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Więcej w numerze:

Mieszkańcy Raciąża decydują na co
wydane zostaną pieniądze z budżetu
W całej Polsce co raz większą popularnością cieszą się inicjatywy społeczne w sektorze samorządowym. Także w naszym mieście zaczynają mieć one
duże znaczenie, szczególnie od objęcia w Raciążu stanowiska burmistrza
przez Mariusza Godlewskiego, który zaraz po wyborze na funkcję mówił, że
będzie budował w naszym mieście społeczeństwo obywatelskie. I tak się rzeczywiście dzieje.
Więcej str. 3

Każdy może zmieniać świat
Wywiad z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem przeprowadzony
przez Julię Piechotę – Wolontariuszkę Akademii Dobra.
Czytaj str. 7

III Jarmark Raciąski
18 maja gminę Baboszewo odwiedzili przedstawiciele Wojewody
Mazowieckiego, którzy monitorują wdrażanie rządowego programu Rodzina 500+. Mieszkańcy mogli składać wnioski i zadawać
pytania związane z programem w miejscu postoju BUSa 500+.
Więcej str. 2

Majówka w rytmie

Disco Polo

Czytaj str. 9

Drugiego i trzeciego lipca po raz trzeci w centrum miasta na Placu Adama
Mickiewicza odbędzie się Jarmark Raciąski zorganizowany przy współudziale Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Gminy Miasto Raciąż oraz
Gminy Raciąż.
Więcej str. 6

Powitanie lata tuż, tuż...
Zbliża się największy, organizowany w naszej gminie festyn z okazji Powitania
Lata w Baboszewie. Jak co roku inicjatorzy czyli Urząd Gminy w Baboszewie
oraz Stowarzyszenie SportowoEkologiczno-Turystyczne „SET” w Baboszewie
mają na celu zagwarantowanie dobrej rozrywki i niezapomnianych wrażeń.
Czytaj str. 8

Z okazji Dnia Matki
najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, pomyślności oraz wielu chwil
przepełnionych optymizmem i radością.
Wszystkim Matkom
podziękowania i wyrazy szacunku
za poświęcenie oraz wpajanie wartości
i zasad swoim dzieciom, składają:
Wójt
Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki
z pracownikami

Przewodniczący
Rady Gminy Baboszewo
Sławomir Goszczycki
z Radnymi
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Sesja Rady Gminy
29 kwietnia 2016 roku odbyły się XVI obrady Rady Gminy Baboszewo, podczas
których Rada podjęła 9 uchwał. Projekty uchwał dyskutowane były podczas posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2016 r.
W pierwszej kolejności radni podjęli uchwałę
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Baboszewo na lata 2016-2022”,
który ma na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie oraz pomaganie
ofiarom przemocy. Działania w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy w rodzinie prowadzone
będą przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baboszewie.
Kolejna uchwała dotyczyła
zmiany „Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie”, która
spowodowana jest przekazaniem Ośrodkowi Pomocy
Społecznej do realizacji za-

dań wynikających z ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci obowiązującej od
1 kwietnia 2016 r.
Rada wyraziła również
zgodę na zawarcie kolejnej
umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym
najemcą, w której mieści się Ośrodek Zdrowia
w Sarbiewie.
Ponadto udzielono pomocy finansowej dla Gminy Raciąż w kwocie 400 tys.
zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy
drogi
Kodłutowo-Szczepkowo oraz pomocy finansowej dla powiatu płońskiego
w łącznej kwocie 750 tys. zł.
na dofinansowanie remontu odcinków dróg powiatowych przebiegających przez
teren gminy Baboszewo. Dofinansowania dla gminy Ra-

ciąż i Powiatu Płońskiego
stanowią zwrot środków, jakie zostaną przekazane gminie Baboszewo. Te finansowe
„roszady” były warunkiem
otrzymania
dofinansowania przebudowy dróg w ramach rządowego programu.
W Wieloletniej Prognozie
Finansowej wprowadzono
nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016-2017
dotyczące rewitalizacji parku
podworskiego w Dziektarzewie, na które zabezpieczono
250 tys. zł z czego na 2016 r.
– 50 tys. zł. z przeznaczeniem
na sporządzenie koncepcji
i projektu urządzenia parku.
Ponadto skorygowane zostały plany wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne budowy budynku mieszkalnego
z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach w związku z tym, że skrócony został

okres realizacji przedsięwzięcia. Wójt informował, że
w postępowaniu przetargowym wybrano najniższą pod
względem cenowym ofertę
złożoną przez firmę ROB-BUD z Raciąża, która opiewała na kwotę około 986 tys.
zł. i tym samym jest około 0,5
mln. zł. oszczędności poprzetargowych. Firma ROB-BUD
przedstawiła harmonogram
wykonywania prac i zgodnie
z nim planuje się zakończyć
budowę ww. budynku w 2017
roku. Kolejne zmiany w budżecie dotyczyły oszczędności w wyniku rozstrzygnię-

tej procedury przetargowej
związanych z inwestycją przebudowy dróg gminnych
Mystkowo-Cywiny Wojskie,
Cywiny Wojskie-Bożewo. Inwestycja szacowana była na
3,9 mln. zł., jednak najniższa
oferta cenowa złożona przez
firmę Wapnopol z Glinojecka wynosiła prawie 2,6 mln.
zł. i tym samym udało się zaoszczędzić ponad 1 mln. zł.
Ponadto wójt informował
o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w ramach
realizacji programu usuwania wyrobów zawierających
azbest. Wyłonienie wykonaw-

cy w postępowaniu przetargowym w ramach programu
usuwania wyrobów zawierających azbest nastąpi w maju.
Na zakończenie Radni podjęli uchwały dotyczące
rozpatrzenia skarg: jednej na
działalność Wójta i jednej na
działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sarbiewie. Obie
skargi uznano za bezzasadne.
Kolejna sesja Rady Gminy Baboszewo odbędzie się
31 maja 2016 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Anita Groszyk
UG Baboszewo

Wizyta przedstawicieli
Przydomowe
oczyszczalnie ścieków Wojewody Mazowieckiego w Baboszewie
W związku z licznymi
pytaniami kierowanymi do
Urzędu Gminy Baboszewo
przez osoby zakwalifikowane do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo – III
etap” informujemy, że Gmina Baboszewo na podstawie
opracowanej dokumentacji
projektowej budowy 116 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymała zgodę
Wydziału Architektoniczno
Budowlanego Starostwa Powiatowego w Płońsku na rozpoczęcie robót budowlanych.
Z uwagi na fakt, że
kosztorysowa wartość inwestycji opiewa na kwo-

tę 2,2 mln Gmina będzie
ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych.
Według informacji Ministra Rolnictwa zawartych
w harmonogramie planowanych naborów wniosków
w ramach PROW 2014 –
2020 Gmina będzie mogła
złożyć wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w sierpniu 2016 roku.
Biorąc pod uwagę termin
na ocenę złożonego wniosku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (nawet do kilku miesięcy) przewidujemy rozpoczęcie inwestycji
w kwietniu 2017 roku.
Robert Krysiak
UG Baboszewo

W dniu 18 maja gminę
Baboszewo odwiedzili przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, którzy monitorują
wdrażanie rządowego programu Rodzina 500+.
Mieszkańcy mogli składać wnioski i zadawać pytania związane z progra-

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

mem w miejscu postoju
BUSa 500+. Swoją pomocą służyli pan Krzysztof
Bieńkowski – kierownik
delegatury placówki zamiejscowej w Ciechanowie
i pani Anna Brzezińska –
pracownik oddziału Polityki Społecznej tejże De-

legatury oraz pracownicy
GOPS Baboszewo.
Przedstawiciele
Wojewody Mazowieckiego pozytywnie ocenili realizację
programu w naszej gminie.
Dotychczas liczba złożonych
wniosków do działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
w Baboszewie wyniosła 593
z czego 552 wnioski wpłynęły w formie papierowej
a 41 w formie elektronicznej.
Wnioskowano o dodatek dla
993 dzieci. Zgłoszono między innymi dokumentację od
rodzin wielodzietnych naszej
gminy, z czego: z 58 rodzin
na troje dzieci; z 16 rodzin
na czworo dzieci; z 5 rodzin
na pięcioro dzieci; z 1 rodziny na sześcioro dzieci; z 2

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

rodzin na siedmioro dzieci
i jednej rodziny na dwanaścioro dzieci.
Dotychczas wydano 366
decyzji, z których wypłacono 937 świadczeń na łączną
kwotę 468 404 złotych.
Przypominamy, że jeżeli
wniosek zostanie złożony prawidłowo do 1 lipca 2016 roku
to świadczenie wychowawcze
z wyrównaniem od 1 kwietnia
2016 roku, będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od
dnia złożenia wniosku. Złożenie wniosku po trzech miesiącach od startu programu (czyli
po 1 lipca 2016 roku) skutkuje tym, że decyzja i wypłata
świadczenia będą uzależnione
od dnia złożenia wniosku a wyrównanie od 1 kwietnia 2016
roku nie będzie przysługiwało.
UG Baboszewo

E-mail redakcji: redakcja@mckraciaz.pl
Biuro reklamy: reklama@mckraciaz.pl, tel. 690 904 308
Redakcja Baboszewo: promocja@gminababoszewo.pl,
tel. 23 661 10 91, 23 661 10 71
Druk: Edytor Sp. z o.o.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę powierzonych materiałów oraz reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.
Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
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Mieszkańcy Raciąża decydują
na co wydane zostaną
pieniądze z budżetu
W całej Polsce co raz
większą popularnością cieszą się inicjatywy społeczne
w sektorze samorządowym.
Także w naszym mieście zaczynają mieć one duże znaczenie, szczególnie od objęcia w Raciążu stanowiska
burmistrza przez Mariusza
Godlewskiego, który zaraz
po wyborze na funkcję mówił, że będzie budował w naszym mieście społeczeństwo
obywatelskie. I tak się rzeczywiście dzieje. Możemy zaobserwować znaczną poprawę
we współpracy i współdziałaniu władz naszego miasta ze społecznością lokalną.
Wprowadzane są, nieznane
wcześniej w Raciążu formy
współpracy z samorządem.
Z inicjatywy burmistrza
Rada Miejska utworzyła
Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Ma ona na celu opiniowanie projektów publicznych,
realizowanie
programów
współpracy Raciąża z organizacjami pozarządowymi
oraz występowanie do Burmistrza z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego. W skład
Rady weszli przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych obecnych w Raciążu. Powstała także u nas
jako jedna z pierwszych na
Mazowszu Miejska Rada Seniorów. Jest to organ konsultacyjny, inicjatywny i doradczy w sprawach związanych
z działalnością na rzecz osób
starszych. Obydwie instytucje pomagają realizować potrzeby społeczności lokalnej,
przedstawiają jej problemy
oraz współpracują z władzami Raciąża. W ostatnich
dwóch latach, także dzięki dobremu „klimatowi” dla
aktywności pro-społecznych
jaki wytworzył się w naszym
mieście powstało też kilka
nowych stowarzyszeń i fundacji, które zrzeszają między
innymi osoby starsze, motocyklistów oraz kibiców.
Dodatkowo miasto ogłasza konkursy dotacyjne m.in.

