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Więcej w numerze:

Dnia 30 czerwca 2016 roku został rozstrzy-
gnięty konkurs na stanowisko Dyrektora Miej-
skiego Zespołu Szkół w Raciążu. Ofertę złożył 
tylko jeden kandydat, którego Komisja Kon-
kursowa jednogłośnie wybrała na ww. stano-
wisko. Nowym Dyrektorem raciąskiej placów-
ki został Pan Dariusz Mosakowski. Obowiązki 
swe zacznie pełnić od 1 września br.

Czytaj str. 5

W dniu 23 czerwca 2016 r. Wójt Gminy odwołał 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbiewie.

Czytaj str. 6

Na XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 3 czerwca 2016 roku Radni jednogło-
śnie udzielili Burmistrzowi Miasta Raciąż absolutorium z tytułu wykonania budżetu  
za 2015 r. Choć nie był to łatwy czas, udało się zrealizować bardzo wiele projektów oraz  
sfinalizować kilka ważnych inwestycji. 

Czytaj str. 7

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
w Baboszewie, po sukcesach odniesionych 
wcześniej (pisaliśmy o nich w poprzednim nu-
merze), m.in. zdobyciu tytułu Wicemistrzyń 
Mazowsza, mogły wziąć udział w Ogólnopol-
skim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce 
Nożnej Dziewcząt Szkól Podstawowych, któ-
ry odbył się w Głuchołazach k/Opola w dniach 
16-19 czerwca 2016 r.

Czytaj str. 16

Nowy dyrektor MZS

III Jarmark 
Raciąski
Drugi i trzeci lipca to dni bardzo ważne dla nasze-
go miasta. Odbyła się III już edycja cyklicznego 
wydarzenia pn. Jarmark Raciąski. Przedsięwzięcie 
będące powrotem do dawnych tradycji i zwycza-
jów, spotkań z niezwykle barwną historią jest 
zarazem sposobem na promocję miasta i regionu. 
Jak co roku można było skorzystać z bogatej ofer-
ty programowej. 

Relacja na str. 12-13

Na terenie gminy Baboszewo trwają prace związane z realizacją licznych inwestycji.
Więcej str. 4

Rok 2016 – rokiem inwestycji 
w Gminie Baboszewo

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. ks. M.K. Sarbiewskiego 
w Sarbiewie odwołany

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
w Baboszewie Wicemistrzyniami 
Polski w Piłce Nożnej 
Szkół Podstawowych

Projekty i inwestycje 
miejskie 2015
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Baboszewo – informacje urzędowe

Na XVIII sesji Rady Gmi-
ny Baboszewo 29 czerwca 2016 r., 
podjęto kilka uchwał, których 
projekty były dyskutowane na po-
siedzeniu Stałych Komisji Rady 
Gminy w dniu 27 czerwca.

Zaproponowane przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji stawki 
radni przyjęli jednogłośnie. Obo-
wiązujące od 30 września ceny me-
tra sześciennego wody i odpro-
wadzanych ścieków pozostaną na 
dotychczas obowiązującym pozio-
mie i będą wynosić: woda – 2,16 zł/
m3 (brutto), natomiast ścieki 6,79 
zł/m3 (brutto) dla gospodarstw do-
mowych oraz 8,15 zł/m3 (brutto) 
dla firm. Opłata abonamentowa za 
wodomierz wynosić będzie 1 zł/mc 
(netto). Ceny wody dla wodociągu 
ekspoloatowanego przez ZWiK Ba-
boszewo nie wzrosły ani o grosz od 
2011 r., natomiast cena za metr sze-
ścienny ścieków pozostaje na stałym 
poziomie od 2013 r. Stawka za wodę 
dla mieszkańców Baboszewa i Brze-
ścia, którzy korzystają z wodocią-
gu eksploatowanego przez Zakład 
Usług Wodnych w Mławie, również 
się nie zmieni w okresie najbliższego 
roku w stosunku do roku poprzed-
niego i wynosić będzie 2,27 zł/m3.

