie.
Niektórzy
mieszkańcy
miasta zarzucają władzom, że
w mieście w którym brakuje
pieniędzy w budżecie, ulice są
w dużej mierze ziemne, brak
kanalizacji w centrum miasta,
brak mieszkań, a duża część
mieszkań komunalnych wymaga remontów wydawanie
takich pieniędzy na klub jest

nie uzasadnione. Burmistrz
miasta Mariusz Godlewski
rozumie te zarzuty, jednocześnie jednak dodaje, że decyzja Rady Miejskiej w tej sprawie to wynik kompromisu.
– Uważam, że klub sportowy
to jedna z najważniejszych
wartości Raciąża, to jego historia i dzień teraźniejszy
i przyszłość. Awans do III ligi
to wydarzenie epokowe, nigdy jeszcze nie było w Raciążu tak mocnej drużyny. Moim
marzeniem jest i będziemy do
tego dążyć jako władze miasta, żeby rozbudować działalność z młodzieżą i dziećmi
z miasta i gminy. Chcielibyśmy rozbudować bazę sportową, reaktywować inne sekcje
sportowe, tak żeby jak najwięcej mieszkańców Raciąża
i okolic mogło przeżyć wspólnie przygodę ze sportem. Rozumiem, że przeznaczenie
pieniędzy na działalność klubu przy obecnym budżecie
miasta to nie jest łatwa decyzja. Mam jednak nadzieję,
że zarząd i działacze klubu
dobrze spożytkują te pieniądze na rzecz rozwoju klubu i pracy z młodzieżą. Klub
sportowy „Błękitni” Raciąż
jest jednym z najstarszych na
Mazowszu (powstał w 1922
roku) i ma 94 lata. Jest też jed-

nym z najpowszechniejszych
skojarzeń z Raciążem. Pokładamy nadzieję, że zarząd klubu tak jak do tej pory podoła
oczekiwaniom i wyzwaniom
przed nim stojącym, podtrzymując bogatą tradycję Klubu
„Błękitni” Raciąż – powiedział burmistrz.
Kończąc, można powiedzieć, że miasto udziela klubowi bardzo dużego wsparcia. Z przeprowadzonych
rozmów z władzami miasta
wynika, że ich intencją jest
współpraca z klubem polegająca na współfinansowaniu jego działalności, jednak
nie na fizycznym prowadzeniu klubu. To zadanie zarządu i członków klubu. Miasto
w zamian dostaje możliwość
kształcenia młodzieży na
najwyższym możliwym poziomie i promocję. Mieszkańcy otrzymują natomiast
widowisko na dobrym poziomie sportowym.
Należy zapytać czy miasto powinno tyle inwestować w sport? Uczciwie trzeba
przyznać, że jeżeli drużyna ma
utrzymać się w III lidze to tak.
Sam klub także musi zdobywać sponsorów i uczestniczyć
w pozyskiwaniu funduszy
w projektach prowadzonych
przez różne instytucje. Trze-

ba przygotować pakiety sponsorskie, zasady współpracy
i profesjonalną obsługę marketingowo-promocyjną oraz
przygotować osoby do pisania
wniosków. Częściowo jest to
robione. Kolejną kwestią jest
rozwój od dawna zaniedbanych sekcji sportowych, takich jak lekkoatletyka, piłka
siatkowa, ręczna czy np. tenis. Rozwój tych sekcji, pozyskanie aktywnych sponsorów
oraz utrzymanie głównej drużyny w III lidze, będzie świadczył o sukcesie pracy zarządu
klubu i działaczy oraz o właściwym wykorzystaniu przyznanych środków.
W ostatnim czasie powstało także stowarzyszenie
kibiców Klubu, cieszy fakt,
że tworzą się zorganizowane grupy pasjonatów sportu,
które w niedalekiej przyszłości mogą wspierać główną
działalność klubu lub organizować alternatywną formę
aktywności sportowej.
Przypomnijmy, że w konkursach organizowanych przez
Miasto Raciąż, mogą brać
udział Stowarzyszenia i Fundacje, które prowadzą działalność sportową jaką główną
swoją działalność statutową.
PiT

Raciąż

Konkurs na stanowisko prezesa PGKIM
Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu odwołała pana
Krzysztofa Talaka
z funkcji prezesa
zarządu spółki.
Już na poprzednim posiedzeniu Rada odrzuciła
plan finansowy na rok 2016,
przedstawiony przez prezesa
Krzysztofa Talaka, w którym
proponowano przyjęcie 350
tys. zł straty. Rada Nadzorcza
podjęła decyzję o odwołaniu,
po przeanalizowaniu dokumentów finansowych oraz
wstępnych wyników spółki za
pierwsze dwa miesiące 2016
roku, w których to spółka zanotowała po 60 tys. zł straty,
czyli łącznie 120 tys. zł tylko
za dwa miesiące. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej prezes

PGKiM przedstawił też kontrowersyjną propozycję podwyżki cen ścieków na 11 zł
netto/m3, co by oznaczało kolejną ogromną podwyżkę dla
mieszkańców. Była to propozycja o tyle zaskakująca Radę
Nadzorczą, że spółka już kilka
miesięcy wcześniej podniosła
ceny ścieków o 38%.
Burmistrz Mariusz Godlewski podziękował prezesowi Talakowi za okres pracy na rzecz spółki, w tym za
uporządkowanie działalności spółki pod względem formalno-księgowym, porządek
na terenie przedsiębiorstwa
oraz wyposażenie w sprzęt i
narzędzia oraz ustabilizowanie jej sytuacji. Wszystko to
było możliwe dzięki wspólnej pracy prezesa, pracowników oraz burmistrza i Urzędu Miejskiego, którzy zlecali
spółce prace do wykonania.
Rada Nadzorcza zdecydowała, że wyzwania stojące
przed spółką, w szczególno-

ści konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków, kolejnej modernizacji SUW
oraz nowe wyzwania w samej spółce wymagają zmiany
na stanowisku prezesa. Sprawa oczyszczalni ścieków od
ponad 3 lat nie została rozwiązana przez spółkę, ciągle
nie ma wyjaśnionej sprawy
na poziomie dokumentacji,
pomimo tego, że wielokrotnie władze miasta zwracały
uwagę na wagę tej sprawy.
Obecnie to Miasto Raciąż i
burmistrz miasta wzięli na
siebie realizację modernizacji oczyszczalni i wystąpili do
NFOŚ o dofinansowanie tej
inwestycji i zajęli się jej technicznym przygotowaniem.
Zapytaliśmy burmistrza
Mariusz Godlewskiego jak
widzi on przyszłość spółki,
a w szczególności czy wśród
władz miasta istnieją pomysły
na sprzedaż spółki – W 2013
roku, kiedy spółka była w tragicznej sytuacji padały głosy,

że powinna ona upaść. Nie
zgadzałem się z tym. Przystąpiłem do ratowania spółki
i napisania dla niej planu naprawczego. Udało się go w dużej części zrealizować. Obecnie także uważam, że spółka
powinna pozostać własnością
miasta. W jej posiadaniu jest
majątek miejski o ogromnej
wartości i o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańców.
Jeżeli spółka została by sprzedana albo upadła (co prawie
miało miejsce w 2012 roku),
nabywca mienia spółki zostałby monopolistą w dostarczaniu wody i odbiorze ścieków w Raciążu. Miasto nie
miałoby żadnego wpływu
na ceny wody i ścieków oraz
sposób działalności spółki. To
wszystko mogłoby doprowadzić do ogromnych podwyżek cen. Dlatego uważam, że
nie należy sprzedawać spółki.
Należy dążyć do zmniejszenia kosztów jej działalności, bo jeśli jako burmistrz

dostaję informację o tym, że
strata na ściekach jest w takiej
wysokości jak poprzednio, a
ceny ścieków wzrosły o 38%
to rodzi się pytanie, co się stało z pieniędzmi z podwyżki.
Czy skonsumował je wzrost
kosztów? Nie może być tak,
żeby to mieszkańcy miasta w
podwyżkach płacili wprost
za wzrost kosztów aż w takiej
wysokości. Trzeba dążyć do
modernizacji oczyszczalni i
zmniejszenia kosztów działalności spółki. Być może trzeba
na nowo pracować nad misją
spółki i zakresem jej działalności. Myślę, że w interesie
władz Raciąża, mieszkańców
i pracowników spółki jest to,
aby pozostawała ona we władaniu miasta, a jej kondycja
poprawiała się. Trzeba jednak
pamiętać, że pełni ona rolę
pomocniczą wobec mieszkańców. Nikt nie oczekuje
zwiększania przychodów poprzez podnoszenie cen. Trzeba pracować nad tym, aby

spółka się bilansowała, bo
sensem jej istnienia nie jest
działanie komercyjne. Firma
nie musi przynosić zysków,
musi działać racjonalnie na
granicy opłacalności.
Przed władzami Miasta
Raciąż i Gminy Raciąż jest
jeszcze jeden problem do rozwiązania – problem własności stacji uzdatniania wody.
Działka na której znajduje się
SUW należy zarówno do miasta jak i gminy Raciąż, a sama
stacja jest wpisana jako własność PGKiM. To rodzi roszczenia ze strony władz gminy.
Obecnie Rada Nadzorcza
rozpisała konkurs na stanowisko prezesa zarządu Osoby
zainteresowane mogą składać dokumenty aplikacyjne
do 11 maja 2016 roku. Szczegółowe informacje można
uzyskać w siedzibie spółki.
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w czerwcu.
PiT
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Baboszewo

Cudze chwalicie …
Toruń ma swego Kopernika, Żelazowa Wola
Chopina, a my – Gmina
Baboszewo, mamy swego Sarbiewskiego.
I tak jak inne miejscowości Polski, które mogą szczycić się
znanymi, wybitnymi
naukowcami, twórcami
dzieł z zakresu muzyki, literatury czy poezji,
tak my możemy z dumą
powiedzieć – że również z naszych ziem
wywodzi wielki Mistrz
swojego gatunku.
W przypadku torunian,
nawet najmłodsi wiedzą kim
był Kopernik, natomiast
w przypadku baboszewian –
ciągle zbyt mało osób może
wypowiedzieć się na temat
Księdza Macieja Sarbiewskiego. Pozwolę sobie po
krótce przedstawić kim był,
czym się zajmował i dlaczego
powinien być powodem do
dumy dla nas.
Maciej Kazimierz Sarbiewski urodził 24 lutego 1595 roku w Sarbiewie.
W Pułtusku ukończył Kolegium Jezuickie i stworzył
swój pierwszy utwór – pieśń
„Do Narwi”. Jego utwory cechuje liryzm i refleksyjność,
co sprawia, że poezja Sarbiewskiego przypomina zarówno utwory Horacego, jak
i Kochanowskiego. W 1622
roku przebywając na studiach w Rzymie, w wieku 28
lat wygłosił rozprawę „O poincie i dowcipie”, a mając lat
30 już wydał swój słynny
pierwszy zbiór poezji w języku łacińskim, co sprawiło, że
wszedł na stałe do literatury
nie tylko jako poeta, ale także
jako teoretyk literatury.
Papież Urban VIII uhonorował go wieńcem laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego
czasu, co dziś można porównać z Nagrodą Nobla z dziedziny literatury. Jego wykłady w Rzymie cieszyły się
ogromną popularnością. Maciej K. Sarbiewski był także wykładowcą filozofii i retoryki na Uniwersytecie im.
Stefana Batorego w Wilnie,
gdzie obronił dwa doktoraty,
a od 1635 roku aż do śmierci był kaznodzieją królewskim na dworze Władysława
IV, u którego cieszył się dużym uznaniem i zaufaniem.