na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, którą otrzymuje Ludowy Klub
Sportowy „Błękitni” Raciąż czy dotację na działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym, którą otrzymało Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów
w Raciążu. Dofinansowanie
otrzymali również między
innymi Honorowi Dawcy
Krwi oraz jedna z raciąskich
fundacji na zorganizowanie wypoczynku dzieci z naszego miasta. Wspierane są
także działania parafii w zakresie organizacji wyjazdów
młodzieży. Dotacje przyznawane były w ramach otwartych konkursów ofert bądź
grantów. Wszystkie te innowacyjne działania wprowadzane przez władze Raciąża
przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego w którym obywatele świadomie
uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni, posiadają
zdolność do samoorganizacji oraz potrafią współdziałać
z władzami w celu osiągnięcia jak największych korzyści
dla miasta i jego mieszkańców. Powyższe działania dają
mieszkańcom szansę wprowadzania swoich pomysłów,
które rodzą się i rozwijają
w środowiskach lokalnych.
Najnowszym
pomysłem wprowadzonym przez
Burmistrza Mariusza Godlewskiego wraz z Raciąską
Radą Działalności Pożytku
Publicznego były przeprowadzone po raz pierwszy
w historii naszego miasta
konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na
rok 2016. Jest to proces,
który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni
wpływ na decyzję o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięci zgłoszone bezpośrednio
przez mieszkańców. Konsultacje te przeprowadzone zostały z mieszkańcami
Gminy Miasto Raciąż zgodnie z zarządzeniem Burmi-

strza w okresie od 15 marca
do 24 maja 2016 roku. Celem
ich było zebranie pomysłów
i potrzeb Raciążaków, które
powinny zostać zrealizowane
w wyniku inicjatywy społeczności lokalnej. Maksymalna
kwota środków przeznaczonych w tym roku na Budżet
Obywatelski wynosiła 50 000
zł. W ramach przeprowadzonych konsultacji zgłoszono
kilkanaście inicjatyw obywatelskich. Wnioski mogły być
składane zarówno przez osoby fizyczne, jak i organizacje
prawne (tj. wspólnoty, stowarzyszenia). Następnie projekty zostały zweryfikowane
przez Komisję ds. oceny projektów złożonych w ramach
Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016r., zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie Budżetu Obywatelskiego.
Komisja, po rozpatrzeniu
wszystkich wniosków zaproponowała pod głosowanie
następujące projekty:
1. Remont trzech pomieszczeń garażowych
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu,
2. Wykonanie trawników
zieleni, rabat i nasadzeń –
Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 56B,
3. Odwodnienie – Wspólnota mieszkaniowa Kilińskiego 58,
4. Odwodnienie – Wspólnota Mieszkaniowa Pl. A.
Mickiewicza 18/22,
5. Wymiana częściowej nawierzchni na chodnikach
– ulica Mławska.
Pozytywnie zaopiniowane projekty zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Raciąża. Głosy swe
mogli oddawać wszyscy
mieszkańcy Raciąża, którzy
ukończyli 13 lat. Głosowanie odbywało się w dniach
10-24 maja 2016 poprzez
wypełnienie jawnych, specjalnie w tym celu przygotowanych kart do głosowania.
Każdy uprawniony mógł wybrać maksymalnie trzy pro-

jekty. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku
czerwca. Zrealizowane zostaną projekty z największą liczbą głosów, aż do wyczerpania
kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.
Bardzo ważnym elementem budżetu obywatelskiego są spotkania mieszkańców z przedstawicielami
władz samorządowych, podczas których można porozmawiać i wspólnie zastanowić się nad jak najlepszym
wykorzystaniem pieniędzy.
Szeroki udział mieszkańców
przy tworzeniu takich iniogłoszenie

cjatyw, może przynieść korzyści dla naszego miasta.
Jest to kolejny krok ku tworzeniu się w Raciążu naszego własnego, lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.
Takie działania mają znaczący wpływ na kierunki rozwoju naszego Miasta. Jako
mieszkańcy miasta, poprzez
występowanie z propozycjami sygnalizujemy nasze potrzeby, a jednocześnie sami,
jako przedstawiciele społeczności lokalnej, przedstawiamy projekty ich rozwiązania.
Władze Raciąża po sygnałach od mieszkańców dążą
do większej promocji działań

pro-obywatelskich, tak , aby
sprawy związane m.in. z budżetem obywatelskim trafiały
do szerokiego grona odbiorców. Redakcja wspólnie ze
Stowarzyszeniami oraz Burmistrzem – Mariuszem Godlewskim, zachęca wszystkich mieszkańców do udziału
i współpracy przy kolejnych
tego typu projektach i uczestnictwa we wszelkich formach
inicjatyw społecznych. Niech
dobro i rozwój Raciąża będzie naszą wspólną sprawą!
Ty decydujesz czy dołożysz
swoją cegiełkę w rozwój naszego miasta.
Paula
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Marzenia
się spełniają …
dzięki dobrym ludziom
Dzięki ludziom dobrej
woli marzenia chłopców
– Adriana i Sebastiana Jędrzejaków z Krościna nabrały realnych kształtów. Za
część funduszy zebranych
podczas XI Charytatywnego Balu Ostatkowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala
w Płońsku w lutym bieżącego roku (o sprawie pisaliśmy
w lutowym wydaniu Pulsu),
w zasadzie od podstaw przebudowano i wyposażono jedno z pomieszczeń w domu
chłopców, tworząc w ten sposób łazienkę, której wcześniej
nie było. Podziękowania na-

leżą się wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby chłopcom i ich rodzicom żyło się
po prostu lepiej. Mieszkańcy
powiatu płońskiego kolejny
raz dali przykład bezinteresownej pomocy.
W życiu każdego człowieka są lepsze i gorsze momenty. Ten zdecydowanie
należy do tych lepszych, myślę, że nie tylko dla Adriana
i Sebastiana, ale dla każdego,
komu los drugiego człowieka w coraz bardziej zabieganym świecie nie jest obojętny. Dzięki!
Tomasz Sobecki

Podpisanie umowy z Wojewodą Mazowieckim

Przebudowa dróg

Mystkowo-Cywiny Wojskie-Bożewo
Dnia 28 kwietnia 2016
roku Wójt Gminy Baboszewo
podpisał z Wojewodą Mazowieckim Panem Zdzisławem
Sipierą umowę o dofinansowanie na przebudowę 5,5
km ciągu dróg Mystkowo –
Cywiny Wojskie – Bożewo,
w tym jednego skrzyżowania
w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
Wykonanie przebudowy
polegać będzie m.in. na poszerzeniu jezdni z istniejącej
nawierzchni asfaltowej do szerokości 5 metrów, wykonaniu
obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m i odwodnienia, wyremontowaniu zjazdów
oraz kompletnym oznakowaniu drogi. Dofinansowanie

Nowa łazienka, została wykończona dzięki bezinteresownej pomocy
ludzi dobrej woli.

Usuwanie azbestu
z terenu Gminy
Baboszewo
Miło nam poinformować mieszkańców Gminy
Baboszewo, którzy w lutym
tego roku złożyli wnioski
na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji, że Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie Baboszewo dotację w wysokości
142 496,55 zł stanowiącą 85%
kosztów zadania.

W związku z powyższym
Gmina w maju przeprowadzi
postępowanie przetargowe
na wyłonienie wykonawcy,
który od czerwca powinien
zacząć prace związane z utylizacją azbestu. O wszelkich
dalszych etapach i podejmowanych działaniach będziemy informować Państwa na
bieżąco.
Robert Krysiak
UG Baboszewo

pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019” polega na przekazaniu części środków z budżetu państwa na przebudowę,
budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 miliony 596 tys. złotych,
jednakże dzięki dofinansowaniu, Gmina Baboszewo przeznaczy z budżetu własnego na
remont wspomnianej drogi
50% kwoty, czyli 1 milion 298
tys. złotych.
Wykonawcą powyższego
zadania będzie firma WAPNOPOL pana Adama Nowakowskiego. Zakończenie prac
planowane jest pod koniec
października 2016 roku.
UG Baboszewo

Wykonawcą powyższego zadania będzie firma WAPNOPOL pana Adama Nowakowskiego.

Budowa budynku socjalnego
w Cywinach Dyngunach
26 kwietnia 2016 roku
Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki podpisał
umowę z właścicielem firmy
ROB-BUD, panem Robertem Dobiesem na budowę
budynku wielorodzinnego
z mieszkaniami socjalnymi
w Cywinach Dyngunach.
Budynek będzie składał się
z 10 lokali mieszkalnych
o łącznej powierzchni użytkowej 382 m².
Termin zakończenia prac
i oddania budynku planowany jest na czerwiec 2017

roku. Koszt budowy wyniesie 986 tys. złotych, z czego
30% wartości budowy pokryje Bank Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie.
Dzięki podpisaniu umowy, w której korzystamy ze
środków Funduszu Dopłat
Banku Gospodarstwa Krajowego, nasza Gmina, budując lokale mieszkalne dla
10 rodzin, poniesie koszt
691 tys. złotych.
Monika Ciska
UG Baboszewo

Wójt Gminy Baboszewo Tomasz Sobecki podczas podpisywania umowy z
właścicielem firmy ROB-BUD, Robertem Dobiesem, wykonawcą robót.
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Relacja z XVI Zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w
Raciążu odbyła się
4 maja 2016 roku w
siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
W swoim sprawozdaniu
burmistrz Mariusz Godlewski przekazał m.in. informacje o pozytywnej decyzji starostwa dotyczącej propozycji
Gminy Miasto Raciąż racjonalizacji ruchu przy ul. Kilińskiego (obok szkoły), trwającym konkursie na stanowisko
prezesa PGKiM, którego rozstrzygniecie nastąpi w czerwcu oraz że miasto przygotowuje kolejny przetarg na
sprzedaż części nieruchomości przy ul. 19 Stycznia (targowisko miejskie). Ponadto
złożono wniosek w ramach
projektu E-urząd, na kwotę 1
mln zł. dotyczący informatyzacji urzędu oraz wdrożeniu
systemu
informatycznego
usprawniającego pracę jednostek miejskich oraz umożlwiającemu mieszkańcom załatwianie wielu urzędowych
spraw drogą elektroniczną. Złożono także wnioski
o dofinansowanie budowy
oczyszczalni ścieków, kanalizacji w części miasta, gdzie jej
brakuje oraz o modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody na
kwotę 11 milionów złotych.

Jest to sprawa strategiczna i
niestety kolejna zaniedbywana przez lata.
W dalszej części burmistrz przekazał informacje
o Miejskim Centrum Kultury, które opracowuje wniosek na termomodernizację
obiektu oraz otrzymało dofinansowanie z KSOW na Jarmark Raciąski w kwocie 40
tys. zł. Burmistrz nie krył zadowolenia z niezwykle udanej majówki i sukcesu Festiwalu muzyki tanecznej, który
zgromadził blisko 7 tys. widzów. Cieszy również fakt, że
w tegorocznym wyścigu kolarskim Memoriale Romana
Siemieńskiego, wzięło udział
aż 9 ekip zagranicznych oraz
polska czołówka kolarska, a
sama impreza była relacjonowana w mediach o zasięgu ogólnopolskim, co jest
doskonałą promocją naszego
regionu, w tym w pierwszym
programie polskiego radia
oraz w wiadomościach telewizyjnych.
Ważne w ostatnim czasie rzeczy działy się Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
– wydano w nim do dnia sesji
210 decyzji na prawie 1 mln
zł w ramach programu ,,Rodzina 500+”. Pierwsze wypłaty już ruszyły. Burmistrz
podziękował pracownikom
za sprawną realizację programu. Dodatkowo MOPS wydał także 128 innych decyzji.