Radni dokonali kilku zmian 
w budżecie m.in. przeznaczając 

dodatkową kwotę 197 000 zł na 
pomoc finansową dla Powiatu 
Płońskiego na remont odcinka 
drogi powiatowej (3 km) Babo-
szewo-Korzybie Wielkie. Łącz-
na przyznana pomoc finanso-
wa na wspomniany odcinek 
drogi stanowi kwotę nie wyższą 
niż 497000 zł.

Przesunięto również do re-
alizacji na bieżący rok przebudo-
wę drogi w Lutomierzynie. Wójt 
Tomasz Sobecki informował, że 
gmina niestety nie uzyskała do-
finansowania w ramach PROW 
na przebudowę ww. drogi i aby 
inwestycja została zrealizowana 
należało przesunąć środki zapla-
nowane na wydatki bieżące na re-
monty dróg. Pani Sołtys sołectwa 
Lutomierzyn, w imieniu swoim 
i mieszkańców dziękowała radnym 
oraz wójtowi za to, że inwestycja zo-
stanie zrealizowana.

Przeznaczono również dodat-
kowe 7500 zł na wypłatę stypen-
diów dla uczniów. W styczniu tego 
roku rada gminy po raz pierwszy 
podjęła uchwałę w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, 
dla których organem prowadzą-
cym jest gmina Baboszewo. Za-
bezpieczono wówczas 30000 zł, 
jednak kwota ta okazała się nie wy-

starczająca. Stypendia otrzymali 
uczniowie, którzy osiągnęli wyso-
kie wyniki w nauce oraz szczególne 
osiągnięcia w konkursach i w ry-
walizacji sportowej.

W sprawozdaniu z działalności 
międzysesyjnej wójt poinformował 
o rozstrzygnięciu przetargu na wy-
konanie termomodernizacji Ośrod-
ka Zdrowia w Sarbiewie, budowę 
kanalizacji w Baboszewie, ofertach 
cenowych urządzeń na place zabaw 
i siłownie zewnętrzne (o wszystkim 
piszemy w odrębnym artykule) oraz 

o ogłoszeniu konkursów na stano-
wiska dyrektorów w Szkole Podsta-
wowej w Baboszewie i Gimnazjum 
w Baboszewie (wyniki konkursów 
przedstawiamy w odrębnym mate-
riale). Przedstawiony został także 
wynik przetargu na remont kory-
tarzy i klas wraz z wymianą drzwi 
w Zespole Szkół w Polesiu. Najniż-
szą ofertę złożyła i tym samym wy-
grała przetarg firma Robbud z Ra-
ciąża – wykonawca innej gminnej 
inwestycji – budynku socjalnego 
w Cywinach Dyngunach. Wartość 

prac w Polesiu firma wyceniła na 
niecałe 148000 zł. 

Na komisjach stałych poprze-
dzających sesję przedyskutowano 
założenia do opracowania koncep-
cji zagospodarowania terenu parku 
w Dziektarzewie, modernizacji sta-
dionu sportowego w Baboszewie 
oraz terenu na którym odbywają się 
imprezy powitania lata. Aktywny 
udział w dyskusji w części dotyczą-
cej stadionu oprócz radnych i wójta 
wzięli zaproszeni na komisje człon-
kowie zarządu i sympatycy stowa-
rzyszenia GKS Orlęta Baboszewo 
wraz z koordynatorem sportu pa-
nem Piotrem Lipińskim, a także 
nauczyciele wfu z baboszewskich 
szkół tj. pan Robert Popiołkowski 
i pan Sławomir Adamski. Jeszcze 
raz powrócił temat lokalizacji sta-

dionu oraz argumenty za i przeciw 
przeniesieniu tego obiektu w okolice 
kompleksu szkół. Po dłuższym namy-
śle i wyważeniu wszystkich argumen-
tów w gronie samych radnych zapa-
dła decyzja o pozostawieniu stadionu 
w obecnym miejscu. Wypracowano 
wszystkie założenia dotyczące trzech 
koncepcji, które po ogłoszeniu kon-
kursu muszą zostać wzięte pod uwagę 
przez projektantów. Ogłoszenie kon-
kursów na koncepcje nastąpi praw-
dopodobnie w sierpniu.