Zmarł 2 kwietnia 1640 roku
w wieku 45 lat, pozostawiając
po sobie wiele tomów kazań,
rozpraw i poezji. Obok liryki
religijnej i patriotycznej wiele utworów poświęcił przyrodzie. Profesor Władysław
Tatarkiewicz rolę Macieja K.
Sarbiewskiego w historii kultury określił jako „pierwszego Polaka w historii estetyki”.
Aby wskrzesić pamięć
o tym największym poecie
Europy, mazowieccy poeci
i pisarze zainicjowali w 2005
r. I Międzynarodowe Dni Ks.
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” – w 410.
rocznicę jego urodzin. Starali się przypomnieć mieszkańcom Mazowsza, Polski
i Europy, o Wielkim Mistrzu,
który urodził się we wsi Sarbiewo, lecz na ziemi rodzinnej jest niemal zupełnie zapomniany. Bardziej jest
znany w Europie, szczególnie
na Litwie i w krajach zachodnich, gdzie nazywa się go
„polskim Horacym” lub „sarmackim Horacym”, prowadzi
się o nim badania naukowe,
wydaje jego dzieła w różnych
językach. Trwająca wówczas
3 dni impreza od razu odniosła sukces, objęła swoim
zasięgiem kilka miejscowości Płn. Mazowsza (5 powiatów), a w jej przygotowanie włączyły się samorządy
wszystkich szczebli, władze
państwowe, liczne szkoły, parafie, domy kultury, muzea,
biblioteki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
w Pułtusku, Jezuici w Warszawie, organizacje społeczne. Był to cały blok imprez:
z sesją naukową, koncertami poetycko-muzycznymi,
spotkaniami pisarzy z kilku
państw, wystawami, nabożeństwami w intencji „polskiego Horacego”
W 2006 r. inicjatorzy tej
akcji postanowili powołać
organizację
pozarządową
Academia Europaea Sarbieviana (AES), która 3 stycznia
2007 została zarejestrowana
w KRS w Warszawie, z siedzibą w zabytkowej plebanii
w Sarbiewie. 18 maja 2007
roku odbyło się pierwsze
Walne Zgromadzenie. Wśród
20 założycieli AES byli zarówno lokalni twórcy, animatorzy kultury, duchowni i samorządowcy, jak też ceniące
„polskiego Horacego” osoby
z kraju i z zagranicy, w tym

uczeni i literaci. W przyjętym
Statucie AES – poza propagowaniem w kraju i za granicą twórczości literackiej
i naukowej najwybitniejszego
poety łacińskiego baroku ks.
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – zaplanowali także
krzewienie chlubnych tradycji kulturowych i historycznych I RP, współpracę z polskimi i międzynarodowymi
instytucjami, organizacjami
naukowymi, kulturalnymi,
polonijnymi, społecznymi,
oświatowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi. Do tej pory odbyło się 11
edycji Międzynarodowych
Dni Ks. M. K. Sarbiewskiego, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP
oraz Biskupa Diecezji Płockiej, zaś medialnym TVP
Kultura. Wydali również
3 książki i ogłosili kilka konkursów „O Laur Sarbiewskiego” (poetycki, krasomówczy,
plastyczny oraz dla liceów
ogólnokształcących pod patronatem Wojewody Mazowieckiego).
Tegoroczne obchody XII
Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza” obchodzone są w dniach
6-8 maja. Objęte są patronatem Marszałka Sejmu RP,
Marszałka
Województwa
Mazowieckiego i Biskupa
Płockiego. Organizatorami
i sponsorami Dni Sarbiewskiego są: Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie, Miejskie Centrum
Kultury w Płońsku, Szkoła
Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie, Parafia pw.
św. Antoniego w Sarbiewie,
Miejska Biblioteka Publiczna
im. H. Sienkiewicza w Płońsku, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Muzeum Diecezjalne w Płocku, Muzeum
Mazowieckie w Płocku, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wyższe Seminarium Duchowne
w Płocku, Dworek w Dłużniewie k. Sarbiewa, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Związek
Literatów na Mazowszu,
Urząd Gminy w Baboszewie, Urzędy Miasta: Płońsk,
Płock, Starostwo Powiatowe

w Płońsku, Zamek Królewski w Warszawie, Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Olsztynie. Program imprezy obejmuje m.in.: spotkania
autorskie z pisarzami i uczonymi z Polski i zagranicy,
rozstrzygnięcie XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”, rozstrzygnięcie XII
Konkursu Krasomówczego
dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”, koncert Katarzyny Groniec z zespołem,
koncert Pawła Krupki. Na
zakończenie Dni Sarbiewskiego w niedzielę w Sarbiewie, przewidziany jest festyn,
podczas którego będzie można zobaczyć widowisko historyczne „Artyzm i chwała”,
z udziałem husarzy i piechurów z Gniewu nad Wisłą,
którzy zaliczani są do grona
najlepszych rekonstruktorów historycznych. Ten ciekawy pokaz, pod hasłem „historia na wesoło” przedstawi
m.in. konny przemarsz husarzy, pokaz walk, jak również odbywać się będzie egzercerunek czyli wcielenie
do wojska uczestników imprezy. W trakcie festynu pojawi się również Mistrz Świata w łucznictwie konnym,
który odsłoni kunszt strzelecki i przeprowadzi zawody
w strzelaniu z łuku dla publiczności. Organizatorzy festynu zaplanowali także grill
dla wszystkich uczestników
(szczegółowe informacje na
stronie sarbiewski.eu).
Zarówno Stowarzyszenie
AES wraz ze współorganizatorami, a także Urząd Gminy
w Baboszewie, mają ogromną nadzieję, że tegoroczne
Dni ks. M. K. Sarbiewskiego przyczynią się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy
mieszkańców na temat „naszego Horacego”, jak również
będą kojarzone jako swoiste
święto naszej gminy. Serdecznie Zapraszamy.
Monika Ciska
Źródła:
Internet: sarbiewski.eu/ Stowarzyszenie Academia Europaea
Sarbieviana,
mbp-plonsk/ ks__maciej_kazimierz_sarbiewski
Zbigniew Jerzyna – wstęp do
tomiku „Maciej Kazimierz Sarbiewski. Poezje”. Wydawnictwo
ANAGRAM, Warszawa 2005.

Raciąż

Alpiniści w parku
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miasto
rozpoczęło kolejną próbę
walki z gawronami, które
na terenie ,,dużego” parku
są szczególnie uciążliwe dla
mieszkańców, powodując
hałas, zanieczyszczając odchodami ławki i alejki parkowe, brudząc ubrania przechodniów i spacerowiczów.
Zgodę na zrzucenie
gniazd gawronów wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Warszawie po
uprzednim złożeniu stosownego wniosku. W związku
z pozytywną decyzją RDOŚ
pod koniec marca w dużym
parku pojawił się ornitolog
wraz z ekipą, która zajmowała się zrzucaniem gniazd
z kilkunastu drzew. Nadzór
Ornitologiczny nad pracami
ekipy sprawował ornitolog
dr inż. Piotr Adamiak. Ekipa strącająca gniazda z parkowych drzew zaopatrzona
była w sprzęt pozwalający
na sprawdzenie, czy w gniazdach nie ma jaj. Z rozmowy
z ornitologiem udało się uzyskać wiele informacji na temat skuteczności metod płoszenia gawronów. Zgodnie
z literaturą ornitologiczną
pierwsze jaja gawronów pojawiają się w połowie kwietnia i jest to uzależnione od
pogody. Znaczenie ma tutaj
nie temperatura, ale długość
dnia. Gawrony tak synchronizują lęgi, żeby młode wykluły się w jednym czasie.
Związane jest to z bezpieczeństwem młodych. Jedyną dopuszczalną, najbardziej
ekologiczną, metodą płosze-

nia gawronów jest metoda
przy użyciu ptaków drapieżnych (sokołów). Metoda ta
daje dużą skutecznoś jeżeli
prowadzona jest przez dwa
miesiące – marzec i kwiecień.
Zaczynając od marca zmusza
się ptaki do przeniesienia się
w inne miejsce. Im wcześniej się to zrobi, tym gawrony chętniej się przemieszczą. Jak wyjaśnił ornitolog,
dzisiaj metoda sokolnicza
jest najczęściej stosowana
na lotniskach. Dr inż. Piotr
Adamiak zaznaczył, że bardzo ważną czynnością jest
zrzucenie już istniejących
gniazd, które działają na ptaki jak magnes. Niestety zgoda wydana przez RDOŚ na
płoszenie gawronów metodą sokolniczą obowiązywała
tylko do końca marca, więc
z niej zrezygnowano. Wiele
parków w dużych miastach
boryka się z problemem
gawronów zanieczyszczających miasto i hałasujących,
zwykle rano i wieczorem,
w porach wylotu na żerowanie i powrotu do gniazd.
Ornitolog i ekipa zajmująca się zrzucaniem gniazd
z drzew parku miejskiego
potrzebowała kilku godzin
na uporanie się z gniazdami. O skuteczności zrzucania gniazd gawronów mieszkańcy miasta będą mogli
się przekonać w ciągu najbliższych tygodni. Czy ptaki
przeniosą się w inne miejsce?
Czy będzie można bez obaw
spacerować i cieszyć się zielenią i pięknem tego zabytkowego miejsca?
Marianna Góralska
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Baboszewo

Kronika OSP
Zdarzenie nr 14/2016
W dniu 20.03.2016 r. około godz. 13:30 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Koziebrody (gm. Raciąż). Na miejsce zadysponowano
2 zastępy (OSP Raciąż i OSP Koziebrody).
Zdarzenie nr 15/2016
W dniu 23.03.2016 r. około godz. 14:25 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze garażu w miejscowości Kodłutowo. Akcja trwała niespełna 40 min.
Zdarzenie nr 16/2016
W dniu 02.04.2016 r. około godz. 16:10 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze trawy w Żukowie
(gm. Raciąż). Spaliło się około pół hektara nieużytków.
Wypalanie traw jest niebezpieczne,
nieopłacalne, szkodliwe i karalne!
Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych
sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające
z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy
wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych.

Z kroniki policyjnej i strażackiej
Tragiczny wypadek
W miniony piątek wieczorem w Miejscowości Cieszkowo Kolonia kierujący volkswagenem 29-letni mieszkaniec gm. Baboszewo, jadąc od strony Baboszewa zjechał na
lewą stronę drogi, następnie do rowu, gdzie uderzył w słup
energetyczny. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe.
Pomocy udzielali mu strażacy. Na miejsce, ze względu na
naruszone kable, wezwano również pogotowie energetyczne. Kierowcę z poważnymi obrażeniami – otwartym złamaniem ręki oraz pękniętym kręgosłupem – przewieziono
do płońskiego szpitala. Pobrana została od niego krew do
badań na zawartość alkoholu.
Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Olsztynie, gdzie zmarł.
Rzecznik Prasowy KPP Płońsk
Fot. Archiwum Policji

Zdarzenie nr 17/2016
W dniu 05.04.2016 r. o godzinie 04:15 Dyżurny PSK
PSP Płońsk zadysponował jeden zastęp z naszej jednostki
do pożaru traw w miejscowości Kraszewo-Gaczułty (gm.
Raciąż). Akcja trwała 35 minut.
Zdarzenie nr 18/2016
W dniu 05.04.2016 r. o godzinie 15:15 Dyżurny PSK
PSP Płońsk otrzymał zgłoszenie o pożarze traw w miejscowości Szczepkowo (gm. Raciąż). Akcja trwała 45 minut.
Zdarzenie nr 19/2016
W dniu 06.04.2016 r. około godz. 12:35 doszło do kolizji
drogowej w miejscowości Sierakowo (gm. Raciąż). Na miejsce zadysponowano jeden zastęp z naszej jednostki, po dotarciu na miejsce okazało się, że kobieta kierująca Fiatem Punto,
zjeżdżając z ronda, zjechała do rowu i dachowała. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
Zdarzenie nr 20/2016
07.04.2016 r. około godz. 18:30 zastęp z naszej jednostki
udał się do usunięcia gniazda os w Kościele pw. św. Wojciecha w Raciążu na ul. Kościuszki.
Zdarzenie nr 21/2016
W dniu 08.04.2016 r. około godz. 14:20 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze naczepy z węglem drzewnym w miejscowości Sierakowo (gm. Raciąż).
Na miejsce zadysponowano 3 zastępy (OSP Raciąż, JRG
Płońsk, OSP Kaczorowy).

