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 W tym roku po raz drugi, zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów uchwalo-
nym w styczniu 2016 roku przez Radę Gminy Baboszewo, uczniowie klas IV-VI, którzy 
uzyskali średnią ocen co najmniej 5,20 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zacho-
wania otrzymali stypendium w wysokości 200 zł. 
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Tradycyjnie, po raz czwarty 1 i 2 lipca na placu Adama Mickiewicza w Raciążu odbędzie się 
największa kulturalna impreza w regionie. Centrum miasta zapełni się kramami i stragana-
mi z produktami i wyrobami wystawców z kraju i z zagranicy. Nie zabraknie muzyki folko-
wej i gwiazd polskiej sceny muzycznej. W tym roku będzie to Patrycja Markowska.
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IV Jarmark Raciąski 
już w najbliższy weekend

W Raciążu szykuje się inwestycja na wielką skalę. Burmistrz miasta podpisał umowę 
z firmą na realizację inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ra-
ciążu”. Oznacza to wiele zmian dla mieszkańców miasta, a Raciąż będzie w stanie nad-
rabiać wieloletnie zaległości.

Więcej na str. 5

Wielka inwestycja

Gmina Miasto Raciąż po raz kolejny w tym roku pozyskała ogromne dofinansowanie. 
Tym razem udało nam się pozyskać ponad 5 mln zł. dofinansowania na realizację pro-
jektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, a łączna wartość projektu wynosi po-
nad 7 mln zł. To kolejna inwestycja miejska na wielką skalę. 
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Ponad 7 mln 
na termomodernizację!

Dnia 14 czerwca 2017 roku Gmina Miasto Raciąż reprezentowana przez Burmistrza 
Miasta Raciąża Mariusza Jerzego Godlewskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Ra-
ciąża Marii Małgorzaty Karwowskiej podpisała umowę z Zarządem Województwa 
Mazowieckiego ws. dofinansowania projektu pn. „Platforma e-urząd w Raciążu”.
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Umowa na e-Urząd już podpisana!

W środę, 21 czerwca radni gminy Baboszewo udzielili wójtowi Tomaszowi Sobeckie-
mu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Więcej na str. 2

Baboszewscy radni 
jednogłośni  
– wójt z absolutorium

W odniesieniu do materiałów, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w mediach Extra 
Płońsk, Tygodnik Ciechanowski i Płońsk W Sieci, informuję, że zarzuty w odniesieniu 
do pracy byłej skarbnik Anny Guzanowskiej są prawdziwe, znajdują odzwierciedlenie 
w licznych dokumentach m.in. raporcie z audytu, dokumentach księgowych, proto-
kołach kontroli itp. 

Felieton wójta na str. 6-7

Echa odwołania 
skarbnika gminy

Stypendyści Wójta Gminy Baboszewo
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W środę, 21 czerwca radni gmi-
ny Baboszewo udzielili wójtowi 
Tomaszowi Sobeckiemu abso-
lutorium z tytułu wykonania 
ubiegłorocznego budżetu.

Wykonanie ubiegłorocznego bu-
dżetu zostało pozytywnie zaopinio-
wane zarówno przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, jak i komisję rewizyj-
ną rady gmin, która wystąpiła z wnio-
skiem o udzielenie absolutorium. Rad-
ni byli w tej sprawie jednomyślni. 

– Bardzo dziękuję za podjęcie tej 
uchwały, bardzo się cieszę. Chciałbym 
za poprzedni rok bardzo wszystkim 
podziękować. Serdecznie dziękuję ra-
dzie gminy, bo od początku mojej ka-
dencji ta współpraca układa się bar-

dzo dobrze. Życzyłbym sobie dalszej 
takiej współpracy i jestem przeko-
nany, że tak będzie – mówił wójt po 
udzieleniu absolutorium. Dziękował 
także pracownikom i sołtysom.

Budżet w liczbach 
Uchwalony przez radę budżet, 

po uwzględnieniu zmian w ciągu 
roku przewidywał realizację docho-
dów w wysokości 35  843  148. Do-
chody gminy zrealizowano w kwocie 
35 981 578, 48, co stanowi 100,39% 
zakładanego planu. Wydatki na-
tomiast stanowią 83,24% zakłada-
nego planu i opiewają na kwo-
tę 37 832 584,63, z czego ponad 5,6 
mln zł wydatkowano na inwestycje. 
Przyczynami niepełnego wykonania 

wydatków majątkowych były przede 
wszystkim przesunięcia w terminach 
realizacji zadań, co wiąże się z prze-

sunięciami płatności na rok 2017.
Największe wydatki, jak co roku, 
gmina poniosła na oświatę. Wśród 

wydatków majątkowych w tym 
dziale znalazła się termomoderni-
zacja Szkoły Podstawowej w Babo-
szewie oraz w Mystkowie.

Kolejne miejsce w rankingu wy-
datków stanowi pomoc społeczna, 
gdzie ponad 8,5 mln zł zostało zre-
alizowane w ramach otrzymanych 
dotacji celowych, m. in. na realiza-
cję programu „Rodzina 500+”.

Trzecie miejsce zajmują wy-
datki z przeznaczeniem na drogi 
publiczne gminne i powiatowe. 
W dziale tym wydatkowano po-
nad 5,2 mln zł.

Wójt informował, iż był to bar-
dzo dobry rok, jeśli chodzi o in-
westycje, a 2017 rok nie będzie ro-
kiem gorszym.

Baboszewscy radni jednogłośni  
– wójt z absolutorium

Wszystko na to wskazuje, że 
w ciągu najbliższych miesię-
cy tego roku kalendarzowe-
go, a także pierwszej połowy 
przyszłego roku przebudowane 
będą wielokilometrowe odcinki 
dróg powiatowych na terenie 
gminy Baboszewo. 

Dotyczy to dwóch ciągów dro-
gowych, a mianowicie: Babosze-
wo – Dzierzążnia – Kucice oraz 
Wierzbica Pańska – Starczewo – 
Arcelin. Obydwa przedsięwzięcia 
dla mieszkańców gminy są bardzo 
ważne i pożądane od długiego cza-
su. Znaczenie strategiczne ma połą-
czenie pomiędzy Dzierzążnią i Ba-
boszewem, z uwagi na fakt, że jest 
to łącznik trasy nr 10 z trasą nr 7 
w Polesiu. Stan tego odcinka od 
wielu lat pozostawiał wiele do ży-
czenia, droga została wybita przez 
ciężkie samochody i w ostatnim 
czasie podróżuje się nią napraw-
dę trudno. Drugi ciąg drogowy ma 
prawdopodobnie mniejsze znacze-
nie dla komunikacji na terenie po-
wiatu czy województwa, jednak na 
pewno podstawowe, jeżeli chodzi 
o mieszkańców wielu miejscowości 
na terenie naszej gminy, którzy na 
co dzień z niego korzystają. Na tere-
nie gminy Baboszewo biegnie przez 
Zbyszyno, Korzybie i Kruszewie. Na 

uwagę zasługuje fakt, że dzięki prze-
budowie powstanie postulowany od 
co najmniej kilkunastu lat asfalt na 
wysokości Kruszewia, na gruntowej 
dotychczas drodze, a utwardzone 
połączenie z Arcelinem w gminie 
Płońsk może spowodować znacznie 
większe wykorzystywanie tej drogi 
niż dotychczas. 

Starostwo powiatowe jesz-
cze w zeszłym roku złożyło odpo-
wiedni wniosek do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych z prośbą o wsparcie fi-
nansowe kosztownych prac. Oka-
zało się, że wniosek został po-
zytywnie rozpatrzony, jednak 
w stosunku do pierwotnych zało-
żeń dokonano kilku bardzo istot-
nych zmian. Część prac uznano za 
koszt niekwalifikowalny, co ozna-
cza, że musi być sfinansowany ze 
środków własnych. Zmieniły się 
też zasady finansowania, ponie-
waż z zakładanych 75%, dofinan-
sowanie spadło średnio na każdą 
z wnioskowanych dróg do około 
43% (wszystkich dróg powiato-
wych we wniosku było 8 a 7 uzy-
skało dofinansowanie). Starostwo 
stanęło więc przed problemem za-
pewnienia zwiększonego wkładu 
własnego. Jedynym rozwiązaniem 
okazał się kredyt jaki starostwo za-
mierza zaciągnąć oraz pomoc fi-

nansowa ze strony samorządów 
gminnych i miejskich, które od lat 
uczestniczą w finansowaniu zadań 
drogowych powiatu w wysoko-
ści połowy kosztów remontów czy 
przebudowy danych dróg. Z po-
dobnym wnioskiem starosta po-
wiatu zwrócił się do samorządu 
gminy Baboszewo. Po wielu rozmo-
wach na ten temat podczas komisji 
i sesji, w których uczestniczył rów-
nież starosta zdecydowano przezna-
czyć w najbliższych latach pomoc 
finansową na te zadania, które będą 
realizowane na terenie gminy Babo-
szewo. Podjęto odpowiednie uchwa-
ły, które zakładają przekazanie po-
wiatowi płońskiemu w 2017 r. kwoty 
blisko 730 000 zł, a w roku kolejnym 
prawie 1 mln zł na wspomniane 
przebudowy. Dużo niższe już kwoty 
będą przekazywane jeszcze w kilku 
kolejnych latach. Efektem tej pomo-
cy będzie przebudowa wielu kilo-
metrów dróg na terenie naszej gmi-
ny, ich poszerzenie, wyasfaltowanie 
i wykonanie odwodnienia. Pomoc 
nie wpłynie negatywnie na kondy-
cję finansową gminy, ponieważ jest 
rozsądnie rozłożona w czasie. Na-
leży dodać, że wszystkie gminy, do 
których starostwo wystąpiło z wnio-
skiem w najbliższych latach będą po-
nosiły koszty tej pomocy.

Tomasz Sobecki

Gmina Baboszewo pomaga Powiatowi 
– efektem będą drogi

6 czerwca br w Urzędzie Gminy 
w Baboszewie na wniosek Starostwa 
Powiatowego w Płońsku zorganizo-
wano spotkanie pomiędzy Kołem Ło-
wieckim Nr 1 „Jedność” i rolnikami 
z gminy Baboszewo. W spotkaniu 
uczestniczyli również przedstawicie-
le Polskiego Związku Łowieckiego, 
pracownicy starostwa ze starostą oraz 
wójt z pracownikiem gminy i przed-
stawicielem rady gminy. Celem spo-
tkania było wyjaśnienie spornych 
kwestii i ustalenie planu przyszłych 
działań. Problemem dla rolników są 
nadal przede wszystkim dziki, któ-
rych działalność powoduje duże stra-
ty w uprawach. Postulowano zwięk-
szenie odstrzałów tych zwierząt oraz 
wzrost odszkodowań w stosunku do 
obecnie wypłacanych za szkody przez 
nie powodowane. Koło łowieckie od-
powiadając rolnikom przekonywało, 
że tropienie i odstrzał dzików nie jest 
sprawą prostą, że wymaga dużej cier-
pliwości i czasami poświęcenia długie-
go czasu, że szacując populację dzika 
na pobliskim obszarze w zasadzie nie 
można było spotkać tych zwierząt, co 
nie znaczy, że nie może zdarzyć się sy-
tuacja wystąpienia dużej liczby dzików 
w krótkim okresie na danym obszarze. 
Koło „Jedność” przekonywało, że wy-
pełnia swoje obowiązki należycie i że 
czasami pewne pretensje niesłusznie 
są kierowane pod ich adresem, ponie-

waż zdarza się, że rolnicy dzwonią do 
członków koła i domagają się reakcji, 
na zgłoszone problemy, pomimo fak-
tu, że wystąpiły one poza granicami 
obwodu, który dzierżawią. Należy do-
dać, że „Jedność” nie jest jedynym ko-
łem działającym na terenie gminy. 

Konkluzją rozmów było ustale-
nie, że w najbliższym czasie odbę-
dzie się w Urzędzie Gminy Babo-
szewo spotkanie, na które zostaną 
zaproszone wszystkie koła łowiec-
kie z terenu gminy oraz oczywiście 
rolnicy, w celu wymiany informacji 
i danych kontaktowych między za-
interesowanymi stronami. 

Podsumowując – z wypowiedzi 
rolników nie wynikało negatywne na-
stawienie do koła „Jedność”. Była to bar-
dziej próba zwrócenia uwagi na wciąż 
nierozwiązane w rozumieniu rolników 
kwestie, głównie ilości dzików i od-
szkodowań za straty przez nie powodo-
wane. Pomimo argumentów ze strony 
przedstawicieli koła Nr 1 oraz przedsta-
wicieli Polskiego Związku Łowieckiego 
można było odnieść wrażenie, że na-
dal trudno jest o kompromis satysfak-
cjonujący obie strony. Być może kolej-
ne spotkania przyniosą w tym temacie 
lepszy efekt. Tymczasem zarząd koła ło-
wieckiego „Jedność” uruchomił telefon 
do kontaktu z rolnikami z terenu gminy 
Baboszewo – tel. 795 441 920.

Redakcja

Problem dzików 
powodem spotkania
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Dyżury
radnychNasze wielkie osiągnięcia 

i małe troski

Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

W czerwcu Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Ra-
ciążu przyjmuje intere-
santów w sprawie skarg 
i wniosków w Urzędzie 
Miejskim pokój nr 7 
w następujących dniach:

08 czerwca 2017 r. (czwartek) 
od godz. 16:30 do 17:30 

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

Miejska Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych 

w Raciążu informuje, że w MCKSiR 

w Raciążu przy ul. Parkowej 14 

dyżur będzie pełnił koordynator 

ds. Profilaktyki Społecznej i Uza-

leżnień – pan Robert Kędzierski – 

tel. 501 511 623.

Termin dyżurów: 
10-14 lipca w godz. 10-14

W podanych terminach można 

zgłaszać się ze sprawami 

dotyczącymi:

– problematyki uzależnień dzieci 

   i młodzieży,

– przemocy rówieśniczej 

   w tym „cyberprzemocy”,

– problemów wychowawczych 

   z nieletnimi

– przemocy domowej

Ogłoszenie

Zarządzeniem Nr 47/2016 
Burmistrz Miasta Raciąża z dnia  
23 czerwca 2017 r. postanowił prze-
prowadzić konsultacje społecz-
ne z mieszkańcami Gminy Miasto 
Raciąż w sprawie Budżetu Oby-
watelskiego na rok 2017. Celem 
konsultacji będzie wybór przez 
mieszkańców Raciąża projektów 
pozytywnie zweryfikowanych przez 
komisję projektową ds. oceny wnio-
sków złożonych w ramach Racią-
skiego Budżetu Obywatelskiego na 

rok 2017, powołaną Zarządzeniem 
nr 37/2017 z dnia 31 maja 2017 r. 

Zaakceptowanych przez Komi-
sję projekty to: budowa lamp hybry-
dowych na ulicy Rzeźnianej oraz 
malowanie elewacji budynku Re-
mizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raciążu, przy ul. Kilińskiego 23

W dniach 28 czerwca – 12 lipca 
2017 r. można będzie głosować na 
wyłonione przez komisję projekty. 

Uprawnionym do głosowania 
jest mieszkaniec Raciąża, któ-

ry ukończył 18 lat. Głosowanie 
jest jawne. W karcie do głosowa-
nia należy wpisać swój pesel oraz 
złożyć podpis. Karty złożone bez 
numeru pesel bądź bez podpi-
su będą nieważne. W przypadku 
złożenia dwóch kart z tymi samy-
mi numerami PESEL obie karty 
będą nieważne.

Każdy uprawniony do głoso-
wania na jednej karcie do głoso-
wania może wybrać maksymalnie 
dwa projekty.

Wzór karty do głosowania znaj-
dziecie Państwo na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego www.
miastoraciaz.pl w zakładce Aktual-
ności. 

Karty można będzie skła-
dać drogą mailową, przesyłając 
skan karty na adres: sekretariat@
miastoraciaz.pl, pocztą na ad-
res: Urząd Miejski w Raciążu, pl. 
A. Mickiewicza 17, 09-140 Ra-
ciąż lub osobiście w Sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Raciążu.

Wyniki głosowania będą za-
mieszczone na stronie internetowej.

Burmistrz Mariusz Godlew-
ski zachęca wszystkich mieszkań-
ców Raciąża do wzięcia aktywnego 
udziału w głosowaniu na projekty 
zaproponowane do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. 

Więcej informacji na temat Bu-
dżetu Obywatelskiego w Sekretaria-
cie Urzędu lub pod numerem tele-
fonu 23 679 11 63. 

UM Raciąż

Budżet obywatelski w Raciążu

Na miejscu będzie można uzyskać 
informacje o możliwościach pomocy 

prawnej i psychologicznej.

Drodzy mieszkańcy!
Nareszcie! Mogę podzielić się 

wspaniałą wiadomością: pozyskali-
śmy ponad 5 mln zł dofinansowania 
na termomodernizację wszystkich 
raciąskich obiektów użyteczności 
publicznej. Za zdobyte po długich 
staraniach pieniądze docieplone 
zostaną: przedszkole i szkoła, hala 
sportowa, urząd miejski, Miejskie 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 
biblioteka i Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej oraz budynek Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Przyniesie 
to rocznie aż kilkadziesiąt tysięcy 
złotych bezpośrednich oszczędności, 
które można będzie wykorzystać np. 
na najpilniejsze miejskie remonty. 
Trudniejsze do oszacowania, ale 
także bardzo istotne są korzyści na-
tury środowiskowej: mniej zużywa-
my ciepła – w związku z tym gene-
rujemy mniejsze zanieczyszczenia 
– mamy czystsze powietrze i zdrow-
sze społeczeństwo. Co nie mniej 
ważne, to fakt, że zmiany nie tylko 
odczujemy w finansach miasta, ale 
także je zobaczymy. Docieplanie 
wykorzystamy bowiem do popra-
wy estetyki elewacji wszystkich mo-
dernizowanych obiektów. Będziemy 
także sami wytwarzać prąd na wła-
sny użytek– na budynkach zostaną 
zainstalowane układy fotowoltaicz-
ne. To da kolejne oszczędności. Gdy 
już mówimy o dużych inwestycjach 
to mam satysfakcję poinformować, 
że nareszcie ruszamy z najważniej-
szą dla miasta inwestycją w wodo-
ciąg i kanalizację. Przypominam, 
że na stronie urzędu można zapi-
sać się do SMS-owego systemu po-
wiadamiania, przy pomocy którego 
będziemy informować m.in. o cza-
sowych utrudnieniach związanych 
z pracami przy tej inwestycji.

Będą nowe mieszkania
komunalne
Cieszą mnie wszelkie zmiany 

w obszarze mieszkań komunal-
nych. Za mojej kadencji zmieniło 
się wiele – widać to, gdy spaceruje 
się ulicami naszego miasta: nowe 
dachy, odnowione i pomalowane 
albo docieplone elewacje, wymie-
nione okna. Jest jednak coś- wiel-
ki obszar zaniedbań wewnątrz bu-
dynków. Wcześniej praktyką było 
„przejadanie” środków z czynszów 
za mieszkania przez Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. Najkrócej mó-
wiąc: pieniądze, które powinny być 
wydzielone na remonty w miesz-
kaniach komunalnych ginęły we 
wspólnym worku PGKiM. Docho-
dziło nawet do tego, że mieszkań-
com z powodu „braku środków” 
odcinano dopływ ciepła. Efek-
ty tamtej frywolnej gospodarki są 
także długofalowe – wchodzimy 
czasem do mieszkania, w którym 
łazienka znajduje się w kuchni 
bo… No właśnie, jak wytłumaczyć, 
że przez dziesiątki lat nikomu ta-
kie egzotyczne połączenie nie 
przeszkadzało? Czy powodem 
była wspomniana zła gospodar-
ka finansowa, czy ogólny niedo-
bór środków w budżecie miasta, 
czy brak wrażliwości na niewygodę 
lokatorów? Wybudowanie ściany 
działowej, a często także przenie-
sienie instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej to prawdziwa „rewolucja” 
w mieszkaniu wymagająca nie tyl-
ko cierpliwości, ale także sporych 
nakładów finansowych. Nie trzeba 
dodawać, że możliwości osób zaj-
mujących mieszkania komunalne 
są w tym zakresie bardzo ograni-
czone. Najważniejsza jest jak naj-

szybsza likwidacja tego zaniecha-
nia i to jeden z moich priorytetów. 
Dodatkowo planujemy budowę no-
wych bloków komunalnych przy ul. 
Akacjowej. Jestem przekonany, że 
to poprawi sytuację i pomoże roz-
wiązać problemy mieszkańców.

Delikatna sprawa
Rzadko używam tak dosadnych 

słów, ale tym razem muszę: w Ra-
ciążu od pewnego czasu po prostu 
śmierdzi. Dokuczliwość związana 
z tym nieznośnym odorem nasi-
la się w określonych porach dnia, 
a dodatkowo wraz ze wzrostem 
temperatury. Często spotykam się 
z poglądem, że burmistrz ma taką 
władzę, iż wszystko w mieście za-
leży od niego. Jest jednak inaczej. 
Kontaktowałem się w tej sprawie 
z policją. Teraz wysłałem pismo 
od odpowiednich jednostek zaj-
mujących się ochroną środowiska. 
Prawdopodobnie uciążliwy smród 
związany był z wylewaniem nie-
czystości na pola w okolicach Ra-
ciąża. Mało kto przy tym wie, ze 
nie można powoływać się na na-
ruszenie jakichś „zapachowych” 
norm prawa, bo w Polsce… nie ma 
np. norm odorowych. W takiej sy-
tuacji prawnej poszkodowani będą 
przedstawiać swoje racje – i uwa-
żam, ze mają do tego, a sprawcy, 
niestety wciąż będą udawać, że nic 
się nie dzieje, bądź to nie ich wina. 
Pozostaje ewentualne wykrycie nie-
przestrzegania pozwoleń i proce-
dur, ale to wymaga drobiazgowego 
śledztwa i uprawnień do tego, aby 
je przeprowadzić. Samorząd miej-
ski takich uprawnień nie ma, ale 
będziemy na bieżąco monitorować 
sytuację i informować służby oraz 
walczyć o poprawę tej sytuacji.