Redakcja

Stawki za wodę i ścieki bez zmian 
oraz przesunięcia w budżecie

W dniu 30 czerwca 2016 roku 
wójt gminy podpisał zarządze-
nie w sprawie nadania nowe-
go Regulaminu Organizacyjne-
go Urzędu Gminy w Baboszewie. 
Zgodnie z nim strukturę organiza-
cyjną Urzędu tworzą: kierownictwo 
(Wójt, Sekretarz, Skarbnik), referaty 
urzędu oraz komórki równorzędne. 
W strukturze organizacyjnej wyod-
rębniono sześć referatów:

1. Referat Spraw Obywatelskich, 
Ewidencji Ludności i Działalności 
Gospodarczej, Urząd Stanu Cywil-
nego  na czele z kierownikiem pa-
nią Katarzyną Gierkowską, któ-
ra pełni również funkcję zastępcy 
Kierownika USC

2. Referat Ogólno-Administra-
cyjny i Zamówień Publicznych pod 
kierownictwem pani Beaty Wie-
chowskiej, pełniącej jednocześnie 
funkcję Sekretarza Gminy

3. Referat Inwestycji i  Infrastruk-
tury Technicznej, którego kierowni-
kiem został Pan Robert Krysiak

4. Referat Gospodarki Komu-
nalnej na czele z panem Radosła-
wem Balcerzakiem

5. Referat Finansowo-Podatko-
wy, którym kieruje Skarbnik Gminy 
pani Anna Guzanowska

6. Referat Planowania Prze-
strzennego, Gospodarki Nieru-
chomościami i Odpadami Komu-
nalnymi, Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa pod kierownictwem 
pana Wojciecha Woldera i stano-
wisko Pełnomocnika ds. ochrony 
informacji niejawnych i sieci tele-
informatycznych, które objął pan 
Piotr Adamkiewicz.

Poprzednia struktura organi-
zacyjna urzędu gminy opierała się 
na utworzonych samodzielnych 
stanowiskach pracy, co sprawiało 
trudności organizacyjne np. za-
stępstwa w czasie absencji cho-
robowej pracowników oraz urlo-
pów wypoczynkowych. Ponadto 
utworzenie referatów pozwala na 
lepszy nadzór nad wykonywa-
niem przez pracowników ich obo-
wiązków. Pracownicy podlegają 

bezpośrednio kierownikom refe-
ratów, a Ci za działania referatu 
odpowiadają przed wójtem.

Z uwagi na to, że zasada zała-
twiania spraw obywateli jako za-
dania głównego urzędu, jest im-
peratywem przy organizowaniu 
pracy urzędu i powinna przyświe-
cać pracy każdego urzędnika, wójt 
zdecydował o wydłużeniu godzin 
otwarcia urzędu. Urząd Gminy 
w Baboszewie jest czynny od ponie-
działku do środy i w piątek w godz. 
7.30-15.30, w czwartki od godz. 
7:30 do 17:00. Natomiast Urząd 
Stanu Cywilnego obsługuje intere-
santów w dniach i godzinach pracy 
urzędu, a także w dniach wolnych 

Wydłużone godziny urzędowania
od pracy w zakresie przyjmowania 
oświadczeń o wstąpieniu w zwią-
zek małżeński, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu.

W sprawach skarg i wniosków 
wójt gminy przyjmuje interesan-
tów we wtorek w godz. 7:30-15:30 
i w czwartek w godz. 7:30:17:00. 
Kierownicy referatów przyjmu-
ją mieszkańców w sprawach skarg 
i wniosków codziennie w godzi-
nach pracy urzędu.

Szczegółowy zakres organizacji 
pracy urzędu gminy zawiera regu-
lamin organizacyjny zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Baboszewo.

Redakcja
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Radni Rady Miejskiej w Raciążu 
pełnią dyżury w siedzibie Miej-
skiego Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w następujących 
dniach:

Edyta Obrębska, Marek Wiejski  
– 03 sierpnia 2016 roku (środa)  
w godz. 17-18

Bogdan Jeżak – 08 sierpnia 2016 
roku (poniedziałek) w godz. 17-18

Krzysztof Dądalski – 11 sierpnia 
2016 roku (czwartek) w godz. 17-18

Krystyna Chrzanowska, Andrzej 
Karasiewicz – 16 sierpnia 2016 roku 
(wtorek) w godz. 17-18