Sobotnie kolizje

Zabezpieczone nielegalne papierosy
W minioną środę płońscy policjanci z Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją działając na podstawie
własnych ustaleń dokonali przeszukań dwóch mieszkań na terenie Płońska i domu na terenie gm. Baboszewo. Z informacji
jaką posiadali wynikało, że osoby zamieszkujące we wskazanych miejscach posiadają nielegalną kontrabandę i prawdopodobnie nią handlują.
W Płońsku, w mieszkaniu należącym do 68-latki policjanci znaleźli 1400 szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy.
U mieszkającej niedaleko 50-latki znaleźli 4440 szt. nielegalnych papierosów i ponad 4 kg. krajanki tytoniowej. Natomiast
w Baboszewie, u 35-latki, 6320 szt. papierosów nie posiadających polskich znaków akcyzy.
Nielegalna kontrabanda została zabezpieczona przez
funkcjonariuszy, a wszystkie kobiety złożyły obszerne wyjaśnienia. Sprawy zostaną przekazane do Urzędu Celnego
w Ciechanowie.
Rzecznik Prasowy KPP Płońsk
Fot. Archiwum Policji

Zdarzenie nr 22/2016
02.04.2016 r. około godz. 20:15 zastęp z naszej jednostki
udał się do pożaru traw w miejscowości Cieciersk (gm. Raciąż).
W akcji uczestniczyły również jednostki OSP Kaczorowy.
Upamiętnienie przez strażaków OSP
1050 rocznicy Chrztu Polski
14 kwietnia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu wspólnie z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą przystąpili
do wspólnego ogólnopolskiego przedsięwzięcia Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wspólna inicjatywa miała na celu upamiętnienie 1050. rocznicy Chrztu Polski poprzez przemarsz przez
Polskę „Ognisk Ducha Świętego”. Miejsce rozpalenia ogniska
nie było przypadkowe. „Wodna Góra” to miejsce, w którym
właśnie w X wieku, w czasie kiedy Polska przyjmowała chrzest
istniał gród, położony nad rzeką Raciążnicą.

W piątek rano w Mystkowie (gm. Baboszewo) doszło do
zderzenia dwóch samochodów osobowych: Seata z Volkswagenem. Tuż po zdarzeniu obok przejeżdżali płońscy dyżurni,
wracający do domu po służbie. Widząc rozbite pojazdy zatrzymali się, by ewentualnym osobom poszkodowanym udzielić
pomocy. Na szczęście nikt w kolizji nie ucierpiał. Osoba postronna wskazała funkcjonariuszom uciekającego mężczyznę,
który miał być sprawcą zdarzenia. Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg. Kilkaset metrów od miejsca stłuczki zatrzymali 26-latka. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń
alkoholu. Przeprowadzone później badanie wskazało, że miał
on ponad promil alkoholu w organizmie.
Jak ustalili policjanci z płońskiej „drogówki” nietrzeźwy kierowca, na ostrym łuku w Mystkowie, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bok jadącego z przeciwka
VW. Po wyjściu z pojazdu 26-latek próbował „dogadać się”
z drugim kierowcą. Gdy ten zadzwonił po policję, nietrzeźwy uciekł. Na szczęście w wyniku zderzenia pojazdów nikt
nie doznał obrażeń.
Mężczyzna już stracił prawo jazdy, a teraz będzie odpowiadał za spowodowanie kolizji oraz jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat więzienia. Samochód został zabezpieczony na parkingu strzeżonym.
Sierż. szt. Kinga Drężek

W minioną sobotę na drogach powiatu doszło do dwóch
wypadków drogowych.
Około godz. 5:20 w miejscowości Dłużniewo na trasie nr 7
na łuku drogi, doszło do zderzenia jadących z dwóch różnych
kierunków pojazdów: ciężarowego Mercedesa z minivanem
marki Ford. W wyniku zderzenia z obrażeniami ciała do szpitala został przewieziony 62-letni mieszkaniec Mławy, kierowca forda. Mercedesem kierował 58-latek, również mławianin.
Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Płońska policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
Tego samego dnia około godz. 18:15 w Dzierzążni na
skrzyżowaniu drogi nr 10 z drogą relacji Kucice-Baboszewo,
zderzyły się trzy pojazdy. Cztery osoby zostały przewiezione
do szpitali.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący od strony Kucic
dostawczym Volkswagenem 34-latek z pow. wrocławskiego,
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu trasą nr 10 od
strony Płońska osobowemu fordowi, wyjeżdżając tuż przed
niego. Fordem kierował 57-letni mieszkaniec pow. sierpeckiego. Ford uderzył w tył Volkswagena, który przewrócił się na
bok i uderzył w osobowego Opla jadącego od strony Baboszewa w kierunku trasy nr 10, kierowanym przez 64-letniego
mieszkańca Dzierzążni. W wyniku zderzenia pojazdów obrażenia ponieśli kierowca i 3 pasażerów Forda. 49-letnia pasażerka Forda została przetransportowana pogotowiem lotniczym do szpitala w Płocku. Natomiast kierowca oraz dwoje
podróżujących z nim dzieci w wieku 11 i 12 lat zostali przewiezieni do szpitala karetkami pogotowia. Wszyscy kierowcy
pojazdów biorących udział w zdarzeniu byli trzeźwi.

Zdarzenia, w których brała udział
jednostka OSP Baboszewo:
09.03.2016 r. godz. 20:24, Niedarzyn 31, gm. Baboszewo.
Pożar sadzy w kominie.
1.04.2016 r. godz.14:14, Cieszkowo Stare, gm. Baboszewo.
Samochód osobowy marki Volkswagen Passat zjechał z drogi
do przydrożnego rowu, 3 osoby poszkodowane.

Jazda na podwójnym gazie
Wracający ze służby płońscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, uciekającego z miejsca kolizji, której był
sprawcą. 26-letni mężczyzna miał ponad promil alkoholu
w organizmie. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Zdarzenia, w których brała udział
jednostka OSP Wola Folwark:
07.03.2016 r. godz. 17, Rybitwy, gm. Baboszewo DK 7 Wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych marki Dacia
i Toyota, 8 osób poszkodowanych.
Opr. red.

Raciąż

Atrakcyjna lekcja
ekonomii

Przygotowanie młodego
człowieka do dorosłego życia od zawsze było jednym
z głównych priorytetów edukacji. Nauczanie i wychowanie to skorelowane ze sobą
procesy, które wpływają na
jego prawidłowe ukształtowanie. Prawidłowość ta polega na wyposażeniu młodego człowieka w umiejętności
i wiedzę o otaczającym go
świecie, jednak nie mniej
ważny jest rozwój osobowości, której liczne elementy,
takie jak m.in. typowe zachowania, postawy, przekonania czy moralność, wspólnie decydować będą o jego
wyborach, a przez to o całym przyszłym życiu.
Poznawanie w okresie edukacji szkolnej mechanizmów
kształtowania
procesów
gospodarczego,
społecznego, kulturowego
i politycznego jest bardzo

istotne, gdyż w tym czasie
następuje najbardziej dynamiczny rozwój osobowy,
umysłowy i fizyczny. Kształtują się odpowiednie postawy moralne, a także człowiek uzmysławia sobie wagę
odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich
konsekwencje w przyszłym
dorosłym życiu. Ważnym
problemem pozostaje więc
to, jak młodzież będzie przygotowana do funkcjonowania w szeroko rozumianych
strukturach
społecznych,
w jaki sposób przystosuje się
do życia w ciągle zmieniających się: gospodarstwie domowym, przedsiębiorstwie,
instytucji, a także własnej
gminie, regionie, kraju, Europie czy świecie.
Aby wyjść naprzeciw
powyższym
wymaganiom
w 2012 roku oprócz przedmiotu „Podstawy przedsię-

biorczości” został wprowadzony przedmiot „Ekonomia
w praktyce”. W Zespole Szkół
w Raciążu nauczany jest w klasach drugich liceum ogólnokształcącego. Uczniowie wraz
z nauczycielem uczącym
przedmiotu – Magdaleną Bylińską realizują projekty ekonomiczne dotyczące lokalnej
społeczności. W dniu 23 marca 2016 roku uczennice klasy
IIB J. Cybulska, M. Decker, P.
Lewandowska i M. Wielgolaska wykonały projekt, który
ukazał opinię mieszkańców
Raciąża dotyczącą remontu

Ośrodka „Grupa Zdrowie”.
Na lekcję zostali zaproszeni
goście: Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski, Prezes Nauczycielskiego Klubu
Seniora – Stefan Modrzejewski, Wiceprezes Nauczycielskiego Klubu Seniora – Jan
Chądzyński, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
w Raciążu – Józef Wyrwał
oraz Kierownik Biura Obsługi
Szkół Samorządowych w Raciążu, Członek Zarządu Nauczycielskiego Klubu Seniora
– Władysław Kwiatkowski.
BTR

Raciąż

Stypendia rozdane
W dniu 18 marca 2016
na sali ślubów Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste
wręczenie stypendiów dla
uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu za wybitne wyniki w nauce uzyskane
w I semestrze roku szkolnego
2015/2016. W tym semestrze
stypendia otrzymało 7 najlepszych uczniów, czworo
ze szkoły podstawowej i troje z gimnazjum. Po krótkim
przemówieniu i gratulacjach
burmistrz Mariusz Godlewski przekazał stypendia na
ręce uczniów, których oklaskiwali dumni rodzice,
obecni na sali.
Stypendia za wybitne wyniki w nauce otrzymują uczniowie ze średnią
ocen minimum 5,16 obliczaną w szkole podstawowej
z przedmiotów: język polski,
matematyka, historia, przyroda i język obcy, a w gimnazjum ze średniej ocen uzyskanych z języka polskiego,
matematyki, historii, geografii lub biologii, fizyki lub
chemii i języka obcego. Za
wyniki w nauce stypendia
przyznawane są na koniec
semestru. Wnioski o przy-
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znanie stypendium składają
nauczyciele lub wychowawcy
klasy na ręce dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół. Stypendia zostały zrealizowane
ze środków z budżetu miasta.
Wysokość stypendium zależy
od średniej ocen i mieści się
w granicach od 200 – 400 zł.
Stypendium wypłacane jest
co miesiąc. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy im dalszych
sukcesów w nauce.
Marianna Góralska

Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium za wybitne
wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.
Burdecka Kinga – Szkoła Podstawowa w Raciążu – VIa
Chudzyński Szymon – Szkoła Podstawowa w Raciążu – IV a
Dalkiewicz Alicja – Szkoła Podstawowa w Raciążu – IV a
Wąsiewska Zuzanna – Szkoła Podstawowa w Raciążu – VI a
Dębkowska Natalia – Publiczne Gimnazjum w Raciążu – I c
Kowalska Angelika – Publiczne Gimnazjum w Raciążu – III c
Szałkowska Aleksandra – Publiczne Gimnazjum w Raciążu – I a

Raciąż

Wysoki poziom
Justynko, co najbardziej
podoba Ci się w naszej
szkole?

Nasza szkoła, jako jedna
z niewielu z powiecie Płońskim, znajduje się w nowym
budynku, co jest jednym z jej
wielu walorów. Wybrałam też
Zespół Szkół w Raciążu ze
względu na dobrze wykwalifikowaną kadrę. Moi starsi znajomi bardzo ją chwalili. W szkole
panuje sympatyczna atmosfera,
o czym przekonuję się już 3 rok.
Myślę, że wybór szkoły w Raciążu, był jednym z lepszych
wyborów w moim życiu.

Dlaczego zdecydowałaś się
na wybór Technikum Ekonomicznego?

Gdy byłam w 3 gimnazjum cały czas byłam nastawiona na Liceum o profilu
humanistycznym i chciałam
w przyszłości zostać psychologiem, aż do chwili, gdy
przyjechali nauczyciele z Raciąża na tzw. promocję szkoły i zmienili moje ukierunkowanie. Bałam się, czy poradzę
sobie, ale stwierdziłam, że jakoś muszę dać radę. Złożyłam
papiery, przyjęli mnie i tak jestem już w 3 klasie TE.

Jakie przedmioty zawodowe są prowadzone w technikum?

W Technikum Ekonomicznym są takie przedmioty
zawodowe jak: rachunkowość,
biuro rachunkowe, pracownia
ekonomiczna, działalność gospodarcza i statystyka.

Czy w technikum byłaś zobligowana do rozszerzenia
pewnych przedmiotów?

Tak, byłam zobligowana
do wyboru matematyki, jako
przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W sumie jest to
Technikum Ekonomiczne,
więc nic w tym dziwnego.

Jaki jest twój ulubiony
przedmiot, nauczyciel?