W obszarze współdziałania z organizacjami pozarządowymi
burmistrz
podpisał umowę z klubem
„Błękitni” Raciąż na kwotę
87 tys. zł oraz przyznał dotację w ramach konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury
fizycznej – 62 tys. zł. Miasto
przyznało też dotację dla Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu
na kwotę 9 tys. zł w ramach
konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym. Trwają przygotowania do Marszu
Gwiaździstego, który w tym
roku odbędzie się 4 czerwca,
przewidziano trasę rowerową
na 31 km szlakiem pn. „Dwie
religie. Dwie kultury”.
Na sesji podjęto uchwały w sprawach przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Raciąż”, zmiany uchwały nr XLII/299/2014 Rady
Miejskiej w Raciążu z dn.
17 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów
naukowych i nagród dla
uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu, wyrażenia woli zbycia w drodze
bezprzetargowej części działki niezabudowanej położonej na terenie miasta Raciąż, zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gmi-

ny Miasto Raciąż, zmian w
uchwale budżetowej miasta
Raciąż na rok 2016, upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej do prowadzenia
postępowania w sprawach
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchylenia uchwały nr
XV/136/2016 Rady Miejskiej
w Raciążu z dn. 5 kwietnia
2016r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podjęto również uchwałę w
sprawie powołania Komisji
Rady Miejskiej ds. monitorowania Strategii Rozwoju
Gminy Miasto Raciąż.
Podczas dyskusji mieszkańcy oraz radni pytali burmistrza o przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o wynagrodzenie redaktora Pulsu,
koszt druku gazety, na co zostały przeznaczone środki po
likwidacji ośrodka zdrowia,
sytuację w PGKiM oraz koszt
wyścigu kolarskiego.
Odpowiadając na pytania
burmistrz wyjaśnił, że przetarg na śmieci ogłoszony będzie na rok, tak jak to było do
tej pory i jest to koszt rzędu
700 tys. zł. Obecnie miasto
przygotowuje dokumentacje
przetargową. Wynagrodzenie
redaktora naczelnego wynosi
700 zł, a koszty druku gazety

zmniejszyły się z 3 500 zł do
niewiele ponad 700 zł, m.in.
dzięki wspólnemu prowadzeniu gazet z Gminą Baboszewo oraz zmianie formatu
i technologii druku. Konkurs
na redaktora naczelnego zostanie rozpisany przez Miejskie Centrum Kultury, które
jest obecnie wydawcą gazety.
Środki po likwidacji SP ZOZ
zostały
rozdysponowane
m.in. na remont pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wkład do projektów,
w razie wątpliwości można poprosić o wgląd do dokumentów, z których jasno
wynika jakie wydatki miasto
pokryło z tych pieniędzy. Jeśli chodzi o spółkę, to burmistrz odpowiedział iż sytuacja w PGKiM jest stabilna,
p.o. prezesa został dotychczasowy kierownik pan Mariusz Płuciennik, konkurs
na stanowisko prezesa został
rozpisany, jego zakończenie
planowane jest na czerwiec.
Od kandydatów oczekujemy
pomysłu na rozwój spółki
bez nadmiernego sięgania do
kieszeni mieszkańców. Koszt
wyścigu wyniósł 15 tys. zł.
Była to znakomita promocja
miasta, impreza relacjonowana była w mediach ogólnopolskich, co stanowi bardzo
dobrą reklamę dla naszego
regionu i przyczynia się do
budowania dobrego wizerunku miasta.
Marianna Góralska

federacje, wolne elekcje instrukcje poselskie. Kończyła
okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, rozpoczynała okres
Rzeczypospolitej oświeconej.
Zabezpieczała
możliwość
rozwoju gospodarczego politycznego kraju.
We wtorek, 3 maja przeżywaliśmy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 maja. Tego dnia, jak co

roku, uroczyste obchody
rozpoczęły się od wymarszu
delegacji (poczty sztandarowe, przedstawiciele władz
miasta, gminy
powiatu,
mieszkańcy) spod Urzędu Miejskiego do kościoła
parafialnego, gdzie godz.
11:30 odbyła się Msza
Św. intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz
Wiesław Kosiński. czasie

eucharystii uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół pod
kierunkiem pani Joanny
Traczyk przedstawili okolicznościową inscenizację.
Po mszy delegacje pocztów
sztandarowych wyruszyły
pod Pomnik Pamięci Narodowej usytuowany przy siedzibie Miejskiego Centrum
Kultury. Po krótkim przemówieniu burmistrza mia-

Urząd Miejski w Raciążu
informuje, iż od dnia 16 maja
2016 r. siedziba Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
znajduje się w budynku przy
ul. Kilińskiego 21 (budynek
dawnej Poczty).
Burmistrz miasta Raciąż
Mariusz Godlewski zwraca
się z prośbą do mieszkańców
by zgłaszali pomysły na zagospodarowanie terenu zieleni przed Miejskim Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu.
Wszelkie
propozycje
bądź uwagi można zgłaszać
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego osobiście lub na adres
e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
UM Raciąż
Emeryci i Renciści z Raciąża i okolic – niezrzeszeni
w żadnym z trzech klubów
seniora działających na terenie miasta – zainteresowani
uczestnictwem w działaniach
na rzecz seniorów – proszeni
są o zgłoszenie się do Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raciążu, w godzinach dyżurowania
radnego miejskiego i członka Miejskiej Rady Seniora – Pawła Chrzanowskiego
– gdzie będą mogli wypełnić
ankiety dotyczące utworzenia
tematycznych kół senioralnych. Ankiety można wypełniać do 15 września 2016 r.
Aktualne godziny dyżuru radnego Pawła Chrzanowskiego znajdą Państwo na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Raciążu oraz
MCKSiR.
Przewodniczący
Józef Wyrwał

Nowa siedziba
Biblioteki
coraz bliżej

225. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Raciążu
Konstytucja 3 maja 1791
roku była jedną najważniejszych ustaw Polsce. Była
pierwszą Europie drugą na
świecie (po konstytucji amerykańskiej 1787 r.) nowoczesną spisaną ustawą tego
typu. Autorami konstytucji 3
maja byli król Stanisław August Poniatowski, ks. Hugo
Kołłątaj
Ignacy Potocki.
zniosła liberum veto, kon-

Ogłoszenia

sta Mariusza Godlewskiego
pod pomnikiem upamiętniającym poległych obronie ojczyzny uroczyście złożono kwiaty wiązanki.
Uroczyste obchody Święta konstytucji, jak co roku,
uświetniła swą grą Orkiestra
Ochotniczej Straży Pożarnej Raciążu.
Marianna Góralska

Z drugiej połowie maja
zakończył się remont pomieszczeń w budynku po
dawnej poczcie (ul. Kilińskiego 21). W najbliższym
czasie zostaną one zaaranżowane na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Raciążu. Na
chwilę obecną prowadzone
są prace reorganizacyjne oraz
przygotowania do przeprowadzenia skontrum zbiorów
bibliotecznych.
MCKSiR Raciąż
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Kronika OSP
Zdarzenie nr 24/2016 i 25/2016
Dnia 20.04.2016 o godz. 17 na stadionie w Raciążu odbył
się mecz: Błękitni Raciąż – Legia II Warszawa (0:0). Natomiast
23.04.2016 o godz. 15 Błękitni Raciąż – Ursus Warszawa (0:0).
Naszym zadaniem było zabezpieczenie spotkań.
Zdarzenie nr 26/2016
2 maja jak co roku odbył się Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memoriał Romana Siemińskiego”. Kolarze z dwóch
grup, amatorów i profesjonalistów już siedemnasty raz brali udział w w tym wyścigu. Druhowie z naszej jednostki oraz
jednostki w Koziebrodach zabezpieczali trasę wyścigu.
Zdarzenie nr 27/2016
2 maja o godzinie 16 na miejskim targowisku przy ulicy
19 stycznia odbyła „Raciąż Majówka Festival Disco Polo 2016”.
Zastęp z naszej jednostki zabezpieczał teren imprezy masowej.
Zdarzenie nr 28/2016
Dnia 04.05.2016r. około godz. 13:10 Dyżurny PSK PSP
w Płońsku przyjął zgłoszenie o pożarze śmieci w miejscowości Bogucin (gm. Raciąż). Na miejsce zadysponowano jeden
zastęp OSP Raciąż, po 50 minutach wróciliśmy do jednostki.
Zdarzenie nr 29/2016
Dnia 04.05.2016 o godz. 17 na stadionie w Raciążu odbył
się mecz: Błękitni Raciąż – Ner Poddębice (2:1). Naszym zadaniem było zabezpieczenie spotkania.
Zdarzenie nr 30/2016
W dniu 04.05.2016r. około godz. 19:30 zastęp z naszej jednostki udał się do usunięcia gniazda os z budynku kościoła pw.
Świętego Wojciecha w Raciążu
Zdarzenie nr 31/2016
07.05.2016r. około godz. 21:10 Dyżurny PSK PSP w Płońsku przyjął zgłoszenie o człowieku na dachu w miejscowości
Kraszewo-Czubaki (gm. Raciąż). Po upływie niespełna 30 minut udało się bezpiecznie sprowadzić mężczyznę na ziemię
W akcji uczestniczył również podnośnik koszowy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Płońsku.
Zdarzenie nr 32/2016
Dnia 08.05.2016 o godz. 11:25 Dyżurny PSK PSP w Płońsku przyjął zgłoszenie o pożarze traw w miejscowości Pólka-Raciąż (gm. Raciąż). Na miejsce udał się jeden zastęp z naszej
jednostki, spaleniu uległo ok 30 arów suchych traw.
Zdarzenie nr 33/2016
Dnia 11.05.2016 o godz. 17 na stadionie w Raciążu odbył
się mecz: Błękitni Raciąż – Świt Nowy Dwór ([Puchar Polski]
0:1). Naszym zadaniem było zabezpieczenie spotkania.
Zdarzenie nr 34/2016
W dniu 13.05.2016 o godzinie 21:40 Dyżurny PSK PSP
w Płońsku przyjął zgłoszenie o zalanych ulicach: Hankiewicza
i Kwiatowej w Raciążu, oprócz tego na ulicy Kwiatowej została
także zalana piwnica domu jednorodzinnego wraz z garażem.
Jeden zastęp z naszej jednostki udał się na ulice Hankiewicza,
zaś drugi na ulice Kwiatową. Po wypompowaniu wody wróciliśmy do jednostki około godziny 01:00.
Zdarzenie nr 35/2016
14.05.2016 o godzinie 9 jeden zastęp z naszej jednostki
udał się do wypompowania wody z zalanego Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Raciążu. Usuwanie szkód wyrządzonych przez ulewny deszcz zajęło nam prawie trzy godziny.
Zdarzenie nr 36/2016
Dnia 14.05.2016 o godz. 16 na stadionie w Raciążu odbył
się mecz: Błękitni Raciąż – Energia Kozienice (4:0). Naszym
zadaniem było zabezpieczenie spotkania.
OSP Raciąż
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III Posiedzenie Miejskiej
Rady Seniorów w Raciążu
W naszym mieście,
od niedawna, bardzo
prężnie działa Miejska
Rada Seniorów – organ
powstały w celu przeprowadzania inicjatyw
związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów działających
na rzecz osób starszych.
Rada ta współpracuje
z Burmistrzem Raciąża, któremu przedstawia wiele cennych
pomysłów oraz konsultuje powstałe już projekty. Stara się
ona także pozyskiwać nowe
środki na działalność senioralną. Działania te umożliwiają odpowiednie wykorzystanie
potencjału seniorów ich wiedzy i doświadczeń dla rozwoju
różnych form aktywności osób
starszych w naszym lokalnym
społeczeństwie.
W dniu 20 kwietnia 2016
roku w Urzędzie Miejskim
w Raciążu odbyło się kolejne – trzecie już posiedzenie
Miejskiej Rady Seniorów.
Tym razem oprócz stałych jej
członków, w obradach wziął
udział Zarząd Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów w Raciążu. Na
ostatnim posiedzeniu przedstawiono wiele nowych te-

matów i postulatów do przedyskutowania, m.in. oddanie
do dyspozycji seniorów, pomieszczenia na działalność
klubów Seniora, utworzenie
Domu Dziennego Pobytu dla
seniorów, utworzenie ścieżek rekreacyjnych. Zaproponowano także szkolenia dla
emerytów dotyczące zdrowia, przeprowadzenie akcji
szczepień ochronnych emerytów, zorganizowanie porad prawnych dla seniorów,
wprowadzenie karty seniora
oraz wprowadzenie zajęć fizjoterapii dla seniorów.
Przeanalizowano
także pomysł utworzenia tematycznych kół senioralnych.
Co więcej opracowano ankiety, które zostaną przeprowadzone wśród członków
wszystkich Klubów Seniora
oraz możliwie jak największej liczbie zainteresowanych
mieszkańców
niezrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach, działających na
obszarze naszego miasta.
Pierwsza z nich dotyczyć ma
szkoleń z zakresu ochrony
zdrowia, druga – organizacji kół zainteresowań, trzecia zaś utworzenia Domu
Dziennego Pobytu Seniora
(dla seniorów zrzeszonych
i niezrzeszonych). Wyniki
powyższych ankiet przedstawione i omówione zostaną