Wasz głos w ważnych 
sprawach
Do finału zbliża się realizacja 

budżetu obywatelskiego. W bieżą-
cym numerze znajdziecie kupon, 
przy pomocy którego można będzie 
oddać swój głos na konkretne inwe-
stycje z naszych wspólnych pieniędzy 
wydzielonych na potrzeby budżetu 
obywatelskiego zwanego także par-
tycypacyjnym. Przypomnę tylko, że 
głosujemy na propozycje zgłaszane 
przez samych mieszkańców. Wybie-
ramy spośród pomysłów zgłoszonych 
przez Was, drodzy obywatele Racią-
ża! Inwestycje, które zwyciężą w tym 
głosowaniu, na zawsze będą stano-
wiły dowód rozwoju w Raciążu spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

Jest jeszcze jedna sprawa, którą 
postanowiliśmy poddać pod głoso-
wanie przy pomocy kuponów. Cho-
dzi o zmianę nazwy ul. 19 stycznia. 
To wymóg związany z dekomuni-
zacją – według IPN nazwy zwią-
zane z dekadami minionego ustro-
ju propagują ustrój totalitarny 
i muszą być zmienione. Zgłaszaj-
cie swoje propozycje – wybierzemy 
najlepszą spośród nich w najbar-
dziej demokratyczny sposób. Jeśli 
tego nie zrobimy sami… o nowej 
nazwie ulicy zadecyduje ktoś inny.

W związku z zakończeniem roku 
szkolnego rozpoczęły się tradycyj-
ne, dwumiesięczne wakacje. Życzę 
wszystkim wspaniałego wypoczyn-
ku, ładowania osobistych akumu-
latorów i czego sobie tylko życzycie 
w czasie wolnym od nauki i pra-
cy. Sami wiecie jak najlepiej spędzić 
urlop. Atrakcyjne może być także 
spędzenie przez najmłodszych wa-
kacji w mieście. My, w każdym ra-
zie, przygotowaliśmy bardzo bogatą 
ofertę. Serdecznie zapraszamy!
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Dzień Dziecka w Gimnazjum 
Im. Armii Krajowej 
w Baboszewie 

„Każdy wiek ma swoje prawa, 
naszym prawem jest także zabawa” 
– taki napis pojawił się 1  czerwca 
w auli Gimnazjum im. Armii Krajo-
wej w Baboszewie. Nauczyciele za-
dbali aby w Dzień Dziecka dostarczyć 
młodzieży wielu radosnych przeżyć. 

Rozpoczęto od teleturnieju 
„Szkolni milionerzy”. Zagadnie-
nia, scenariusz i profesjonalną pre-
zentację w programie Power Po-
int przygotował uczeń klasy III d 
Dawid Odolczyk, natomiast pro-
wadzącą była uczennica tej samej 
klasy Wiktoria Rosińska. Ponie-
waż teleturniej cieszył się dużym 
powodzeniem eliminacje odbyły 
się wcześniej, zatem samo uczest-
nictwo było oznaką wyróżniającej 
wiedzy. Konkurencje odbyły się 
w  trzech grupach wiekowych, aby 
pytania teoretyczne nie wykraczały 
poza programy nauczania. Nie za-
brakło oczywiście kół ratunkowych: 
pomocy publiczności, pytań do 
przyjaciela, oraz „pół na pół”. Cała 
społeczność uczniowska zaangażo-
wała się w rozgrywki, bowiem na 
twarzach pojawiały się na przemian 
zaduma i radość. W klasach pierw-
szych najlepszą okazała się Marta 
Grzymkowska, w klasach drugich 
Ola Wojciechowska, zaś trzecich 
Mateusz Małecki. Wyróżnienie 
otrzymał również Jakub Popiołko-
wi z klasy II a, który ilością popraw-
nych odpowiedzi dorównywał Oli. 

Kolejnym punktem była pre-
zentacja spotów antynikotynowych, 
oraz rozstrzygnięcie konkursu na 
spot w ramach programu „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”. Konkurs 
przygotowały panie: Agnieszka 
Bartczak i Aleksandra Borzęcka. 
Uczniowie zaskoczyli pomysłowo-
ścią, kunsztem aktorskim i reży-
serskim. Pierwsze miejsce zdobyła 
grupa dziewcząt: Julia Gryszpano-

wicz, Ola Sendal i Marta Sendal. 
Tuż za podium znaleźli się: Antek 
Bajer, Wiktoria Rosińska, Szymon 
Woźniak i Oliwia Hadryś. Trze-
cie miejsce otrzymały: Ola Wojcie-
chowska, Julia Piotrowska, Natalia 
Skolimowska i Magda Kowalska.

Następnie odbyły się 
prezentacje kończące pro-
jekt o Gimnazjum w Babo-
szewie. Uczniowie przepro-
wadzili wywiad z panem 
dyrektorem Bogdanem Pie-
truszewskim, który opowie-
dział o historii powstania 
i  funkcjonowania gimna-
zjum. Druga prezentacja to 
wywiad z opiekunem Mło-
dzieżowego Klubu Wolon-
tariatu Aleksandrą Borzęcką 
przybliżającą działalność swoich pod-
opiecznych. Prezentacje urozmaicone 
były licznymi zdjęciami i filmikami.

Drugą część dnia spędziliśmy 
na świeżym powietrzu. Orlik to do-
skonałe miejsce na przeprowadzenie 
zawodów sportowych, za które od-
powiedzialni byli nauczyciele wycho-
wania fizycznego: Katarzyna Derbin, 
Sławomir Adamski i Piotr Lipiński.

Dzień Dziecka w Polesiu
Dzieci ze Szkoły Podstawo-

wej wyjechały do MCK w Płońsku 
na spektakl „Pinokio”. Po powro-
cie do Szkoły czekały na nich kieł-
baski z grilla. Gimnazjaliści uczest-
niczyli w rajdzie rowerowym na 
trasie Polesie-Goszczyce-Płaciszewo-
Ogonowo-Dziektarzewo. Następnie 
zorganizowali sobie posiłek z grilla 
w świetlicy w Dziektarzewie.

Rodzinny Festyn w Sarbiewie
1 czerwca w sarbiewskiej 

szkole odbył się Festyn Rodzin-
ny z okazji Dnia Dziecka. Mimo 
dość chłodnej tego dnia aury, 
okazał się on być bardzo udany. 

Pośród wielu atrakcji każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Organiza-
torzy zapewnili uczniom i ich ro-
dzicom kiermasz książek, lote-
rię fantową, ciasta, grill, pokazy 
strażackie i... niespodziankę wy-
sokich lotów.

Tego dnia odbyła się również li-
cytacja voucherów oraz wielu pięk-
nych przedmiotów, jakie ludzie do-
brego serca ofiarowali, aby pomóc 
choremu na nowotwór Adasiowi 
Staniszewskiemu.

Z „Zakątkiem Odkrywców” 
w Szkole Podstawowej 
w Mystkowie

2 czerwca 2017 roku Dzień 
Dziecka w Szkole Podstawowej 
w Mystkowie świętowano z „Za-
kątkiem Odkrywców”. W progra-
mie było mnóstwo atrakcji, m.in.: 
warsztaty mydlane, stoisko nauko-
we z suchym lodem, stoisko kuglar-
skie, łamigłówki naukowe, stoisko 
do samodzielnego puszczania ba-
niek, kącik dla najmłodszych dzie-
ci, malowanie buziek, gry i zabawy 
przy muzyce, loteria fantowa, grill 
i kawiarenka z pysznymi ciastami. 

Wszystkie stoiska cieszyły się du-
żym zainteresowaniem dzieci, zarów-
no starszych jak i młodszych, ale naj-
większą popularność zyskał namiot 
z Szalonym Naukowcem. Prowadzo-
ne były tam warsztaty o charakterze 
naukowym na profesjonalnym sprzę-

cie i każdy mógł poszerzyć swoją wie-
dzę z zakresu fizyki, chemii i biologii. 
Dzieciaki bardzo chętnie brały udział 
we wszystkich zabawach i doświad-
czeniach. Poznały szereg łamigłówek, 
którymi mogą zabłysnąć w szkole, 
wśród rówieśników i nie tylko.

O liczne atrakcje na 
imprezie zadbali: dyrekcja, 
nauczyciele i Rada Rodzi-
ców, która pozyskała fun-
dusze od sponsorów.

Ww. podziękowania 
kierują do sponsorów tej 
imprezy: pani Aliny Doba-
czewskiej, pana Bartosza 
Dobaczewskiego – sklep 
„Rolnik”, pana Huber-
ta Grali – piekarnia „Hu-
bertus”, właścicieli siłowni 

Rx2 Rostek GYM, pani Anny Kwiat-
kowskiej, pani Izabeli Kłoszewskiej, 
pani Magdaleny Kupeckiej

Magdalena Baranowska
Agnieszka Osowiecka

Dzień Dziecka w Szkole 
Podstawowej w Baboszewie 

We wtorek dnia 6 czerwca 2017 r.  
w baboszewskiej podstawówce 
obchodzono Dzień Dziecka po-
łączony z finałem Gminnej Kam-
panii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
Tegoroczna kampania przebiegała 
pod hasłem „Na skrzydłach przy-
jaźni”. Zaplanowano na ten dzień 
wiele tematycznych konkursów 
i atrakcji. Goszczono uczniów, 
nauczycieli i dyrekcję ze wszyst-
kich gminnych szkół podstawo-
wych z Mystkowa, Sarbiewa i Po-
lesia. Przeprowadzono rozgrywki 
sportowe, drużynowe konkursy 
plastyczne i filmowe pod hasłem 
„Przyjaźń” oraz konkursy indy-
widualne plastyczny i literacki 
„Przedstaw nam swojego przy-
jaciela”. We współpracy z Gmin-
ną Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, którą 

reprezentowała przewodnicząca 
komisji – p. Zofia Sędzicka przy-
gotowano dla uczniów nagrody, 
puchary i pamiątkowe dyplomy.

Tego dnia na uczniów czekało 
wiele atrakcji: plac zabaw, kule wod-
ne, zjeżdżalnia, trampoliny, malowa-
nie twarzy. Gwiazdą tegorocznego 
Dnia Dziecka był zespół SPONTAN! 
Rada Rodziców zadbała o posiłek – 
kiełbaski z grilla i słodki poczęstu-
nek dla każdego, kto tego dnia zna-
lazł się w naszej szkole.

Dyrektor szkoły
mgr Artur Piotrowski

I na sportowo
Na początku czerwca w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Babo-
szewie rozegrano turnieje pod na-
zwą „Dzień dziecka 2017”. Pierwsze 
rozgrywki odbyły się 1 czerwca. Do 
rywalizacji stanęły drużyny uformo-
wane z klas gimnazjalnych. Najlepszą 
drużyną wśród dziewcząt okazała się 
ta, stworzona z klasy I i III gimna-
zjum. Kolejne zawody dotyczyły tzw. 
żonglerki. Do udziału zgłosiło się 16 
chłopców. Jednak najlepszym oka-
zał się Piotr Zjadewicz, który uzyskał 
ilość 127 odbić piłką bez jej kontaktu 
z ziemią. Drugie miejsce należało do 
Patryka Oszmańskiego (68 odbić) 
a trzecie ex aequo Dawid Kowalski 
i Łukasz Dynek (46 odbić). 

6 czerwca do świętowania przy-
stąpiły Szkoły Podstawowe. Ucznio-
wie mogli się zgłosić do turnieju 
piłki nożnej i zawodów przeciąga-
nia liny. Drużyny składały się za-
równo z chłopców jak i dziewcząt. 
W piłkę nożną I miejsce wywal-
czyła sobie drużyna z Baboszewa, 
II miejsce – Mystkowo, III miejsce 
– Polesie, a IV – Sarbiewo. Zawo-
dy w przeciąganiu liny zakończyły 
się identycznym wynikiem. Jednak 
w tym przypadku Szkoła Podstawo-
wa z Baboszewa wygrała każde ze 
spotkań wynikiem 4:0.

Dzień Dziecka w gminie Baboszewo
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Sieć kanalizacji to w mieście 
Raciąż sprawa priorytetowa. 
Obecny jej stan, a rzec można 
właściwie jej brak to spory kło-
pot dla miasta, a przede wszyst-
kim mieszkańców. Nadrobić 
musimy sporo, ale w końcu bę-
dzie to możliwe. Ruszamy z pra-
cami, w końcu będzie tak jak 
być powinno już dawno. 

Jednym z obowiązków jakie 
Unia Europejska nakłada na pol-
skie gminy jest doprowadzenie 
sieci kanalizacyjnych do wszyst-
kich gospodarstw w jej obrębie; 
konsekwencją jaka spotka gminy 
nieskanalizowane do końca roku 
2018 są wielomilionowe kary na-
liczane każdego dnia za brak wy-
maganej sieci. Gmina Miasto Ra-
ciąż pozyskała dofinansowanie 
na budowę kanalizacji sanitarnej, 
rozbudowę miejskiej oczyszczal-
ni ścieków i modernizację hydro-
forni w Witkowie. Wykonanie za-
dania sprawi, że gmina uniknie 
kar unijnych.

Korzyści widoczne 
dla wszystkich mieszkańców

Korzyści dla mieszkańców 
związane z realizacją modernizacji 
są znaczące. W krótkim okresie cza-
su będzie to możliwość dokonania 
nowych przyłączeń do sieci kanali-

zacyjnej oraz poprawa i podniesie-
nie jakości obsługi wodnokanaliza-
cyjnej. W dłuższej zaś perspektywie 
czasu to przede wszystkim stabili-
zacja cen wody i ścieków, co będzie 
efektem modernizacji technolo-
gicznej oraz poprawy funkcjonowa-
nia całości sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej.

Spore zmiany dla miasta
Modernizacja oczyszczalni miej- 

skiej i budowa kanalizacji to jed-
ne z najważniejszych zadań, z ja-
kimi mierzy się już od dawna sa-
morząd miasta. Raciąż jako jedno 
z nielicznych miast nie posiada ka-
nalizacji sanitarnej na głównych 
ulicach miasta, nawet centrum 
miasta nie jest skanalizowane. Re-
alizacja projektu pn. „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ścieko-
wej w Raciążu” zakłada poprawę 
warunków społecznych, gospodar-
czych oraz przyrodniczych Raciąża. 
Celem projektu jest poprawa sys-
temu zaopatrzenia w wodę, zwięk-
szenie stopnia skanalizowania te-
renu, zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni ścieków zapewniające 
możliwość oczyszczania ścieków 
z całego miasta oraz dostosowanie 
do obowiązujących wymagań w za-
kresie ochrony środowiska. Projekt 
zakłada przede wszystkim rozbudo-
wę i modernizację oczyszczalni. Po-

wstanie drugi bioblok wraz z nową 
bazą. Planowane jest osiągniecie 
mocy przerobowych do 6000 użyt-
kowników oraz przepustowości  
608 m³ na dobę. W zakres inwe-
stycji wchodzi budowa kanalizacji 
sanitarnej dla części Miasta Raciąż 
oraz utworzenie nowych włączeń 
do sieci kanalizacyjnej. Przepro-
wadzony zostanie audyt, któ-
ry wskaże, jakie ulice nie są jesz-
cze w pełni skanalizowane. Prace 
są planowane na ulicach: Zawo-
da, Rzeźniana, Wolności, Płocka, 
11 listopada, Łąkowa, Dworcowa, 
Zakolejowa, Sportowa oraz War-
szawska. Kolejnym założeniem pro-
jektu jest remont stacji uzdatnia-
nia wody w Witkowie: renowacja  
2 zbiorników naziemnych wody pit-
nej oraz renowacja studni głębino-
wych. Sięganie po środki zewnętrz-
ne jest priorytetem w działalności 
burmistrza Mariusza Godlewskie-
go. Dzięki temu nasze miasto regu-
larnie pracuje nad różnego rodzaju 
wnioskami o dofinansowanie.

Pozyskać dofinansowanie  
nie było łatwo

W października 2016 roku bur-
mistrz Mariusz Godlewski podpisał 
umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na dofinansowanie rozbudo-
wy w Raciążu oczyszczalni ścieków, 

budowę kanalizacji oraz moderniza-
cję stacji uzdatniania wody. Umowa 
opiewa na kwotę 11 247 235,46 zł.  
Dofinansowanie zostało przyzna-
ne w wyniku ogólnopolskiego kon-
kursu na poziomie 85% kosztów 
kwalifikowanych. To przełomowa 
umowa dla naszego miasta. Bez do-
finansowania nie byłoby stać Racią-
ża na tę inwestycję. Budżet inwe-
stycyjny to rocznie około 2 miliony 
złotych. Kwota 11 milionów złotych 
potrzebna na tę inwestycję to po-
nad połowa realnego całkowitego 
budżetu miasta. Dlatego tak ważne 
jest zdobycie przez burmistrza oraz 
pracowników urzędu tych pienię-
dzy. Jest to niewątpliwie duży suk-
ces. Realizacja projektu pozwoli 
zaspokoić potrzeby oraz zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańców w za-
kresie gospodarki wodnościekowej 
oraz uchronić się od wysokich kar, 
jakie groziły miastu w 2019 roku.

Do dwóch razy sztuka
Przeprowadzone zostały dwa 

przetargi. Pierwszy został unie-
ważniony, gdyż oferta złożona 
tylko przez jedną z firm okazała 
się zdecydowanie wyższą od fun-
duszy zabezpieczonych wcześniej 
przez samorząd miejski na reali-
zację tego celu. W drugim prze-
targu również złożona została tyl-
ko jedna oferta, jednak o blisko 

pół miliona niższa od poprzed-
niej. Podjęto decyzję o przyjęciu 
oferty i realizacji inwestycji. 

Blisko 20-letnia historia 
Początki miejskiej oczyszczalni 

ścieków sięgają 1997 roku. Dokład-
nie 30 grudnia tegoż roku została 
ona otwarta. Inwestycja była odpo-
wiednia na owe czasy, jednak obec-
nie oczyszczalnia ledwie daje radę 
ze ściekami do niej dostarczanymi 
a dodatkowo spora część miasta nie 
ma kanalizacji. Sama oczyszczalnia 
zestarzała się technologicznie i nie 
odpowiada obecnym wymaganiom 
mieszkańców. Już w roku 2008 na 
miasto zostały nałożone kary i na-
kaz modernizacji oczyszczalni. Na-
kaz zawieszono do 2013 roku. Przez 
wyznaczone 5 lat jednak także nie 
przeprowadzono modernizacji. 
Mariusz Godlewski po objęciu sta-
nowiska burmistrza zajął się spra-
wą i uzyskał zawieszenie płatności 
kar do końca 2015 roku. Do końca 
2015 roku burmistrz wraz ze spół-
ką miejską przeprowadzili w mie-
ście szereg inwestycji pro-ekolo-
gicznych, w tym remonty stacji 
uzdatnia wody, przebudowa prze-
pompowni ścieków oraz budowę 
kanalizacji na ul. Kilińskiego oraz 
Mławskiej. Dzięki tym inwestycjom 
udało się uniknąć płacenia kar. 

Paulina Adamiak

W Raciążu szykuje się inwe-
stycja na wielką skalę. Bur-
mistrz miasta podpisał umowę 
z firmą na realizację inwestycji 
„Uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej w Racią-
żu”. Oznacza to wiele zmian dla 
mieszkańców miasta, a Raciąż 
będzie w stanie nadrabiać wie-
loletnie zaległości. 

6 czerwca 2017 roku w Urzędzie 
Miejskim w Raciążu została podpi-
sana umowa na realizację inwesty-
cji pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Raciążu” współ-
finansowanej przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Spójności w ramach programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020. Umowa 

została zawarta pomiędzy Gminą 
Miasto Raciąż reprezentowaną przez 
Mariusza Godlewskiego – Burmi-
strza Miasta a Leszkiem Mamońskim 
– pełnomocnikiem Konsorcjum Wy-
konawców złożonego z Lider Kon-
sorcjum Firmą HUSAR Budownic-
two Inżynieryjne S.A. z siedzibą we 
Włocławku oraz Partnerem Konsor-
cjum Firmą WUPRINŻ S.A. z sie-
dzibą w Poznaniu. Projekt obejmu-
je wykonanie następujących zadań: 
budowa kanalizacji sanitarnej i ci-
śnieniowej, rozbudowa i moderniza-
cja istniejącej oczyszczalni ścieków 
w Raciążu oraz modernizację stacji 
uzdatniania wody w m. Witkowo. Po-
wyższe zadania zostaną zrealizowane 
do 30 listopada 2018 roku za kwotę 
12 944 000,00zł brutto. 

Redakcja

Kanalizacja – jak to z nią było?

Wielka inwestycja
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W odniesieniu do materiałów, 
jakie w ostatnim czasie pojawi-
ły się w mediach Extra Płońsk, 
Tygodnik Ciechanowski i Płońsk 
W Sieci, informuję, że zarzuty 
w odniesieniu do pracy byłej 
skarbnik Anny Guzanowskiej są 
prawdziwe, znajdują odzwier-
ciedlenie w licznych dokumen-
tach m.in. raporcie z audytu, 
dokumentach księgowych, pro-
tokołach kontroli itp. 

Konieczność złożenia wnio-
sku o odwołanie skarbnik wynika-
ła z ujawnienia licznych, istotnych 
nieprawidłowości w wykonywaniu 
obowiązków pracowniczych przez 
byłą skarbnik oraz z wielu zdarzeń, 
które spowodowały całkowitą utra-
tę zaufania do pani Anny Guza-
nowskiej i brak możliwości dalszej 
współpracy między nami.

Nieprawdą jest jakobym kie-
dykolwiek podejmował próby 
zdyskredytowania byłej skarbnik 
w oczach rady gminy, natomiast 
ona czyniła to wielokrotnie, o czym 
mogą zaświadczyć Radni Gminy 
Baboszewo. Od początku objęcia 
przeze mnie bardzo odpowiedzial-
nej funkcji Wójta Gminy Babosze-
wo, do każdego z pracowników od-
noszę się z należnym szacunkiem 
i zawsze staram się szukać porozu-
mienia, tak abym i ja i pracownicy 
jak najlepiej wykonywali swoją pra-
cę na rzecz mieszkańców gminy. 

Moje zaufanie zostało wielo-
krotnie poddawane próbom przez 
panią skarbnik, a ostatnimi czasy 
działania skarbnik doprowadziły do 
całkowitej utraty zaufania i wzmo-
gły moje obawy o prawidłową reali-
zację zadań, a także odpowiedzial-
ność z tego tytułu. 