Nie mam ulubionego
przedmiotu. Lubię zarówno
przedmioty zawodowe, typu
rachunkowość,
działalność
gospodarcza, jak i przedmioty ogólne, np. matematyka
i biologia, których uczę się na
poziomie rozszerzonym. Nauczyciel? Hm... O żadnym z nauczycieli raciąskiej szkoły nie
mogę powiedzieć złego słowa.
Wręcz przeciwnie. Zawsze pomogą, są otwarci i wyrozumiali. Dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych, sorka
Chrzanowska i sorka Bylińska, to osoby, z którymi mamy

najwięcej godzin tygodniowo.
One przygotowują nas do egzaminu zawodowego, z którego już w czerwcu zdajemy
pierwszą kwalifikację A.35. Do
Technikum przychodzą różne osoby, z niższymi i wyższymi średnimi, ale w Technikum
Ekonomicznym, naprawdę nie
jest trudno, a to chyba właśnie
dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze nauczycieli, którzy zawsze służą pomocą. Ktoś
powie „nie idę do Ekonomika,
bo jest tam rozszerzona matematyka – nie dam rady”. Nigdy
nie słyszałam większej bzdury.
Matematyka w TE, to na przedmiotach zawodowych kalkulator i komputer, a ogólna matematyka to ten sam poziom co
Liceum. Nie ma się czym przejmować aż tak bardzo, bo jeśli
sami nie będziemy dawać rady,
to nauczyciele staną na głowie,
żeby wtłoczyć nam tą wiedzę.

Co zamierzasz robić po
ukończeniu szkoły?

Tak naprawdę mam jeszcze rok do ścisłego określenia dalszego kierunku nauki. Z pewnością wybiorę
się na studia ekonomiczne.
Myślałam nad PWSZ Płock
lub uczelni w Warszawie. Ale
jest jeszcze trochę czasu, więc
w obecnej chwili jeszcze się
nad tym nie zastanawiam.

Opowiedz nam o swoim
stypendium. Jak udało ci
się je zdobyć?

Co tu dużo opowiadać?
Przychodząc do Technikum
Ekonomicznego, postawiłam
sobie cel, że w szkole średniej
dam z siebie wszystko, a nawet
więcej. Aby uzyskać Stypendium Prezesa Rady Ministrów
trzeba było mieć najwyższą
średnią w danym typie szkoły. I tak na koniec I klasy miałam średnią około 4,8. W II
klasie powtórzyła się sytuacja
z poprzedniego roku. Choć
muszę przyznać, że już było
trudniej. Wiadomo, rok wyżej.
Teraz znowu walczę o stypendium, chociaż może być różnie. Ale trzeba być dobrej myśli i dalej realizować swój cel.
Co mogę radzić przyszłym stypendystom? Taka moja osobista recepta, to systematyczność i ściśle określony cel, do
którego dążymy każdego dnia,
a wtedy powinno być wszystko
okej. A być Stypendystą Prezesa Rady Ministrów to świetne
uczucie. Człowiek czuje się doceniony, jego samoocena automatycznie skacze do góry. Ale
trzeba chcieć to zrobić.
BTR
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Opowieść o Wielkanocy

i życiu młodych ludzi w czasie okupacji
Z Panią Haliną Arceusz – 88 letnią mieszkanką Raciąża – rozmawia Marianna Góralska.
Marianna Góralska: Dzień
dobry! Bardzo serdecznie
dziękuję, że zgodziła się
Pani ze mną porozmawiać
o czasach swojej młodości, Wielkanocy i zwyczajach z nią związanych oraz
o życiu w czasie okupacji.
Zacznijmy od początku.
Czy pamięta Pani jak obchodzono Święta Wielkanocne przed wojną?

Halina Arceusz: Z czasów
dzieciństwa pamiętam niewiele. Później, gdy miałam 9-10
lat już trochę więcej. Zwykle
przed Wielkanocą było dużo
przygotowań, zwłaszcza świątecznego jedzenia. Na stole
obowiązkowo musiało znaleźć
się mięso. Piekło się makowiec, ciasto drożdżowe, baby
wielkanocne. Piekło się też
chleb. Wspólnie z braćmi malowaliśmy jajka, które były nieodłącznym elementem Świąt
Wielkanocnych. Symbolem
życia, siły, zdrowia. Do farbowania jaj wykorzystywało się
łupiny cebuli, korę dębu, pędy
młodego żyta. W Wielką Sobotę święcono pokarmy, wodę
i ogień. Natomiast Niedzielę
Wielkanocną rozpoczynała rezurekcja połączona z procesją
i śpiewem pieśni „Wesoły nam
dzień dziś nastał...”. Największą
domową uroczystość stanowiło śniadanie wielkanocne.
Rozpoczynało się je od podzielenia się jajkiem i składania sobie życzeń. Czas świąt upływał
nam wyłącznie na odpoczyn-

ku i rozmowach w rodzinnym
gronie. W Poniedziałek Wielkanocny na ulicach Raciąża
panowała ogólna wrzawa. Od
wczesnego ranka rozbrzmiewały krzyki i śmiech, zwłaszcza młodych dziewcząt obficie
polewanych wodą przez kawalerów, czyli Śmigus-Dyngus.
Graliśmy też z braćmi w wojnę
na jajka. Gra polegała na tym,
że stukaliśmy się czubkami jajek, jeśli jeden z nosków pękł
gracz przegrywał. Zwyciężał
ten, kto miał nierozbite jajko z obu stron. Było przy tym
dużo śmiechu i zabawy.

Tak więc, można śmiało
powiedzieć, że kładło się
duży nacisk na tradycję.
Przejdźmy dalej. Ile miała
Pani lat, jak wybuchła
wojna? Czy pamięta Pani
jak w takim trudnym
i ciężkim czasie obchodziło
się Wielkanoc?

Miałam 11 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. To
był straszny czas. Przez pięć
długich lat żyło się w ciągłej niepewności, lęku, strachu o życie swoje i rodziny.
Święta Wielkanocne w czasie
wojny były bardzo skromne
i ubogie. Wszystkiego brakowało. Trzeba było uciekać
się do działań konspiracyjnych, by zdobyć trochę mięsa
na święta. Jednego roku tuż
przed Wielkanocą mój brat
Seweryn został aresztowany
za zabicie świniaka, z któ-

Baboszewo

Mów, Panie. Słucham
Jezus odchodził na miejsca
pustynne, aby się modlić. Zachęcał, aby w czasie rozmowy
z Panem „wejść do swej izdebki” i modlić się w ukryciu. Potrzebne jest takie miejsce, gdzie
będzie zupełna cisza, gdzie
można przyjść i pomodlić się
przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwa w ciszy
polega przede wszystkim na
słuchaniu. Najczęściej podczas modlitwy człowiek
mówi, mówi, mówi… To już
nie dialog z Bogiem, ale monolog. Warto sięgnąć po Pismo święte i zobaczyć, co Bóg
mówi do mnie. Papież Franciszek powiedział, że „w modlitwie nie chodzi o to, aby Bóg
się zmienił pod wpływem na-

szych słów, lecz abyśmy to my
się zmienili przez Jego Słowa”.
Taka modlitwa prowadzi do
całkowitego zawierzenia Bogu
tak, jak Pan Jezus w Ogrójcu.
To nie jest łatwe.
Przez większość czasu jesteśmy na zewnątrz samych siebie, a nie wewnątrz.
Wszystkie zmysły: wzrok,
słuch, dotyk, kierują nas na
kontakt ze światem zewnętrznym. Podczas modlitwy jest
tylko cisza. Nie ma wrażeń
słuchowych, dotykowych, nic
się nie dzieje. Człowiek jest
zagubiony. Chciałby coś robić np. mówić, bo wtedy czuje się aktywny. Zaczyna modlitwę po cichu, ale to nie jest
to samo, co modlitwa w ciszy.

rego mieliśmy przygotować
świąteczne potrawy. Ktoś na
niego doniósł. Udało mu się
uciec, ukrywał się prze wiele dni. Któregoś dnia na widok żandarmów wskoczył do
studni. Przeżył, ale pojmali
go i wywieźli. Został osądzony i skazany. Napisał później
do nas z aresztu, że żyje, ale
jest bardzo wychudzony i wycieńczony. Prosił też, by przysłać mu trochę ubrań, mydło.
Wysłaliśmy paczkę, która do
niego dotarła. Od tego czasu
nie mieliśmy z nim kontaktu.
Kilka miesięcy później przyszło do nas zawiadomienie
o jego śmierci. Jako przyczynę podano, że umarł z upływu krwi i z powodu słabego
serca. To był młody chłopak,
miał zaledwie 20 lat. Bardzo
przeżyliśmy jego śmierć.
Zygmunt, mój straszy
brat wrócił dopiero pod koniec wojny, akurat na Święta Wielkanocne. Przyszedł
pieszo z Królewca ciągnąc za
sobą mały wózeczek z całym
swoim dobytkiem, bagażem
wojennym.
Natomiast trzeci z braci Tadeusz zmarł po wojnie.
Służył w wojsku, gdzie codziennie dawano im do jedzenia śledzie. Któregoś razu
Tadeusz zezłościł się, nie mogąc patrzeć na to, że znów podano im na śniadanie śledzia
wziął rzucił nim o ścianę. Pechowo trafił w portret Stalina. Jeden z kolegów go wy-

dał. Został ukarany za swój
czyn. Zmuszono go do stania
przez kilka godzin w wodzie,
w zimnej piwnicy. Wyziębił się i rozchorował. Już nie
wyzdrowiał, krótko potem
zmarł. Ruscy okazali się niewiele lepsi niż okupant. Każdy z moich braci doświadczył
okropieństw wojny. O jakich
tu więc świętach można mówić, gdy każdy walczył o to,
by przeżyć. Lecz nie każdy
miał tyle szczęścia, by dotrwać do końca okupacji.

Co nam daje modlitwa w ciszy i czy jest nam potrzebna?
Można odwrócić to pytanie: co ona daje Bogu? My
nie idziemy na modlitwę dla
siebie. Nie chodzi tylko o to,
żeby coś uprosić, otrzymać
albo dobrze się poczuć. Pan
Jezus zawsze szedł na modlitwę dla Ojca, a nie dla Siebie.
Pragnął otworzyć się na wolę
Boga, nawet wtedy, gdy miało to kosztować życie i cierpienie. Nie pytajmy więc, co
nam daje, ale jak możemy
okazać Bogu miłość? Oczywiście modlitwa nas przemienia, stajemy się podobni
do Boga. Jezus mówi: „Kto
Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca”. Tak samo powinno stać się z nami: kto widzi
nas, powinien zobaczyć Boga.
Dlatego wszyscy wielcy ludzie
Kościoła modlili się w ciszy.

Dawniej ludzie żyli o wiele
spokojniej. Nasze babcie pasły
krowy. Miały czas, żeby posiedzieć na łące i kontemplować
piękno stworzenia. Nie było
telewizji, Internetu, telefonów. Tylko z daleka słyszały
dźwięk dzwonu kościelnego
wzywający na Mszę św. albo
„Anioł Pański”. Pokolenie żyjące w XXI w. zostało wrzucone w nieludzkie tempo życia.
Ludzie wysiadają psychicznie.
Musimy się nauczyć przechodzić ze świata zewnętrznego
do naszego wnętrza i oddawać
wszystko Bogu. Przynajmniej
pół godziny dziennie człowiek
winien odejść od spraw tego
świata. Nie po to, by zajmować
się sobą, lecz tym, co ma najcenniejszego – Trójcą Świętą,
która w nim mieszka.

Czy pamięta Pani, jak żyło
się młodym ludziom w Raciążu w czasie okupacji?