na kolejnym spotkaniu Miejskiej Rady Seniora, którego
termin wstępnie ustalono na
drugą połowę września.
Zapytaliśmy burmistrza
Mariusza Godlewskiego, co
sądzi o zgłoszonych przez seniorów propozycjach.
– Uważam, że zgłoszone
propozycje są bardzo cenne
i potrzebne. Trzeba jednak
do nich podejść analitycznie
i wybrać te, które się da zrealizować. Część jest bowiem
poza zasięgiem miejskiego
budżetu lub potrzeba na nie
tylko wielkiego budżetu ale
także długich przygotowań,
jak np. na utworzenie ścieżek
rekreacyjnych. Myślę, że chętnie skorzystają z tego typu
ścieżek nie tylko seniorzy, ale
także wielu mieszkańców Raciąża w różnym wieku. Rozmawialiśmy już w sprawie
postulatów seniorów z panem Andrzejem Staniszewskim,
Przewodniczącym
Rady Miejskiej. Będziemy
jako samorząd podejmować
działania w takim zakresie,
w jakim nas na to stać i przepisy pozwalają na ich realizację. Bardzo nam zależy jako
władzom miasta, aby seniorzy
czuli się w naszym mieści dobrze i mogli liczyć na pomoc
ze strony samorządu. Po to
miedzy innymi zainicjowałem jako burmistrz powsta-

nie Rady, jak również w tym
celu wspólnie z panem Arturem Adamskim, dyrektorem
Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Raciążu
oraz Stowarzyszeniem Seniorów, Emerytów i Rencistów
w Raciążu staramy się o pozyskanie dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciążu w ramach w ramach Rządowego Programu
Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.
Członkowie
Miejskiej
Rady Seniorów przekazali informację o jej powstaniu,
członkom wszystkich Klubów
Seniora w Raciążu. Informacja ta pojawiła się także w lokalnej prasie. Miejmy zatem
nadzieję, iż wszyscy zainteresowani jej działalnością seniorzy zostali poinformowani
o celach jej istnienia i priorytetach. Liczymy zatem na
współpracę, przedstawianie
nowych pomysłów i sposobów ich realizacji. Jednocześnie zachęcamy wszystkich
seniorów, którzy do tej pory
nie angażowali się w działania
Klubów, do czynnej współpracy. Wszystkim nam zależy na poprawie samopoczucia
i rozwoju osobistego starszego
pokolenia w naszym mieście.
Paula

III Jarmark Raciąski
Drugiego i trzeciego lipca po raz trzeci w centrum
miasta na Placu Adama
Mickiewicza odbędzie się
Jarmark Raciąski zorganizowany przy współudziale
Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Gminy Miasto Raciąż oraz Gminy Raciąż.
W tym roku, udało się
uzyskać
dofinansowanie
ze środków zewnętrznych.
W ramach konkursu organizowanego przez Krajową
Sieć Obszarów Wiejskich
2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego przyznane zostało dofinansowanie w kwocie ok. 40 tysięcy
złotych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu uda się
utrzymać wysoki poziom
organizacyjny i artystyczny
wydarzenia.

Dwa tygodnie przed III
Jarmarkiem Raciąskim odbędzie w Raciążu seminarium
poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tradycyjnym
produktom na Mazowszu
oraz kreowaniu marek lokalnych. Ponadto uczestnicy seminarium będą mieli możliwość degustacji produktów
i potraw tradycyjnych dla
naszego regionu. Seminarium organizowane będzie
w partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego Oddział Poświętne. Wszystkich chętnych do
uczestnictwa w seminarium
zapraszamy do zgłaszania
się w sekretariacie MCKSiR
w Raciążu.
Podczas III Jarmarku Raciąskiego odbędą się liczne
konkursy, m.in. „Ginące za-

wody” – w tym roku będzie
to rzeźbiarstwo. Wykonane podczas konkursu rzeźby
i figury zostaną wystawione
w parku miejskim. Odbędzie
się też konkurs „Zapomniane
zwyczaje”, w którym weźmie
udział kilka teatrów ulicznych. Organizatorzy przewidują, że podczas III Jarmarku Raciąskiego zaprezentuje
się ok. 150 wystawców prezentujących m.in. produkty
tradycyjne, żywność ekologiczna, rękodzieło, starocie,
pamiątki, wyroby artystyczne
i wiele, wiele innych. Ponadto pokazy obrzędów, tradycji
i sztuki ludowej. Przewidziane są też liczne atrakcje i zabawy dla dzieci.
W tym roku gwiazdą wydarzenia będzie zespół Golec
uOrkiestra, wystąpią także
zespoły folkowe Horpryna,

Niespodzianka Pana Janka
oraz R El Band, w którym
grają artyści, niezwykle ciepło przyjęci przez uczestników I Jarmarku Raciąskiego.
III Jarmark Raciąski jest
promocją tradycji organizowania jarmarków, której
początki na naszym terenie
sięgają XII wieku, będzie to
najważniejsze wydarzenie
kulturalne w naszym mieście, liczne występy folkowe, pokazy teatrów ulicznych, konkursy i warsztaty
rzeźbiarskie, setki tradycyjnych produktów i potraw,
starocie i wiele innych
atrakcji
przygotowanych
przez organizatorów będzie dostępne dla uczestników w dniach 2-3 lipca. Nie
może Was zabraknąć.
Marianna Góralska
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Policjant
po służbie
udzielił pomocy
ugodzonemu
Turniej Gramy dla Leosia zakończony nożem
W niedzielę 8 maja odbył się Turniej Piłkarski
o puchar „Akademii Dobra” – Gramy dla Leosia.
Organizatorzy, czyli, Akademia Dobra – Gminny
Wolontariat przy Szkole
Podstawowej w Baboszewie,
włożyli dużo pracy w przygotowanie imprezy.
Nie były to tylko rozgrywki piłkarskie. Impreza miała
na celu integrację lokalnego
środowiska oraz zebranie jak
najwięcej pieniędzy, żeby chory na serce Leon Dusza mógł
być poddany kosztownej operacji. Wolontariusze stanęli
na wysokości zadania. Zebrali mnóstwo atrakcyjnych nagród, które można było wygrać
po zakupie cegiełki. Własnoręcznie wykonali prześliczne
przedmioty, aby je sprzedać,
powiększając tym samym pulę
zbieranych pieniędzy. Postarano się, żeby rozgrywki piłkarskie były rozrywką nie tylko dla zawodników, ale też dla

kibiców. Pomyślano o zapewnieniu atrakcji dla najmłodszych – byli animatorzy, którzy
dzielnie cały dzień bawili dzieci. Dzięki operatywności organizatorów tego dnia odwiedziła
Baboszewo znana para polskiego show biznesu – Małgorzata
Rozenek i Radosław Majdan.
Włączyli się do szczytnej akcji,
poświęcili swój czas, chętnie
pozowali do zdjęć, rozdawali autografy i wręczali nagrody.
Turnieje piłkarskie, odbywające

się tego dnia, rozgrywane były
w dwóch kategoriach wiekowych: mężczyźni 18+ oraz
szkoły podstawowe i gimnazjum. W ekipach dorosłych
pierwsze miejsce zajęła drużyna Myken&Champion, po
nich uplasowali się w kolejności: ADL Lewandowscy (II
miejsce), Oldboy Baboszewo
(III miejsce) i ART-DAN (IV
miejsce). Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjum przedstawiła się

następująco: SP Baboszewo
(I miejsce), SP Nowa Góra
(II miejsce), Szkółka Płock III
miejsce) i MKS Mazovia Błomino (IV miejsce).
Podczas imprezy zgromadzono 10 tys. złotych
(dokładnie 9 928 zł). Wcześniejsze zbiórki (kiermasz
zdrowej żywności – klasy drugie szkoły podstawowej w Baboszewie, zbiórka
do puszek w trakcie Pikniku Wrak Race w Dzierzążni
oraz kiermasz Wielkanocny)
zgromadziły kwotę 6 697 złotych. Kwesta zakończyła się
17 maja. W czterech miejscach puszki rozstawione są
nadal: w szkołach w Mystkowie, Polesiu, Sarbiewie oraz
w POLMLEKU w Raciążu.
Pieniądze można wpłacać
również na konto fundacji
Cor Infantis 86 1600 1101
0003 0502 1175 2150 z dopiskiem Leon Dusza. Gratulujemy organizatorom.
Monika Ciska
UG Baboszewo

Policjant będący po
służbie udzielił pomocy
56-letniemu
mężczyźnie
dwukrotnie ugodzonemu
nożem, być może ratując mu w ten sposób życie.
Sprawca, którym okazał się
być 37-letni znajomy poszkodowanego, usłyszał już
zarzut. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.
W niedzielę wieczorem
w jednej z miejscowości na
terenie gm. Baboszewo policjant będący po służbie, zauważył w pobliżu sklepu spożywczego mężczyznę, który
prawdopodobnie źle się poczuł. Mężczyzna, 56-letni
mieszkaniec gm. Baboszewo, na ubraniu miał krew.
Funkcjonariusz udzielił mu
pierwszej pomocy, wezwał na
miejsce karetkę pogotowia
ratunkowego i policję. Okazało się, że 56-latek ma dwie
rany kłute klatki piersiowej.
Dzielnicowi z tego rejonu szybko ustalili przebieg
zdarzenia, w czasie którego

Każdy może zmieniać świat
Wywiad z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem przeprowadzony przez Julię Piechotę – Wolontariuszkę Akademii Dobra
Julia Piechota: Witam zacznijmy
od pytania pośrednio związanego
z dzisiejszym dniem, jak definiują
Państwo słowo bohater?

Radosław Majdan: Bohaterstwo
możemy rozumieć w rożnych kategoriach, ale dla mnie bohaterem jest
ktoś kto poświecą swój czas i swoje
dobro na rzecz innych i robi to zupełnie bezinteresownie, jest to ktoś odważny, uczciwy, wrażliwy z pozytywną energia. – Bohaterami są wszyscy
Ci, którzy zorganizowali dzisiejszą
akcję, poświecili swój czas – dodaje
Małgorzata Rozenek

Julia Piechota: W mediach często
jest poruszany temat znieczulicy,
niestety możemy to obserwować
na własne oczy. Co Państwo o tym
sądzicie?

Małgorzata Rozenek: To dramat!
Często objawia się to przy złym traktowaniu zwierząt. Trzeba robić swoje! Być wrażliwym, nie możemy sobie

pozwolić na to żeby takie złe emocje
z nami wygrywały.

Julia Piechota: Czy uważa Pani, że
jest Pani perfekcyjna we wszystkim co robi?

Małgorzata Rozenek: Nie, ale
bardzo bym chciała. – Ja uważam że
jest perfekcyjna- dopowiedział Radosław Majdan.

Julia Piechota: Czy bycie osobami rozpoznawalnymi pomaga
Państwu czy przeszkadza
w pomaganiu?

Małgorzata Rozenek: Bycie rozpoznawalnym zwiększa skalę odczuwania, z jednej strony spotykamy się
z wielką sympatią ale ma to też oczywiście złe strony. Tak naprawdę zależy
od dnia, co akurat nam się przydarzy.

Julia Piechota: A czy według Państwa tzw. „Pan Kowalski” może
zmieniać świat?

Radosław Majdan: Każdy kto
dostrzeże, że pomoc jest potrzebna
może zmieniać świat. Niestety w pędzie zapominamy jak ważna jest pomoc innym ludziom. Każdy może
zmieniać świat!
Małgorzata Rozenek: Najlepszym
dowodem na to, że każdy może zmienić świat jest to co się tu dziś dzieje.

Julia Piechota: Skończyła Pani
wydział prawa i administracji, czy
nigdy nie myślała Pani o pójściu
w tym kierunku?

Małgorzata Rozenek: Oczywiście, że myślałam, myślę też, że byłabym w tym bardzo dobra. Ale tak to
już bywa że ze studentki prawa robi
się prowadząca program telewizyjny.

Julia Piechota: W szkole baletowej
była Pani perfekcyjna czy miała
Pani okres buntu?

Małgorzata Rozenek: W szkole
baletowej w ogóle nie byłam perfek-

cyjna, byłam najbardziej niegrzeczna
w klasie, mogą potwierdzić to moi rodzice. – Zgadzam się - oprócz tego, że
Małgosia była niegrzeczna to i z matematyką była do tyłu – dodał tata
Małgorzaty Rozenek.