Nieprawdą jest, że utrudniałem 
pracę byłej skarbnik i że stosowałem 
wobec niej mobbing oraz że podej-
mowałem celowe działania zakłóca-
jące wykonywanie jej obowiązków. 

Nieprawdą jest również to, iż 
kontrole przeprowadzane w Urzę-
dzie Gminy Baboszewo na prze-
strzeni lat nie wykazywały niepra-
widłowości. Potwierdzeniem są 
protokoły kontroli Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Wojewody 
Mazowieckiego czy też Najwyższej 
Izby Kontroli, w których wykazy-
wane były liczne uchybienia i nie-
prawidłowości. 

Nieprawdą jest, iż przedstawio-
ne w uzasadnieniu do uchwały przy-
czyny odwołania skarbnik są śmiesz-

ne. Oszukiwanie mnie, wysyłanie 
bez upoważnienia pism na zewnątrz 
i potwierdzanie za zgodność z orygi-
nałem dokumentów które mają inne 
brzmienie niż oryginał jest z całą 
pewnością bardzo poważnym naru-
szeniem podstawowych obowiązków 
pracowniczych. Zresztą tak samo 
jak używanie pieczęci z wyciętą po-
duszką. Nie potrzebna jest tu specja-
listyczna wiedza, by ocenić takie za-
chowanie pracownika jako naganne. 

Nieprawdą jest, że oskarżałem 
kiedykolwiek byłą skarbnik o udział 
w „rzekomym przestępstwie po-
pełnionym przez dyrektora szkoły 
w Sarbiewie”. Faktem jest natomiast 
że wiele okoliczności wskazuje na 
to, iż była skarbnik bardzo się sta-
rała uchronić ówczesnego dyrek-
tora od konsekwencji jego decyzji 
i nieprawdą jest jakobym wiedział 
o przeprowadzeniu remontu łazie-
nek w 2016 r. w szkole w Sarbiewie. 
Wielokrotnie mówiłem, że o re-
moncie dowiedziałem się przypad-
kowo, natykając się na niego, kiedy 
w ferie wyjaśniałem sprawy związa-

ne ze skargami nauczycieli i rodzi-
ców na sytuacje, jakie miały mieć 
miejsce w szkole w Sarbiewie. Pani 
skarbnik nigdy mnie osobiście nie 
pytała, czy miałem wiedzę na temat 
zamiaru przeprowadzenia tego re-
montu a potem jego wykonania, ni-
gdy na ten temat nie rozmawialiśmy 
między sobą. Mało tego. Uczestni-
czyła w posiedzeniach Komisji Sta-
łych Rady Gminy Baboszewo i se-
sjach Rady Gminy Baboszewo, na 
których słyszała z moich ust stwier-
dzenia o braku wiedzy na ten temat.

Nieprawdą jest, że remontem 
szkoły w Sarbiewie przechwalałem 
się na arenie samorządowej. Z pew-
nością była skarbnik ma na myśli 
przyznany Gminie tytuł „Samorzą-
dowego Lidera Edukacji 2015”. Nie 
mogłem przechwalać się w paź-
dzierniku 2015 roku, kiedy otrzy-
mywaliśmy certyfikat, wykonanymi 
remontami z 2016 roku. 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami to kierownik jednostki, 
w tym wypadku szkoły odpowia-

da za zaciąganie zobowiązań. Za-
twierdzanie przeze mnie przelewów 
w bankowości elektronicznej było 
czynnością techniczną. Przelewów 
dokonywałem na podstawie dowo-
dów księgowych zatwierdzonych: 
przez skarbnik pod względem for-
malno-rachunkowym i jako głów-
nego księgowego oraz przez dyrek-
tora pod względem merytorycznym 
i do wypłaty. Umowa z wykonawcą 
na remont z 2016 roku była podpi-
sana przez byłego dyrektora szko-
ły i kontrasygnowana przez byłą 
Skarbnik, mojego podpisu na umo-
wie nie ma. 

Nieprawdą jest, że nie miałem 
podstaw do zawiadomienia pro-
kuratury o możliwości popełnie-
nia przez ówczesnego dyrektora 
czynów noszących znamiona czy-
nu zabronionego. Dyrektor odmó-
wił udostępnienia dokumentów do 
kontroli, a poczynione ustalenia 
wskazywały na liczne nieprawidło-
wości, dlatego też zawiadomienie 
w przedmiotowej kwestii okazało 
się niezbędne. 

Nieprawdą jest, że postępo-
wanie w sprawie byłego dyrektora 
szkoły w Sarbiewie zostało zakoń-
czone. Sprawa będzie rozpatrywana 
przez sąd. Prawdą jest natomiast, że 
do szkoły przychodzą nadal wezwa-
nia do uregulowania zaciągniętych 
przez byłego dyrektora zobowiązań.

Nieprawdą jest również to ja-
koby sprawa dotycząca byłego dy-
rektora szkoły w Sarbiewie mia-
ła chrakter personalny. O tym, że 
sprawa nie miała charakteru perso-
nalnego świadczy negatywna ocena 
pracy dyrektora szkoły dokonana 
przez organ prowadzący i uzgod-
niona z organem nadzoru pedago-
gicznego, zmieniona w wyniku od-
wołania dyrektora na ocenę dobrą 
z utrzymaniem jednak negatywnej 
oceny w zakresie wykonywania za-
dań wymienionych w art. 34 a ust. 
2, tj. w szczególności prawidłowo-
ści dysponowania przyznanymi 
szkole środkami budżetowymi oraz 
pozyskanymi przez szkołę środka-
mi pochodzącymi z innych źródeł, 
a także gospodarowania mieniem, 

Echa odwołania skarbnika gminy
Felieton wójta
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przestrzegania obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy pracowni-
ków i uczniów oraz przestrzegania 
przepisów dotyczących organiza-
cji pracy szkoły i placówki. Proto-
kól w sprawie ponownej oceny dy-
rektora został zgodnie podpisany 
przez wszystkich członków zespołu 
oceniającego: przedstawiciela Rady 
Rodziców, przedstawiciela Kura-
torium Oświaty i przedstawiciela 
Gminy. Po zapoznaniu się z treścią 
ponownej oceny, wobec dwukrot-
nego ustalenia względem dyrekto-
ra negatywnej oceny wykonywania 
zadań określonych wyżej, zostałem 
zobligowany do odwołania pana 
Mariusza Pasierowskiego ze sta-
nowiska Dyrektora, co nie zostało 
zanegowane przez organ nadzoru 
(Wojewodę Mazowieckiego).

Nieprawdą jest również obsa-
dzenie stanowiska dyrektora szkoły 
w Sarbiewie koleżanką. Stanowisko 
dyrektora szkoły w Sarbiewie obsa-
dzone zostało po przeprowadzeniu 
konkursu. Komisja składająca się 
z przedstawicieli organu nadzoru pe-
dagogicznego, organu prowadzącego, 
rady rodziców, rady pedagogicznej 
i organizacji związkowych jednogło-
śnie zarekomendowała kandydaturę 
obecnej dyrektor na to stanowisko. Ja 
nie byłem członkiem tej komisji. 

Nieprawdą jest, że w Urzędzie 
Gminy panuje „chaos kadrowy”. 
Obsada kadrowa w referacie finan-
sowo-podatkowym odkąd zostałem 
wójtem została zwiększona a zada-
nia zostały praktycznie na tym sa-
mym poziomie. Nadmienić należy, 
że była skarbnik nie informowa-
ła mnie o konieczności pracy po 
godzinach i poza zakładem pracy. 
Niedopuszczalnym jest także wpisy-
wanie nadgodzin w sytuacji gdy pra-
codawca nie wydaje takiego polece-
nia i nie wyraża na to zgody, o czym 
skarbnik została przeze mnie pisem-
nie poinformowana. Warto dodać, 
że „nadmiar obowiązków” nie unie-
możliwił jej opracowania i przeka-
zania policji na potrzeby prowadzo-
nego postępowania dokumentów, 
których organ nie żądał, o czym nie 
zostałem poinformowany. 

Praca w urzędzie jest bardzo 
dobrze zorganizowana i wszystkie 
zadania są realizowane terminowo 
i zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Dla usprawnienia proce-
su kontroli w miejsce dotychcza-
sowych samodzielnych stanowisk 
zostały wyodrębnione referaty me-
rytoryczne, na czele z wykwalifi-
kowanymi kierownikami, sprawu-
jącymi bezpośredni nadzór nad 
pracą poszczególnych pracowni-
ków. W urzędzie prowadzony jest 
audyt i kontrola zarządcza, które 
wcześniej, mimo takiego obowiąz-
ku, nie funkcjonowały. 

Przyczyny złożenia wniosku 
o odwołanie byłej skarbnik były zło-
żone, a wykryte nieprawidłowości 

stanowiły rażące naruszenie pod-
stawowych obowiązków pracow-
niczych. Niedopuszczalnym jest 
samowolne dokonywanie jakichkol-
wiek poprawek w uchwałach podję-
tych przez Radę Gminy, jak również 
w innych dokumentach. Nieprawdą 
jest, że poprawka poczyniona przez 
byłą skarbnik w uchwale z 31 marca 
2017 roku nie była błędem rachun-
kowym, bo jak można nazwać błąd 
w wyniku którego kwota nadwyżki 
zostaje zawyżona o blisko 200 tys.? 
Czy wysokość nadwyżki nie ma 
znaczenia dla „finansów gminy”? 
Dlaczego skarbnik niezwłocznie po 
ujawnieniu „błędu" nie poinformo-
wała o tym fakcie ani przewodni-
czącego rady, ani mnie. 

Należy podkreślić, że skarbnik 
w swoim oświadczeniu prasowym 
nie odnosi się do pozostałych za-
rzutów, w tym do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem dokumentu, 
który nie był zgodny z oryginałem 
przekazanym organom ścigania. 

W kontekście możliwości od-
zyskania podatku VAT od przydo-
mowych oczyszczalni ścieków nie-
prawdą jest, że zapraszałem firmy 
zewnętrzne do złożenia oferty na 
usługi w tym zakresie. Nie zabie-
gałem o takie oferty, gdyż rozlicza-
nie w zakresie podatku VAT-u nale-
ży do zadań pracowników referatu 
finansowo-podatkowego, którym 
kierowała skarbnik. Poleciłem Pani 
skarbnik wystąpienie o stosowną in-
terpretację podatkową, a po jej uzy-
skaniu o podjęcie czynności w za-
kresie korekty deklaracji VAT. To 
skarbnik zależało na przedstawie-
niu mi ofert firm zewnętrznych, po 
to by umocnić swoją pozycję w roz-
mowach dotyczących wysokości 
nagrody dla niej i drugiego pracow-
nika za wykonane zadanie. Zapro-
ponowałem skarbnik za odzyskanie 
VAT-u nagrodę w wysokości po 5 
000 zł dla niej i drugiego pracow-
nika. Mimo mojej propozycji, kil-
ka dni później skarbnik zaprosi-
la do urzędu przedstawicieli firmy 
w zakresie doradztwa podatkowe-
go, którzy zadeklarowali wykonanie 
zadania, czego nie przyjąłem, gdyż 
uważałem że winni wykonać to za-
danie merytoryczni pracownicy 
urzędu. Po wizycie przedstawicieli 
jednej z firm skarbnik zażądała za 
podjęcie się zadania nagród w wy-
sokości po 10 000 zł. Zakomuni-
kowała również, że w innym przy-
padku nie podejmie wykonania 
zadania. W tej sytuacji wydałem 
polecenie służbowe wykonania 
zadania i poinformowałem skarb-
nik, iż o ewentualnej nagrodzie 
i jej wysokości zdecyduję sam. 
Ostatecznie tak się stało. Należy 
podkreślić, że była skarbnik pró-
bowała uzależnić realizację tych 
czynności od otrzymania nagro-
dy w oczekiwanej wysokości tj. po 
10 000 złotych dla niej i drugie-
go pracownika. Zależało jej zatem 
nie na finansach gminy, lecz wła-
snych. Ja natomiast, kierując się 

właśnie finansami gminy, uzna-
łem że praca ta winna być nagro-
dzona, lecz wystarczającą będzie 
kwota po 1 000 zł. 

Nieprawdą jest, że w trakcie 
mojej kadencji „nie pozyskano ani 
grosza” ze środków unijnych. Pozy-
skano około 2 mln zł na realizację 
projektu w zakresie edukacji oraz 
szereg innych środków zewnętrz-
nych np. 1,2 mln zł z budżetu pań-
stwa na przebudowę drogi Myst-
kowo-Cywiny-Bożewo, prawie 200 
tys. zł. z Urzędu Marszałkowskie-
go. Prace na rzecz pozyskiwania 
środków zarówno krajowych jak 
i unijnych, zgodnie z obietnicami 
wyborczymi, są zintensyfikowane, 
a gmina uczestniczy w wielu postę-
powaniach konkursowych. 

Nieprawdą jest, że oskarża-
łem skarbnik o używanie do pod-
pisywania przelewów nieautory-
zowanych komputerów. To audyt 
ujawnił, iż skarbnik spowodowała 
incydent związany z bezpieczeń-
stwem informacji, mogący skutko-
wać utratą przez Gminę aktywów 
finansowych, realizując przele-
wy w systemie bankowości elek-
tronicznej poza Urzędem Gmi-
ny, a nawet poza granicami kraju, 
w trakcie przebywania na urlopie. 
Zarzut ten, opisany w raporcie 
z audytu, został także szczegółowo 
omówiony przez audytorów obec-
nych na sesji, na której odwoła-
no skarbnik. Audytor poinformo-
wał wówczas, że incydent ten miał 
miejsce 25 sierpnia 2016 roku. 

Nieprawdą jest, że celowo 
i w perfidny sposób narażałem 
skarbnik na jakiekolwiek konse-
kwencje. Zasoby kadrowe urzędu 
pozwalały na realne zastępstwa nie-
obecnych pracowników, w tym pani 
skarbnik, która przez długi czas 
nie chciała upoważnić nikogo do 
kontrasygnaty na czas swojej nie-
obecności. 

Nieprawdą jest, że byłem kiedy-
kolwiek negatywnie nastawiony do 
pani skarbnik, w tym także podczas 
kampanii wyborczej. Prawdą nato-
miast jest, że podczas tej kampanii 
poznałem panią Guzanowską, któ-
ra sama wyszła z propozycją pra-
cy w moim komitecie wyborczym 
i aktywnie wspierała mnie w trakcie 
kampanii, będąc jednocześnie pra-
cownikiem urzędu gminy, kierowa-
nym przez mojego kontrkandydata. 

Nieprawdą jest, że dążyłem do 
przeniesienia uprawnień skarbnik 
na „znaną sobie osobę”. Nie mogę 
się odnieść do tego zarzutu pełniej, 
gdyż nie wiem kogo ma na myśli 
skarbnik, natomiast nigdy w żaden 
sposób nie ingerowałem w upraw-
nienia skarbnika. 

Nieprawdziwe i obraźliwe dla 
mnie są twierdzenia skarbnik, że 
jakoby miałem podejmować prze-
ciwko niej działania w celu uzy-

Gmina Baboszewo pozyskała 
dofinansowanie w wysokości do 
90 397,00 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na realizację w 2017 roku 
zadania pn. „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy 
Baboszewo – II Etap”.

Urząd Gminy Baboszewo w ter-
minie od 20 grudnia 2016 roku do 
19 stycznia przyjmował od miesz-
kańców wnioski na usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu z tere-
nu gminy Baboszewo. 

W tym roku planujemy prze-
kazać do unieszkodliwienia 222,64 
Mg wyrobów zawierających azbest 
z 69 posesji, w tym:

– 150,210 Mg azbestu już skła-
dowanego na nieruchomościach 
z terenu Gminy Baboszewo pocho-
dzącego z demontażu z lat wcze-
śniejszych (52 posesje),

– 72,435 Mg azbest, który naj-
pierw zostanie zdemontowany z bu-
dynków, a później przekazany do 
unieszkodliwienia (17 posesji).

W czerwcu br. zostało przepro-
wadzone postępowanie na wyłonienie 
wykonawcy przedmiotowego zadania. 
Wpłynęło 5 ofert spośród, których zo-
stała wybrana oferta firmy Środowi-
sko i Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tuczępach. Prace zostaną wykonane 
w okresie od lipca do września. Spra-
wę z ramienia Urzędu Gminy w Ba-
boszewie prowadzi Referat Inwestycji 
i Infrastruktury Technicznej – pokój  
nr 19, tel. (023) 661 10 91 wew. 29. 

Demontaż i utylizacja 
azbestu – edycja 2017

skania możliwości dowolnego dys-
ponowania finansami – również 
„w niejasnych celach”. Działania 
takie nie miały miejsca, natomiast 
gdyby zaistniały to skarbnik zobo-
wiązana do kontrasygnaty zobo-
wiązań miała obowiązek odmówić 
tej kontrasygnaty, a nawet powia-
domić radę gminy oraz regionalną 
izbę obrachunkową. Nigdy sytu-
acja taka nie miała miejsca. Na-
leży nadmienić, iż procedury do-
konywania operacji finansowych 
po odwołaniu skarbnik nie zmie-
niły się. Wszystkie operacje finan-
sowe wymagają akceptacji dwóch 
osób. Wójt samodzielnie nie ma 
możliwości zrealizowania żadne-
go przelewu. 

Nieprawdą jest, że za wszelką 
cenę próbowałem utrudniać pracę 
byłej skarbnik, izolować ją od waż-
nych informacji, przetrzymywać 
dokumenty czy pomawiać wobec 
radnych. Przez ponad 2 lata pró-
bowałem współpracować z byłą 
skarbnik, pomimo podejmowania 
przez nią działań mających na celu 
zdyskredytowanie mnie w oczach 
zarówno pracowników, radnych, 
jak i społeczności lokalnej. Nie-
jednokrotnie informowano mnie 
o kierowanych przez skarbnik epi-
tetach wobec mojej osoby. To skarb-
nik podważała moje kompetencje 
(zresztą nadal to robi) i podejmo-
wane przeze mnie decyzje wobec 
pracowników i radnych. 

Nieprawdą jest, że toczą się wo-
bec mnie postępowania prokura-
torskie. Natomiast informowałem 
otwarcie lokalne media – odpowia-
dając na ich zapytania – o tym, że 
otrzymałem zawiadomienie o wsz-
częciu postępowania z zawiado-
mienia pani Teresy Ł., w której to 
sprawie przesłuchany zostałem 
w charakterze świadka. 

Nieprawdą jest, że Gmina Ba-
boszewo „tak wiele traci poprzez 
działania osób niekompetentnych, 
pełnych buty i negatywnie nasta-
wionych na potrzeby zwykłego 
mieszkańca”. Twierdzeniem tym 
była skarbnik obraża swoich do-
tychczasowych współpracowników, 
którzy są bardzo zaangażowani 
w realizację bieżących zadań i pra-
cują na rzecz naszej gminy. Gmina 
Baboszewo nic nie straciła, wręcz 
przeciwnie – realizowane są kluczo-
we inwestycje, oczekiwane od wie-
lu lat, niejednokrotnie dzięki pozy-
skaniu przez pracowników urzędu 
środków zewnętrznych, a działania 
urzędu nastawione są na pracę na 
rzecz lokalnej społeczności. 

Nieprawdą jest, że skarbnik nie 
miała możliwości wypowiedzenia 
się. Podczas sesji, na której podjęto 
uchwałę o odwołaniu jej ze stano-
wiska, przewodniczący rady przed 
głosowaniem w tej sprawie, udzie-
lił jej głosu i skarbnik w swobodnej 
wypowiedzi odniosła się do oko-
liczności jej odwołania. 

Nieprawdą jest także, że dopusz-
czam się pomówień w prasie, kłamię 
i niszczę ludzi. To zawarte w Extra 
Płońsk, Tygodniku Ciechanowskim 
i Płońsk W Sieci oswiadczenie byłej 
skarbnik jest pełne pomówień i nie-
prawdziwych informacji. Przedsta-
wione powyżej okoliczności znajdują 
potwierdzenie w faktach i dokumen-
tach. Moim celem nigdy nie było 
i nie jest niszczenie ludzi, czego naj-
lepszym dowodem jest sytuacja byłej 
skarbnik. Pomimo jednoznacznych 
podstaw dla zwolnienia jej dyscy-
plinarnie wnioskowałem o odwoła-
nie z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia.

Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobeck
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Jednym z ważniejszych pro-
blemów mieszkańców Raciąża 
są kwestie związane z posia-
daniem mieszkania. Z jednej 
strony brak jest wystarczają-
cej liczby tanich mieszkań na 
rynku komercyjnym, za mało 
jest mieszkań komunalnych, 
z drugiej zaś zły jest stan istnie-
jących. To właśnie mieszkania 
komunalne stanowią dużą część 
zasobów w mieście. Jednym 
z głównych zadań, jakie rozwią-
zują obecne władze miasta, to 
właśnie brak mieszkań i popra-
wa stanu istniejących lokali. Lo-
katorzy mają spore oczekiwania 
i liczne problemy. Trudno jest 
pomóc wszystkim jednocześnie 
i załatwić w kilka lat sprawy się-
gające kilkadziesiąt lat wstecz. 
Czasem aż do XIX wieku. 

Gmina Miasto Raciąż posiada 
blisko 180 mieszkań w swoich zaso-
bach w kilkudziesięciu budynkach. 
To całkiem sporo jak na takie małe 
miasto jak nasze. Jednak i ta liczba 
nie jest wystarczająca. Stan miesz-
kań jest różny, jedne wymagają 
większych nakładów finansowych 
inne mniejszych. Pomimo prze-
prowadzenia setek remontów i na-
praw, do zrobienia jest jeszcze wiele. 
Dzięki stałym nakładom finanso-
wym sytuacja mieszkaniowa stale 
się poprawia. Ponadto wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców władze Raciąża podjęły de-
cyzję o wybudowaniu nowych bu-
dynków komunalnych. 