Dla młodych były to
okropne czasy. Dojrzewałam
w najgorszym okresie. To było
pięć lat męczarni, ciężkich
i długich. Żyło się w czasach
bardzo niepewnych. Największe kłopoty były z zaopatrzeniem. Niczego nie było. Jak
chciało się wypić kawę, zbierało się z ulicy rozsypane
z wozów ziarno i palono na
płycie węglowej. Strach przed
Niemcami nie opuszczał nas
ani na chwilę. Pamiętam, jak
mając 13 lat poszłam po raz
pierwszy do pielenia u Niemców. Musiałam przerywać
i pielić buraki, a że nie miałam w tym wprawy zostałam
w tyle. Zmartwiłam się, że gospodarz, czyli ówczesny Bauer, który nadzoruje naszą pracę ukarze mnie za to i zbije.
A on podszedł do mnie, sta-
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nął w rozkroku na redlinach
i mówi: ,,Kej została, ale ma
najczyściejsze redliny”. Nie
zganił mnie, ale pochwalił.
Kamień spadł mi wtedy z serca. Gospodarstwo położone
było w Cieciersku.
W tym czasie posyłano
mnie po kryjomu do szkoły.
Musieliśmy chować podręczniki pod ubraniem, gdyż Niemcy
nie pozwalali na naukę. Uczyłam się w prywatnym domu,
gdzie chodziłam razem z Tadkiem Kowalskim. Umiałam nawet pisać gotykiem.
Ukrywaliśmy się w schronach, każdy samolot budził
w nas lęk. Już jako nastolatka
byłam świadkiem zbombardowania części ulicy Mławskiej. Padłam na ziemię,
udało mi się przeżyć. Często
trzeba było ukrywać się na
strychu, bo żandarmi łapali
ludzi i pod osłoną nocy wywozili mieszkańców miasta
do Niemiec na ciężkie roboty. W całym Raciążu zwykle
panowały egipskie ciemności, nie wolno było w domach
palić światła, a wszystkie
okna musiały być szczelnie
zasłonięte i pozaklejane.
Miałam 14 lat, gdy musiałam jechać do Baboszewa
po mięso i wędliny. Czekając
na pociąg powrotny wystraszyłam się, bo żandarmi spacerowali z psami po peronie.
Bałam się, że zwierzęta wyczują mięso i żandarmi mnie
zatrzymają. Na szczęście wróciłam cała i zdrowa do domu,
bo jakiś mężczyzna na ich widok przestraszył się i rzucił do
ucieczki, oni pobiegli za nim.
Odetchnęłam z ulgą, bo gdyby nie to z pewnością odkryli
by u mnie mięso i zatrzymali. Mogę więc mówić o dużym
szczęściu.

Czy przez cały czas trwania
wojny nie pomyślała Pani
o tym żeby opuścić Raciąż?

Jednego roku, tuż po
Wielkanocy ogłoszono, żeby
uciekać za Wisłę. Wsiadłyśmy z mamą na wóz razem
z sąsiadami, rodziną Stawskich, którzy zgodzili się nas
ze sobą zabrać. Dojechaliśmy
aż za Płock. Jednak zdecydowaliśmy, że ucieczka nie ma
sensu i wróciliśmy z powrotem do Raciąża. Mieszkałam
tutaj przez cały czas. Jednak
wiele osób wyjechało z Raciąża, nigdy już nie wrócili. Nieraz też widziałam z okna, jak
z ul. Płockiej Niemcy wywożą
Żydów. Raz nawet zamówili
orkiestrę, która swoją grą odprowadzała ludzi na pociąg.
To było zwykłe szyderstwo.

Kiedy dowiedziała się
Pani, że wojna
się skończyła?

Koniec wojny był przez
nas wyczekiwany. O tym, że
wojna się skończyła dowiedzieliśmy się po tym, jak do
Raciąża przybyli sojusznicy, a Niemcy zaczęli uciekać
z miasta. Pamiętam, jak raz
nocowało u nas w domu kilku
Kozaków. Byli oni bardzo nieokrzesani i gwałtowni. Żeby
uniknąć przez nich zgwałcenia trzeba było udawać chorobę. Byli bardzo zdziwieni,
moim złym samopoczuciem,
ale dali mi spokój i odjechali. Pamiętam, jak jeden z nich
zapomniał szpicruty i po nią
wrócił, wychodząc mocno
mnie nią uderzył.
Raz, to było już kilka miesięcy po wojnie, jadąc z kuzynką do Sierpca żeby wymienić pieniądze, chciałyśmy za
to kupić trochę jedzenia na
święta, przeżyłam nieprzyjemną przygodę. Wymieniłyśmy pieniądze, idziemy
na dworzec kolejowy, a tam
tłumy ludzi. Ruscy przyszli
sprawdzać dowody. Okazało
się, że tylko ja nie miałam dowodu, ale byłam jeszcze wtedy
za młoda, by go mieć. Wystraszyłam się bardzo, bo kazali mi iść ze sobą do jakiegoś
pomieszczenia, chyba dyżurki. Jeden z nich powiedział:
„Tej dziewczyny bez zezwolenia nie puszczać” i wyszedł
na chwilę. Kolejarze jednak
byli na tyle dobrzy, że mnie
wypuścili. „Ty kochaniutka uciekaj stąd” – powiedział
któryś z nich i w ten sposób
udało mi się uciec. Na peronie
zobaczyłam kuzynkę, która
poczekała na mnie, choć nie
musiała tego robić. Byłam jej
za to bardzo wdzięczna. Pociąg odjechał, więc nie miałyśmy czym wrócić do domu.
Poszłyśmy na rogatki złapać
jakąś okazję i tak udało się
nam wrócić do Raciąża. Były
więc to czasy, które ciężko
wspominam.

Na koniec, czy mimo tych
trudnych czasów udało się
zachować tradycję Świąt
Wielkanocnych?

W tamtym czasie święta
nie należały do najlepszych.
Było ciężko, brakowało jedzenia. Bieda panowała w każdym domu. Jedynie na święta
starano się, by zdobyć trochę
żywności – mięsa, śmietany, jajek. Zwyczaje związane
z Wielkanocą zostały zachowane, pomimo tego, że święta
te były obchodzone w strachu
i lęku o własne życie. Dziś jest
wszystko, ale nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do tradycji,
tak jak to było kiedyś. Oby ta
wojenna tradycja nigdy więcej
się nie powtórzyła.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Co nowego w przedszkolu
W drugiej połowie marca
na przedszkolaków czekały
liczne atrakcje, m.in. przedstawienia teatralne, występy
muzyków z Filharmonii Narodowej, topienie Marzanny
i powitanie wiosny, wycieczka do sklepu ogrodniczego i wielkanocne śniadanie.
W skrócie opowiemy o każdym z tych wydarzeń.
Wycieczka do sklepu
ogrodniczego
W dniu 15 marca przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do sklepu ogrodniczego. Pracownik oprowadził
małych klientów po sklepie
oraz opowiedział o rodzajach nasion, ich siewie oraz
narzędziach potrzebnych do
pielęgnacji roślin. Dziękujemy za gościnę.
„Podróż za jedną nutę”
15 marca przedszkolaki
ponownie spotkały się z muzykami Filharmonii Narodowej w Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Raciążu. Tym razem była to
,,Podróż za jedną nutę” a mali
widzowie mieli okazję poznać
trzy instrumenty – gitarę,
akordeon i wiolonczelę.

Nocy, koszyczek z pisankami zniknął. Przedstawienie,
grane w planie żywym i lalkowym, ilustrowane piosenkami bardzo spodobało się
młodej widowni.

Poznajemy pracę sklepu.

Powitanie wiosny
21 marca przedszkolaki powitały Panią Wiosnę.
Przemaszerowały
ulicami
Raciąża, a na koniec udały się
do parku nad rzekę, by utopić
Marzannę.
Przedstawienie ,,Wielkanocne tarapaty”
Dnia 22 marca przedszkolaki w MCKSiR oglądały
spektakl teatralny pt. ,,Wielkanocne tarapaty”. Była to
rozśpiewana opowieść o przygodach Zajączka Maurycego,
który jest znanym w całym
wielkanocnym koszyku kolekcjonerem pisanek. Pewne-

go wiosennego popołudnia,
tuż przed Świętami Wielkiej

Wielkanocne śniadanie
23 marca urządziliśmy
w przedszkolu uroczyste śniadanie wielkanocne. Na świątecznym stole znalazły się jajka,
biała kiełbasa i ,,baby wielkanocne” oraz inne potrawy.
Przed rozpoczęciem wspólnego śniadania złożyliśmy sobie
życzenia. Panowała świąteczna
i uroczysta atmosfera.
MP Raciąż

Witamy wiosnę.

Raciąż

Sprawdzian
szóstoklasisty
5 kwietnia 2016 r. szóstoklasiści
z Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu
pisali sprawdzian zewnętrzny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na stronach CKE prezentowane
są tegoroczne zadania.
Trzymamy kciuki za naszych szóstoklasistów!
Wyniki, jak podaje CKE poznamy
27 maja 2016 r.
MZS Raciąż
reklama

Raciąż

Konkurs biblijny
w Miejskim Zespole
Szkół w Raciążu
2 marca o godz. 10 odbył się w naszym gimnazjum
etap dekanalny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Benedictus”. Uczestnicy byli podzieleni na dwie
grupy: szkołę podstawową
i gimnazjum. W kategorii szkół podstawowych test
dotyczył ksiąg Nowego Testamentu, zaś w przypadku
uczniów gimnazjum Starego
Testamentu.
Łącznie wzięło udział
około 30 uczniów.
Wyniki są następujące
w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajął Szymon
Borkowski z Gralewa,
II miejsce zajęła Karolina
Osińska z Góry.
W kategorii gimnazjów
dwa pierwsze miejsca przypadły w udziale: Małgorzacie
Kamińskiej z Drobina oraz
Julii Deptule z Gralewa.
Po napisaniu testów
uczniowie wraz z opiekunami zjedli smaczny obiad
oraz czekał na nich słodki deser. Ostatnim punktem

programu było rozdanie nagród. Warto dodać, że każdy z uczestników otrzymał
album dotyczący świętego
Wojciecha oraz modlitewnik
do naszego Patrona.
Dziękujemy Pani Marii
Chyczewskiej – dyrektorowi naszego Miejskiego Zespołu Szkół za miłe podjęcie nas w swojej szkole, Panu
Mariuszowi Godlewskiemu
– burmistrzowi Raciąża za
ufundowanie obiadów dla
uczestników oraz Księdzu
Proboszczowi za sfinansowanie nagród dla uczestników
oraz koordynowanie przebiegu konkursu. Wyrażamy
także wdzięczność opiekunom uczniów, którzy włożyli
dużo trudu w przygotowanie
uczniów do konkursu.
Życzymy
powodzenia
osobom, które zajęły dwa
pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach. Uczniowie ci będą reprezentować
nasz dekanat na finale diecezjalnym w maju.
Parafia Raciąż
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Lubią czytać
książki
Dnia 11 kwietnia 2016 r.
w związku z obchodzonym
2 kwietnia Dniem Książki odbył się w Publicznym Gimnazjum w Raciążu uroczysty apel
promujący czytanie. Tegorocznym hasłem były słowa: „Dinozaury nie czytały i dlatego
nie przetrwały”. Do uczestnictwa w apelu zgłosili się uczniowie z klas Ia, Ib, IIa, IIb, IIc, IIIa,
IIIc i IIId. W kolejnych wystąpieniach przedstawili oni swoje ulubione książki, zachęcając w ten sposób wszystkich
uczniów do ich lektury. Wśród
wymienianych powieści znalazły się m. in. „Harry Potter”,
„Wiedźmin”, „Igrzyska Śmierci”,
książki Jane Austin: „Emma”
oraz „Rozważna i romantyczna”, powieść Zoe Sułg „Girl
Online”, utwory Veronici Roth,
Nicolasa Sparksa, Darcy’ego
Maguire’a i ciekawe poradniki.
W tym czasie widzowie
otrzymali kartki do głosowania na najciekawszą z proponowanych lektur i na zakończenie apelu wrzucali je
do specjalnie przygotowanej
urny. Podsumowane głosy

mają się przyczynić do powstania listy książek wartych
polecenia.
Po zakończeniu spotkania
grupa uczniów, którzy włączyli się w akcję prowadzoną
przez miejscowy Dom Kultury, polegającą na napisaniu
opowiadania, które miało się
złożyć w książkę pt. „Dzieła zebrane dzieci z Raciąża”,
wzięła udział we wspólnej paradzie ulicami miasta.
Opiekunami młodzieży
były: p. Elżbieta Sadowska
i p. Marta Bielska.
A oto lista uczniów,
którzy lubią czytać książki i wzięli udział w ww. prezentacji: Milena Bogdańska, Kamila Siemiątkowska,
Wiktoria Wasiak, Aleksandra Szelągowska, Aleksandra Olszewska, Ewa Sadowska, Małgorzata Bojanowska,
Kinga Gierzyńska, Agnieszka
Gawroń, Julia Cienkuszewska, Aleksandra Szałkowska,
Bartosz Kucharski, Mateusz
Kopciński, Piotr Czarnecki
i Adam Staniszewski.
Elżbieta Sadowska