Julia Piechota: Teraz pytanie do
Pana, był pan piłkarzem, trenerem, radnym sejmiku wojewódzkiego, grał Pan w zespole. Zaskoczy
Pan swoich fanów jeszcze czymś?

Radosław Majdan: Nie lubię siedzieć w miejscu, ciągle musi się coś
dziać, oprócz tych wszystkich rzeczy, które Pani wymieniła zająłem się
jeszcze marketingiem i wypuściłem
swoje perfumy.

Julia Piechota: Jaką radę dacie
Państwo osobom, które chcą pomagać?

Małgorzata Rozenek, Radosław
Majdan: Niech to robią! Jeżeli chcą
pomagać, nic ich nie powstrzyma!

mężczyzna doznał obrażeń.
Z ich ustaleń wynikało, że
tego dnia wieczorem pokrzywdzony wraz ze swoim
znajomym, 37-latkiem z tej
samej gminy, pił alkohol.
Pomiędzy
mężczyznami
doszło do awantury, w czasie której 37-latek dwukrotnie ugodził 56-latka nożem
w klatkę piersiową. Starszy
z mężczyzn po całym zajściu pojechał jeszcze na rowerze do sklepu, a tam źle
się poczuł. Obecnie przebywa w szpitalu. Doznał
średniego uszczerbku na
zdrowiu.
37-latek został przez
funkcjonariuszy zatrzymany. Usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Za czyn ten
grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego
środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Sierż. szt. Kinga Drężek
KPP Płońsk

Gminny
Wolontariat
po raz
kolejny
„Akademia
Dobra”
Gminny Wolontariat przy
Szkole Podstawowej w Baboszewie i Klub Tańca Love
to Dance zapraszają na wydarzenie „Mama, taniec
i ja”, które odbędzie się 27
maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Baboszewie,
w godzinach 15:00-18:30.
W programie, warsztaty taneczne dla mam
i dzieci prowadzone przez
instruktorów z Klubu
Tańca Love to Dance, animacje dla dzieci, nauka
grupowego układu tanecznego oraz mnóstwo
pozytywnej energii. Jeżeli
nie masz planów na to popołudnie bądź z nami!
Zapraszamy
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Powitanie Lata tuż, tuż…
Zbliża się największy,
organizowany w naszej
gminie festyn z okazji Powitania Lata w Baboszewie. Jak co roku inicjatorzy
czyli Urząd Gminy w Baboszewie oraz Stowarzyszenie
SportowoEkologiczno-Turystyczne „SET” w Baboszewie mają na celu zagwarantowanie dobrej rozrywki
i niezapomnianych wrażeń.

perfekcyjny będą odzwierciedlały wybranego wcześniej przez siebie wokalistę.
Zadaniem osób, które zgłosiły się do konkursu, będzie
nie tylko idealne naśladowanie głosu, ale również perfekcyjna
charakterystyka
i odwzorowanie zachowania
scenicznego idola.

Drugim, przeprowadzonym tego dnia konkursem,
będzie wybór Miss Powiatu
Płońskiego 2016. Kandydatki
przed ogłoszeniem wyników,
zaprezentują się nam w trzech
wyjściach, podczas których
każda z nich przedstawi się
w paru słowach i odpowie na
pytania zadane przez konfe-

ransjera. Dziewczyny wystąpią
też w przygotowanym specjalnie układzie tanecznym.
Tego wieczoru swój talent
zaprezentuje również ukraiński zespół folklorystyczny
Namysto, który przyjeżdża
do Baboszewa razem z przedstawicielami miasta Kovel na
Ukrainie, w celu podpisania

listu intencyjnego w sprawie
nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi
miejscowościami.
Dla osób zgromadzonych
podczas festynu, organizatorzy
zaplanowali przeprowadzenie akcji pod hasłem „Gmina
Baboszewo to my”. Wszyscy
chętni będą mogli zapozować

W tym roku, a dokładnie
18 czerwca, planowanych jest
wiele atrakcji, kierowanych
do każdej grupy wiekowej.
Już od rana dzieci będą mogły skorzystać z rozstawionego dużego placu zabaw przy
obecności animatora, który
będzie im uprzyjemniał czas
poprzez organizowanie wielu gier i konkursów. Od godziny 15 będzie można zobaczyć wszelkiego rodzaju
występy przygotowane przez
uczniów gminnych placówek
oświatowych. Zaraz po pokazach odbędą się dwa konkursy. Pierwsze współzawodnictwo pod tytułem „Śpiewam
jak…”, to zabawa kierowana
do tych osób, które w sposób

do wspólnego zdjęcia, by pozostawić swój ślad jako mieszkańca – by być na folderach
i opracowaniach naszej Gminy, a przede wszystkim – zapisać się na karcie historii.
Nie zabraknie również
rozrywki muzycznej. Gwiazdami wieczoru będzie ELENI
oraz zespół MIG.
Tuż po wspomnianych
koncertach przeprowadzony zostanie konkurs dla zespołów disco polo pod nazwą „Discopolowanie 2016”.
Będą to grupy muzyczne,
które przedstawią nam swoje przeboje i którzy w wyniku przeprowadzonych eliminacji ewentualnie przejdą
do dalszego etapu konkursu,
którego finał odbędzie się we
wrześniu w Warszawie.
Poza atrakcjami scenicznymi, uczestnicy festynu
będą mogli skorzystać z lotu
balonem na uwięzi.
Mamy nadzieję, że tegoroczny festyn dostarczy
mieszkańcom wielu niezapomnianych chwil. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Monika Ciska
UG Baboszewo

Rozpoczęto zapisy
na rajd rowerowy
Urząd Gminy w Baboszewie, Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne
SET w Baboszewie oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku organizują po raz kolejny Marsz
Gwiaździsty.
Jest to inicjatywa mająca
na celu propagowanie zdrowego stylu życia, rozwoju turystyki oraz integracji mieszkańców
gmin powiatu płońskiego. Impreza polega na przemierzeniu
wyznaczonych tras biegnących
przez warte odwiedzenia miejsca powiatu. Każda z gmin, która dołącza się do Marszu, ma
za zadanie zorganizowanie na
swoim terenie ciekawej formy
spędzania wolnego czasu. Najpopularniejszą z nich są rajdy
rowerowe, ale nie brakuje również spływów kajakowych czy
przejazdów bryczkami (np. gmina Sochocin).
W naszej gminie organizujemy rajd rowerowy, który cieszy
się ogromnym powodzeniem
wśród mieszkańców. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne
i otwarte nie tylko dla „rdzen-

nych mieszkańców gminy”, ale
także dla wszystkich, którzy
chcą poznać nasze tereny.
Trasa tegorocznego rajdu
skupia się na poznaniu gminy
od strony przyrody. Będziemy
podziwiać tereny w pobliżu
rzeki Wkry.
Planowane są trzy przystanki, podczas których uczestnicy
będą mogli zjeść posiłki zapewnione przez organizatorów.
Rajd kończy się w Milewie
(gmina Sochocin), gdzie organizowany jest tego dnia piknik
lotniczy. Uczestnicy rajdu będą
więc mogli w ciągu jednego dnia
brać udział w rajdzie, być obserwatorami pokazów lotniczych
i na koniec otrzymać medal za
dojazd na metę!
Osoby, które obawiają się,
że trasa może być za długa informujemy, że każdorazowy
rajd przebiega wolnym tempem, dostosowanym do każdego uczestnika. Dotychczas
najstarszym rowerzystą był
71-latek, a najmłodszym – 6-latek (który przejechał całą trasę
samodzielnie!). Rodzice mniejszych dzieci znajdują rozwiąza-

nie w postaci fotelików rowerowych, które są również dużą
atrakcją dla maluszków. Poza
tym, za rowerzystami będzie jechał samochód techniczny, który zabierze na swój pokład najbardziej zmęczonych.
Dodatkowo organizatorzy
zapewniają uczestnikom transport autokarem z Milewa do Baboszewa. Rowery przewożone są
osobnym samochodem, również
do Baboszewa.
Pozostaje nam tylko dodać, że serdecznie zapraszamy
wszystkich tych, którzy brali
udział w dotychczasowych rajdach, jak również tych, którzy
dopiero się wybierają. Z dumą
możemy potwierdzić, że otrzymywaliśmy dotychczas tylko pozytywne opinie na temat
naszych rajdów, więc warto
spróbować chociażby dla sympatycznej atmosfery, która towarzyszy każdemu rajdowi. Bez
wątpienia można również przyznać, że cel rajdu, jakim jest integracja mieszkańców, spełniony jest w 100%.
Monika Ciska
UG Baboszewo
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Majówka w rytmie Disco Polo
2 maja Urząd Miejski, Gmina Raciąż oraz Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizowało Majówkę
zapewniając mieszkańcom Raciąża i okolic liczne atrakcje.
W tym dniu odbyły się m.in. 17
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Memoriał Romana Siemieńskiego, Dzień Flagi oraz
Piknik Majowy. Ponadto przygotowano mnóstwo atrakcji dla
dzieci i młodzieży.
Raciąska Majówka rozpoczęła się prezentacją ekip kolarskich
– w tym roku było aż 9 ekip zagranicznych oraz polska czołówka –
biorących udział w 17 Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim
Memoriale Romana Siemieńskiego. O godzinie 10:00 rozpoczął się
wyścig amatorów, a o 12 nastąpił
start głównego wyścigu.
Czołowe miejsca zajęli:
Kononenko Mykhalo
(Ukraina) – I miejsce,
Rutkiewicz Marek
(Polska) – II miejsce,
Hunal Martin
(Czechy) – III miejsce.

Puchary dla zwycięzców wyścigu wręczyli burmistrz Raciąża
Mariusz Godlewski, wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak oraz
starosta Płoński Andrzej Stolpa
Na Placu Mickiewicza przed
Urzędem Miejskim odbywały
się liczne działania animacyjne
związane z „Dniem Flagi”. W ramach tego święta dzieci i młodzież pod okiem animatorów
z MCKSiR mogły stworzyć biżuterię, flagi, ramki, wpinki w narodowych barwach. Oprócz tego
gry i zabawy rekreacyjne. Było
dużo śmiechu i dobrej zabawy.
O godz. 16:00 rozpoczął się
Piknik Majowy. Impreza odbyła
się na placu przy ul. 19 Stycznia
i cieszyła ogromnym zainteresowaniem. Na początek wystąpili
laureaci przeglądu muzycznego
oraz uczestnicy zajęć tanecznych
i wokalnych organizowanych
przez MCKSiR – Dominika
Wójcik, Weronika Pająk, Amelia Marciniak, Nadia Cybulska,
Lila Sadowska, Dominika Marciniak, Aleksandra Osiecka, Patryk
Jasiński oraz najmłodsza grupa

Scorp dance studio, działająca
przy MCKSiR.
W ramach majówki odbył się
Festiwal muzyka tanecznej podczas, którego zaprezentowały się
zespoły: Faktor, Mateo, Mikayla.
Gwiazdami wieczoru byli Piękni i Młodzi oraz Akcent (Zenek
Martyniuk), którzy w rytm swoich największych hitów porwali publiczność do zabawy. Piknik
zakończył się zabawą taneczną
ok. 2 nad ranem. Piknik Majowy
odwiedziło ok. 7 tys. osób. Impreza była bardzo udana, przebiegła
bardzo spokojnie, mimo tak dużej
liczby uczestników. Można więc
mówić o bardzo dużym sukcesie
organizacyjnym i promocyjnym.
Nowością w tym roku było wprowadzenie biletów wstępu, postanowiliśmy zapytać o komentarz
jednego z organizatorów dyrektora MCKSiR – Artura Adamskiego
Zdecydowaliśmy się w tym
roku spróbować nowych rozwiązań organizacyjnych. Wprowadzenie częściowej odpłatności
pozwoliło na utrzymanie poziomu i skali organizowanych

przedsięwzięć. Organizacja wydarzeń z topowymi zespołami
w danym gatunku muzyki, generuje duże koszty. Koszty, których
MCKSiR oraz miasto nie są w stanie regularnie ponosić. Mamy
więc dwa rozwiązania, albo wracamy do poprzedniego stanu rzeczy, tj. organizujemy wydarzenia bardzo lokalne, pozbawione
„gwiazd”, które nie posiadają
potencjału promocyjnego, albo
szukamy alternatywnej drogi
współfinansowania. Wybraliśmy
drugą opcję. Pozyskaliśmy stałego
partnera, Gminę Raciąż, dodatkowo w przypadku Jarmarku, udaje się nam pozyskiwać dofinansowanie unijne, Wigilia plenerowa
charakteryzuje się dużą hojnością
sponsorów, a w przypadku plenerowych imprez tanecznych, takich
jak tegoroczna Majówka – będzie
to częściowa odpłatność w postaci
biletów. Koszty skalkulowane będą
na najniższym możliwym poziomie. Dzięki przyjęciu takich rozwiązań organizacyjnych, możemy
organizować więcej wydarzeń na
wyższym pułapie artystycznym.
Marianna Góralska