Codzienne problemy 
mieszkańców

Większość budynków komunal-
nych pochodzi z początku XX wie-
ku, niektóre nawet z XIX wieku, są 
bardzo stare, często były zaniedba-
ne i nieremontowane przez wiele 
lat. Jednym z priorytetów działania 
burmistrza od momentu wyboru na 
to stanowisko jest doprowadzenie 
do lepszego stanu budynków ko-
munalnych, tak aby warunki w nich 
zbliżyły się do współczesnych stan-

dardów. Mieszkający w nich żyją 
często w bardzo trudnych warun-
kach. Zdarzają się lokale mieszkal-
ne, w których brak jest toalet, albo 
muszla klozetowa stoi w pokoju czy 
kuchni. Ludzie w XXI wieku w Ra-
ciążu żyją jeszcze w takich warun-
kach. Niestety są to skutki tego, co 
robiono w zasobach komunalnych 
przez ostatnich kilkadziesiąt lat. 
Tych kilkudziesięciu lat nie da się 

nadrobić w rok czy dwa. Do Burmi-
strza zgłaszają się np. starsi ludzie 
na wózkach inwalidzkich o napra-
wę schodów czy przydział mieszka-
nia. Przychodzą wielodzietne rodzi-
ny, młodzież z rodzin zastępczych, 
osoby samotne i chore ale także cza-
sem takie, które o lokal spokojnie 
mogą postarać się samodzielnie. Od 
mieszkańców słyszane są różne opi-
nie w tej kwestii. Ludzie narzekają, 
że inni dostają mieszkania za darmo 
i nic w nich nie robią, a oni musie-
li brać kredyty i za wszystko płacić. 
Z drugiej strony jednak osoby ubo-
gie lub chore trudno mają samo-
dzielnie kupić mieszkanie. Ciężko 
w tej kwestii znaleźć złoty środek, 
bo mieszkań zawsze jest zbyt mało, 
a chętnych wielu. W ostatnim cza-
sie np. wolne do przydziału były 3 
mieszkania, a chętnych było ponad 
80 osób. Jeśli zaś chodzi o remon-
ty, to miasto w pierwszej kolejności 
wykonuje prace związane z elimina-
cją zagrożeń dla mieszkańców. Ła-

twiej też jest przeprowadzić prace 
remontowe w sytuacji, gdy miesz-
kańcy decydują się sami zapłacić 
za część prac – tak by miasto tylko 
współfinansowało naprawy.

Recepta – remonty i budowa 
nowych mieszkań

Działania władz miasta są pro-
wadzone wielotorowo. Dokonywa-
ne są remonty mieszkań na dużą 

skalę. Jednocześnie w Urzędzie 
Miejskim trwają przygotowania do 
wybudowania dwóch budynków 
mieszkalnych. Nowe budynki będą 
usytuowane przy ul. Akacjowej. 
Tworzone są projekty – dokumen-
tacji technicznej wraz z koncepcją 
dla dwóch budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych z mieszka-
niami socjalnymi. 

Remonty i rządowa dotacja
W latach 2006-2012 na re-

monty lokali i budynków komu-
nalnych wydatkowano kwotę 335 
735 zł. W latach 2013-2017 na 
remonty przeznaczono kwotę 1 
929 472 zł. Możliwe to było dzię-
ki pozyskanej przez burmistrza 
ponad 1 300 000 zł dotacji rządo-
wej na ten cel oraz uporządkowa-
niu gospodarki mieszkaniowej. 
W sumie z dotacji oraz innych 
środków wymieniono pokrycia 
dachowe na budynkach przy: ul. 
Kilińskiego 1B, ul. Kilińskiego 

1C, ul. Kilińskiego 1D, ul. Kiliń-
skiego 61, ul. Kilińskiego 11, ul. 
Kilińskiego 15, pl. Mickiewicza 5, 
pl. Mickiewicza 26, pl. Mickiewi-
cza 31, ul. Płockiej 19, ul. Płockiej 
50, ul. Błonie 31, ul. Mławskiej 8, 
ul. Mławskiej 16, ul. Warszaw-
skiej 15, ul. Warszawskiej 17, ul. 

Ponadto wykonano docieplenia 
budynków przy: ul. Kilińskiego 1C, 
ul. Kilińskiego 1D, ul. Błonie 55, ul. 
Błonie 31, ul. Akacjowej 9, ul. Płoc-
kiej 19, ul. Warszawska 15, pl. Mic-
kiewicza 18/22, pl. Mickiewicza 26, 
pl. Mickiewicza 31, ul. Wolności 3. 

Co więcej, wymieniono sto-
larkę okienną i drzwiową w loka-
lach przy: ul. Kilińskiego 61, ul. 
Kilińskiego 11, ul. Kilińskiego 15, 
ul. Kilińskiego 48, ul. Kilińskiego 
56b, ul. 19 stycznia 7a, ul. 19 stycz-
nia 7b, ul.19 stycznia 7c, pl. Mic-
kiewicza 17/1, pl. Mickiewicza 4, 
pl. Mickiewicza 26, pl. Mickiewi-
cza 31, pl. Mickiewicza 18/22, pl. 
Mickiewicza 5, ul. Akacjowa 1, 
ul. Mławska 8, ul. Mławska 16, ul. 
Warszawska 4, ul. Warszawska 17, 
ul. Warszawska 14a, ul. Warszaw-
ska 30, ul. Warszawska 17, ul. War-
szawska 15, ul. Błonie 31, ul. Bło-
nie 55, ul. Zielona 28, ul. Zielona 
28a, ul. Płocka 50. 

Przeprowadzono, w znacznym 
zakresie, remonty budynków ko-
munalnych przy: ul. Kilińskiego 61, 
ul. Kilińskiego 56/1, ul. Kilińskiego 

15, ul. Kilińskiego 11, ul. Kilińskie-
go 1B, ul. Kilińskiego 1C, ul. Kiliń-
skiego 1D, pl. Mickiewicza 18/22, 
pl. Mickiewicza 17, pl. Mickiewicza 
31, pl. Mickiewicza 5, ul. Wolności 
3, ul. Wolności 4, ul. Płockiej 19, ul. 
Warszawskiej 30, ul. Warszawskiej 
4, ul. Błonie 55, ul. Akacjowej 1. 

Dokonano także wymiany w ca-
łości zużytej instalacji elektrycznej 
w lokalu przy ul. Warszawskiej 14A, 
Kilińskiego 61 we wszystkich loka-
lach mieszkalnych. Ponadto poma-
lowano elewacje: ul. Warszawska 
17, ul. Warszawska 30, ul. Kilińskie-
go 11, ul. Kilińskiego 15, 

Łącznie prace remontowe prze-
prowadzono w ponad 30 budyn-
kach należących do Gminy Miasto 
Raciąż. Prace te były bardzo ważną 
inwestycją dla władz miasta, po-
nieważ dotyczą bezpośrednio naj-
bardziej potrzebujących mieszkań-
ców Raciąża.

Straty w nowym budynku 
na ulicy Akacjowej

Mieszkalny budynek komunal-
ny na ul. Akacjowej był pierwszą od 
dawna tego typu inwestycją w Ra-
ciążu. Pierwszą, a zarazem niestety 
niezwykle nieprawidłowo wykona-
ną. Z zewnątrz budynek wygląda 

porządnie, jednak posiada wiele 
wad. Nie wszystko było z nim w po-
rządku, a wykonawca nie wykonał 
wszystkich poprawek w ramach 

Mieszkania do naprawy
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W związku z rozpowszechnia-
niem nieprawdziwych informa-
cji przez jedno z wydawnictw 
kolportowanych na terenie 
miasta, Rada Miejska w Raciążu 
wyraziła głęboki sprzeciw prze-
ciwko tego typu praktykom. 
Radni na ostatniej sesji podjęli 
uchwałę w sprawie zawiado-
mienia Prokuratora Rejonowe-
go w Płońsku o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa oraz 
zlecili zbadanie radcy prawne-
mu sprawę naruszenia dobrego 
imienia samorządu miejskiego, 
bo istnieje możliwość iż proku-
ratura odrzuci ściganie z urzędu 
i wskaże oskarżenie prywatne, 
jako właściwą drogę postępo-
wania w tym wypadku.

Chodzi o podanie nieprawdzi-
wych informacji, jakoby to radni 
Rady Miejskiej sami siebie uchwała-
mi zwolnili z różnego rodzaju opłat, 
w tym podatków. To jest oczywi-
sta nieprawda. Radni rozliczają się 
z miastem na takich zasadach jak 
każdy mieszkaniec miasta, nie mają 
z tytułu bycia radnymi żadnych spe-
cjalnych ulg w opłatach czy podat-
kach. Płacą za wszystko tak jak każ-
dy mieszkaniec Raciąża.

W tym samym wydawnictwie 
zawarto także bezpodstawne i nie-
prawdziwe insynuacje, jakoby miasto 
Raciąż pokryło z kasy miasta koszty 
wyjazdu burmistrza czy kierowników 
jednostek miejskich do Portugalii 
oraz zapłaciło za figurę Matki Boskiej 
Fatimskiej do kościoła parafialnego, 
a Rada Miasta mogłaby w tej spra-
wie podejmować jakieś uchwały. Te 
insynuacje są nieprawdziwe. Wyjazd 
i zakup był prywatny, finansowany 
z prywatnych pieniędzy. Miasto ani 
żadna instytucja miejska nie finan-
sowała wyjazdów zagranicznych ani 
tego typu zakupów. 

Zapytaliśmy o zasady płacenia 
podatków i opłat przez radnych pa-
nią Marię Karwowską, Skarbnika 
Miasta Raciąż.

Maria Karwowska: Radni rozli-
czają się na takich samych zasadach, 
jak każdy mieszkaniec miasta. Nie mają 
z tytułu bycia radnymi żadnych ulg ani 
przywilejów podatkowych lub innych. 
Składają deklaracje i otrzymują decyzję 
o wymiarze podatków i opłat lokalnych. 
Nie ma też żadnych zwolnień dla rad-
nych za wodę, ścieki i śmieci. Z pobiera-
nych diet radnych otrzymują pity, które 
trafiają także do urzędu skarbowego.

Red: Czy miasto albo jednostki 
miejskie pokrywały koszty zagranicz-
nych delegacji, wyjazdów lub zakupów?

Maria Karwowska: Miasto ni-
gdy nie finansowało wyjazdów zagra-
nicznych burmistrza ani kierowników 
jednostek miejskich. Nie rozliczaliśmy 
ani nie płaciliśmy za żadne zakupy za-
graniczne. Miasto w żaden sposób ani 
jednostki miejskie nie płaciły za zakup 
figury Matki Boskiej Fatimskiej. Zresz-
tą nie rozliczaliśmy też żadnych innych 
delegacji zagranicznych. Nie robiły też 
tego żadne jednostki miejskie.

Wspomniane wydawnictwo już 
we wcześniejszych wydaniach poda-
ło inne nieprawdziwe informacje na 
temat rzekomych działań burmistrza 
Mariusza Godlewskiego i odmówiło 
wydrukowania sprostowania nie-
prawdziwych informacji. W tej spra-
wie toczy się postępowanie przed 
sądowe. Burmistrz domaga się opu-
blikowania sprostowania, przeprosin 
oraz wpłaty 10 000 złotych na rzecz 
chorego dziecka. Prawdopodobnie 
sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Informacja z ostatniej chwili 
otrzymana już po napisaniu arty-
kułu: Prokurator odrzucił tryb ści-
gania zaproponowany przez Radę 
Miejską w uchwale. Prokurator 
stwierdził, iż zaistniało przestęp-
stwo prywatno-skargowe, a nie ści-
gane z urzędu i na zasadzie art.59 
Kodeksu Postępowania Karnego 
powinien zostać wniesiony prywat-
ny akt oskarżenia do Sądu Rejono-
wego w Płońsku. Decyzja zostanie 
podjęta prawdopodobnie na kolej-
nej sesji Rady Miejskiej.

Redakcja

Radni protestują przeciwko 
rozpowszechnianiu 
nieprawdziwych informacji

gwarancji. Kiedyś na Akacjowej stał 
stary budynek – zastąpiono go no-
wym. Po budowie budynku okaza-
ło się, że nie ma miejsca, w którym 
można by zrobić kotłownię, ani nie 
można było podłączyć nitki cie-
płowniczej. Trzeba było radzić so-
bie w inny sposób – poprzez ogrze-
wanie gazowe, co zwiększyło opłaty. 
Ponadto w budynku zamontowa-
no porysowane i nieszczelne okna. 
Znaczące były także problemy 
z instalacją elektryczną czy kłopoty 
z wentylacją. Zatem blok został od-
dany do użytku z licznymi wadami. 
Szybko w mieszkaniach pojawił się 
grzyb i pleśń. Za usunięcie wad za-
płacili wszyscy podatnicy. Co było 
wynikiem niewłaściwej realizacji 
procesu inwestycyjnego. Budynek 

odebrano nie zgłaszając żadnych 
uwag pomimo oczywistych uste-
rek. Zginęła gdzieś gwarancja. Za 
remont nowo powstałego budynku 
zapłacili wszyscy mieszkańcy Ra-
ciąża z budżetu. Miasto Raciąż już 
za obecnych władz pozwało wyko-
nawcę do sądu i uzyskało wyrok – 
nakaz zapłaty przez wykonawcę 130 
000 zł, bo na tyle wyceniono straty 
miasta. Jednak tych pieniędzy nie 
udało się wyegzekwować, ponieważ 
wykonawca okazał się niewypłacal-
ny. Można to było zrobić przed od-
biorem prac, potrącając z zapłaty za 
budynek. Wykonawca także nie za-

płacił PGKIM za prace wykonane 
na inwestycji, za to miasto dopłaci-
ło więcej niż pierwotnie zakładano 
o kilkaset tysięcy.

Systematycznie nadrabiamy 
zaległości

Miasto stara się nadrabiać wielo-
letnie zaległości. Systematycznie pro-
wadzone są remonty i naprawy. Na 
jesieni ubiegłego roku wymienione 
zostały praktycznie wszystkie stare 
okna w lokalach komunalnych, po-
nadto w mieszkaniach pojawiły się 
nowe piece. Wszystko po to by zabez-
pieczyć mieszkańców na zimę. W tym 
roku wymienione zostały całkowicie 
instalacje elektryczne w dwóch miesz-
kaniach, by uchronić rodziny przed 
nieszczęściem. Stare wadliwe instala-
cje powodowały stałe zwarcia. Ponad-

to stale wykonywane są naprawy wen-
tylacji, uszczelnianie dachów oraz inne 
potrzebne prace. Władze miasta chcą 
zrobić dla mieszkańców wiele, jed-
nak budżet nie pozwala na realizację 
wszystkich potrzeb. Muszą one ocze-
kiwać na swoją kolej.

Zmiany na lepsze
Najważniejszą zmianą jaka za-

szła za czasów sprawowania władzy 
przez obecnego burmistrza jest to, że 
pieniądze z tytułu najmu lokali ko-
munalnych wpływają bezpośrednio 
na konto Urzędu Miejskiego. Kiedyś 
pieniądze te były przejmowane przez 
spółkę i nie były przekazywane na 
rzecz miasta i jego potrzeb. Teraz sy-
tuacja się zmieniła, pieniądze z czyn-
szów wpływają na konto miasta. 
W latach 2006-2012 z tytułu czyn-
szów do kasy miasta wpłynęło tylko 
80 216 zł, z czego przez lata 2006-
2011 nie wpłynęła do budżetu nawet 
złotówka. Po uporządkowaniu za lata 
2013-2017 z tytułu czynszów wpłynę-
ło do kasy miejskiej 938 903 zł. 

Środki będą mogły być zatem 
przekazywane na wydatki związane 
z eksploatacją budynków. Władze 
miasta starają się nadrobić zaległo-
ści z wielu lat, co wcale nie jest łatwe. 
Drodzy mieszkańcy lokali komunal-
nych prosimy o cierpliwość i wyro-
zumiałość. Wszelkie remonty i na-
prawy realizowane są sukcesywnie 
w ramach możliwości budżetowych.

Redakcja

Zapraszamy do podpisywania również na IV Jarmarku Miejskim na stoisku Urzędu Miejskiego

W związku z pismem z Insty-
tutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, które stwierdza, że 
nazwa ulicy 19 stycznia wypełnia 
normę art. 1 Ustawy z dnia 1 kwiet-
nia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju to-
talitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej o brzmieniu „Nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej, w tym dróg, ulic, 
mostów i placów, nadawane przez 
jednostki samorządu terytorialne-
go nie mogą upamiętniać osób, or-
ganizacji, wydarzeń lub dat sym-
bolizujących komunizm lub inny 
ustrój totalitarny, ani w inny sposób 

takiego ustroju propagować.” Gmi-
na Miasto Raciąż zobowiązana jest 
do zmiany nazwy niniejszej ulicy. 
Chcemy Was prosić drodzy miesz-
kańcy o pomoc. Może Wam wpad-
nie jakiś ciekawy pomysł do głowy. 
Zapraszamy do głosowania i poda-
wania swoich pomysłów.

Uprawnionym do oddania gło-
su w ankiecie jest mieszkaniec Ra-
ciąża, który ukończył 18 lat. Głoso-
wanie jest jawne. W ankiecie należy 
wpisać swój PESEL. Ankiety złożo-
ne bez numeru PESEL będą nieważ-
ne. W przypadku złożenia dwóch 
ankiet z tymi samymi numerami 
PESEL obie ankiety będą nieważne.

Każdy uprawniony do oddania 
głosu w ankiecie na jednej ankie-

cie może wybrać jedynie jedną na-
zwę lub podać własną. Wzór ankiety 
znajdziecie Państwo w obecnym nu-
merze Pulsu oraz na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego www.mia-
storaciaz.pl w zakładce Aktualności.

Ankiety można będzie składać 
mailem (skan karty) na adres: se-
kretariat@miastoraciaz.pl, pocztą 
na adres: Urząd Miejski w Raciążu, 
pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Ra-
ciąż lub osobiście w Sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Raciążu. 

Wyniki głosowania będą za-
mieszczone na stronie internetowej

Drodzy mieszkańcy głosujcie, 
pomóżmy wybrać nową nazwę dla 
Raciąskiej ulicy!

UM Raciąż

Wybierz nazwę ulicy
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Licznie zgromadzona publicz-
ność 17 czerwca br. powitała 
lato na „baboszewskich bło-
niach”. Organizatorzy zapewni-
li wiele atrakcji. Były występy 
uczniów gminnych szkół, poka-
zy uczestników konkursu „Mam 
talent" oraz wybory „Miss Po-
wiatu Płońskiego 2017”, które 
już po raz drugi odbyły się pod 
patronatem Starosty Płońskie-
go. Publiczność przyciągnął 
występ legendarnego zespołu 
bigbitowego – Czerwone Gitary 
oraz zespołu Defis. Zgromadzo-
ną widownię zabawiała również 
formacja WooW. 

Miss Powiatu Płońskiego zo-
stała 19-letnia mieszkanka Ka-
mienicy w gm. Załuski – Olga 
Wiśniewska. Tytuł Wicemiss Po-
wiatu otrzymała Agata Włodkow-
ska – 18 latka z gm. Sochocin. Pu-
bliczność zadecydowała, iż tytuł 
Miss Publiczności powędrował do 
mieszkanki Baboszewa – 17 let-
niej Sylwii Trybańskiej. 

W konkursie „Mam Talent” 
zwyciężyła Joanna Kacprowska, 
która utworem Zdzisławy Sośnic-
kiej „Aleja Gwiazd” zdominowa-
ła pozostałych uczestników kon-
kursu. Drugie miejsce zajęła Julia 
Szeluga z piosenką „Najpiękniej-

sza w klasie”, natomiast na trzecim 
miejscu uplasował się Erwin Ha-
dryś wykonując utwór „Już taki je-
stem zimny drań”. Wyróżnienia ju-
rorzy przyznali Julii Kalińskiej za 
grę na flecie oraz Patrycji Szymań-
czyk za układ taneczny. 

Na scenie zaprezentowały się 
również dzieci z płońskiego przed-
szkola w tańcu hiszpańskim, ucznio-
wie Szkoły Muzyki i Tańca „NUT-
KA” z Płońska oraz tancerze z klubu 
tańca Love to Dance z Płońska. 

Uczniowie klasy II Szkoły Podsta-
owej w Baboszewie pod kierunkiem 
Pani Anny Ładnej wykonały autorską 
piosenkę o gminie Baboszewo.

Baboszewianie 
powitali lato

Dziękujemy sponsorom Powiatania Lata w Baboszewie 2017
• Panom Markowi i Pawłowi Hondra – właścicielom firmy FABA S.A., która jest wiodącym w Europie i na świecie producentem narzędzi do obróbki drewna,
• Panu Leonowi i Krzysztofowi Kalińskim – właścicielom firmy CHEMNAFT, współpracującej z polskimi i zagranicznymi rafineriami, dostarczającej im swoje 

markowe produkty,
• Panu Grzegorzowi Pawlakowi, właścicielowi firmy Pawrol, zajmującej się świadczeniem usług transportowych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej oraz 

skupem i sprzedażą zbóż,
• Panu Adamowi Nowakowskiemu, właścicielowi firmy WAPNOPOL, świadczącej kompleksowe usługi budowlane w zakresie budowy dróg i mostów,
• Panu Zygmuntowi Kanigowskiemu, właścicielowi firmy KametAkes, producentowi metalowych elementów złącznych,
• Panu Piotrowi Woźnickiemu, Prezesowi spółki z o.o. GITREKA-ON zajmującej się hurtową sprzedażą oleju napędowego, właścicielowi firmy DAR-PIO zajmu-

jącej się przewozem towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym,
• Pani Annie Seweryniak – Dyrektor  Banku Spółdzielczego w Płońsku – Oddział w Baboszewie,
• Panu Tomaszowi Jóźwiakowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Płońsk,
• Panu Arkadiuszowi Chmielińskiemu – Założycielowi i właścicielowi GRUPY ZDROWIE oraz Bogdanowi Kołodziejczykowi – Dyrektorowi GRUPY ZDROWIE,
• Panu Jackowi Małeckiemu, właścicielowi firmy MYKEN, zajmującej się robotami budowlanymi, związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-

mieszkalnych,
• Państwu Gadomskim, właścicielom firmy ALBET, producentom kostki brukowej,
• Pani Magdalenie Żanecie Marczuk, właścicielce firmy LCS – ekspertom w dziedzinie świadczenia usług transmisji danych i usług multimedialnych,
• Panu Waldemarowi Jędraszczakowi, właścicielowi firmy RAWI KRUSZ zajmującej się między innymi wydobyciem i sprzedażą kruszywa naturalnego oraz 

transportem i robotami ziemnymi,
• Panu Bogusławowi Kowalkowskiemu, producentowi okien BJB OKNAL,
• Pani Lucynie Pareckiej-Łaszczyk oraz uczniom z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Płońsku, którzy wykonali makijaże i fryzury kandydatkom na Miss Powiatu Płońskiego.
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II Charytatywny Turniej Piłkarski o Puchar „Akademii Dobra” 
w tym roku dedykowany był dwóm chłopcom cierpiącym na choroby 
oczu- Szymonowi Stankowskiemu, gimnazjaliście z Płońska i Adasio-
wi Staniszewskiemu, maluszkowi z Sarbiewa.