Raciąż

Warsztaty z rękodzieła
w Miejskim Centrum Kultury
Warsztaty z rękodzieła
to doskonała okazja do rozwijania zdolności manualnych, rozbudzania wyobraźni, poznawania ciekawych
technik oraz do zawarcia nowych znajomości z osobami,
które łączy wspólna pasja.
W twórczej atmosferze każdy może wykonać coś pięknego dla siebie lub na prezent dla bliskich.
Wiedzą o tym uczestnicy
zajęć organizowanych przez
Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raciążu.
Warsztaty z rękodzieła odbywają się w różnych grupach
wiekowych.
Tematyka warsztatów jest
różna, np. w marcu prowadzone były warsztaty Wielkanocne podczas których
uczestnicy pod okiem instruktora wykonali palmy
wielkanocne, pisanki, kraszanki, zające wielkanocne,

ozdoby świąteczne z materiałów przeznaczonych do
recyklingu, czy decoupage
z motywami wielkanocnymi.
Najczęstsze metody wykorzystywane podczas warsztatów Wielkanocnych to
decoupage, filcowanie, wykonywanie ozdób z bibuły itp. Filcowanie to zabawa
rozwijająca zdolności manualne i wyobraźnię. Filc jest
materiałem ekologicznym,
z którego można wykonać
świąteczne ozdoby, np. zająca wielkanocnego. Techniką
decoupage możemy ozdobić
świąteczne pisanki czy wytłaczanki. Polega ona na dekorowaniu przedmiotów przez
naklejanie na nie papierowych serwetek. Decoupage może być wykonywany
na praktycznie każdej powierzchni od papieru, przez
szkło, metal czy tkaniny.
Dzięki tej technice możemy
stworzyć piękne i oryginalne

dekoracje na święta. Oprócz
tego podczas warsztatów wykonywane były wielobarwne
palmy z bibuły i krepy, koszyki i zające z papierowej
wikliny, styropianowe jaja
zdobione muliną, włóczką,
wstążkami, wydmuszki z rzeżuchą, ozdoby wielkanocne
wykonane z materiału przeznaczonego do recyklingu i wiele innych. Warsztaty z rękodzieła to doskonałe
wypełnienie czasu wolnego
i okazja do rozwijania w sobie artystycznej duszy. Warto wziąć udział w takich zajęciach i w ciekawy sposób
spędzić czas wolny, rozwinąć
swoje zainteresowania.
Wszelkie informacje dla
tych wszystkich, którzy chcieliby zapisać się na warsztaty
z rękodzieła dostępne są w Sekretariacie MCKSiR w Raciążu, nr tel. 23 679 10 78, e-mail:
sekretariat@mckraciaz.pl.
Marianna Góralska

reklama

Nasza placówka wyróżnia się:
wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych
i zawodowych
bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD
znaczącymi osiągnięciami uczniów
w konkursach i olimpiadach
realizacją programów unijnych i atrakcyjnych
warsztatów dla uczniów
profesjonalną kadrą pedagogiczną
nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową
certyfikatem „Wiarygodnej szkoły”
tytułem „Srebrnej Szkoły 2015” dla Techników
i „Brązowej Szkoły 2015” dla Liceum w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Oferujemy kontynuację nauki:
w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym

(od klasy drugiej możliwe rozszerzenia z każdego przedmiotu)

w 4-letnim Technikum

(technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia
i usług gastronomicznych)

w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej

(kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz,
mechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz i inne)

w 3-letnim, bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych
– 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
– 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej
szkoły podstawowej
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Rozśpiewany Raciąż
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
zaskakuje nas co raz to
nowszymi pomysłami.
4 kwietnia miało w nim
miejsce niecodzienne wydarzenie – odbył
się I Przegląd Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenka jest dobra na wszystko”.
Mali mieszkańcy naszego
miasteczka oraz pobliskich
miejscowości mogli wykazać
się swym talentem wokalnym. Zorganizowany konkurs był nie lada gratką dla
rozśpiewanej młodzieży, ponieważ jednym z członków
jury był Robert Osam – znany z programu telewizyjnego

się reprezentanci szkół m.in.
z Raciąża, Płońska, Baboszewa, Starego Gralewa, Uniecka, Lisewa, Ościsłowa, Glinojecka czy Łęga Probostwo.
Jury miało niełatwe zadanie z wyłonieniem zwycięzców. Poziom w poszczególnych kategoriach był bardzo
wyrównany. Po burzliwych naradach zdecydowano się przyznać nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

III kategoria wiekowa
(klasy IV-VI)
I miejsce – Ewa Wielgolaska (ZS w Uniecku), piosenka pt. „Halleluja”, opiekun
Przemysław Korpalski;
II miejsce – Weronika
Wielgolaska (ZS w Uniecku),
piosenka pt. „Biegnij przed
siebie”, opiekun Przemysław
Korpalski;
III miejsce – Milena Błaśkiewicz (ZS w Uniecku), pio-

II Wyróżnienie – duet Alicja
Antoniak i Katarzyna Więckowska (ZS w Lisewie), piosenka pt.
„Wszystko co złe, omija mnie”,
opiekun Marzena Kunicka.
V kategoria wiekowa
(powyżej 16 roku życia)
I miejsce – Marta Przetacka (ZSZ nr 2 w Płońsku)
piosenka pt. „Ostatni”, opiekun Krystyna Pęcherzewska;
II miejsce – Aneta FabiJury konkursu – Robert Osam, Kryspin Dawidko, Renata Kujawa.

I kategoria wiekowa
(przedszkole)
Jury zdecydowało przyznać pierwszą nagrodę – zespołowi „Jeżyki” z Miejskiego Przedszkola w Raciążu (za
piosenkę „Maszeruje wiosna”)
oraz wyróżnienie specjalne dla
Gabrysi Koszeli z zespołu „Misie” (wykonała ona samodzielnie zespołową piosenkę „Pokochaj pluszowego misia”).
Grupa „Jeżyki” zdobywca pierwszej nagrody w I kategorii wiekowej.

senka „Mam tę moc”, opiekun Bożena Sulkowska;
Jury przyznało Milenie
także wyróżnienie za charyzmę sceniczną.

Nagrodzeni w II kategorii wiekowej.

„Jaka to melodia?” wokalista,
pianista jazzowy, aranżer. Pozostałymi członkami składu
sędziowskiego byli Kryspin
Dawidko – tenor oraz Renata Kujawa – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, inspektor ds. oświaty. Imprezę
poprowadziła niezastąpiona
i jak zawsze dowcipna Anna
Mika. Zgromadzonych wokalistów, ich rodziców oraz
wszystkich przybyłych gości
przywitał Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji – Artur Adamski.
Dyrektor, uczestnikom życzył powodzenia w konkursowych zmaganiach, a pozostałym świetnej zabawy, czym
rozpoczął I Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
W konkursowych zmaganiach wzięło udział blisko
70 młodych wykonawców.
Ich umiejętności i zdolności
muzyczne rozpatrywane były
w 5 kategoriach wiekowych.
Wśród piosenkarzy znaleźli

II kategoria wiekowa
(klasy I-III)
I miejsce – Natalia Gizler
(MZS w Raciążu) piosenka
pt. „Drzwi do kariery”; opiekun Katarzyna
II miejsce – Wiktoria Zawadzka (ZS w Uniecku) piosenka pt. „Moja mama jest
artystką”; opiekun Dorota
Skwarska;
III miejsce – Nadia Cybulska (MZS w Raciążu) piosenka pt. „Złota Disy”, opiekun Małgorzata Sroślak oraz
Iwona Wronkowska;
Wyróżnienie przyznano
Oliwii Jóźwiak, która wystąpiła wraz z chórkiem – Maja
Krawczyk i Ula Aleksandrowicz (SP w Płońsku), piosenka pt. „Mama dobrze wie”,
opiekun Danuta Krysiak;
Drugie wyróżnienie –
duet Laura Żmijewska i Maja
Kornatowska (ZS w Lisewie)
pod akompaniamentem Justyny Zakrzewskiej, opiekun
Marzena Kunicka.

IV kategoria wiekowa
(klasy gimnazjalne)
I miejsce – Ilona Rudnicka (ZS w Ościsłowie),
piosenka pt. „Dobranoc panowie”, opiekun Magdalena
Witkowska;
II miejsce – Sylwia Majewska (PG w Starym Gralewie), piosenka pt. „Byłam
różą”, opiekun Bożena Sulkowska;
III miejsce – Zofia Pionka (Gimnazjum nr 1 w Glinojecku), piosenka pt. „Ja się
boję sama spać”, opiekun Aldona Wiśniewska;
Wyróżnienie – Aleksandra Osiecka (MCKSiR w Raciążu), piosenka pt. ”Kraina
miłości”, opiekun Iwona
Wronkowska;

szewska (MGOK w Glinojecku) piosenka pt. „List”, opiekun Magdalena Witkowska;
III miejsce – Marta Mańk
(ZSZ nr 2 w Płońsku), piosenka pt. „Moja i twoja nadzieja”, opiekun Krystyna Pęcherzewska;
Wyróżnienie – zespół
AFTER SHOCK (GOK w Sochocinie) piosenka pt. „Znalazłam”, opiekun Kryspin Kadej.
Wszyscy młodzi wykonawcy zasługiwali na słowa
uznania i pochwały. Występy budziły ogromne emocje.
W ciągu kilku godzin festiwalu można było zarówno wzruszyć się, jak i świetnie bawić
przy bardziej energetycznych
rytmach. Wszelkie przekazywane przez małych artystów
ze sceny wibracje udzielały się
widowni. Na twarzach rodziców czy opiekunów muzycznych malowało się wzruszenie, radość i duma.

Na szczególną pochwałę
zasługują statuetki przyznawane młodym wykonawcom.
Przepiękne złote nutki, własnoręcznie wyplecione przez
Panią Monikę Wasiak (instruktorkę zajęć rękodzielniczych w MCKSiR), zrobiły
ogromne wrażenie nie tylko na laureatach, lecz także
na pozostałych uczestnikach
konkursu i widowni.
I Przegląd Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
w Raciążu można uznać za
niezwykle udany. Zgromadził wielu utalentowanych,
młodych artystów. Dla wielu z nich być może stanowił
pierwszy krok do przyszłej
kariery muzycznej. Miejmy
nadzieję, że nie będzie to ich
ostatni występ na estradzie
lecz początek przygody ze
sceną. Uśmiech na twarzach
uczestników gościł przez
cały czas. Nie było czuć zawiści czy ducha niezdrowej

możliwość wzięcia udziału
w warsztatach muzycznych
prowadzonych przez głównego gościa imprezy – Roberta Osama. Dzieci mogły
dowiedzieć się wielu ciekawych, ważnych i przydatnych informacji w dalszej
przygodzie z muzyką.
Gratulacje należą się organizatorom I Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Raciążu za pomysł
i organizację oraz chęć pomocy w rozwijaniu pasji. Prezentujące się dzieci i młodzież
były niezwykle szczęśliwe
i zadowolone, a publiczność
pod wielkim wrażeniem ich
umiejętności i talentu. Wszyscy uczestnicy imprezy bawili się doskonale, a wydarzenie
to na pewno pozostanie w ich
pamięci na długi czas. Liczymy na to, iż w przyszłym roku
odbędzie się kolejna edycja
konkursu i wystąpi w nim
jeszcze większa liczba wy-

Laureaci w IV kategorii wiekowej.

Nagrodzeni i wyróżnieni w kategorii V.

rywalizacji. Wszyscy potraktowali to jako dobrą zabawę. Oczywiście pojawiły
się także łzy rozczarowania
i smutek spowodowany porażką. Miejmy jednak nadzieję, że będą one motywujące i zachęcające do dalszej
zabawy z muzyką i rywalizacją w kolejnych konkursach.
Myślę, że ogromną nagrodą
i wyróżnieniem dla każdego młodego wokalisty była

konawców, bo przecież – jak
śpiewał Jerzy Stuhr – „śpiewać każdy może...”
Paulina
MCKSiR w Raciążu
zaprasza na warsztaty muzyczne (wokalne indywidualne i grupowe oraz naukę
gry na instrumentach).
Instruktorzy:
pani Iwona Wronkowska
oraz Robert Szymborski.
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Prowadząca w klasyfikacji drużyna z Publicznego Gimnazjum w Raciążu.