Organizatorzy:
Gmina Miasto Raciąż
Gmina Raciąż
MCKSiR w Raciążu
Partnerzy:
Grupa Zdrowie
Komisariat Policji w Raciążu
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu
PGKiM w Raciążu
Sponsorzy i darczyńcy:
SGB Bank Spółdzielczy w Raciążu
POLMLEK Sp. z o.o.
ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o.
DOMAX Paweł Chrzanowski
PSB Mrówka P.H.U. Rol-Bud
Księgarnia „Dafne” Andrzej i Elżbieta Kocięda
Drogerie JAWA Marek Kisielewski
ZOOWET Sp. j. Sławomir Pniewski Robert
Pniewski
P.H.U. Prodom
Kwiaciarnia Jerzy Adamski
Sklep Ogólnospożywczy Delikatesy u Cybulskich
P.H.B. Goszczycki Moto-Części
Sklep ,,Meble dla każdego” P.H.U. „Latrommi” Marzanna Goszczycka
Auto-Części Jarosław Zawadzki
Arkadia Punkt Opłat, Centrum Kredytowe
Artur Gizler
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Wieści z Miejskiego
Przedszkola w Raciążu
W ostatnich tygodniach w naszym
przedszkolu bardzo wiele się działo.
Obchodziliśmy Dzień Ziemi, odwiedzili nas artyści ze Studia „Magik”,
obejrzeliśmy kolejny koncert z cyklu
„Spotkania z Muzyką”, odwiedził nas
Pan leśnik, obchodziliśmy też Dzień
Flagi. W kilku słowach opowiemy
o każdym z tych wydarzeń.

W Krainie
Małego Księcia
We wtorek, 26.04.2016 r. w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się kolejne spotkanie
z muzyką w wykonaniu Filharmonii
Narodowej zatytułowane „W Krainie
Małego Księcia”.

Dzień Ziemi
Międzynarodowy Dzień Ziemi
obchodzony jest na całym świecie
22 kwietnia. Z tej okazji przedszkolaki przemaszerowały ulicami miasta
z przygotowanymi wcześniej transparentami o treści ekologicznej.
Spotkanie z Leśnikiem
Dnia 29.04.2016 r. nasze przedszkole odwiedził Pan Leśnik. Celem
tego spotkania było zapoznanie dzieci z jego pracą. Wszystkim dopisywał
dobry humor, a dzieci swoim zachowaniem pokazały naszemu gościowi,
że potrafią w skupieniu słuchać opowieści o lesie i zwierzętach.
Pimpuś Sadełko
w Krainie Witaminek
Dnia 26.04.2016 r. nasze przedszkole odwiedzili artyści ze Studia
„Magik” w Białymstoku, którzy zaprezentowali naszym dzieciom teatrzyk pt. „Pimpuś Sadełko w Krainie
Witaminek”.

Dzień Flagi
Dnia 2 maja obchodzony jest
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
Budząc zainteresowanie, a także rozwijając poczucie przynależności narodowej, nasze przedszkolaki również wzięły udział w obchodach tego Święta.
MP Raciąż
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„W krainie Małego Księcia”
– koncert dla dzieci
Dnia 26.04. 2016 r. o godz. 14
w sali widowiskowej Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbył się kolejny koncert muzyków Filharmonii
Narodowej w Warszawie z cyklu
,,Spotkania z muzyką”. Tym razem
mali słuchacze (3-6 lat) zostali zabrani z Małym Księciem w podróż
do krainy wyobraźni i literatury,
muzyki francuskiej.
Wystąpili:
Flet – Agnieszka Karwowska.
Flecistka, ur. w 1985 roku w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie (2009). Laureatka
licznych festiwali i konkursów instrumentalnych, m.in. VII Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku Dla
Młodych Wykonawców w Warszawie/Radziejowicach (I nagroda),
Wiosennego Festiwalu Fletowego
w Sochaczewie (I nagroda, Nagroda Specjalna), Konkursu Młodego
Muzyka w Szczecinku (trzykrotnie
II nagroda). Koncertuje jako solistka i kameralistyka w Polsce i za
granicą. Obecnie jest solistką orkiestry Opery Nova w Bydgoszczy.
Fortepian – Marta Guzik.
Ukończyła z wyróżnieniem studia
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, filia w Białymstoku, w klasie fortepianu Jana Kadłubiskiego. W czerwcu 2009 roku
wzięła udział w koncercie młodych talentów podczas 26. „Festival Chopin” organizowanym przez
Société Chopin w Paryżu. Marta
Guzik występuje w Polsce i za granicą, głównie we Francji. Obecnie
kontynuuje współpracę z Janem
Kadłubiskim.

Prelegent – Cezary Nowak. Aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
(dyplom w 1980 roku). Wykonawca wielu głównych i tytułowych
ról. Zwycięzca dwóch konkursów
„Teatru Jednego Aktora”. Współtworzy niezależną grupę teatralną
„Dzień Śmierci Mozarta”. Od 2007
współpracuje z Filharmonią Narodową realizując, jako recytator,
koncerty edukacyjne.
Koncert rozpoczął się utworem na flet i fortepian, wprowadzającym małych słuchaczy
w nastrój. Prelegent rozpoczął
opowieść o Małym Księciu –
chłopcu z gwiazd, który mieszkał
na maleńkiej planecie, tak małej, że siadając na krzesełku mógł
oglądać wiele zachodów słońca.
Mały Książę wyruszył w podróż
po innych planetach w poszukiwaniu przyjaźni. Popychała go
ku temu potrzeba miłości. Jest to
opowieść o wyobraźni, przeplatana muzyką fortepianową połączoną z dźwiękami fletu. Następnie wykonano na fortepianie
utwór muzyczny pt. „Egipcjanka”
opowiadający o pięknej cygance tańczącej przy katedrze Notre
Dame w Paryżu. Utwór ten został
skomponowany na klawesyn (instrument strunowy szarpany, wyposażony w klawiaturę). Melodia
była skoczna, wesoła.
Następnie przedstawiony został drugi instrument biorący
udział w koncercie - flet poprzeczny. Mali słuchacze mogli się dowiedzieć, że jest to instrument,
który swoją budową ułatwia wpro-

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

wadzenie dźwięku i dzięki temu,
że jest poprzeczny łatwej nim operować. Wykonywany był z metalu szlachetnego, czystego srebra,
dzięki czemu dźwięk instrumentu był piękny i delikatny. Flet poprzeczny ma dużą rozpiętość,
można na nim wykonywać dźwięki zarówno wysokie jak i niskie. Po
krótkim wprowadzeniu w historię
mistyczną o Satyrze imieniem Pan
(Przyszedł on na świat z nogami
i rogami kozła. Miał długie uszy
i gęstą sierść. Hermes był jego ojcem i zaniósł go na Olimp by bawił
i rozweselał bogów. Pan długo nie
pozostał na Olimpie, wolał wrócić na ziemię, gdzie mógł skakać
po górach jak młody kozioł. Zakochał się w córce bożka rzecznego – Syrinks. Chodził za nią przez
całe dnie i noce i prosił aby została jego żoną. Ona nie mogąc pozbyć się natręta poprosiła bogów
o pomoc. Ci zamienili ją w trzcinę.
Wtedy Pan się rozzłościł, zerwał
trzcinę i zrobił z niej piszczałki i na
nich wygrywał swoje żale) zagrano
fragment melodii na flet – niezwykle smutnej, przejmującej.
Na zakończenie aktor pełniący rolę prelegenta zadeklamował
wiersz Jana Brzechwy o Słoniu
Trąbalskim. Zagrano też melodię
flecie i fortepianie, która zakończyła koncert.
Koncert potrwał pół godziny,
wzbudził żywe zainteresowanie
małych i ich opiekunów. Artyści
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Na kolejne z cyklu „Spotkania
z muzyką” zapraszamy w maju.
Marianna Góralska
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Sarbiewski
upamiętniony
W dniu 29.04.2016 r.
w Szkole Podstawowej w Sarbiewie odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych gminy Baboszewo
w ramach obchodów XII Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego.
W finale wzięli udział recytatorzy z klas IV-VI.
Jury w składzie:
1. Iwona Witulska
2. Martyna Felczak
3. Małgorzata Kuligowska
4. Agnieszka Szymańczyk

po wysłuchaniu wszystkich recytacji postanowiło nagrodzić następujących
uczniów:
I miejsce: Urszula Salak

II miejsce: Maja Gołębiowska, Julia Mak, Miłosz Pawłowski
III miejsce: Zuzanna Lewandowska
Wyróżnienia otrzymali: Julia Górska, Katarzyna Ligocka i Martyna Małachowska

Nagrody i dyplomy zostały wręczone laureatom 8 maja
w Szkole Podstawowej w Sarbiewie, gdzie odbywał się XII Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”.
Jury w składzie:
1. prof. Elwira Buszewicz
– przewodnicząca
2. dr Teresa Kaczorowska
– członek
3. dr Krzysztof Dorosz
– członek

4. prof. Janusz Rohoziński
– członek
po wysłuchaniu 25 wypowiedzi postanowiło przyznać
3 nagrody:
I nagroda: Bartosz Ziółkowski (ZSO Płońsk)
II nagroda: Jan Bałdyga(ZSO Płońsk)
III nagroda: Katarzyna Wachol (Gimnazjum Nowa Góra)
oraz 3 wyróżnienia:
1. Nicole Akpang (ZSO
Pońsk)

2. Donata Gosik (Gimnazjum Nowa Góra)
3. Kinga Kucińska (ZSO
Płońsk).
Po ogłoszeniu wyników, uczestnicy konkursów
wraz z rodzicami i opiekunami przeszli na Mszę Świętą do Kościoła w Sarbiewie.
O godzinie 13 rozpoczął
się festyn dla mieszkańców
gminy Baboszewo. Uczestnicy mogli obserwować pokaz husarii w wykonaniu

Bractwa Rycerskiego Ziemi
Ogrodzienieckiej, nawiązujący do epoki, w której żył
i tworzył „Chrześcijański
Horacy z Mazowsza”. Chętni
mogli także poćwiczyć pod
okiem fachowców strzelanie z łuku sportowego. Dzieci korzystały z bezpłatnych
atrakcji w postaci trampolin, kul wodnych i zjeżdżalni. Dla wszystkich dostępne
były również darmowe dania
z grilla, zupa i inne.