Zgodzili się dla nich zmagać, w piłkarskich potyczkach, następu-
jące drużyny:

w kategorii chłopców – klasy I-III szkoły gimnazjalne
• Gimnazjum nr 2 w Płońsku, jest to gimnazjum Szymona 
   – II miejsce
• Gimnazjum w Polesiu – III miejsce
• Gimnazjum w Baboszewie – I miejsce

Kategoria mężczyzn 18+
• LIBERPOL OLDBOY Płońsk – I miejsce
• POLICJA KPP Płońsk – IV miejsce
• ADL Baboszewo – II miejsce
• OLDBOY Baboszewo – III miejsce
Drużynom gratulował Przewodniczący Rady Gminy Baboszewa 

Sławomir Goszczycki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baboszewie 
Artur Piotrowski. Tak naprawdę wygranych było dwóch, Szymon i Adaś 
i w ich imieniu oraz swoim serdecznie dziękujemy drużynom za udział 
w turnieju. Podczas turnieju zebrano 4029 zł. Natomiast Wolontariu-
szom DKMS udał o się zarejestrować 27 potencjalnych dawców szpiku.

W okresie wakacyjnym będą nieodpłatnie 
udostępnione dzieciom i młodzieży następu-
jące obiekty z terenu Gminy Baboszewo:

• obiekty Hali Sportowo-Widowisko-
wej w Baboszewie w godzinach 16-18 dla 
uczniów gimnazjum oraz szkół podstawo-
wych oraz w godzinach 16-21 tenis stołowy;

• boisko zewnętrzne – tenis ziemny, 
piłka nożna, koszykówka w godzinach 
1600-1800 dla uczniów gimnazjum oraz 
szkół podstawowych;

• boisko ORLIK – boisko do piłki noż-
nej i koszykówki w godzinach 16-18 dla 
uczniów gimnazjum oraz szkół podstawo-
wych oraz w soboty w godzinach 10-15 dla 
wszystkich kategoriii wiekowych;

• plac zabaw w Baboszewie;

• Świetlica Środowiskowa w Babo-
szewie czynna w godzinach 13-19. Dzie-
ci i młodzież mogą korzystać bezpłatnie 
z oferowanego sprzętu:

– sala komputerowa z dostępem 
   do internetu;
– sala tenisa stołowego;
– sala korekcyjna;
– sala gier i zabaw;
– automaty do gier, szachy, warcaby, 
   gry planszowe;

• Świetlica wiejska w Dziektarzewie – 
na wyposażeniu świetlicy znajduje się róż-
nego rodzaju sprzęt i gry, które bez wąt-
pienia pomagają w realizacji aktywnego 
spędzenia czasu. Znajduje się tam wie-
le gier: dydaktycznych, zręcznościowych, 
strategicznych jak również gier dla naj-
młodszych, wysokiej klasy sprzęt RTV – 
m.in. telewizor, kino domowe, playstation. 

• Świetlica Wiejska w Goszczycach 
Średnich – dzieci i młodzież mogą korzy-
stać ze świetlicy uczestnicząc w różnorod-
nych formach zajęć, m.in:

– zajęciach plastyczno-technicznych,
– zajęciach dydaktycznych,
– zajęciach muzycznych,
– zajęciach rekreacyjno-ruchowych,
– zajęciach z wykorzystaniem 
   środków adiowizualnych.

Ponadto w sierpniu Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Baboszewie, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mystkowie oraz Dy-
rektor Zespołu Szkół w Polesiu przy współ-
udziale Mazowieckiej Izby Rolniczej będą 
organizować półkolonie dla dzieci rolni-
ków z terenu gminy Baboszewo. W progra-
mie półkolonii zapewniane są gry, zabawy 
sportowe w salach gimnastycznych i na 
boiskach, zajęcia świetlicowe oraz jedno-
dniowe wycieczki po województwie ma-
zowieckim. Zgłoszenia dzieci do uczest-
nictwa w półkoloniach należy kierować do 
dyrektorów szkół. Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Mystkowie oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Sarbiewie udostępnią pod-
czas wakacji boiska zewnętrzne oraz place 
zabaw dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do korzystania z obiektów. 

Wakacje w Gminie 
Baboszewo

II Charytatywny Turniej 
o Puchar Akademii Dobra za nami
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Mazowieckie Dni Rolnictwa na 
Poświętnym w Płońsku to naj-
większa na Mazowszu wysta-
wa rolnicza. Miejskie Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Ra-
ciążu było współorganizatorem 
tegorocznej XVIII edycji naj-
większych targów rolnych w re-
gionie. A w trakcie wydarzenia 
działo się wiele.

Raciąskie Centrum Kultury było 
współorganizatorem XVIII Mazo-
wieckich Dni Rolnictwa. Zapewnili-
śmy nagłośnienie sceny głównej oraz 
obsługę techniczną. Opinie były nie-
zwykle pozytywne, a pozostali orga-
nizatorzy zadowoleni ze współpracy. 
Raciąskie Centrum Kultury spraw-
dziło się na dużej imprezie. Oczywi-
ście MCKSiR miało swoje stoisko, 
na którym promowało centrum oraz 
miasto. Cieszyło się ono sporym za-
interesowaniem uczestników, a dzie-
ciaki chętnie brały udział w warszta-
tach rękodzielniczych prowadzonych 
przez pracowników centrum.

Jarmark co raz bliżej 
Udział na Mazowieckich 

Dniach Rolnictwa to nie tyl-
ko szansa na sprawdzenie się we 

współorganizacji dużych imprez 
czy pokazania swoich możliwo-
ści. To także szansa na pozyska-
nie licznych kontaktów – przede 
wszystkim w gronie wystawców. 
MDR ma także jarmarczny cha-
rakter, co najbardziej interesowa-
ło przedstawicieli MCKSiR. Było 
wielu wystawców, którzy oferowali 
m.in. nalewki, miody, sery, wędli-
ny, owoce, warzywa. Nie zabrakło 
także rękodzieła, roślin ozdob-
nych, dodatków do domu czy bi-
żuterii. Nie wykluczone, że wielu 
z nich spotkamy już 1-2 lipca na IV 
Jarmarku Raciąskim.

Tysiące osób na MDR
Wystawa rolnicza organizo-

wana w Płońsku to impreza na 
ogromną skalę. W ciągu dwóch 
dni na Poświętnym pojawiło się 
blisko 60 tys. odwiedzających. 
Piękna pogoda sprzyjała space-
rom i oglądaniu sprzętu i pro-
duktów prezentowanych przez 
wystawców. Ponad 400 stoisk 
przedstawicieli z całej Polski za-
chwalało swoje produkty i usługi. 
Podziwiać można było nowocze-
sne maszyny rolnicze, samochody 
osobowe czy ciągniki. 

Paulina Adamiak

Serdecznie witamy wszystkich 
gości na IV Jarmarku Racią- 
skim. Miło jest nam Państwa 
gościć w na- szym mieście. Cie-
szymy się, że z roku na rok przy-
bywa do nas coraz więcej gości. 
To dla nas wielka radość, że mo-
żemy zaprezen- tować Państwu 
Miasto Raciąż i Gminę Raciąż.

Raciąż to prasłowiański gród 
położony w dolinie rzeki Raciąż-
nicy na Równinie Raciąskiej w wo-
jewództwie mazowieckim, obec-
nie zamieszkiwany przez około 
5000 mieszkańców. W Raciążu ma 
siedzibę jedna z najstarszych para 
i rzymskokatolickich – Parafia św. 
Wojciecha. To miasto o bogatych 
tradycjach, którego dzieje sięga-
ją początków X w. U zarania swe-
go istnienia Raciąż był grodem 
umiejscowionym na „ręką ludz-
ką” usypanej „Wodnej Górze”. Śre-
dniowiecz- ny Raciąż należał do 
jednej z najbardziej liczących się 
i najludniejszych miejscowości na 
Mazowszu. Już w XI w odbywały 
się tu targi, a w 1228 r. utworzo-
no kasztelanię, która przetrwa-
ła ponad 550 lat. W wieku XIII 
na miejscu grodu wybudowano 
drewniany zamek stanowiący sie-
dzibę kasztelanii. Przełomowym 
w dziejach miasta okazał się rok 
1425. Na podstawie przywileju lo-
kacyjnego księcia mazowieckiego 
Ziemowita IV z dnia 29 grudnia, 
Raciąż uzyskał prawa miejskie. Po 
1495 r. miasto stało się siedzibą 
powiatu. W 1512 r. Raciąż prze-
szedł na własność biskupa płoc-
kiego. W Raciążu odbywały się 
sejmiki województwa płockiego.

Podczas wojen ze Szwecją bo-
gaty Raciąż został doszczętnie złu-
piony, zamek na „Wodnej Górze” 
spalony, a ludność zdziesiątkowana. 
W okresie rozbiorów prestiż miasta 
ponownie ucierpiał. W roku 1796 
zajęty przez Prusaków Raciąż utra-
cił status powiatu. Jednak prawdzi-
wy cios dotknął miasto po klęsce 
powstania styczniowego. Na sku-
tek carskich represji, Raciąż utracił 
(1869 r.) prawa miejskie i stał się 
osadą. Prawa miejskie Raciąż odzy-
skał ponownie dopiero w roku 1922. 
Początek XX wieku był dla Racią-
ża dosyć pomyślny. W roku 1901 
utworzono tu Towarzystwo Kredy-
towe, umożliwiające rozwój drobnej 
przedsiębiorczości, w 1902 r. pierw-
szą czytelnię prasy, a w lutym 1903 
roku z inicjatywy raciąskiego leka-
rza Romana Wnorowskiego założo-
no Straż Ogniową Ochotniczą.

Dynamiczny rozwój powstrzy-
mał wybuch I wojny światowej. 
Był na zmianę grabiony przez woj-
ska rosyjskie i pruskie. Do wybu-
chu II wojny światowej Raciąż był 
miastem dwóch kultur. Znaczną 
część społeczności raciąskiej sta-
nowiła ludność żydowska. II wojna 
światowa także przyczyniła się do 
upadku gospodarki i zahamowała 
rozwój Raciąża.

Po zakończeniu okupacji nie-
mieckiej w 1945 roku reakty-
wowano działalność powstałego 
przed II wojną światową (w 1922 
r.) klubu sportowego „Błękitni. 
W 1947 r. obok funkcjonującej 
szkoły podstawowej utworzono li-
ceum. W 1949 r. rozpoczęła dzia-
łalność biblioteka miejska. Dwa 
lata później oddano cieszące się 
ogromnym powodzeniem kino 
„Świt” (późniejsza nazwa „Zo-
rza” i „Ziemowit”). Kino spełniało 
równocześnie rolę domu kultury. 
To tu występował prężnie działają-
cy teatr amatorski oraz doskonały, 
zdobywający liczne nagrody, chór 
miejski. Po wybudowaniu Miej-
skiego Domu Kultury w 1958 r.  
działalność chóru i biblioteki 
miejskiej przeniosła się do nowe-
go obiektu. Obecne, wyremonto-
wane i zmodernizowane Miejskie 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji godnie zastępuje swoich po-
przedników.

Honorowymi obywatelami Ra-
ciąża są św. Jan Paweł II oraz ostatni 
prezydent RP na Uchodźstwie Ry-
szard Kaczorowski (1919-2010), któ-
ry osobiście w Raciążu przebywał.

W roku 2015 w 590 roczni-
cę nadania miastu praw miejskich 
społeczność lokalna ufundowa-
ła zegar, który zdobi wieżę Ratusza 
Miejskiego.

Miasto Raciąż może pochwalić 
się herbem, którego dzieje sięgają 
XIV wieku. Jego historia jest piękna 
i bogata. Herb Raciąża znajduje się 
także w herbie Powiatu Płońskiego.

Niestety, liczne najazdy, poża-
ry, a zwłaszcza antypolska polityka 
w okresie rozbiorów sprawiły, że za-
bytków jest niewiele, jednak są one 
warte uwagi:

– kościół neogotycki z 1886 
roku,

– murowana plebania z lat dwu-
dziestych XX wieku,

– murowany ratusz z 1844r. 
u wylotu ul. Mławskiej (w latach 
1869-1959 mieściła się w nim 
szkoła),

– synagoga z 1888r. przy ulicy 
Kilińskiego

– domy przy ulicach Kilińskiego 
i Warszawskiej wybudowane w XIX 
w. (objęte ochroną przez konserwa-
tora zabytków),

– park miejski przy ul. Mław-
skiej – I ćw. XX w.,

– cmentarz para alny rzymsko-
katolicki – XIX w.,

– cmentarz żydowski – XIX 
wieku,

– grodzisko wczesnośrednio-
wieczne – XII w.

Szczególnie polecamy spacer 
ulicą Kilińskiego, gdzie można zo-
baczyć unikalne na skalę polską do-
mostwa zachowane w pierwotnym 
kształcie całych kompleksów zabu-
dowań. Miasto w ostatnim czasie 
odnowiło większość budynków. Po-
lecamy też zabytki w gminie Raciąż, 
między innymi kościoły parafialne 
w Koziebrodach oraz Krajkowie.

Miasto Raciąż oraz Gmina Ra-
ciąż posiadają duży potencjał roz-
wojowy. Obydwie gminy nasta-
wione są na rozwój gospodarczy, 
turystyczny i kulturowy. Raciąż to 
otwarte na inicjatywę miasteczko. 
Na naszą korzyść przemawia do-
godne położenie (ok.100 km od 
Warszawy), dobra infrastruktura 
drogowa oraz ogromny potencjał 
mieszkańców. Wielkie znaczenie 
ma proinwestycyjna polityka władz 
samorządowych – sprzyjająca roz-
wojowi lokalnej przedsiębiorczości.

Nasze miasteczko i jego okolice 
to obszar atrakcyjny turystycznie. To 
wypoczynek i relaks w bliskim kon-
takcie z naturą w otulinie Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego Pól-
ka-Raciąż, które stanowi jedną z naj-
większych ostoi ptactwa na Mazow-
szu. Można tutaj przyjemnie spędzić 
czas. Organizowane są imprezy cy-
kliczne, wystawy fotogra czne, wy-
stępy filharmonii, a także koncerty 
gwiazd różnych gatunków muzyki. 
Między innymi dwukrotnie gościli-
śmy Reprezentacyjny Zespół Arty-
styczny Wojska Polskiego. Ponadto 
odbywają się w mieście cykliczne 
imprezy sportowe m.in. Międzyna-
rodowy Wyścig Kolarski – Memo-
riał Romana Siemińskiego oraz me-
cze LKS Błękitni Raciąż. Dodatkowo 
mieszkańcy miasta spędzają wolny 
czas aktywnie, między innymi dzia-
łają stowarzyszenia OSP Raciąż, Sto-
warzyszenie Seniorów, Emerytów  
i Rencistów, Grupa Motocyklowa 
Raciąż, Stowarzyszenie Promocji 
Medialnej Ziemi Raciąskiej. Wiele 
osób działa także w sposób zorgani-
zowany współpracując z Parafią Św. 
Wojciecha w Raciążu.

Paulina Adamiak

Raciąż – na chwilę 
lub na dłużej!

Przygotowania 
do jarmarku 
na Mazowieckich 
Dniach Rolnictwa
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Tradycyjnie, po raz czwarty 1 i 2 
lipca na placu Adama Mickiewicza 
w Raciążu odbędzie się najwięk-
sza kulturalna impreza w regio-
nie. Centrum miasta zapełni się 
kramami i straganami z produkta-
mi i wyrobami wystawców z kraju 
i z zagranicy. Nie zabraknie muzy-
ki folkowej i gwiazd polskiej sceny 
muzycznej. W tym roku będzie to 
Patrycja Markowska.

Podczas tegorocznego IV Jarmar-
ku Raciąskiego swoje wyroby i pro-
dukty zaoferuje do sprzedaży ponad 
60 wystawców z kraju i zagranicy. 
Liczne kramy i stragany zapełnią się 
rękodziełem, pamiątkami, rzeźbami, 
obrazami, wyrobami ze szkła, metalu, 
wikliny, starociami, żywnością eko-
logiczną, tradycyjnymi wędlinami 
i pieczywem, miodami, słodyczami, 
nalewkami, roślinami. Odbędą się też 
degustacje regionalnego jedzenia.

Z muzyką folkową w tle
Muzyczna scena jarmarku za-

pełni się folkowymi zespołami 

i grupami muzycznymi, wśród któ-
rych wystąpią TUHAJ-BEJ, InoRos 
oraz Alegancka Kapela. Gwiazdą te-
gorocznego jarmarku będzie jedna 
z najlepszych wokalistek w Polsce - 
Patrycja Markowska. 

Jednak to nie wszystkie atrak-
cje, jakie zaplanowali organizatorzy. 
Oprócz dobrej muzyki folkowej, 
można będzie wysłuchać koncer-
tu muzyki dawnej ,,Moja rodzina”. 
Słuchając świetnej muzyki podzi-
wiać będzie można obrazy przed-
stawiające Raciąż, powstałe podczas 
II pleneru malarskiego.

Teatr dla każdego
Dla dzieci przygotowano licz-

ne animacje i sektor zabaw (dmu-
chawce, zjeżdżalnie, namiot arty-
styczny). Najmłodsi będą mogli 
obejrzeć spektakl teatralny ,,W Ma-
zowieckiej chacie” Teatru Wariacja 
i ,,Pozor už nemôžem” Teatru De-
likates. Nie zabraknie też Teatru 
Nocą z pokazem Fireshow. Orga-
nizatorzy zapewniają także inne 
atrakcje, można będzie obejrzeć 

występy grup działających przy 
MCKSiR, wziąć udział w licznych 
grach i konkursach oraz warszta-
tach, m.in. rzeźbiarskim. 

Historyczne przedsięwzięcie
Warto przypomnieć, że po-

czątki tradycji organizowania jar-
marków na naszym terenie się-
gają XII wieku. Raciąski Jarmark 
to inicjatywa władz miasta, któ-
ra powstała w 2013 roku, w celu 
promowania tradycji, produktów, 
rękodzieła wytwórców i artystów 
z regionu Mazowsza. Wydarze-
nie na stałe wpisało się w kalen-
darz imprez miejskich. Z roku na 
rok przyciąga coraz większą licz-
bę uczestników. Liczymy, że w tym 
roku będzie nas jeszcze więcej. 

Już dziś wszystkich serdecznie 
zapraszamy! Nie może Was zabrak-
nąć! Mamy nadzieję, że wszyscy 
uczestnicy Jarmarku znajdą coś dla 
siebie. W imieniu organizatorów 
życzymy dobrej zabawy! 

Marianna Góralska

Organizatorzy „IV Jarmarku Raciąskie-
go” informują o utrudnieniach w ruchu dro-
gowym oraz wyłączeniu części dróg z ruchu 
publicznego dla aut oraz innych pojazdów 
w dniach 1 i 2 lipca 2017 r. (Plac Adama Mic-
kiewicza). Plan imprezy i jego formuła zo-
stały tak dopasowane aby w jak najmniej-
szym stopniu utrudniały ruch drogowy i nie 
były zbyt uciążliwe dla mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące za-
mknięcia dróg znajdą państwo na mapkach 
zamieszczonych obok.

Prosimy mieszkańców-właścicieli samo-
chodów o pozostawienie pojazdów na wy-
znaczonych parkingach w dniach imprezy.

IV Jarmark Raciąski 
już w najbliższy weekend
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11 czerwca br odbył się IV Pik-
nik Patriotyczno-Rodzinny 
w Dziektarzewie ku czci Po-
wstańców Styczniowych pole-
głych pod Dziektarzewem. Pik-
nik rozpoczęto uroczystą mszą 
świętą w kościele parafialnym 
p.w. św. Katarzyny. 

Po mszy przemaszerowano na 
pobliski cmentarz, gdzie odczytany 
został apel poległych, a Wójt Gmi-
ny Baboszewo – Tomasz Sobec-
ki wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Baboszewo – Sławomirem 
Goszczyckim złożyli kwiaty na 
grobie Powstańców Styczniowych. 
Następnie na placu przed kościo-
łem miały miejsce dalsze uroczy-
stości. Wśród licznych atrakcji, 
oprócz konkursów i zabaw takich, 
jak przeciąganie liny, bieg w wor-
kach, rzut beretem czy noszenie 
żon na plecach odbyła się także 
loteria fantowa. Można było sko-
rzystać z bogatej części kulinarnej, 

degustacji ciast przygotowanych 
przez mieszkańców, grochów-
ki, dań z grilla, podpiwku, smalcu 
z ogórkiem małosolnym. Oprawę 
muzyczna przygotowała orkiestra 
dęta z Sochocina. Zgromadzoną 
widownię zabawiał zespół ANA-
WIM. Swój program artystyczny 
zaprezentowali także uczniowie 
z Zespołu Szkół w Polesiu. Dochód 
z imprezy przeznaczony będzie na 
zakup elektronicznego wyświetla-
cza tekstów do  kościoła parafial-
nego. Podsumowaniem imprezy 
były podziękowania i wręczenie 
dyplomów oraz wspólne śpiewanie 
przy ognisku.

IV Piknik 
Patriotyczno-Rodzinny 

w Dziektarzewie
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Wycieczki rowerowe, rolki, siat-
kówka czy nordic walking… Te-
raz to wszystko możliwe będzie 
w Raciążu. Miejskie Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji już 
dziś zaprasza do udziału w za-
jęciach, wydarzeniach i happe-
ningach sportowy. Zacznijmy 
lato aktywnie i sportowo.