3 miejsce dziewcząt
Dnia 06.04.2016r odbył się X Między gimnazjalny Turniej Koszykówki Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZST w Ciechanowie. Nasza szkoła
otrzymała zaproszenie do udziału w tym turnieju przez Dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych
w Ciechanowie. W Turnieju Koszykówki Dziewcząt udział wzięły drużyny z czterech Gimnazjów.
A oto wyniki końcowe:
I miejsce – Glinojeck
II miejsce – Strzegowo
III miejsce – Raciąż
IV miejsce – Zatory
Nasza drużyna walczyła bardzo dzielnie
i udowodniła po raz kolejny, że zasługuje na
słowa pochwały. Dziewczęta, oprócz udziału w rozgrywkach uczestniczyły w krótkich
prezentacjach szkoły min., odwiedziły dział
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Skład zwycięskiej drużyny:
Olszewska Karolina – III d,
Ogrzewalska Urszula – III c,
Kolos Olga – III c,
Cybulska Weronika – III c,
Kujawa Weronika – II a,
Kamińska Maja – II a,
Cybulska Dominika – II a,
Stankowska Aleksandra - II c,
Kalman Maja – I a,
Szałkowska Aleksandra – I a,
Witkowska Maja – I a,
Dębkowska Natalia – I c.
Opiekun: Olgerd Wszałkowski
Zarówno uczennicom jak i opiekunowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
sportowych.
MZS Raciąż

Raciąż

Wygrana Raciąża
W piątek, ósmego kwietnia 2016 roku
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Drobinie odbył się Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Drobin oraz Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu.
W spotkaniach rozgrywanych systemem każdy z każdym walczyło pięć zespołów (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciążu,
Publiczne Gimnazjum w Raciążu, Drobinie,
Nowej Górze i Rogotwórsku), a o zwycięstwie
decydowała liczba zdobytych punktów.
W trakcie rozgrywanych spotkań zespołu
z SLO nie opuszczała dobra passa, w spektakularnym stylu wygrał trzy mecze, remisując
jedynie ze zwycięzcami turnieju – reprezentacją Publicznego Gimnazjum w Raciążu, która w ogólnym rozrachunku zdobyła dziesięć
punktów, pokonując gimnazjum z Drobina
i Rogotwórska 4:0 oraz gimnazjum z Nowej
Góry 5:1. Na trzeciej pozycji uplasowała się
drużyna gospodarzy – Publiczne Gimnazjum
z Drobina, podczas gdy gimnazjaliści z Nowej
Góry zajęli czwartą, a z Rogotwórska ostatnią,
piątą lokatę.
Turniej przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Był okazją do wspaniałej zabawy, pięknej sportowej rywalizacji, integracji i zawarcia
nowych znajomości z osobami, których łączy
ta sama pasja – miłość do piłki nożnej.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy
Drobin, pana Andrzeja Samoraja, dyrektora
ZS STO, pana Andrzeja Nizielskiego oraz trenera drużyny z Nowej Góry, pana Zbigniewa
Pawłowskiego – pamiątkowe puchary.
Dodatkowymi nagrodami były książki:
„FC Barcelona w Polsce i na świecie’’ oraz
„Duma Mazowsza” – monografia Wisły Płock
autorstwa wspomnianego wcześniej działacza sportowego, a obecnie pedagoga i autora
wielu książek o tematyce sportowej. Publikacją dotyczącą znanego wszystkim kibicom

piłkarskim płockiego klubu, obdarowani zostali trenerzy poszczególnych zespołów. Najlepszym zawodnikom: piłkarzom, strzelcom
i bramkarzom wręczono książkę o FC Barcelonie, której poszczególne sekcje opisał podczas krótkiego wystąpienia, pan Zbigniew
Pawłowski.
W tym znamienitym gronie znalazł się
także Krystian Wiśniewski, uczeń klasy I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO
w Raciążu, który ogłoszony został najlepszym
bramkarzem. „Królem strzelców” został Mateusz Chądzyński z Publicznego Gimnazjum
w Raciążu, zdobywca siedmiu goli, a najlepszym piłkarzem Paweł Dziekański – gimnazjalista z Drobina.
Trenerem drużyny Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego w Raciążu jest pan Olgerd Wszałkowski, a kierownikiem, nauczyciel geografii, pan Łukasz Palmowski. Trenerem zespołu z Publicznego Gimnazjum
w Raciążu jest pan Sławomir Jóźwiak.
Wyniki meczów:
PG Drobin 6:0 PG Rogotwórsk
PG Nowa Góra 1:2 SLO Raciąż
PG Drobin 0:4 PG Raciąż
PG Rogotwórsk 2:4 Nowa Góra
PG Drobin 0:1 SLO Raciąż
PG Nowa Góra 1:5 PG Raciąż
PG Rogotwórsk 0:2 SLO Raciąż
PG Drobin 6:1 PG Nowa Góra
SLO Raciąż 1:1 PG Raciąż
PG Raciąż 5:0 PG Rogotwórsk
Klasyfikacja generalna:
1. Publiczne Gimnazjum w Raciążu
2. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Raciążu
3. Publiczne Gimnazjum w Drobinie
4. Publiczne Gimnazjum w Nowej Górze.
5. Publiczne Gimnazjum w Rogotwórsku

Reprezentacja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Raciążu.

Marcin Ciarkowski
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Historia wyścigów kolarskich
w Gminie Baboszewo
W 2007 roku odbył się
po raz pierwszy w Baboszewie XIX Wyścig Kolarski
o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. To wspaniałe widowisko sportowe stało
się tradycją pierwszomajową Gminy Baboszewo.
Corocznie organizatorem
zawodów jest Mazovia Team
i Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie. Partnerami widowiska są Gmina
Baboszewo oraz Starostwo
Płońsk. Każdemu głównemu
wyścigowi corocznie towarzyszą Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w Kolarstwie
Szosowym przeznaczone dla
amatorów tego sportu.
Wyścig Kolarski o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego umieszczony jest
w kalendarzu imprez światowych UCI (Międzynaro-

dowej Unii Kolarskiej) w kategorii 1.2. Od tego czasu po
naszych drogach przejechało w sumie ponad 1000 kolarzy m.in. z Polski, Czech,
Słowacji, Estonii i Niemiec.
Trasa pierwszego baboszewskiego wyścigu mierzyła 162
km i zwyciężył reprezentant
CCC Polsat Polkowice Tomasz Lisewicz. Zawodom towarzyszyły I Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Płońskiego
w kolarstwie szosowym oraz
Mały Wyścig Pokoju.
1 maja 2008 roku w XX
Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim o Memoriał
Andrzeja Trochanowskiego
zwyciężył reprezentant CCC
Polsat Polkowice Tomasz
Kiendyś. Trasa wyścigu liczyła 167 km. Imprezą towarzyszącą tak jak rok wcześniej
był Mały Wyścig Pokoju.
W rywalizacjach tych brały

udział po raz pierwszy kobiety, a najmłodszą zawodniczką była ośmioletnia Justyna
Ferska z Płońska.
Trasa XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego w 2009
roku liczyła blisko 170 kilometrów. Zwycięzcą został reprezentant Mroza Mateusz
Taciak. Obok głównego wyścigu walkę toczyli też amatorzy o tytuł Mistrza Powiatu
Płońskiego.
W 2010 roku po raz
czwarty zorganizowany został już XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski
o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego.
Zwycięzcą
zaciętej i emocjonującej rywalizacji na trasie głównego
wyścigu – mierzącego 167
kilometrów – został jeden
z faworytów Niemiec wystę-

pujący w czeskiej grupie PSK
Whirpool Author Andre
Schulze. Równolegle odbywały się dwa mniejsze wyścigi: tzw. Mały Wyścig Pokoju
(dla juniorów z zawodowych
grup kolarskich) oraz IV
Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Płońskiego.
Podczas wyścigu w 2011
roku po przejechaniu 167
km. zwycięzcą został Andre Schulze. Gościem honorowym imprezy był Mistrz
Świata z Barcelony, wielokrotny zwycięzca Wyścigu
Pokoju Ryszard Szurkowski.
XXIV Wyścig Kolarski
o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego
odbywający się w 2012 był drugą tego
sezonu imprezą zaliczaną
do prestiżowego cyklu BGŻ
ProLigi. Wygrał ją Tomasz
Smoleń (Bank BGŻ Team).
Wyścig, rozgrywany był na

okrężnej trasie łącznej długości 166 km.
Rok 2013 był szczęśliwy
dla Konrada Dąbkowskiego
z BDC MarcPol, ponieważ to
on zwyciężył XXV Międzynarodowy Wyścig Kolarski
o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego. Odbywający się na rundach po 21 km.
w płaskim terenie wyścig od
początku przebiegał w bardzo mocnym tempie dochodzącym do 45 km/h.
W 2014 roku zwyciężył
także zawodnik BDC MarcPol – Kamil Gradek, który
umocnił się na czele rankingu ProLigi, obejmującego
najważniejsze krajowe wyścigi. Kolarze do pokonania
mieli 8 rund, każda po 21,1
km, co w sumie dało prawie 169 kilometrów. W VIII
Amatorskich Mistrzostwach
Powiatu Płońskiego w Ko-

Hala Sportowo—Widowiskowa w Baboszewie
Serdecznie Zaprasza na

Zakończenie XIV edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej
Sezonu 2015/2016

Planowanymi gośćmi honorowymi będą:

Tomasz Iwan i Piotr Świerczewski
Kolejność spotkań VIII kolejki
1-9
5-11
7-9
3-5
1-7
9-11
1-3
5-7
2-8
4-6
8-10
2-4
6-10

ADL LEWANDOWSCY
NEXTNET
GLOBAL FISH
MYKEN&CHAMPION
ADL LEWANDOWSCY
BHP-FIRE PŁOŃSK
ADL LEWANDOWSCY
NEXTNET
FUTSAL
POLMLEK
B&I
FUTSAL
ART-DAN

BHP-FIRE PŁOŃSK
HURAGAN
BHP-FIRE PŁOŃSK
NEXTNET
GLOBAL FISH
HURAGAN
MYKEN&CHAMPION
GLOBAL FISH
B&I
ART-DAN
OLDBOY
POLMLEK
OLDBOY

larstwie Szosowym zawodnicy mieli do przejechania
dwie 21-kilometrowe pętle.
Podzieleni byli na kilka kategorii: Junior, Senior, Masters,
Weteran oraz kobiety – open.
W zeszłym roku wygrał
Mateusz Nowak (Domin
Sport). Dla 22-latka to pierwsze w karierze zwycięstwo
w wyścigu z kalendarza UCI.
Trasa mierzyła 168 km. Natomiast w zawodach o tytuł
Mistrza Powiatu Płońskiego
wzięło udział 20 zawodników, którzy rywalizowali na
dystansie 42 km.
Każdego roku nad bezpieczeństwem podczas wyścigów
czuwają strażacy z jednostek
znajdujących się na terenie
Gminy Baboszewo. Wyścig
od lat wspierają sponsorzy,
tacy jak: FABA S.A., Chemnaft, Pawrol, Kamet Akes,
Bank Spółdzielczy w Płońsku
Oddział w Baboszewie, Grupa Zdrowie, Wapnopol oraz
Nadleśnictwo Płońsk.
Już dziś serdecznie zapraszamy na XXVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o mem.
A. Trochanowskiego, który odbędzie się 1 maja 2016 r.
Paulina Lewandowska
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Piłkarskie zmagania Policji
16 kwietnia 2016 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie odbył się II Mazowiecki Turniej Halowej Piłki Nożnej
Regionów Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA pod
patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu.
Do turnieju przystąpiło 9 drużyn. Cały turniej został podzielony
na trzy części. Część eliminacyjną rozegrano w trzech grupach:
A – Liberpol-Romex, IPA Płock, Broadway IPA; B- KPP
Pułtusk, KPP Płońsk, Polmlek Raciąż; C- Oldboy Baboszewo,
IPA Radom, KPP Kozienice. Następnie z poszczególnych grup
do części półfinałowej przeszły po dwa zespoły z każdej grupy: IPA Płock, KPP Pułtusk, Liberpol-Romex, KPP Kozienice, Polmlek Raciąż oraz Oldboy Baboszewo. Rozgrywki w tej
części toczyły się systemem pucharowym. Po zaciętej walce do
ścisłego finału przeszły: IPA Płock, Liberpol-Romex i Polmlek
Raciąż i zagrały między sobą systemem każdy z każdym.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce:
Polmlek Raciąż
II miejsce:
IPA Płock
III miejsce: Liberpol-Romex
IV miejsce: KPP Pułtusk
V miejsce:
KPP Kozienice
VI miejsce: Oldboy Baboszewo
VII miejsce: IPA Radom
VIII miejsce: KPP Płońsk
IX miejsce: Broadway IPA
Najlepszym Strzelcem turnieju został Marcin Jankowski
z drużyny Polmlek Raciąż, Najlepszym Bramkarzem był Jarosław Zimowski z ekipy Liberpol-Romex, natomiast jako
Najlepszego Zawodnika turnieju uznano Pawła Sutkowskiego z IPA Płock.