Wyróżnienia
dla gimnazjalistów
Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach czasopisma „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic” uczniowie
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie z klasy IId (Szymon Jakubowski,
Aleksandra
Możdżonek,
Dawid Odolczyk i Wiktoria Rosińska) wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie
„Patron naszej szkoły”. Efekty naszej pracy zostały docenione w postaci wyróżnienia.
Gala konkursowa odbyła się 14 kwietnia o godzi-

nie 13 w budynku głównym
Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ul. Podchorążych 2
w Krakowie.
Nagrodzone prace będą
prezentowane na wystawie
podczas warsztatów „Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole”, która odbyła się w dniach 14-15 maja
2016 r.
Pełna lista nagrodzonych
prac opublikowana została
na stronie: www.bg.up.krakow.pl/?q=article-wynikikonkursu-plastycznego-

p a t r o n - n a s z e j - s z k o l y.
Wirtualna galeria prac konkursowych
opublikowana
została na portalu: www.facebook.com/bibliotekaUP.
Z prezentacją będzie
można się zapoznać również
na stronie Gimnazjum na Facebooku.
Jeszcze raz gratulujemy
naszym uczniom i życzymy
dalszych sukcesów.
Opiekunowie:
Ewa Hadryś
Lidia Wyrzykowska

ogłoszenie

Dyrekcja, dzieci i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Baboszewie składają firmom:

Kaufland Płońsk
Kaufland Ciechanów
Mila Baboszewo
KA-MAJ Płońsk

serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji zbliżającego się
Dnia Dziecka. Jesteśmy pełni uznania za gest ofiarności. Mamy nadzieję, że roześmiane twarze dzieci będą wyrazem wdzięczności za
Waszą hojność.
„Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi’’
J.P.II
Dziękujemy
Bożena Jąderko
Wyróżnieni gimnazjaliści.
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Rozpoczęcie

sezonu motocyklowego
Z Andrzejem Pokorskim rozmawia Marianna Góralska
M.G.: Witam, dziękuję że zgodził się Pan na
chwilę rozmowy z naszą
redakcją. Na początek
chciałabym zapytać, kiedy
powstała Grupa Motocyklowa Raciąż, ilu członków liczy oraz w jakim
celu powstała?

A.P.: Grupa powstała w listopadzie 2014 roku.
Obecnie liczy 27 osób. Celem
powstania jest propagowanie
zorganizowanych form turystyki motocyklowej, organizacja i współpraca przy organizacji imprez masowych dla
dzieci, młodzieży i lokalnych
środowisk, imprez charytatywnych i niosących pomoc
ludziom w różnego rodzaju
potrzebach, integracja motocyklistów ze społeczeństwem, rozwój i popularyzacja motoryzacji, szerzenie
wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadków
drogowych, promocja zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiedzanie i poznawanie zakątków Polski,
upowszechnianie wszelkiego
rodzaju kultury oraz działalność charytatywna.

M.G.: W niedzielę, 8 maja
w Raciążu miało miejsce

uroczyste Otwarcie sezonu
motocyklowego 2016.
Proszę opowiedzieć jak
przebiegała impreza, kto
w nim uczestniczył oraz
jakie dodatkowe atrakcje
towarzyszyły temu wydarzeniu?

A.P.: W tym roku po raz
drugi Grupa Motocyklowa
Raciąż organizowała rozpoczęcie sezonu. Pierwsze
odbyło się w zeszłym roku

Na motorach
do Kościoła
W niedzielę 8 maja w Raciążu na Mszy św. o godz.
11.30 sprawowanej przez proboszcza ks. Wiesława Kosińskiego uroczyście rozpoczęto
tegoroczny sezon motocyklowy. W uroczystości wzięło
udział około 300 kierowców
jednośladów, którzy przyjechali nie tylko z Raciąża i
okolic, ale także z różnych zakątków Polski. Słowo Boże do
zebranych wygłosił ks. Sławomir Wądołek, który na zakończenie Mszy świętej dokonał
poświęcenia pojazdów.

Warto dodać, że po zakończonej liturgii motocykliści udali się na posiłek,
co było dobrą okazją do zaprezentowania swoich pojazdów. Ponadto tego dnia
można było dokonać rejestracji w bazie dawców
szpiku kostnego, co także
cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy
wszystkim, którzy włożyli
swój wysiłek w przygotowanie tej uroczystości.
Parafia Raciąż

w Krajkowie. Miało to być
spotkanie członków naszej
Grupy oraz znajomych motocyklistów z sąsiednich
miejscowości. Liczba uczestników i atmosfera spotkania
przerosły nasze oczekiwania. Postanowiliśmy w miarę
możliwości kontynuować tą
imprezę i rozwijać jej formę
oraz przybliżyć nasze hobby
lokalnemu społeczeństwu.
W tym roku odbyła się ona

w Raciążu i połączona była
z akcją rejestracji Dawców
Komórek
Macierzystych.
Rozpoczęła się o godz. 11
zbiórką motocyklistów przed
kościołem parafialnym. Następnie odprawiona została
msza święta w intencji motocyklistów. Po mszy w paradnym szyku przejechaliśmy
ulicami Raciąża i Gminy Raciąż, a następnie udaliśmy się
do Karczmy „RETRO” gdzie

jest rejestracja dawców
szpiku kostnego. Czy
chciałby Pan dodać na koniec coś od siebie?

odbyło się spotkanie integracyjne. W czasie spotkania rejestrowaliśmy Dawców Szpiku, na scenie występowały
zespoły muzyczne, można
było zjeść gorący posiłek, kupić akcesoria motocyklowe.
Spełniliśmy też nasze zobowiązanie podjęte podczas tegorocznego Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazaliśmy na licytację kilka gadżetów związanych z naszą Grupą, a do
wylicytowanych przedmiotów zobowiązaliśmy się dołożyć atrakcję w postaci przejażdżki motocyklem, właśnie
podczas Otwarcia sezonu.
Wszyscy zwycięzcy licytacji
przyjęli nasze zaproszenie,
a my z przyjemnością spełniliśmy nasze zobowiązanie.
Na scenie wystąpiły zespoły: Latebra, Brooklyn Band,
After Shock i TEQUILA.
Zarejestrowaliśmy 24 potencjalnych Dawców Szpiku
dla Fundacji DKMS. Udział
wzięło około 400 motocykli.

A.P. Ze swojej strony
mam nadzieję, że ta impreza
przyczyniła się do budowania dobrego wizerunku motocyklistów wśród lokalnego społeczeństwa, przyniosła
radość wszystkim którzy
oglądali wspaniałe motocykle oraz że dzięki zarejestrowanym Dawcom Szpiku, uda
się uratować chociaż jedno
ludzkie życie.
Chciał bym też bardzo
podziękować motocyklistkom i motocyklistom za
wspaniałą atmosferę spotkania oraz wszystkim, którzy
wsparli nas przy organizacji
tej imprezy. Burmistrzowi
Raciąża, Dyrektorowi MCKSiR, Proboszczowi Parafii
Raciąż, Funkcjonariuszom
Policji, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu, wolontariuszom działającym przy
MCKSiR w Raciążu, wszystkim którzy finansowo wsparli nasze starania oraz Pani
Alicji Olszewskiej za udostępnienie miejsca na nasze
spotkanie.

M. G. A zatem kolejne
otwarcie sezonu motocyklowego śmiało można
uznać za udane. Warto
w tym miejscu podkreślić,
że udało się je połączyć
z tak szczytną akcją jaką

M.G. Bardzo dziękuję za
rozmowę.

Na podstawie § 19 pkt 3 Statutu LKS „Błękitni” Raciąż oraz Uchwały Nr 1/05/2016, Zarząd
Klubu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu.
Zebranie odbędzie się dnia 24.06.2016 roku w budynku Klubu przy ul. Sportowej 1.
– w I terminie o godz. 18.30
– w II terminie o godz. 19.00
Proponowany porządek obrad:

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

11. Dyskusja.

2. Wybór Prezydium obrad.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

3. Stwierdzenie zdolności zebrania
do podejmowania uchwał.

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za I półrocze 2016r.,

4. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad.

b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

c) udzielenia absolutorium Zarządowi.

6. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

13. Wybór Zarządu Klubu.

7. Wybór Komisji:

14. Wybór Komisji Rewizyjnej.

a) mandatowo-skrutacyjnej,

15. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków

b) uchwał i wniosków.

16. Zamknięcie obrad.

8. Sprawozdanie finansowe Zarządu za I półrocze 2016r.
9. Sprawozdanie z działalności w latach 2012-2016.

Zarząd LKS „Błękitni” Raciąż
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Finał Rejonu Dziewcząt
Szkół Podstawowych
W dniu 05.05.2016 r.
(czwartek) o godz. 9:30 w miejscowości Zatory (powiat Pułtusk) rozegrany został Rejonowy Turniej w Piłce Nożnej
dziewcząt Szkół Podstawowych, w którym uczestniczyło pięć zespołów żeńskich:
SP ZATORY (gospodarz) SP
MŁOCK, SP SZYDŁOWO, SP
SYBERIA i SP BABOSZEWO.
W turnieju obowiązywał sys-

tem gry każdy z każdym. Grano mecze czasem dwa razy po
8 minut ze zmianą stron. Bezkonkurencyjne w tym turnieju okazały się dziewczęta z SP
BABOSZEWO, które kolejno
wygrały swoje mecze z SP SYBERIA 2:1, SP ZATORY 2:0, SP
MŁOCK 3:0 i z SP SZYDŁOWO 4:0. Bardzo ważnym meczem dla dziewcząt z SP Baboszewo był pierwszy mecz z SP

SYBERIĄ, w którym dziewczęta z Baboszewa mimo wielu okazji strzeleckich nie mogły zdobyć gola, przegrywając
pierwszą część meczu 0:1. Napór i zaangażowanie doprowadziły ostatecznie do zdobycia
kolejno dwóch decydujących
goli przez baboszewianki. Jak
się później okazało dziewczęta z SP SYBERIA zajęły II
miejsce a uczennice z SP SZYDŁO III miejsce. Dzięki zwycięstwu w tym turnieju zespół
z Baboszewa odzyskał tytuł
Mistrza Rejonu w piłce nożnej po dwóch latach przerwy.
Sukces baboszewianek otworzył im drogę do walki w Mistrzostwach Mazowsza w piłce
nożnej dziewcząt Szkół Podstawowych. Ten najważniejszy turniej naszego województwa odbędzie się w dniach 3-5
czerwca 2016 w Ciechanowie.
Wierzymy, że uczennice z SP
Baboszewo będą godnie reprezentować nasz powiat i rejon
w tych zawodach.
Robert Popiołkowski
SP Baboszewo

Finał Powiatu Chłopców
Szkół Podstawowych
Dnia 27 kwietnia 2016 r.
w Płońsku na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3 rozegrany został finał powiatu w piłce nożnej
(sześcioosobowej) chłopców
Szkół Podstawowych. W rywalizacji tej uczestniczyły zespoły: Gospodarz – SP nr 3
PŁOŃSK, SP nr 2 PŁOŃSK,
SP BABOSZEWO, SP CZERWIŃSK. Należy podkreślić,

że były to najlepsze 4 zespoły
spośród 20-stu szkół podstawowych, które rywalizowały
w eliminacjach mistrzostw
powiatu w tej konkurencji
zespołowej. Mistrzem Powiatu zostali chłopcy z SP nr
3 PŁOŃSK, którzy wygrali
wszystkie swoje mecze z SP
nr 2 PŁOŃSK 6:0, SP RACIĄŻ 4:0, SP BABOSZEWO
1:0. Chłopcy z Baboszewa za-

jęli ostatecznie trzecie miejsce w powiecie w tej konkurencji, uzyskując następujące
wyniki: 4:1 z SP RACIĄŻ,
0:1 SP nr 3 PŁOŃSK i 0:1
z SP nr 2 PŁOŃSK. Dwa
najlepsze zespoły tj. SP nr 3
PŁOŃSK i SP nr 2 PŁOŃSK
awansowały do zawodów rejonowych.
Robert Popiołkowski
SP Baboszewo
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Spotkania w sprawie przyszłości
LKS Błękitni Raciąż
W dniu 21 maja 2016
roku odbyło się na
wniosek Klubu spotkanie pomiędzy prezesem
Robertem Dobiesem
i członkami Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Błękitnych Raciąż
oraz władzami miasta.
Miasto reprezentowali
Przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Staniszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski
oraz burmistrz Mariusz
Godlewski.
Na spotkaniu Zarząd Klubu poinformował, iż przyszłość
drużyny piłkarskiej w III lidze
jest niepewna z powodu reorganizacji ligi oraz że wstępnie
prezes i część członków zarządu
podjęła decyzję o zakończeniu
swojej działalności w klubie na
obecnie zajmowanych stanowi-

skach. Z decyzją tą nosili się już
od dłuższego czasu. W czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie członków klubu, na
którym wybrane zostaną nowe
władze stowarzyszenia. Prowadzenie klubu to duża odpowiedzialność, mnóstwo dokumentacji oraz załatwianie wielu
spraw związanych z prowadzeniem drużyny. Konieczne jest
także wsparcie sponsorskie, bo
z samych dotacji miasta, nawet w dużej wysokości klub nie
utrzyma się finansowo na obecnym poziomie sportowym.
Burmistrz Mariusz Godlewski na spotkaniu podziękował Zarządowi za dotychczasowe dokonania. Awans
drużyny do III ligi nazwał epokowym wydarzeniem w historii miasta i Klubu. Burmistrz
powiedział, iż ma nadzieję, że
członkowie zarządu przemyślą jeszcze raz swoją decyzję,
jednocześnie zadeklarował, iż
uszanuje decyzję Klubu i tak
jak współpracował z obecnym