Co raz bardziej powszechny 
jest aktywny tryb życia we współ-
czesnym społeczeństwie. Zarówno 
młodzież, jak i starsi dbają o swoją 
dietę i aktywność fizyczną. Zumba, 
fitness, boks, jazda na rowerze czy 
nordic walking to niezwykle popu-
larne zajęcia sportowe, w których 
w dużych miastach mają sporą rze-
szę zwolenników. W Raciążu do tej 
pory praktycznie nie istniała możli-
wość na jakąkolwiek regularną bądź 
ciekawą formę aktywności. Jed-
nak... już wkrótce nadejdą zmiany.

Poza kulturą także sport
Od dłuższego czasu wyczuwalny 

był brak systemowego podejścia do 
sportu i rekreacji w naszym mieście. 
Poza klubem sportowym, który zaj-
muję się piłką nożną, nie funkcjo-
nowała, żadna instytucja czy inny 
podmiot zajmujący się popularyza-
cją kultury fizycznej w Raciążu. Zaś 
Miejskie Centrum Kultury Spor-
tu i Rekreacji – po zmianach, które 

wprowadzono kilka lat temu – sport 
i rekreację miało jedynie w nazwie. 
Centrum nie miało jednak możli-
wości realnego działania w zakre-
sie popularyzacji sportu i rekreacji 
w mieście. Władze miasta w ostat-
nim czasie zdecydowały o prawnym 
powierzeniu działań sportowo-re-
kreacyjnych MCKSiR. Po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazo-

wieckiego uchwały zmieniającej 
statut MCSKiR instytucja ta będzie 
mogła zająć się działaniami z zakre-
su sportu i rekreacji. 

Małymi krokami 
do większych działań

Założenie jest takie, że MCK-
SiR będzie organizowało działania 
sportowo-rekreacyjne, które będą 
skierowane i zaangażują wszyst-
kich mieszkańców naszego miasta. 
Ważne by poza zajęciami dotyczą-
cymi piłki nożnej, które organizuje 
Klub Sportowy mieszkańcy mieli 
możliwość skorzystania z zajęć fi-
zycznych odpowiadających ich za-
interesowaniom. 

Początki działalności będą 
skromne, z budżetu na działal-
ność kulturalną, została wydzielona 
część, która została przeznaczona 
na działania sportowo-rekreacyjne. 
Zaczniemy od kilku wydarzeń hap-
peningów i zajęcia sportowo- rekre-
acyjne na jesieni. Jednak jak wiemy 
początki nigdy nie są łatwe. Najważ-
niejsze jest, że będą nowe możliwo-
ści. Liczymy na to, że z roku na rok 
Raciąż będzie się rozwijał sportowo. 
A już dziś zapraszamy do udziału 
w wydarzeniach i zajęciach sporto-
wych oraz do przekazywania swych 
pomysłów na rozwój aktywności fi-
zycznej w naszym mieście.

Paulina Adamiak

Raciąż na sportowo
Gmina Miasto Raciąż po raz 
kolejny w tym roku pozyskała 
ogromne dofinansowanie. Tym 
razem udało nam się pozyskać 
ponad 5 mln zł. dofinansowania 
na realizację projektu pn. „Ter-
momodernizacja oraz poprawa 
efektywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicznej 
w Gminie Miasto Raciąż”, a łącz-
na wartość projektu wynosi po-
nad 7 mln zł. To kolejna inwesty-
cja miejska na wielką skalę. 

Dofinansowanie na termomo-
dernizację budynków miejskich to 
już trzecie ogromne dofinansowa-
nie na realizację projektów przez 
Gminę Miasto Raciąż. W ostat-
nim czasie udało nam się pozy-
skać środki na realizację inwestycji 
związanych z kanalizacją oraz do-
tyczących dziedzictwa kulturowego 
– czyli wielkich zmian w budynku 
Biblioteki Miejskiej oraz siedziby 
MCKSiR – o czym pisaliśmy w po-
przednich numerach Pulsu. Ostat-
nio okazało się, że Raciąż będzie 
w stanie wyremontować wszystkie 
budynki użyteczności publicznej.

Duży zakres prac
Prace będą dotyczyły aż siedmiu 

budynków miejskich, tj. Urzędu Miej-
skiego, Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im Ryszarda Ka-
czorowskiego, Biblioteki i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Przed-
szkola Miejskiego, Miejskiego Zespo-
łu Szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej 
i Hali Sportowej. Zakres działań jest 
ogromny, a czas ich realizacji stosun-
kowo krótki. W każdym z budynków 
wymienione zostaną okna i drzwi ze-
wnętrzne. Zostaną one kompleksowo 
ocieplone, ponadto docieplone zosta-
ną stropy i dachy. Co więcej ocieplone 
zostaną podłogi poprzez docieplenie 
fundamentów. Wymienione zostaną 
oprawy świetlne i źródła światła na 
ledowe. Przebudowane zostaną syste-
my grzewcze, wymienione instalacje 
centralnego ogrzewania. Zastosowa-
na zostanie instalacja automatyki po-
godowej oraz systemy racjonalizujące 
zużycie energii. Zamontowane zosta-
ną panele fotowoltaiczne (przyp. red. 
– mają one za zadanie przetwarzać 
energię słoneczną na prąd). 

Korzystna zmiana
Realizacja projektu umożli-

wi poprawę stanu siedmiu obiek-
tów użytku publicznego w mieście, 
które z jednej strony świadczą nie-
zwykle istotne usługi dla lokalnej 
społeczności, a z drugiej wymaga-
ły pilnej i kompleksowej moderni-
zacji ze względu na ich szczegól-
nie niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko gminy, a także z uwagi 
na wysokie koszty ich eksploatacji. 

Realizacja projektu w sposób bez-
pośredni przełoży się na poprawę 
środowiska poprzez redukcję emi-
sji gazów cieplarnianych, zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię 
oraz zdolność do wytwarzania czy-
stej energii z Odnawialnych Źró-
deł Energii. Dzięki realizacji pro-
jektu generowane będą – związane 
ze znacznym zmniejszeniem zuży-
wania energii elektrycznej i energii 
cieplnej – kilkudziesięciotysięcz-
ne oszczędności w skali roku na 
wszystkich budynkach. Ponadto wi-
doczny będzie także efekt wizualny.

Kompleksowość działań
Projekt narzuca Gminie Miasto 

Raciąż kompleksowość rozwiązań. 
Zatem wszelkie wymiany, docieple-
nia i ocieplenia dotyczą wszystkich 
siedmiu budynków. Na etapie skła-
dania projektu zastanawiano się nad 
zamieszczaniem w nim Hali Spor-
towej, jednak zdecydowano się za-
wrzeć także i ją. Koszt remontu jest 
niski, zatem opłaca się odnowić halę 
by służyła ona mieszkańcom naszego 
miasta jeszcze przez kilka lat. Miasto 
bez dodatkowych środków nie było-
by w stanie wyremontować hali w tak 
krótkim czasie. Odwiedzający MCK-
SiR na pewno będą zadowoleni z za-
instalowania wentylacji mechanicz-
nej z rekuperacją. Sprawi to że w lato 
w zdecydowanie bardziej komfor-
towych warunkach spędzimy czas 
w Sali Widowiskowej, kawiarni czy 
kinie. Ponadto na realizacji projektu 
skorzystają także dzieci uczęszczają-
ce do Miejskiego Zespołu Szkół czy 
Przedszkola Miejskiego. Docieplenie 
budynków i wymiana okien sprawi, 
że nasze pociechy będą miały zdecy-
dowanie cieplej zimą. Korzyści będą 
dla wszystkich. Miasto zaoszczędzi 
na rachunkach a mieszkańcy korzy-
stając z budynków. Projekt ma także 
ogromne znaczenie proekologiczne. 

Dylematy władzy
Zakresy projektów w pewnym 

stopniu się dublowały. Część działań 
projektu dotyczącego termomoder-
nizacji obejmowało zakres projektu 
z dziedzictwa kulturowego. Realiza-
cja projektu termomodernizacji ma 
większe znaczenie dla mieszkańców 
Raciąża zatem musi być zrealizowa-
ny w pełni. Miasto postara się jednak 
zrealizować te działania z projektu 
dotyczącego dziedzictwa kulturowe-
go, których nie obejmuje projekt na 
termomodernizację.

Miejmy nadzieję, że wszyst-
ko potoczy się zgodnie z planem 
i już wkrótce będziemy mogli ko-
rzystać z pełni zmodernizowanych 
budynków użyteczności publicz-
nej. A mieszkańcy będą zadowoleni 
nadchodzących zmian.

Paulina Adamiak

Ponad 7 mln 
na termomodernizację!

Dnia 14 czerwca 2017 roku 
Gmina Miasto Raciąż reprezen-
towana przez Burmistrza Mia-
sta Raciąża Mariusza Jerzego 
Godlewskiego przy kontrasy-
gnacie Skarbnik Raciąża Marii 
Małgorzaty Karwowskiej pod-
pisała umowę z Zarządem Wo-
jewództwa Mazowieckiego ws. 
dofinansowania projektu pn. 
„Platforma e-urząd w Raciążu” 

Projekt ma na celu wdrożenie 
elektronicznego systemu obiegu 
dokumentów (EOD), ujednolice-
nie infrastruktury teleinforma-
tycznej (programy biurowe, an-
tywirusowe, systemowe, zakup 
nowoczesnego sprzętu kompu-
terowego do Urzędu i jednostek 
podległych), utworzenie punktu 
potwierdzania profilu zaufanego 
(PPPZ), zintegrowanie systemów 
podatkowo-księgowych z elektro-
nicznym obiegiem dokumentów. 
Wdrożenie platformy na potrze-
by załatwiania spraw na odle-
głość. Całkowity koszt projektu to 
1 020 285,00 zł, zaś kwota dofinan-
sowania wynosi aż 816 228,00 zł

Z korzyścią dla mieszkańców!
Ze środków tych sfinansujemy sys-

tem e-urząd oraz informatyzację urzę-
du wraz z zakupem serwerów, kompu-
terów i utworzeniem sieci. Wszystko 
po to, by ułatwić życie mieszkańcom, 
którzy bez wychodzenia z domu będą 
mogli załatwić sprawy w Urzędzie 
Miejskim oraz jednostkach podle-
głych. Głównym celem projektu jest 
zapewnienie mieszkańcom dostępu 
do korzystania z usług publicznych 

Umowa na e-Urząd 
już podpisana!

drogą elektroniczną z wykorzysta-
niem bezpiecznego profilu zaufanego, 
dzięki budowie nowoczesnego i zin-
formatyzowanego e-urzędu w Raciążu 
poprzez zastosowanie nowoczesnych 
technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych. Nasi mieszkańcy będą 
mogli złożyć wniosek o dowód czy za-
płacić za wodę lub podatek, uzyskać 
zezwolenia, czy zarejestrować działal-
ność gospodarczą. Co więcej będzie-
my mogli zająć się sprawami doty-
czącymi odpadów komunalnych czy 
świadczenia usług społecznych. Każ-
dy interesant będzie miał możliwość 
m.in. pobrania i przesyłania stosow-
nych dokumentów czy zadania pytań 
pracownikom urzędu. Korzyści i moż-
liwości dla mieszkańców będzie wiele!

Paulina Adamiak
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Czerwiec jest miesiącem, kiedy 
dzieci i młodzież mogą już lekko 
złapać oddech. Jest to również czas 
wycieczek i przygotowań do zakoń-
czenia roku szkolnego. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sarbiewie 
zdecydowali się odwiedzić kilka 
ciekawych miejsc i opuścić na trzy 
dni szkolne mury.

Starsza społeczność szkolna 
udała się na Zieloną Szkołę do 
miejscowości Maróz koło Olszty-
na. Czekało tam na nich mnóstwo 

atrakcji i ciekawe lekcje przyro-
dy oraz historii. Wycieczkowicze 
odwiedzili również Grunwald, 
olsztyńskie Planetarium oraz za-
bytkową Nidzicę.

Najmłodsze pociechy posta-
nowiły opuścić na chwilę swoich 
rodziców i dzielnie spędziły dwa 
dni w Goszczycach. Tam, oprócz 
gier i zabaw na świeżym powie-
trzu, odbyły się wzruszające wy-
stępy dzieci dla mam i tatusiów 
oraz wspólne ognisko.

Razem z uczniami z Sarbiewa 
na Zieloną Szkołę wyjechali chęt-
ni uczniowie klasy III. W progra-
mie znalazły się również spotkanie 
z leśnikiem, ognisko, gry i zabawy 
na boisku, lekcja muzealna i zwie-
dzanie Muzeum Przyrody w Olsz-
tynie, dyskoteka, wyjazd do Swa-
derek i spotkanie z ichtiologiem 
oraz zwiedzanie zamku w Nidzicy. 
Wszyscy uczestnicy zielonej szko-
ły powrócili do domów zadowoleni 
i pełni nowych wrażeń.

Czerwiec 
– czas wycieczek
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Sobotnie popołudnie, 3 czerw-
ca, upłynęło Raciążanom w iście 
gorącej atmosferze. Z oddali 
słychać było syreny strażackie, 
a w centrum Raciąża można było 
zobaczyć zastępy straży w akcji. 
Maluchy zbierały sprawności, 
a starszym mieszkańcom na-
szego miasta czas miło upływał 
przy muzyce i grillu.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Raciążu przy współpracy z Miej-
skim Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu oraz Gminą 
Miasto Raciąż zorganizowa-
ła Dni Otwarte Straży. – Po-
mysł na zorganizowanie Dnia 
Otwartego OSP w Raciążu 
połączonego z Dniem Dziec-
ka powstał na początku roku. 
Wspólne rozmowy Pana Bur-
mistrza Mariusza Godlew-
skiego ze strażakami przy 
udziale dyrektora MCKSiR 
Artura Adamskiego doprowa-
dziły do zorganizowania im-
prezy – mówili strażacy.

Ratowali z opresji
Wydarzenie rozpoczęło 

się fantastycznym i robiącym 
ogromne wrażenie na widzach 
pokazem ratownictwa. Zgro-
madzeni mieli okazję obser-
wować, w jaki sposób działa-
ją strażacy w różnego rodzaju 
sytuacjach. Na raciąskim rynku od-
tworzona została akcja ratowania na 
wysokości – druhowie przedstawili 
akcję ratunkową na wysokości, gdzie 
na podnośniku wyprowadzane były 
osoby z 2 piętra budynku, insceni-
zacja rozcinania samochodu osobo-
wego po wypadku drogowym czy 
akcja ratunkowa z busa, po wypad-
ku przy udziale sporej liczby osób. 
– Doświadczenie zdobywane pod-
czas udziału w codziennych zdarze-

niach było pomocne przy stworze-
niu scenariusza pokazu. Dowódcy 
poszczególnych zastępów zapozna-
ni byli z zamysłem taktycznym na 
krótko przed pokazem. Ćwiczenia 
były doskonałą okazją do spraw-
dzenia przygotowania strażaków do 
prowadzenia działań ratowniczo-
-gaśniczych, z zakresu ratownictwa 
chemicznego i podczas wypadku 
masowego. Pokaz wymagał współ-
działania Ochotniczych Straży Po-
żarnych, pogotowia ratunkowego 
oraz policji – tak właśnie straża-
cy przedstawili nam zakres ich co-
dziennej pracy. 

Ogromne emocje 
zgromadzonych

Cały pokaz budził ogromne wra-
żenie wśród mieszkańców, zapierał 
dech w piersiach. Wszystko wyglą-
dało niezwykle realistycznie jak pod-
czas prawdziwej akcji ratunkowej, 
z tą małą różnicą, że praca strażaków 
w codziennych warunkach przebie-
ga w zdecydowanie krótszym czasie. 
– W rzeczywistości akcja ratowni-

czo-gaśnicza przebiega szybciej. Ze 
względu na konieczność pokazania 
wszystkich zamierzonych założeń 
jednocześnie, w krótkim czasie wy-
dłużono prowadzone działania, by 
uczestnicy pokazu mogli dokładnie 
przyjrzeć się naszej pracy – powie-
dzieli strażacy z OSP Raciąż, zapy-
tani o to czy pokaz odzwierciedla 
rzeczywistość.

Zabawa ze strażakami
Następnie wielka parad przeszła 

spod budynku Urzędu Miejskiego na 
teren Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Pod strażnicą na wszystkich przyby-

łych czekało wiele atrakcji. Ma-
luchy zdobywały sprawności, 
gasiły pożary oraz miały możli-
wość sprawdzenia jak wygląda 
sytuacja w zadymionym przez 
pożar pomieszczeniu. Były kon-
kursy oraz zabawy, w których 
dzieciaki chętnie brały udział. 
Największą frajdę sprawiły za-
wody w przeciąganiu liny po-
między strażakami a miesz-
kańcami miasta. Czas umilała 
muzyka puszczana przez DJ’a. 
Świetnie bawili się wszyscy 
uczestnicy. Była to doskonała 
okazja by zobaczyć, na czym po-
lega praca strażaków a także by 
spędzić miło czas w ich gronie. 

W grupie siła
W pokazie wzięło udział 

kilka jednostek. Poza jednost-
ką z Raciąża w akcję zaangażowały 
się jednostki z okolicznych miej-
scowości. – Szczególne podzięko-
wania należą się wszystkim straża-
kom OSP Raciąż zaangażowanym 
w przygotowanie i realizację po-
mysłu oraz zaprzyjaźnionych jed-
nostek biorących udział w pokazie 
(OSP Rościszewo, OSP Sońsk, OSP 
Sochocin, OSP Kaczorowy) – mó-
wili druhowie z OSP Raciąż

Paulina Adamiak

Akcja ratunkowa 
na najwyższym poziomie

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu składa serdeczne podziękowania 
za pomoc w zorganizowaniu Dnia Otwartego i dnia dziecka: 

pracownikom MCKSiR, w szczególno-
ści pani Annie Mika za prowadzenie 
imprezy,
hurtowni JURTAD,
Alfa PVC,
tartakowi Krzysztofa Falkiewicza,
panu Henrykowi Dankiewiczowi,
PGKiM Sp z.o.o. w Raciążu,
firmie Domino – Krzysztof Brdak,

ZOL Kaszewo,
Komisariatowi Policji w Raciążu,
irmie Expo Expert – Andrzej Traczyk,
firmie S&H Consulting,
Danielowi Cywińskiemu,
Igorowi Mazurowskiemu,
Biesiekierscy Foto-Video,
oraz wszystkim statystom biorącym 
udział w pokazie.
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 W tym roku po raz drugi, 
zgodnie z regulaminem 
udzielania stypendiów 
uchwalonym w styczniu 
2016 roku przez Radę Gmi-
ny Baboszewo, uczniowie 
klas IV-VI, którzy uzyskali 
średnią ocen co najmniej 
5,20 oraz wzorową lub bar-
dzo dobrą ocenę z zacho-
wania otrzymali stypen-
dium w wysokości 200 zł. 

Stypendium w takiej sa-
mej wysokości otrzymali 
również uczniowie którzy 
uzyskali indywidualnie ty-
tuł laureata w konkursach 
lub olimpiadach przedmio-
towych i tematycznych na 
szczeblu co najmniej powia-
towym oraz ci, którzy zajęli 
pierwsze miejsce w indywi-
dualnych lub drużynowych 
zawodach sportowych na 
szczeblu co najmniej po-
wiatowym. Stypendia otrzy-
mało 91 uczniów w łącznej 
kwocie 28000 zł. 

Największa kwota (18900 zł) 
powędrowała do gimnazjalistów 
z Baboszewa: 

za osiągnięcia w nauce: Bajer 
Antoni, Bajkowska Maria, Bart-
czakowski Kamil, Chojnowska 
Marta, Ciska Karolina, Ciska Oli-
wia, Ciska Wiktoria, Gryszpano-
wicz Julia, Grzymkowska Marta, 
Hadryś Oliwia, Jąderko Dawid, 
Karwowski Adam, Lewandowska 
Julia, Lutomirska Zofia, Ławnic-
ka Katarzyna, Maćkowska Wik-
toria, Masiak Maja, Możdżonek 
Aleksandra, Mystkowska Maria, 

Odolczyk Dawid, Piotrowska Ju-
lia, Popiołkowski Jakub, Rosiń-
ska Wiktoria, Salak Dawid, Salak 
Urszula Skolimowska Dominika, 
Skolimowska Natalia, Skwarska 
Aleksandra, Tomaszewska Mag-
dalena, Tomczewska Aleksandra, 
Wiśniewski Michał, Wojciechow-
ska Aleksandra, Wrońska Kinga, 
Zaciewska Anna, Żelech Martyna;

za zajęcie I miejsca w indywi-
dualnych lub drużynowych zawo-
dach sportowych:

Ciska Karolina, Ciska Oliwia, 
Ciska Wiktoria, Dynek Łukasz, 

Fonderska Aleksandra, Gąsecka 
Kinga, Goclender Mariusz, Goclen-
der Wioletta, Jakubowski Szymon, 
Kamiński Ernest, Kowalski Dawid, 
Lewandowski Maciej, Mak Nata-
lia, Małecki Mateusz, Możdżonek 
Aleksandra, Mystkowski Adrian, 
Oszmański Patryk, Paszyńska Ewa, 
Popiołkowski Jakub, Rybacka Do-
minika, Salak Urszula, Skolimow-
ska Dominika, Zjadewicz Piotr.

Stypendium otrzymało także 
23 uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. J. Wybickiego w Baboszewie na 
łączną kwotę 5000 zł:

za osiągnięcia w nauce: Martyna 
Kopczyńska, Katarzyna Ligocka, Mag-
dalena Kwiatkowska, Nina Dzięgielew-
ska, Julian Ozimkiewicz, Igor Hadryś, 
Mikołaj Demkowicz, Hanna Michalak, 
Ławnicka Agata i Ławnicka Kinga;

za zajęcie I miejsca w indy-
widualnych lub drużynowych 
zawodach sportowych: Gabrie-
la Ostrowska, Natalia Wardzińska, 
Zofia Ziółkowska, Anastazja Ci-
ska, Wiktoria Cackowska, Alicja Zi-
mowska, Kamila Łączyńska, Amelia 
Guzanowska, Anna Jędrzejak, Han-
na Michalak i Julia Tułodziecka;

za tytuł laureata w konkur-
sach lub olimpiadach przed-
miotowych i tematycznych: 
Igor Hadryś, Julia Strzegowska 
i Natalia Fonderska.