Baboszewo

Coca Cola Cup 2016
„Let's get ready to rumble” – tak mówił
amerykański komentator Michael Buffer
przed każdą walką rozpoczynającą wielkie
widowisko sportowe.
4 kwietnia 2016 roku zawodniczki Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie
w składzie: Sylwia Sokołowska, Sylwia Trybańska, Daria Piskorska, Dominika Skolimowska, Dominika Rybacka, Aleksandra
Możdżonek, Karolina Ciska, Wiktoria Ciska,
Julia Piotrowska, Natalia Skolimowska, trener Sławomir Adamski, rozegrały w Drobinie pierwszą rundę Ogólnopolskiego Turnieju Coca Cola Cup – największych rozgrywek
piłki nożnej organizowanych od blisko 20 lat
dla młodzieży w Polsce.

Do rozegrania tego etapu wyznaczonego
przez organizatora stawiło się 5 żeńskich ekip:
1. Gimnazjum Drobin,
2. Gimnazjum Baboszewo,
3. Gimnazjum Wiśniewo,
4. Gimnazjum Nowa Góra,
5. Gimnazjum Staroźreby.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy
i tak nasze zawodniczki zagrały z Wiśniewem wygrywając 2:0. W grupie drugiej z pierwszego miejsca wyszła Nowa Góra i Staroźreby. W pierwszym
półfinale Baboszewo wygrało ze Staroźrebami 8:0,
a Wiśniewo wygrało z Nową Górą 4:3. W finale
nasze dziewczyny wygrały z Wiśniewem 3:1, zostając faworytkami i przechodząc do drugiej rundy turnieju Coca Cola Cup 2016.
Sławomir Adamski

Puchar Drużyny Fair Play otrzymała KPP Kozienice.
Ceremonię otwarcia i zakończenia II Mazowieckiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Regionów Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji IPA pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu uświetnili: Starosta Powiatu
płońskiego Andrzej Stolpa, Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik, Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski,
Wójt Gminy Nowe Miasto Sławomir Zalewski, Komendant
KPP Płońsk Jarosław Brzozowski, I Zastępca KPP Płońsk Paweł Wojciechowski, Naczelnik Ruchu Drogowego Piotr Dąbrowski, Organizator: Przewodniczący IPA Regionu Płońsk
Jarosław Lasecki oraz Gospodarz Turnieju Wójt Gminy Baboszewo Tomasz Sobecki.
Paulina Lewandowska
Hala Sportowo-Widowiskowa

Baboszewo

Mistrzostwo Powiatu
w Piłce Siatkowej Chłopców
Gimnazjum dla POLESIA
We wtorek 8 marca w Szczytnie odbył się finał Mistrzostw Powiatu Płońskiego Szkół Gimnazjalnych w Piłkę Siatkową.
Wystartowały cztery drużyny: G 1 Płońsk,
G Szczytno, G Naruszewo i G Polesie. Walka między drużynami była bardzo wyrównana, o czym może świadczyć fakt, że aż
cztery mecze zakończył tie-break. Najciekawsze jednak okazało się ostatnie starcie
między G Szczytno i G Polesie, mające rozstrzygnąć, która szkoła otrzyma tytuł mistrza. Obydwie drużyny wcześniej wygrały
po dwa mecze, ale to Polesie miało mniej

straconych setów. W ostatecznym spotkaniu
G Szczytno-G Polesie wyraźnie lepsza okazała się drużyna z Polesia i to oni otrzymali
tytuł Mistrza Powiatu Płońskiego.
Kolejność końcowa:
1. G Polesie – 3 zw. (6:1)
2. G Szczytno – 2 zw. (4:4)
3. G 1 Płońsk – 1 zw. (3:5)
4. G Naruszewo – 0 zw. (3:6)
Opracowały:
Emila Brzeska i Katarzyna Godlewska
Zespół Szkół Polesie

Baboszewo

Halówka – VII kolejka
W niedzielę 24 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie rozegrano VII kolejkę Halowej Ligi Piłki Nożnej XIV Edycji – Sezonu 2015/2016.
Po VII Kolejce strzelono łącznie bramek: 364
Najlepszym Strzelcem dotychczas jest Patryk Zajączkowski z 13 golami.
Rząd górny: Karolina Ciska,
Sylwia Trybańska, Daria
Piskorska, Dominika Rybacka,
Wiktoria Ciska, trener
Sławomir Adamski,
dolny rząd: Aleksandra
Możdżonek, Sylwia Sokołowska,
Julia Piotrowska, Natalia
Skolimowska, Dominika
Skolimowska.

Klasyfikacja po VII kolejce:
I miejsce: FUTSAL
II miejsce: B&I HYDRAULIKA SIŁOWA
III miejsce: NEXTNET
IV miejsce: ART-DAN
V miejsce: POLMLEK RACIĄŻ
VI miejsce: OLDBOY BABOSZEWO

VII miejsce: BHP FIRE PŁOŃSK
VIII miejsce: MYKEN&CHAMPION
IX miejsce: ADL LEWANDOWSCY
X miejsce: GLOBAL FISH
XI miejsce: HURAGAN
Paulina Lewandowska
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Przedszkoliada
w Przedszkolu
w Baboszewie
Aktywność fizyczna ma
duży wpływ na zdrowie i rozwój dzieci. Udział w zajęciach sportowych wpływa
na rozwój więzi społecznych
(współdziałania w grupie,
wewnętrznej dyscypliny, odpowiedzialności).
Zajęcia
sportowe rozwijają sprawność myślenia i działania,
zdolność koncentracji, odporność psychiczną, odwagę, obowiązkowość, pracowitość, ale przede wszystkim

sprawiają dzieciom ogromną radość. W Przedszkolu w Baboszewie organizowane są dodatkowe zajęcia
sportowe Przedszkoliada.
pl. Zajęcia prowadzi trenerka Przedszkoliady, pani
Marta Michalak.
Dzieci w wieku przedszkolnym odczuwają naturalną potrzebę ruchu. Uczą się
nowych umiejętności przez
zabawę i ruch, prawie nie

Uczestnicy Przedszkoliady Tour 2016 z pamiątkowymi medalami
oraz dyplomami za udział w imprezie.

Baboszewo

które rozgrywane były 25
lutego 2016r w hali sportowo-widowiskowej w Baboszewie młodzi siatkarze
z Polesia wyeliminowali
drużyny SP nr 2 Płońsk i SP
Baboszewo.
Sam finał miał bardzo
ciekawy i zacięty przebieg.
Zwyciężyli uczniowie reprezentujący SP Polesie wygrywając decydujący mecz ze
Szczytnem, dalej w kolejności uplasowali się Płońszcza-

nie i reprezentanci Sarbiewa. Tym samym SP Polesie
– jako Mistrzowie Powiatu
Płońskiego zakwalifikowali
się do Finału Rejonu Ciechanowskiego.
Wspomnieć należy również o dużym sukcesie
dziewcząt z SP w Polesiu,
które w rywalizacji o Mistrzostwo Powiatu w Piłce
Siatkowej Dziewcząt Szkół
Podstawowych zajęły drugie miejsce, zdobywając ty-

W grudniu 2015 roku
w hali sportowo-widowiskowej w Baboszewie odbywała się Przedszkoliada Tour
2015. Podczas zabaw sportowych dzieci cztero, pięcio
i sześcioletnie z grupy III,
IV i V aktywnie brały udział
w wyścigach, pokonywały tor
przeszkód, rzucały do kosza,
strzelały piłką do bramki,
grały w siatkówkę. Nauczyciele i rodzice dopingowali dzieci do działań sportowych. Dużą radość sprawił
specjalny gość – Kangur
Przedszkoliady. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie i wręczono dzieciom dyplomy.

sportowej MCSiR w Płońsku.
To impreza, w której udział
brały Aktywne Przedszkolaki uczestniczące w ogólnopolskim systemie rozrywki
ruchowej dla dzieci w wieku
przedszkolnym Przedszkoliada.pl. Miała ona na celu
przeciwdziałanie
otyłości
u dzieci, zapobieganie zwolnieniom z WF, zapewnienie Aktywnym Przedszkolakom rozrywki ruchowej,
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ruchowego
i nauki podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki
i piłki ręcznej. Przedszkolaki pokonywały tor przeszkód, grały w koszykówkę,
w siatkówkę i w piłkę nożną.
Otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale. Przedszkolaki nadal będą uczestniczyły
w zajęciach Przedszkoliada.
pl., które pozytywnie wpływają na ich rozwój fizyczny
i emocjonalny.

15 marca 2016 roku
przedszkolaki uczestniczyły w Przedszkoliadzie Tour
2016, która odbyła się w hali

Janina Bogdana
Macikowska
Dyrektor Przedszkola
w Baboszewie

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE

Finaliści z Polesia
Wśród finalistów tegorocznych Mistrzostw Powiatu w piłce siatkowej znaleźli
się uczniowie Szkoły Podstawowej w Polesiu. Turniej finałowy odbył się 17 marca na
parkiecie płońskiej „trójki”,
a walka o tytuł Mistrza rozegrała się pomiędzy czterema
ekipami; SP nr 3 Płońsk, SP
Sarbiewo, SP Szczytno i wspomnianą ekipą z Polesia.
W drodze do finału we
wcześniejszych eliminacjach,

odczuwają zmęczenia, a po
wysiłku bardzo szybko wracają do normy. Jest to najlepszy okres do kształtowania
ogólnej sprawności fizycznej,
a szczególnie szybkości i koordynacji ruchowej.

NIERUCHOMOŚCI. Pomogę w uzyskaniu dofinansowania w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Dofinansowanie nawet 30% wkładu własnego. Tel. 508 102 699
tuł Wicemistrzyń Powiatu
Płońskiego 2016.
Dziewczęta walczyły bardzo dzielnie. W eliminacjach
do finału pokonały drużyny
z Czerwińska, Sarbiewa i Baboszewa. Uległy jedynie zawodniczkom z SP Naruszewo (1:2).
Emila Brzeska
i Katarzyna Godlewska
Zespół Szkół Polesie

SPRZEDAM dekoder tv sat. Open Box z możliwością
podłączenia ethernet. Cena 200 zł. Tel. 690 904 308
WNIOSKI UE. Rolniku, jeśli chcesz pozyskać środki
z Unii Europejskiej i potrzebujesz pomocy w pisaniu
wniosku – zadzwoń Tel. 507 621 974
ZDOBĄDŹ LUB ZMIEŃ ZAWÓD. Najtańsze kursy i szkolenia. www.edukacyjnafundacja.pl
Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie w Pulsie Raciąża?
Nic prostszego, wystarczy, że wyślesz nam je
na adres mailowy redakcji z dopiskiem „ogłoszenia drobne”,
a ukaże się ono w kolejnym numerze Pulsu.
Ogłoszenia zbieramy jednorazowo na każde kolejne wydanie.
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Raciążu

PGKiM w Raciążu

Organizatorzy i partnerzy:

Komisariat Policji
w Raciążu

Grupa Zdrowie