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI. Pomogę w uzyskaniu dofinansowania w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Dofinansowanie nawet 30% wkładu własnego. Tel. 508 102 699
SPRZEDAM działkę 15 arów Raciąż Pólka.
tel 508 199 595
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.
reklama

Zarządem, tak samo deklaruje
współpracę z miasta z nowym
Zarządem, jeśli Klub zdecydowałby się na jego zmianę. Miasto będzie finansowo wspierać
Klub. W obecnym półroczu
klub otrzymał dotację w wysokości 150 000 zł. Na kolejne półrocze przewidziana jest
identyczna kwota na działalność sportową w mieście. Jeśli
Klub złoży odpowiedni wniosek, finansowanie z miasta będzie zapewnione. Władzom
miasta i osobiście burmistrzowi bardzo zależy na dobrym funkcjonowaniu klubu,
a w szczególności na kształceniu młodzieży z Raciąża i okolic. W tym zakresie klub powinien się rozwijać.
W trakcie spotkania poruszano problem bazy sportowej, trudności związanych z jej
niedostatkami a także brak zaangażowania członków klubu
w jego działalność. Wspólnie
ustalono, iż trzeba włączyć jak
największą ilość mieszkańców
w działalność Klubu. Z informacji prezesa Zarządu Klubu oraz burmistrza wynika,
iż obecna umowa o dofinansowanie jest przez obydwie
strony realizowana, wszystkie sprawy są załatwiane terminowo i jak do tej pory bez
większych problemów. Pozostaje do rozstrzygnięcia przez
RIO problem interpretacyjny
kosztów dojazdów oraz podpisanie ewentualnego aneksu
do umowy wynikającego ze
zmian w kolejności meczów
i ich kosztów w poszczególnych miesiącach. Aneks do
umowy będzie uzgodniony
i podpisany.
W niedzielę 22 maja 2016
roku na zaproszenie członków Stowarzyszeni Kibiców

Błękitnych Raciąż odbyło się
następne spotkanie, w którym
uczestniczyli członkowie stowarzyszenia oraz władze Klubu i miasta. Spotkanie rozpoczął pan Sławomir Tyska,
który również podziękował
za dotychczasową działalność
Zarządu Klubu i awans do
III ligi. Następnie rozmawiano o klubie, jego sytuacji piłkarskiej, reorganizacji III ligi
oraz o przyszłości Klubu oraz
o finansowaniu Klubu przez
Gminę Miasto Raciąż. Władze miasta jeszcze raz zapewniły o ciągłości finansowania.
Ludowy Klub Sportowy
Błękitni Raciąż, tak samo jak
organizacja kibiców oraz szereg innych podmiotów w Raciążu jest stowarzyszeniem.
Działa więc w oparciu o przepisy o stowarzyszeniach. Tylko członkowie Klubu jako
członkowie stowarzyszenia
mają prawo wybrać swoje organy statutowe, w tym zarząd.
Zarówno władze miasta jak
i kibice zadeklarowali wysłanie swoich przedstawicieli na
zebranie klubu i pomoc dla
klubu, jeśli takiej będzie potrzebował. Jednocześnie jednak to klub wewnętrznie musi
podjąć decyzję co do swoich
władz oraz dalszego pomysłu
na prowadzanie działalności
sportowej i sposobów dodatkowego współfinansowania.
Klub przed nową rundą
powinien załatwić jeszcze kilka ważnych rzeczy – obecnie
stowarzyszenie nie prowadzi
działalności gospodarczej, co
powoduje, że nie może wystawiać faktur dla sponsorów
np. za usługi promocyjne.
Z tego powodu nie można też
wprowadzić biletów na mecz,
co także wsparło by budżet

klubu. Przydałaby się osoba
zajmująca się pozyskiwaniem
finansowania zewnętrznego, składaniem wniosków
o dofinansowanie do różnych podmiotów. Trzeba także opracować i wdrożyć pakiety sponsorskie, w zamian
za które klub otrzymywałby
środki na promocję. Samo
pozyskanie sponsorów nie
jest i zapewne nie będzie łatwe, zarówno obecny Zarząd klubu jak i władze miasta prowadziły wiele rozmów
w tej sprawie z różnymi podmiotami. Właściwie w obecnym czasie, przy zagrożeniu
odejściem Zarządu jedyne
pewne przyszłe finansowanie Klubu to finansowanie
z budżetu miasta. Inne środki
stoją pod znakiem zapytania.
Wszyscy uczestnicy obydwu spotkań zgodzili się, że
trzeba walczyć o dobrą przyszłość klubu, rozmawiać o tym
i szukać rozwiązania a żadne
ostateczne decyzje nie zapadły.
Kluczowe będzie walne zebranie Klubu i wybór władz –
obecnych lub nowych. O tym
zdecydują członkowie Klubu
już 24 czerwca 2016 roku.
Najważniejsze jest, że
drużyna walczy ambitnie do
końca rundy i jak na beniaminka jest na dobrym miejscu w tabeli. Gdyby nie reorganizacja, nie byłoby mowy
o możliwości spadku. Zresztą nie wiadomo, jak ostatecznie III liga będzie wyglądała
– ile drużyn w niej pozostanie. Dlatego warto walczyć
do końca i wspierać zawodników. Na rozwiązywanie
spraw kadrowych przyjdzie
czas po zakończeniu rundy.
Obecnie jest czas na to, aby
się do ewentualnych zmian

przygotować. Największa jest
tutaj rola członków klubu,
bo nikt więcej tego problemu nie rozwiąże. Ważna jest
także deklaracja burmistrza,
że będzie współpracował
i wspierał każdy Zarząd oraz
deklaracja kibiców, że włączą
się w działania klubu.
Reasumując,
utrzymanie drużyny w III lidze na
wysokim poziomie sportowym kosztuje. Miasto traktuje priorytetowo sprawy Klubu
LKS Błękitni Raciąż, jednak,
może finansować działalność
Klubu jedynie do pewnego poziomu. Klub działający jako Stowarzyszenie, musi
przeprowadzić reorganizację
w celu możliwości pozyskiwania alternatywnych form
współfinansowania dla utrzymania poziomu sportowego
oraz rozwój innych dziedzin
sportu. Walne Zgromadzenie
i Zarząd Klubu musi podjąć
wiążące decyzje nt. dalszych
losów klubu. Opcje są właściwie dwie, Opcja a, Klub
o wysokim poziomie z rozwiniętą bazą sportową oraz
liczną ofertą rekreacyjno-sportową dla mieszkańców
gminy i miasta Raciąż, wymaga to zaangażowania, reorganizacji, nastawienia na
pozyskiwanie alternatywnego
współfinansowania, współpracy z partnerami oraz opcja
b, Klub utrzymujący się jedynie z dotacji miasta i wkładu
członków Klubu, starający się
utrzymać drużynę piłki nożnej na najwyższym możliwym
poziomie, bez perspektyw alternatywnego
współfinansowania oraz rozwoju pozostałych form działalności
sportowo-rekreacyjnej.
Red.
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Wyścig kolarski
W niedzielę, 1 maja
2016 r. byliśmy świadkami 28 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
o Memoriał Andrzeja Trochanowskiego.
W tym roku odwiedziły
nas drużyny m.in. z Czech,
Szwecji, USA i Białorusi.
W zmaganiach udział wzięło
133 zawodników. Po przejechaniu trasy 168,8 km, klasyfikacja końcowa przedstawiła
się następująco:
I miejsce – Alois Kankovsky
(Whirpool Author) Czechy
II miejsce – Adrian Tekliński
(SKC TUFO Prostejov) Polska
III miejsce – Błażej Janiaczyk (Wibatech-Fuij) Polska.

Jak co roku, wyścigowi
głównemu towarzyszyły (po raz
dziesiąty) Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w Kolarstwie Szosowym, do którego
zgłosiło się 48 amatorów. Rywalizacja przeprowadzona została
w kilku kategoriach, i tak oto:
Kategoria Weteran
I miejsce – Andrzej Wieczorek (Baboszewo)
Kategoria Elita
I miejsce – Michał Zieliński
(Płońsk)
II miejsce – Marcin Wasążnik (Arcelin)
III miejsce – Paweł Gołębiewski (Płońsk)
Kategoria Masters
I miejsce – Sławomir Szczygieł (Płońsk)

II miejsce – Janusz Bugajewski (Płońsk)
Kategoria Senior
I miejsce – Tomasz Piotrowski (Płońsk)
II miejsce – Mariusz Kowalski (Nowe Młodochowo)
Kategoria Kobiety
I miejsce – Dorota Kowalewska (Płońsk)
II miejsce – Beata Gocejna
(Płońsk)
Kategoria Junior
I miejsce – Konrad Jasiński
(Drozdowo/gm. Raciąż).
Dzięki pięknej pogodzie
obok Hali Sportowo-Widowiskowej na scenie mogliśmy podziwiać występy
dzieci z Przedszkola w Baboszewie, z klas Wspoma-

gania Rozwoju ze Szkoły
Podstawowej w Baboszewie
oraz Gminnego Wolontariatu „Akademia Dobra”. Wysłuchano koncertu Orkiestry Dętej z Sochocina oraz
pokaz tańca z klubu Love to
Dance. Nad nagłośnieniem
czuwał pan Marcin Derecki. W trakcie można było zaopatrzyć się w kwiaty, w kosmetyki firmy AVON, a także
w drzewka rozdawane przez
Nadleśnictwo Płońsk. Dzieci miały możliwość wysza-

leć się w miasteczku zabaw
SKOKLAND oraz w strefie Przedszkoliady. Całość
uświetnili motocykliści, którzy każdego roku towarzyszą
nam podczas wyścigu. Obecni goście i mieszkańcy gminy
mogli się sprawdzić w quizie
prowadzonym przez Wydział
Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Płońsku
i wygrać kaski ufundowane
przez Pana Adama Struzika
– Marszałka woj. mazowieckiego. Wszystko to mogło się

odbyć dzięki wsparciu naszych sponsorów: Chemnaft,
FABA S.A., Pawrol, Nadleśnictwo Płońsk, Kamet Akes,
Grupa Zdrowie, Bank Spółdzielczy w Płońsku oddział
w Baboszewie i Wapnopol.
Wszystkim dziękujemy za
wszelką pomoc i obecność.
Miejmy nadzieje, że już za
rok będzie nas jeszcze więcej.
Paulina Lewandowska
Hala Sportowo-Widowiskowa
w Baboszewie

Finał Halowej Ligi Piłki Nożnej
15 maja 2016 r. w Hali
Sportowo-Widowiskowej od
-było się Zakończenie XIV
Edycji Halowej Ligi Piłki
Nożnej.

Gośćmi
honorowymi
byli: Tomasz Iwan i Piotr
Świerczewski. Najlepszym
Bramkarzem został Morawski Piotr (Futsal), Najlepszym

Strzelcem Lewandowski Paweł (ADL Lewandowscy) natomiast Zawodnikiem Fair
Play Senkowski Krzysztof
(ADL Lewandowscy)

Po zaciętej walce klasyfikacja końcowa
przedstawia się następująco:
I miejsce: FUTSAL
II miejsce: B&I Hydraulika Siłowa
III miejsce: NEXTNET
IV miejsce: BHP FIRE Płońsk
V miejsce: ART-DAN
VI miejsce: Oldboy Baboszewo

VII miejsce: Polmlek Raciąż
VIII miejsce: Myken & Champion
IX miejsce: ADL Lewandowscy
X miejsce: Global Fish
XI miejsce: HURAGAN
Paulina Lewandowska
Hala Sportowo-Widowiskowa
w Baboszewie
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