Kwota 2100 zł powędrowała 
do 7 uczniów Gimnazjum w Po-
lesiu za osiągnięcia w nauce: Na-
talia Kulasiewicz, Justyna Suwała, 
Aneta Krubińska, Magdalena Gór-
ska, Beata Mieszkowska, Klaudia 
Wrońska, Marceli Tysa. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Polesiu również otrzy-
mali stypendia za osiągnięcia 
w nauce: Julia Makowska, Ja-
kub Cichocki, Bartosz Groszyk 
i Karol Skręciak. Kwoty po 600 
zł trafiły do uczniów podsta-
wówek w Sarbiewie i Mystko-
wie. Za osiągnięcia w nauce 
stypendium otrzymali nastę-
pujący uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Mystkowie: Justyna 
Sitkowska, Roksana Wiśniew-
ska, Dominik Bułakowski oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sarbiewie: Julia Górska, Julia 
Piotrowska, Karina Krupińska. 
Serdecznie gratulujemy Rodzicom 

szkolnych osiągnięć i sukcesów uzy-
skanych przez Państwa Dzieci. Gratu-
lujemy również nauczycielom a przede 
wszystkim Wam drodzy uczniowie. 

Tak wysokie osiągnięcia w szko-
le to nie tylko wynik uzdolnień, to 
także suma talentu, pracy i syste-
matyczności a przede wszystkim 
sprzyjającej temu atmosfery domu 
rodzinnego. 

Wszystkim uczniom życzymy 
atrakcyjnych, bogatych w przygody, 
ale nade wszystko bezpiecznych wa-
kacji. Zasłużyliście na odpoczynek.

Stypendyści Wójta Gminy Baboszewo

W niedzielę 18 czerwca br., ju-
bileusz 40 lat kapłaństwa przeżywał 
wraz z parafianami proboszcz Para-
fii Św. Urbana w Baboszewie ksiądz 
Stanisław Gutowski. Historia dusz-
pasterskiego życia księdza Gutow-
skiego jest bardzo bogata. Pierw-
szym miejscem, do którego po 

przyjęciu święceń kapłańskich trafił 
w roli wikariusza ks. Stanisław, była 
parafia w Dobrzyniu nad Wisłą. Na-
stępnie były wikariaty w Gąbinie, 
Uniecku i Rypinie. Ostatnim miej-
scem posługi w roli wikariusza była 
płońska Parafia Św. Michała Archa-
nioła. Kolejnym miejscem posługi 

była Parafia Grodziec-Radzikowo, 
gdzie po raz pierwszy został pro-
boszczem. Stamtąd decyzją biskupa 
został przeniesiony do pobliskiego 
Gralewa. Z Gralewa ksiądz Stani-
sław Gutowski trafił do Baboszewa, 
gdzie pełni funkcję proboszcza tu-
tejszej parafii od 13 lipca 2005 r. 

Niedzielny jubileusz rozpoczął 
się uroczystą Mszą Świętą o godzinie 
11.45. Podczas Mszy Świętej, a także 
po jej zakończeniu, jubilat otrzymał 
od gości i parafian wiele gratulacji i 
życzeń. Staraniem księdza Gutow-
skiego i wielu zaangażowanych pa-
rafian po Mszy Świętej czekał na 

wszystkich poczęstunek w postaci 
grochówki, bigosu, wielu wspania-
łych i różnorodnych wypieków, a dla 
najmłodszych dmuchana zjeżdżalnia. 

My również jako redakcja przy-
łączamy się do gratulacji i życzymy 
wielu kolejnych jubileuszy. 

Redakcja

Jubileusz ks. Stanisława Gutowskiego

Gmina Baboszewo, dzięki za-
angażowaniu mieszkańców oraz 
ich rodzin i znajomych spoza 
gminy, po raz drugi sięgnęła po 
tytuł lidera turystyki Powiatu 
Płońskiego 2017. 

W rajdzie rowerowym w ra-
mach Marszu Gwiaździstego wzię-
ło udział stu trzydziestu miłośni-
ków jazdy na rowerze. Fotorelacja 
oraz więcej informacji w kolejnym 
numerze Pulsu.

Gmina Baboszewo liderem 
turystyki w powiecie W dniu 7 czerwca 2017 roku Wykonawca robót rozpoczął 

prace budowlane na stadionie w Baboszewie. W chwili obecnej 

trwają prace rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia, a także wy-

konywane są powierzchniowe roboty ziemne polegające na:

– orce mechanicznej, 

– mechanicznym zdjęciu warstwy urodzajnej,

– mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża 

pod płytę boiska,

– wykonaniu warstwy odsączającej,

– ułożeniu siatki przeciw kretom,

– wykonaniu podbudowy oraz ułożeniu nowej na-

wierzchni trawiastej.

  Prace modernizacyjne powinny zakończyć się do 

dnia 30 września 2017 r.

Modernizacja stadionu rozpoczęta
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Rozmawiali o bezpieczeństwie
Po raz kolejny w Miejskim Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu mieszkańcy naszego 
miasta mieli okazję porozma-
wiać z przedstawicielami policji 
oraz burmistrzem miasta Raciąż 
Mariuszem Godlewskim o bez-
pieczeństwie w naszym mieście. 
Debata pod hasłem ”Poroz-
mawiajmy o bezpieczeństwie. 
Możesz mieć na nie wpływ!” 
przyniosła oczekiwany efekt. 
Zgromadzeni na niej mieszkań-
cy zgłosili problemy, z którymi 
spotykają się w mieście.

Podczas debaty mogliśmy do-
wiedzieć się wielu informacji doty-
czących przestępczości w naszym 
mieście. Komendant Komisariatu 
Policji w Raciążu Andrzej Mikoła-
jewski przedstawił zgromadzonym 
dane z ostatnich lat dotyczące m.in. 
wykrywalności przestępstw, ilości 
dochodzeń, ilości wykrytych. Roz-
patrywane były przestępstwa w po-
dziale na 7 kategorii, tj. uszczerbek 
na zdrowiu, bójka/pobicie, kradzież 
samochodu, kradzież mienia, kra-
dzież z włamaniem, uszkodzenie 
mienia czy przestępstwa rozbójni-
cze. Bilans wykazał, że przestępstwa 
są coraz częściej wykrywane.

Nieostrożni kierowcy 
na drogach

Na konferencji dowiedzieliśmy 
się, że pomimo sporej ilości kampa-
nii i prowadzonych akcji drogowych 
– kierowcy nie są zbyt ostrożni na 
naszych drogach. Statystyki poka-
zują, że liczba kolizji, zabitych i ran-
nych na terenie powiatu płońskiego 
niestety wzrasta. Także w mieście 
i gminie Raciąż liczba kolizji drogo-
wych w 2016 roku była o blisko 30 
kolizji większa niż w poprzednich 
latach. Co dowodzi temu iż miesz-
kańcy nie jeżdżą uważnie. Często 
przyczyną jest nadmierna prędkość

Krajowa Mapa Zagrożeń
Młodszy aspirant Rober Kę-

dzierski przedstawił możliwości ja-
kie daje nam Krajowa Mapa Zagro-
żeń. To nowe narzędzie, które daje 
możliwość aktywnego uczestnictwa 

mieszkańców w tworzeniu lokalne-
go bezpieczeństwa. Jej główne cele 
to: poprawa bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego poprzez włą-
czenie obywateli w wybrane dzia-
łania Policji oraz dostosowanie 
struktur organizacyjnych oraz dzia-
łań Policji do zagrożeń wskazywa-
nych przez społeczeństwo, Zgłosze-
nia dokonywane za pomocą KMZB 
weryfikowane są i dokładne spraw-
dzane przez Policję. Co ciekawe 
również w Raciążu na KMZB odno-
towano kilka punktów: spożywanie 
alkoholu w miejscach niedozwolo-
nych (6 punktów), przekroczenie 
dozwolonej prędkości (6 punktów), 
nieprawidłowe oznakowanie drogi 
(1 punkt), kłusownictwo (4 punk-
ty), dzikie wysypiska (3 punkty)

Kim jest dzielnicowy?
Następnie Raciąski dzielnicowy 

poinformował zgromadzonych, kim 
jest dzielnicowy, jakie są jego zada-
nia i jak można się z nim skontakto-
wać. Przedstawił on dzielnicowych, 
którzy swoim zasięgiem obejmują 
teren gminy i miasta Raciąż, a są to: 
mł. asp. Robert Kędzierski, st. asp. 
Marcin Leśniak, mł. asp. Witold Do-
marecki. Przedstawione zostały tak-
że działania priorytetowe i problemy 
z jakimi na co dzień spotykają się 
dzielnicowi z naszego obszaru. 

Moja Komenda
Policjanci zachęcali również 

do korzystania z aplikacji „Moja 
Komenda”, zawierającej bazę te-
leadresową wszystkich komend 

i komisariatów w Polsce. Aplikacja 
umożliwia wyszukanie dzielnicowe-
go po adresie własnego zamieszka-
nia lub nazwisku funkcjonariusza. 
Daje również możliwość szybkie-
go połączenia z wybraną jednost-
ką policji lub dzielnicowym. Aby 
połączyć się z funkcjonariuszem 
wystarczy jedno kliknięcie. Wy-
szukiwarka dzielnicowych działa 
w trybie offline. Użytkownik nie 
musi mieć dostępu do Internetu, 
aby odnaleźć swojego dzielnico-
wego. Po włączeniu usług lokaliza-
cyjnych sama odnajdzie najbliższą 
jednostkę Policji i ustali najszyb-
szą trasę dojazdu. „Moja Komen-
da” dostępna jest na telefony z sys-
temem iOS oraz Android. Można 
ją pobrać w App Store i Sieci Play. 
Usługa jest bezpłatna.

Codzienne problemy 
mieszkańców Raciąża

Mieszkańcy Raciąża bardzo 
aktywnie uczestniczyli w debacie. 
W czasie dyskusji na temat lokal-
nego bezpieczeństwa mieszkańcy 
zgłosili następujące wnioski/pro-
blemy:

 – Problem dewastacji mienia 
po byłej szkole przy ul. Kilińskiego 
(pozostającej w zarządzie Starostwa 
i Gminy żydowskiej);

– Naruszanie zakazu zatrzymy-
wania przy ul. Błonie;

– Zanieczyszczanie klatek scho-
dowych w budynkach mieszkalnych 
na osiedlu przy ul. Piłsudskiego; 

– Dewastacje mienia w parku 
miejskim przy ul. Parkowej; 

– Naruszanie zakazu wjazdu na 
teren MZS w Raciążu; 

– Demoralizacja nieletnich, 
spożywanie alkoholu, palenie pa-
pierosów;

– Problem z brakiem psycho-
loga, poradni rodzinnej na terenie 
miasta Raciąż; 

– Oznakowanie umożliwiające 
wyjazd na ul. Płocką; 

– Naprawa nawierzchni na ul. 
11 Listopada;

– Podwyższenie dozwolonej 
prędkości w terenie zabudowanym 
(ul. Zawoda, Cieciersk, ul. Mław-
ska, Pólka Raciąż).

Paulina Adamiak
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Gospodarzem Mazowieckich XIX Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Piłkę Nożną Dziewcząt 
Gimnazjum było miasto Ciechanów. W dniach 
19-20 maj 2017 roku o miano najlepszych pił-
karek na Mazowszu rywalizowało 8 najlep-
szych szkół wyłonionych po wcześniejszych 
mistrzostwach powiatów i rejonów: rejon war-
szawski – Gimnazjum nr 68 z Warszawy, rejon 
ciechanowski – Gimnazjum z Baboszewa, re-
jon sochaczewski – Gimnazjum z Sochaczewa, 
rejon radomski – Gimnazjum nr 4 z Radomia, 
rejon sierpecki –  Gimnazjum z Mochowa, 
rejon wyszkowski – Gimnazjum z Siemion-

ki, rejon Grodzisk Mazowiecki – Gimnazjum 
z Mrokowa, rejon siedlecki – Gimnazjum 
z Mińska Mazowieckiego.

Turniej był podzielony na dwie grupy po 4 
drużyny. Gimnazjum Baboszewo wylosowało 
grupę w której znalazły się: Warszawa, Mińsk 
Mazowiecki, Sochaczew i Baboszewo.

Drużyna z Baboszewa jako pierwszy z ce-
lów postawiła sobie wyjście z grupy. Plan zo-
stał wykonany w stu procentach, wygrywając 
dwa mecze i remisując zajęła pierwsze miej-
sce w swojej grupie. Walka z Mrokowem o fi-
nał była jednostronnym widowiskiem 2:0 dla 

Baboszewa, które jako pierwsze zameldowało 
sie w finale. Drugi półfinał Warszawa-Radom 
był meczem niezwykle ciekawym. Zwycięzcą 
po emocjonującym spotkaniu został Radom.

Finałem i wielkim widowiskiem sporto-
wym dwóch dni zmagań był mecz Babosze-
wo- Radom. Baboszewianki od samego po-
czątku rzuciły się na przeciwniczki próbując 
strzelić bramkę, jednak się nie udało. Dziew-
czyny z Radomia strzeliły dwie bramki, za-
wodniczki z Baboszewa zero. Mistrzyniami 
Igrzysk zostały piłkarki z Radomia, Wice-
mistrzyniami piłkarki z Baboszewa. Trzecie 

miejsce zajęły piłkarki z Warszawy. Pamiątko-
we srebrne medale w kształcie województwa 
Mazowieckiego zawisły na szyjach zawodni-
czek z Baboszewa zadowolonych ze swojej 
gry i postawy podczas całego turnieju .

Skład Gimnazjum Baboszewo Wicemi-
strzyń Województwa Mazowieckiego:

Dominika Skolimowska, Dominika Ry-
backa, Natalia Mak, Ewa Paszyńska, Oliwia 
Ciska, Urszula Salak, Karolina Ciska, Alek-
sandra Możdżonek, Wiktoria Ciska.

trener: Sławomir Adamski
Głos Sportowy Baboszewa

XIX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Gimnazjum W Piłkę Nożną

W 1977 roku Freddy Merkury wokalisty 
słynnej rockowej kapeli Queen napisał 
piosenkę „We are the champions”, która 
stała się hymnem zwycięstwa. Na wiel-
kich wydarzeniach sportowych Mistrzo-
stwach Świata, Mistrzostwach Europy 
w piłce nożnej. Zwycięzcom zawsze jest 
grana ta triumfalna pieśń. Minęło 40 lat 
od powstania już kultowego utworu.

10 czerwca 2017 roku w mieście Drobin 
po zwycięstwie 13:0 nad drużyną ŁKS Ło-
chów został zagrany piłkarkom z Babosze-
wa. Podopieczne Sławomira Adamskiego 
dokonały  czegoś niebywałego, niezwykłego. 
Wygrywając IV ligę kobiet na Ma-
zowszu w swoim pierwszym sezo-
nie 2016/2017 zostały mistrzynia-
mi i awansowały do III ligi kobiet. 
Orlęta Baboszewo – sekcja kobieca 
od początku rozgrywek dumnie re-
prezentowały Orła na piersi swoje-
go klubu oraz całe Baboszewo. Na 
pierwszy mecz rundy jesiennej ba-
boszewianki pojechały do Mszczo-
nowa, tam przy akompaniamen-
cie miejscowej orkiestry rozpoczęły 
swój debiut. Wynik po zakończeniu 
spotkania 9:0 dla Orląt Baboszewo 
oznajmił wszystkim że narodziła się 
nowa piłkarska siła o rzadko spo-
tykanej radości do gry i niebywałej 
chęci do zwyciężania. Po tym meczu 
baboszewianki zasiadły na fotelu li-
dera i nie oddały go rywalkom nawet 
na chwilę. Jesień zagrały imponują-
co z bilansem 9 zwycięstw i jednym 
remisem w ogólnej klasyfikacji IV 
ligi kobiet w całej Polsce, jak podał 
serwis internetowy polska Piłka Ko-
biet Orlęta Baboszewo zajęło wyso-
kie drugie miejsce. Na wiosnę z prze-
wagą 8 punktów nad drugą drużyną 
w tabeli Warszawską Akademią Pił-
karską rozpoczęły ostateczną walkę 
o to kto zostanie mistrzem. Nie zna-
jąc smaku porażki przez pół roku na-
sze piłkarki przegrały w rundzie wio-

sennej 3 mecze, 7 wygrały i na kolejkę przed 
końcem sezonu mogły cieszyć się z awansu 
do III ligi. Ostateczny bilans to 16 zwycięstw,  
3 porażki, 1 remis.

Przez cały sezon baboszewianki grały bar-
dzo ofensywny futbol, strzelały bardzo dużo 
bramek. Z najlepszym bilansem bramkowym 
79-15 w 20 spotkaniach pokazały że mają naj-
lepszą obronę oraz atak. Kierownikiem dru-
żyny na ten sezon została Patrycja Rosińska. 
W bramce Orlątek stały Wiktoria Ciska, Alek-
sandra Pietrucha to one obroniły najwięcej 
strzałów w sezonie. Na obronie twarde i nieustę-
pliwe, siła drużyny Natalia Grzelak, Dominika 
Skolimowska, Karolina Ciska, Patrycja Mitka, 

oraz bliźniaczki Sulkowskie Justyna i Magda. 
Na skrzydłach najlepsze w lidze na swoich po-
zycjach Dominika Rybacka, Daria Piskorska, 
Sylwia Trybańska nadawały tempa wszystkim 
akcjom. Rozgrywające w środku pola Aleksan-
dra Możdżonek, Klaudia Adamska, Sylwia So-
kołowska, kreowały akcje całej drużyny. Dzię-
ki temu nasze napastniczki Natalia Mak, Zofia 
Sulkowska, Oliwia Ciska, Ewa Paszyńska strze-
lały do bramki regularnie. Duet Izabela Ku-
ligowska, Agnieszka Rosińska razem strzeli-
ły blisko 30 bramek zajmując ex aequo drugie 
miejsce w ogólnej klasyfikacji strzelczyń w całej 
lidze, pokazując jakim potencjałem dysponuje 
ta zgrana drużyna Mistrzyń.

Podziękowania od Sztabu Trenerskiego 
oraz Całej Drużyny, osobom, instytucjom, 
firmom które wspierają Orlęta Baboszewo- 
Sekcja kobieca.

Serdeczne podziękowania dla:
Rodziców zawodniczek Orlęta Baboszewo,
Pana Tomasza Sobeckiego – Wójta Gminy 
Baboszewo,
Rady Gminy w Baboszewie,
Pana Grzegorza Pawlaka – właściciela firmy 
Pawrol,
Pana Tomasza Witulskiego – dyrektora za-
rządzającego firmą Bioprogram,
Pana Emila Boguckiego – współwłaściciela 

firmy B&I Hydraulika Siłowa,
Panów – Daniela Gryszpanowicza 
i Artura Rydzewskiego – właścicieli 
firmy Art-Dan, 
Pana Arkadiusza Wolińskiego – 
współwłaściciel firmy Erra,
Pana Bogdana Pietruszewskiego – 
Dyrektora Gimnazjum im. Armii 
Krajowej w Baboszewie,
Pana Bogdana Kubińskiego, Grzego-
rza Ziółkowskiego – prezesów GKS 
Orlęta Baboszewo,
Pana Andrzeja Lipińskiego – właści-
ciela firmy Lupa,
Pana Piotra Lipińskiego – Koordy-
natora Sportu w Baboszewie,
Pana Krystiana Jobskiego – Radio 
Płońsk,
Pana Łukasza Wielechowskiego – 
Gazeta Płońszczak,
Pani Monice Ciskiej – Urząd Gminy 
w Baboszewie,
Państwa Katarzynie Derbin, Roberta 
Piotrowskiego, Bogusława Smoliń-
skiego-Nauczyciele Wychowania 
Fizycznego w Baboszewie,
Szanownych Kibiców,
Szanownych Osób prywatnych, któ-
re chciały zostać anonimowe,

Ze sportowym dziękujemy
Orlęta Baboszewo 

Sekcja Kobieca

„We are the champions...”
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Materiały do kroniki historycznej wyszukał 
i przekazał Jan Chądzyński

Zapraszamy seniorów do ak-
tywnego działania i korzystania 
z oferty przygotowanej specjalnie 
dla nich. Podczas ostatniego po-
siedzenia Miejskiej Rady Seniorów 
pomysły na działania prosenioralne 
przedstawił Prezes Zarządu Funda-
cji „Zaczyn” Przemysław Wiśniew-
ski. Zaproponował on różnego ro-
dzaju aktywności. Są to m.in. 

1) Wizyta studyjna w Radzie 
Seniorów w innym mieście. Pod-

czas której nastąpiłaby prezentacja 
działalności oraz sesja zapoznawcza 
z realizowanymi działaniami. Jest to 
możliwość zapoznania się z przed-
stawicielami innej Rady Seniorów 
oraz porównanie sposobów pracy. 

2) Wyjazd do Drobina w sobo-
tę 1 lipca na Festyn Aktywności Se-
nioralnych. Dla wszystkich chętnych 
zorganizowany zostanie transport.

3) Tematyczne zajęcia w Miej-
skim Centrum Kultury Sportu i Re-

kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu zgodnie z ich zaintereso-
waniami i pomysłami.

4) Na jesieni udział w V Kon-
gresie Mazowieckich Organizacji 
Senioralnych.

Zapraszamy wszystkich se-
niorów do aktywnego działania. 
Miejmy nadzieję, że proponowa-
ne propozycje przypadną Pań-
stwu do gustu.

Redakcja

Aktywni Seniorzy

Przedstawiciele seniorów z Ra-
ciąża wezmą udział w szkoleniach 
w ramach projektów opracowanych 
według założeń Zespołu Inicjatyw-
nego Mazowieckiego Porozumienia 
Rad Seniorów. A będą to:

1) SENIOR – TO – ZDROWIE, 
organizowane przez Mazowiecką 
Interdyscyplinarną Szkołę Promo-
cji Zdrowia dla Seniorów – edycja 
1/2017 realizowana przez Funda-
cję „Smart Health – Zdrowie w 3D” 
w ramach Programu Mazowieckie-
go Porozumienia Rad Seniorów 

2) SENIOR – TO – AKTYW-

NOŚĆ SPOŁECZNA I PUBLICZ-
NA, organizowane przez Teatr 
Legislacyjny Mazowieckich Rad Se-
niorów – edycja 1/2017 realizowa-
na przez Stowarzyszenie Praktyków 
Dramy STOP – KLATKA w ramach 
Programu Mazowieckiego Porozu-
mienia Rad Seniorów 

3) SENIOR – TO – PASJA, orga-
nizowanie przez Mazowiecką Szko-
łę Promotorów Międzypokolenio-
wych Zainteresowań i Pasji – edycja 
1/2017 realizowana przez Stowarzy-
szenie „Mazowieckie Forum Biz-
nesu Nauk i Kultury” w ramach 

Programu Mazowieckiego Porozu-
mienia Rad Seniorów.