Leszek Kowalski, Dariusz Dobrosiel-
ski – 18 sierpnia 2016 roku (czwar-
tek)w godz. 17-18

Marzanna Kubińska, Artur Gizler  
– 23 sierpnia 2016 roku (wtorek)  
w godz. 17-18

Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawen-
dowski – 25 sierpnia 2016 roku 
(czwartek) w godz. 18-19

Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal 
– 30 sierpnia 2016 roku (wtorek)  
w godz. 17-18

Dyżury
radnych

Ważne
telefony
Komenda Powiatowa Policji
09-100 Płońsk, ul. 1 Maja 3
tel. 997 lub 23 662 15 00 (dyżurka), 
lub 23 662 20 07

Komisariat Policji
09-140 Raciąż, ul. Błonie 1 
tel. 23 662 15 70

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej
09-100 Płońsk, ul. dr. Rutkowskiego 16
tel. 998 lub 23 662 32 44 (centrala)

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej Punkt Alarmowy
09-100 Płońsk, ul. dr. Rutkowskiego 16
tel. 998 lub 23 662 27 16

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 23
tel. 23 679 11 25

Pogotowie Ratunkowe
SPZZOZ w Płońsku
09-140 Raciąż, ul. Mławska 15
tel. 999 lub tel. 23 679 29 08

Pogotowie Energetyczne
09-140 Raciąż, ul. Zawoda 41
tel. 23 679 10 14

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
09-140 Raciąż, ul. Wolności 34
tel. 23 679 11 14, 
lub tel. całodobowy 608 501 736

Dnia 12 lipca 2016 r. w Urzę-
dzie Miejskim, na wniosek burmi-
strza Mariusza Godlewskiego, od-
była się XVIII Nadzwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej. Została zwołana ze 
względu na konieczność podjęcia 
uchwał dotyczących gospodarowa-
nia odpadami. 

Podjęto następujące uchwały:
– Uchwała nr XVIII/157/2016 

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
lipca 2016r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

– Uchwała nr XVIII/158/2016 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 
lipca 2016r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Raciąż

– Uchwała nr XVIII/159/2016 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
12 lipca 2016r w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Miasto Raciąż

– Uchwała nr XVIII/160/2016 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
12 lipca 2016r w sprawie określe-

nia zasad udzielania dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku 
wpisany do rejestru zabytków

– Uchwała nr XVIII/161/2016 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
12 lipca 2016r w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Miasto Raciąż

– Uchwała nr XVIII/162/2016 
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 
12 lipca 2016r w sprawie zmian 
w Uchwale Budżetowej Miasta Ra-
ciąż na 2016 rok

Podjęte uchwały z zakresu go-
spodarowania odpadami miały 
charakter obligatoryjny i nie wpły-
nęły na zmianę opłat za wywożenie 

nieczystości. Zmiany w budżecie 
miasta podyktowane były dwo-
ma pismami z prośbą o dofinan-
sowanie, które w ostatnim czasie 
wpłynęły do urzędu miejskiego. 
Z wnioskami o pomoc do władz 
naszego miasta zgłosiły się – Po-
wiatowa Państwowa Straż Pożarna 
w Płońsku oraz SP ZZOZ im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Płoń-
sku. Kwota jaką miasto zamierzało 
przekazać dla ww. instytucji była 
przedmiotem dyskusji radnych. Po 
naradach zdecydowano o przyzna-
niu dofinansowania w wysokości 
5000 zł dla każdej z nich.

UM Raciąż

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

W czerwcowy sobotni pora-
nek z inicjatywy Mariusza Godlew-
skiego odbył się dość nietypowy 
przegląd potrzeb miejskich. Otóż 
burmistrz wraz z radnymi rady 
miejskiej, między kolejnymi miej-
scami wymagającymi uwagi, prze-
mieszczali się na rowerach. 

Zapytaliśmy pomysłodawcę 
o cel i efekty tej mobilnej kontro-
li – Chciałem, aby radni w bezpo-
średni sposób obejrzeli i oceni-
li potrzeby w skali całego miasta. 
Wybór środka transportu, może 

był trochę nietypowy, ale wg. 
mnie optymalny do realnej oceny 
problemów i potrzeb mieszkań-
ców poszczególnych ulic. Waż-
ne by radni przy podejmowaniu 
decyzji o przeznaczaniu środków 
z budżetu miasta, nie brali pod 
uwagę jedynie swoich okręgów 
wyborczych, ale problemy całe-
go miasta. Pozyskane informacje 
będą ważnymi wytycznymi przy 
rozpatrywaniu składanych przez 
Raciążan wniosków i petycji.