Powyższe projekty mają na celu 
wzmacnianie Rad Seniorów o promo-
torów polityki senioralnej w trzech 
obszarach: Zdrowego Stylu Życia, 
Aktywności Społecznej i Publicznej 
oraz Międzypokoleniowych Zainte-
resowań i Pasji. Następnie promoto-
rzy będą prowadzili swoją działalność 
wspierani przez Rady Seniorów, pod-
mioty w nich reprezentowane, insty-
tucje samorządowe, organizacje spo-
łeczne lub przedsiębiorców.

Redakcja

Seniorzy się dokształcają
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Pierwszy turniej rodzinny zor-
ganizowany został w 2004 roku. 
Rodziny które wzięły w nim udział 
to: Klimkiewiczowie, Kołakowscy, 
Lewandowscy i Karwowscy. Sta-
ło się to już tradycją że w ostat-
nią niedzielę czerwca na boisku 
mogą zagrać w jednym meczu 
zarówno dzieci jak i dorośli. Od 
początku istnienia Turnieju Ro-
dzinnego strzelono 643 gole. Naj-
lepszym Strzelcem ze wszystkich 
wyłonionych przez te 14 lat jest 
Piotr Lewandowski, który na swo-
im koncie ma 10 bramek. Bram-
karzem, który aż trzykrotnie zdo-
był miano Najlepszego Bramkarza 
turnieju jest Igor Cichewicz gra-
jący w Rodzinie Rybackich. Naj-
młodszymi uczestnikami gra-
jącymi w Turnieju Rodzinnym 
są: Lena Kubińska w 2012 r.  
i Antoni Senkowski w 2015 r., któ-

rzy w momencie rozgrywek mieli 
po 1 roku. Natomiast Najstarszym 
uczestnikiem Turnieju Rodzin-
nego jest Jan Lewandowski, któ-
ry w 2012 roku miał 76 lat i brał 
czynny udział w rozgrywkach 
swojej drużyny. W niedzielę 25 
czerwca, na boisku ORLIK w Ba-
boszewie rozegrany został XIV Ro-
dzinny Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Baboszewo. Do 
walki stawiło się 7 drużyn: Rodzi-
na Cackowskich, Rodzina Naje-
chalskich, Rodzina Senkowskich, 
Rodzina Charzyńskich, Rodzina 
Karwowskich, Rodzina Rybackich 
i Rodzina Lewandowskich-Leśnia-
ra. Poprzez losowanie, przydzielo-
no odpowiednio drużyny do grupy 
A i do grupy B, w których mecze 
były systemem „każdy z każdym”. 
Półfinał i finał przeprowadzony zo-
stał systemem pucharowym. 

Z każdej grupy do półfinały 
awansowały dwie najlepsze drużyny. 
W pierwszym meczu półfinałowym 
Rodzina Lewandowscy-Leśniara po-
konała w rzutach karnych Rodzinę 
Rybackich i dzięki temu byli pierw-
szą drużyną, która miała zagrać w fi-
nałowym meczu. Do finału po wy-
granej przeszła również Rodzina 
Karwowskich pokonując Rodzinę 
Charzyńskich wynikiem 4 :1.

Mecz o I miejsce wygrała Rodzi-
na Lewandowscy-Leśniara wygry-
wając 3:2 z Rodziną Karwowskich. 

Klasyfikacja końcowa:
Miejsce I: Lewandowscy-Leśniara
Miejsce II: Karwowscy
Miejsce III: Charzyńscy
Miejsce IV: Rybaccy
Miejsce V: Senkowscy
Miejsce VI: Najechalscy
Miejsce VII: Cackowscy

Nagrody indywidualne otrzymali:
Najlepszy Strzelec:  
Marek Charzyński
Najlepszy Bramkarz:  
Andrzej Karwowski

Najmłodszy uczestnik:  
Marcel Kowalski (z rodziny Sen-
kowskich)
Najstarszy uczestnik:  
Zbigniew Rybacki

Piłkarski 
Puchar 
Lata 2017

I miejsce dla gospodarzy!

Rodziny zagrały po raz czternasty

Stało się to już tradycją, że w se-
zonie wakacyjnym na boisku „OR-
LIK” w Baboszewie rozgrywany jest 
Piłkarski Puchar Lata. Pierwsza edy-
cja miała miejsce w 2010 roku. Do ry-
walizacji zgłosiło się wówczas 7 dru-
żyn. Pierwszym Mistrzem Pucharu 
Lata została drużyna Astex. Od tam-
tej pory strzelono 813 bramek i roze-
grano około 250 spotkań. Drużyną 
która dwukrotnie zdobyła I miejsce 
jest Futsal. Turnieje podzielone są na-
stępująco: grupa A – lipiec, grupa B 
– sierpień. Z każdej z tych grup do fi-
nału przechodzą po 3 najlepsze dru-
żyny, które we wrześniu systemem 
„każdy z każdym” walczą o najwyższy 
tytuł. Drużyna może składać się z 16 
zawodników, którzy w takim samym 
składzie grają zarówno w części eli-
minacyjnej jak i w finale. 

W tym roku walkę o miano 
Mistrza stoczy 11 drużyn. Grupę 
A tworzą: Myken & Champion, Hu-
ragan, ADL Lewandowscy, Oldboy 
Baboszewo, Nextnet i Orzeł Siedlin, 
natomiast grupę B: MKS Mazovia 
Błomino, Oldboy Raciąż, Art-Dan, 
B & I Hydraulika Siłowa i Tynk Pol. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich kibiców i sympatyków Piłkar-
skiego Pucharu Lata 2017. Roz-
grywki Grupy A odbędą się 9 lipca, 
grupy B – 13 sierpnia a finał – 10 
września 2017 roku. Mecze rozpo-
czynają się od godziny 10.00. 

12 drużyn wzięło udział w I Mię-
dzynarodowym Turnieju Pił-
ki Nożnej Oldboyów o Puchar 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, który odbył się 17-18 
czerwca 2017 r. na boisku „ORLIK” 
w Baboszewie. Turniej podzielony 
został na dwie części – część elimi-
nacyjną w sobotę i część finałową 
w niedzielę. Warunkiem uczest-
nictwa w turnieju był wiek zawod-
ników, który nie mógł być niższy 
niż 35 lat. Wyjątkowo w każdym 
zespole mogło grać dwóch za-
wodników 30+. Liczba zawodni-
ków jednocześnie przebywają-
cych na boisku w trakcie meczu 
wynosiła 5 + bramkarz.

W sobotę o godzinie 9.00 do ry-
walizacji stanęło 8 drużyn. Turniej 
został otwarty przez Radnego Sej-
miku Województwa Mazowieckiego 
Pana Pawła Obeymeyera, który re-
prezentował Marszałka Adama Stru-

zika w obecności Wójta Gminy Ba-
boszewo Pana Tomasza Sobeckiego.

Do grupy A zostali przypisani: 
Oldboy Baboszewo, Oldboys Żu-
romin, Oldboy Nowe Miasto i Old-
boy Sierpc. Grupa B składała się z: 
Oldboys Przasnysz, Oldboy Raciąż, 
Oldboy PAL – ROB Płońsk i Old-
boy Orzeł Siedlin. Mecze trwały 
do godziny 13.00. Po ponad go-
dzinnej przerwie do walki stanęła 
grupa C: Oldboy Liberpol Płońsk, 
Oldboy Jupiter Bełchatów, Oldboy 
Żyrardów i Oldboy Litwa. Roz-
grywki przeprowadzone zostały 
w systemie „każdy z każdym”. Na-
stępnie z każdej grupy do części fi-
nałowej przeszły po dwie drużyny. 
Dodatkowo awans otrzymały dwie 
drużyny z najlepszym wynikiem. 
Sobotnie eliminacje zakończyły się 
uczestnictwem drużyn w gmin-
nym festynie Powitania Lata 2017. 
Niedzielne mecze rozpoczęły roz-
grywki ćwierćfinałowe grupy A do 

której losowo przydzielono: Oldboy 
Baboszewo, Oldboy Raciąż, Oldboy 
Jupiter Bełchatów i Oldboy Nowe 
Miasto, natomiast do grupy B: Old-
boy Liberpol Płońsk, Oldboy Orzeł 
Siedlin, Oldboy Żyrardów i Old-
boy PAL – ROB Płońsk. W grupie 
A wynikiem 2:0 do finału przeszła 
drużyna Oldboy PAL-ROB Płońsk, 
tym samym przypisując drużynę 
Oldboy Raciąż do meczu o III miej-
sce turnieju. Grupę B wygrali go-
spodarze, pokonując Oldboy Żyrar-
dów 3:0. Finał rozegrany pomiędzy 
Płońskiem i Baboszewem do ostat-
niego gwizdka był wyrównany. Za-
kończył się wynikiem 1:1. Mistrzów 
wyłoniono poprzez rzuty karne. 2:1 
Oldboy Baboszewo pokonał druży-
nę Oldboy PAL-ROB Płońsk. Moż-
na śmiało twierdzić, że był to jeden 
z lepszych turniejów dla drużyny 
z Baboszewa. Mimo zdobycia naj-
ważniejszego pucharu rozgrywek 
i miana Mistrza turnieju, zarówno 

nagrody Najlepszego Strzelca i Naj-
lepszego Bramkarza powędrowa-
ły do zawodników z drużyny go-
spodarzy; Dariusz Cackowski dla 
swojej drużyny zdobył 7 goli, na-
tomiast Robert Kędzierski podczas 
rozegranych 8 meczów wpuścił je-
dynie 3 bramki. Indywidualnie, na-
grodę Fair Play otrzymał zawodnik 
z Oldboy Jupiter Bełchatów – Zbi-
gniew Rojek, który swoją postawą 
i nienagannym zachowaniem re-
prezentował swoją drużynę. Puchar 
dla drużyny Fair Play ufundowa-
ny przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego otrzymała drużyna 
z Żyrardowa, od której inne druży-
ny mogły brać przykład walki na za-
sadach fair play. 

Klasyfikacja po dwóch dniach  
wyglądała następująco:
Miejsce I: Oldboy Baboszewo
Miejsce II: Oldboy PAL-ROB Płońsk
Miejsce III: Oldboy Żyrardów
Miejsce IV: Oldboy Raciąż
Miejsce V: Oldboy Jupiter Błechatów
Miejsce VI: Oldboy Orzeł Siedlin
Miejsce VII: Oldboy Nowe Miasto
Miejsce VIII: Oldboys Żuromin
Miejsce IX: Oldboy Sierpc
Miejsce X: Oldboys Przasnysz
Miejsce XI: Oldboy Litwa.

Niestety z turnieju została zdys-
kwalifikowana drużyna Oldboy 
Liberpol Płońsk za niewłaściwe 
zachowanie podczas jednego z me-
czów w ćwierćfinale. 

Więcej zdjęć na profilu facebo-
okowym Hali Sportowo-Widowi-
skowej w Baboszewie.
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Już dziś zaplanuj sobie dzień  
22 lipca! Wybierz się z nami na 
rajd rowerowy po Raciążu i jego 
okolicach! Czasu coraz mniej! Za-
pisz się już dziś! Gwarantujemy 
ciekawą trasę i miłą atmosferę!

Raciąski Rajd Rowerowy to 
nowy pomysł na wspólną aktyw-
ność sportową w naszym mieście. 
Ponadto to doskonała okazja do in-
tegracji z lokalnym społeczeństwem 
a może nawet fajna forma spędze-
nia czasu z rodziną. Atrakcji bę-
dzie wiele. Co więcej podczas rajdu 
zwiedzimy naprawdę ciekawe za-
kątki naszego regionu.

Nieznana historia  
Do pokonania będziemy mieli 

ok. 50 km. Odkryjemy mało nam 
znane okolice Raciąża. Wyruszamy 
o godz. 8.00, zbiórka przed Urzę-
dem Miejskim. Na początek prze-
jedziemy do parafii Świętego Stani-
sława w Drobinie. Tam zapoznamy 
się z historią kościoła – wybudo-
wanego przez Ninogniewa z Kry-
ska w drugiej połowie XV wieku. 
Atrakcją świątyni jest barokowy 
ołtarz oraz nagrobek rodziny Kry-
skich, którego wykonanie przypi-
suje się słynnemu włoskiemu ar-
chitektowi i rzeźbiarzowi Santo 
Gucciemu. W drugim etapie uda-

my się do Bogucina, gdzie znaj-
duje się cmentarzysko kurhanowe 
i pozostałości osady z okresu tzw. 
kultury przeworskiej i wielbar-
skiej. Z Bogucina pojedziemy do 
Dobrskiej Kolonii. Zapoznamy się 
z historią powstania i zobaczymy 
pozostałości gródka rycerskiego 
z XIV-XV wieku, którego właści-
cielem był płocki kanonik Mikołaj. 
Po tym etapie rajdu dla wszystkich 
uczestników przewidziano ciepły 
posiłek. Ostatnim przystankiem 
na trasie rajdu będzie dwór w Kra-
śniewie. To bardzo ciekawy obiekt 
architektoniczny – choć powstał 
dopiero u schyłku XIX wieku – do 

1939 roku stanowił własność ro-
dziny Budnych herbu Jastrzębiec. 
Przewodnikiem na trasie I Racią-
skiego Rajdu Rowerowego będzie 
archeolog Marek Gierlach.

Formę budujemy już dziś!
Do pokonania mamy całkiem spory 

dystans, jednak w grupie siła i zapewne 
uda nam się go pokonać bez większego 
trudu. Udział w rajdzie deklaruje wiele 
osób od uczniów szkół, przez młodzież 
po seniorów. Także pracownicy i zarzą-
dzający instytucjami miejskimi wezmą 
udział w wydarzeniu. Także seniorzy 
regularnie jeżdżą na rowerach! Do raj-
du coraz bliżej – szykujmy naszą formę. 

Czekamy na Was. Zapisy na Raciąski 
Rajd Rowerowy przyjmowane są w se-
kretariacie Urzędu Miejskiego do 19 lip-
ca. Opłata wpisowa wynosi 15 zł.

Biesiada przy MCKSiR
Po powrocie do Raciąża oko-

ło godz. 17 zapraszamy wszystkich 
uczestników rajdu na biesiadę przy 
MCKSiR. Na otwartym dla wszystkich 
mieszkańców przeglądzie kapel bie-
siadnych odbędzie się uroczyste wrę-
czenie pamiątkowych medali uczest-
nikom RRR. Ponadto będzie można 
posłuchać muzyki i dobrze bawić się 
podczas biesiady. Zapraszamy! 

Paulina Adamiak

Raciąski Rajd Rowerowy

Wakacje w mieście
Zaczęło się lato, a z nim nade-
szły wakacje. Dla najmłodszych 
czas zabaw i beztroskiego le-
niuchowania. W naszym mieście 
czeka na nich mnóstwo atrakcji. 
Narzekać na nudę nie będą mo-
gli także i starsi – wiele imprez 
i wydarzeń umili im letnie wie-
czory i popołudnia. 

Sport
W trakcie wakacji zapraszamy 

dzieci i młodzież do aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach sporto-
wych organizowanych przez MCK-
SiR w Raciążu. Treningi z Błękitny-
mi, turnieje piłki siatkowej, tenisa 
stołowego i kometki to tylko część 
atrakcji sportowych przygotowa-
nych dla was na letni czas.

14 lipca zapraszamy do wzię-
cia udziału w Turnieju Dzikich 
Drużyn, skierowanym do uczniów 
szkoły podstawowej klas IV-VI 
i gimnazjum, a w sierpniu w Ogól-
nopolskim Turnieju Piłkarskim 
Drużyn Amatorskich (zgłoszenia 
drużyn w sekretariacie MCKSiR, 
ul.Parkowa 14). Zapraszamy do gry 
przedstawicieli instytucji, klubów 
i organizacji pozarządowych działa-
jących w Gminie Raciąż.

16 lipca odbędzie się w Raciążu 
Legia MTB Maraton. Bliższe infor-
macje uzyskać można na profilu FB 
MCKSiR i na fanpage’u głównego 

organizatora wydarzenia, którym 
jest Klub Kolarski Legia. 

Na spływ kajakowy zakończony 
ogniskiem z kiełbaskami zaprasza-
my w drugiej połowie lipca. Liczba 
uczestników spływu jest ograniczona, 
a jego koszt od osoby wynosi 30 zł. 

Ogólnopolski Turniej Piłkarski, 
który będzie wydarzeniem kończą-
cym naszą wakacyjną aktywność, 
odbędzie się pod koniec sierpnia 
i zakończony zostanie grillem dla 
uczestników turnieju oraz miesz-
kańców Miasta i gminy Raciąż.

Gry i zabawy podwórkowe
Spotkajmy się na „starym po-

dwórku”! Poznajmy gry i zaba-
wy jakie zajmowały naszych ro-
dziców i dziadków, gdy oni byli 
dziećmi. Porzućmy komputery 
i telefony i zagrajmy w hali halo, 
serso, klasy, ciupy, kapsle i wiele 
innych gier o zabawnie brzmią-
cych nazwach.

Zajęcia prowadzone w ramach 
półkolonii Wakacje z MCKSiR.

Wycieczka do JURA PARKU
11 lipca 2017 r. dzieci zgłoszo-

ne na I turnus Wakacji z MCKSiR 
wyjadą do Solca Kujawskiego na spo-
tkanie z dinozaurami i prehistorią. 
Wycieczka zaplanowana jest na cały 
dzień, a w jej trakcie dzieci przejdą po 
ścieżce edukacyjnej, obejrzą ekspozy-

cję muzealną, wezmą udział w warsz-
tatach, na których nauczą się płukać 
złoto, a także obejrzą seans filmowy 
w kinie 4D „Powstanie wszechświata”.

Wyjazd dla uczestników półko-
lonii jest bezpłatny.

Seanse filmowe
Przez całe wakacje Kino za Ro-

giem w MCKSiR zaprasza na seanse 
filmowe dla dzieci i młodzieży – re-
pertuar dostępny na profilu FB MCK-
SiR oraz w gablotach informacyjnych.

Wstęp na seanse w czasie waka-
cji wolny!

„Mój Raciąż, moja historia” 
Uczestnikom półkolonii 

w MCKSiR proponujemy udział 
w historycznej grze miejskiej. Po-
znajmy wspólnie tajemnice naszego 
miasta, jego historię i legendy z nim 
związane. Na spotkanie z historią 
przeznaczyliśmy dwa dni, po jed-
nym na każdy z turnusów.

„Z przyrodą na Ty”
To kolejna gra, tym razem o te-

matyce przyrodniczej, dla uczestni-
ków półkolonii. Poznając przyrodę 
wokół nas uczymy się o nią dbać, 
a także wzbogacamy naszą wiedzę 
o lokalnej florze i faunie. Tak jak 

przy grze historycznej, przeznacza-
my na nią dwa dni, po jednym na 
każdy turnus.

Biesiada Raciąska
22.lipca zapraszamy na Racią-

ski Rajd Rowerowy zakończony 
Biesiadnym spotkaniem uczestni-

ków Rajdu i mieszkańców Gmi-
ny i Miasta Raciąż w parku przy 
MCKSiR.

Piknik Rodzinny 
Kolejny raz zapraszamy 

wszystkich mieszkańców Raciąża 
do spędzenia całego dnia rodzin-
nie i plenerowo. 15 sierpnia 2017 
r. zapraszamy na Piknik Rodzinny 
przy Miejskim Centrum Kultury.

W programie zabawy, kon-
kursy, warsztaty familijne i ta-
niec, mini park rozrywki i wie-
le innych atrakcji, dzięki którym 
miło i rodzinnie spędzicie czas.

Karawana, czyli Wędrujący 
Festiwal Sztuk

19 sierpnia 2017 Raciąż odwie-
dzi Karawana sztuk. Ten Wędrują-
cy barwny Festiwal zawita również 
do Gralewa.Dzień Karawany roz-
poczyna się w godzinach popołu-
dniowych spektaklem teatru profe-
sjonalnego – dla dzieci, a kończy się 
spektaklem dla widzów dorosłych. 
Czas między spektaklami zostanie 
wzbogacony rodzinnymi animacja-
mi prowadzonymi przez doświad-
czonych animatorów ze Stowarzy-
szenia Pedagogów Animatorów 
KLANZA. Dla małych uczestników 
pracujących pod okiem doświad-

czonych animatorów przewidziane 
są drobne upominki. W roku 2017 
wzbogacono projekt o działania 
edukacyjne, które poprowadzi Sto-
warzyszenie Scena 96. Wykorzystu-
jąc wiedzę młodych uczestników 
o swoim rejonie, przeprowadzone 
zostaną warsztaty i przygotowane 
małe etiudy teatralne. 

Udział w prezentacjach jest cał-
kowicie bezpłatny.

Warsztaty z Batiku
Od 21 do 25 sierpnia zapraszamy 

małych i dużych na warsztaty z batiku. 
To magiczna sztuka tworzenia obra-
zów metodą nakładania wosku i kąpie-
li tkaniny w barwniku. Liczba uczest-
ników warsztatów jest ograniczona, 
a zapisy przyjmowane są w sekretaria-
cie MCKSiR w Raciążu. Warsztaty po-
prowadzi pani Anna Górecka, a udział 
w nich jest bezpłatny.

Kawiarnia czeka 
Kawiarnia w MCKSiR ponow-

nie będzie cyklicznie otwierana dla 
mieszkańców. Przygotowania do re-
aktywacji działania już trwają. Na 
dobry początek MCKSiR zamówiło 
bilard, piłkarzyki oraz darty, dzięki 
którym dzieci i młodzież będą mo-
gły korzystać z dodatkowych atrakcji 
podczas wakacji. A więcej informacji 
o działalności kawiarni na FB MCK-
SiR i w następnym numerze Pulsu.

Działamy całe wakacje! Bądźcie 
z nami!

Oferta MCKSiR na bieżąco pre-
zentowana będzie na naszym profi-
lu FB.

MCKSiR Raciąż
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