Paula

Bliżej
problemów

W jednym z wcześniejszych nu-
merów pisaliśmy o złożonym, przez 
Burmistrza Miasta Mariusza Go-
dlewskiego, piśmie do Narodowe-
go Funduszu Zdrowia o utworzenie 
w Raciążu punktu nocnej pomo-
cy lekarskiej. Byłby to poza płoń-
skim oddziałem drugi taki punkt 
w powiecie. Poprawiłby on sytuację 
mieszkańców naszego miasta i oko-
lic, którzy nie musieliby udawać się 
do Płońska w razie nagłej potrzeby 
skorzystania z pomocy lekarskiej. 
A także zagwarantowałby większe 
poczucie bezpieczeństwa. 

Z najnowszych informacji wy-
nika, że niestety w Raciążu w naj-
bliższej przyszłości punktu nocnej 
opieki lekarskiej nie będzie. Jak 
poinformował przedstawiciel NFZ, 
Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia nie zaakceptował planów 
powstania takiego obiektu na ob-
szarze naszego miasta w bieżącym 

roku kalendarzowym. Jednak, już 
w przyszłym roku przeprowadzo-
ne będzie kolejne postępowanie, 
przedkładane będą kolejne projek-
ty i być może wtedy, miasto Raciąż 
będzie miało większą szansę na 
utworzenie punktu nocnej pomo-
cy lekarskiej.

Zapytaliśmy Burmistrza Mia-
sta Mariusza Godlewskiego, co są-
dzi o decyzji Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia – Jest to bar-
dzo złe rozwiązanie. Miasto takie 
jak Raciąż powinno mieć własny 
punkt nocnej pomocy lekarskiej, 
by mieszkańcy miasta oraz okolic 
w razie nagłej potrzeby mogli z nie-
go skorzystać. Mamy warunki, by 
taki punkt stworzyć. Osobiście będę 
walczył o jego powstanie. Gorą-
co namawiam wszystkich Raciążan 
by przyłączyli się do tej inicjatywy 
i pomogli w zbieraniu podpisów. 

Red.

Nocna pomoc 
lekarska w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąż wraz 
z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej infor-
muje że, dnia 13.07.2016 r. kanaliza-
cja przy ulicy Piłsudskiego, Błonie, 
osiedle Jana Pawła II oraz Kilińskie-
go została oczyszczona przy użyciu 
samochodu specjalistycznego do 
czyszczenia ciśnieniowego kanaliza-
cji. Informujemy również że, prace te 
będą prowadzone cyklicznie na tere-
nie całego miasta Raciąż. Przyczyni 
się to do zmniejszenia ilości awarii 

oraz poprawi ogólną przepustowość 
kanalizacji miejskiej. Obecnie ko-
rzystamy z wypożyczonego sprzę-
tu, jednak mamy nadzieję iż będzie 
możliwe kupno samochodu WUKO 
na własność. Prowadzony będzie 
także, dyżur pracowników PGKiM. 
Wszelkie awarie prosimy zgłaszać 
w sekretariacie PGKiM przy ul. Wol-
ności 34 lub pod numerem 23 679 
11 14 w godz. 7-15 bądź całodobowo 
pod numerem 608 501 736.

PGKiM

Informacja
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Na terenie gminy Ba-
boszewo trwają prace 
związane z realizacją 
licznych inwestycji.

Budowa budynku socjalne-
go w Cywinach-Dungunach

 Mury budynku socjal-
nego w Cywinach-Dyngu-
nach (na zdjęciu obok) są już 
wzniesione (pisaliśmy o tym 
w majowym wydaniu PUL-
SU), a wykonawca przeszedł 
do dalszych prac, zgodnie 
z harmonogramem rzeczo-
wo-finansowym. Termin re-
alizacji inwestycji został wy-
znaczony na 2017 rok.

Przebudowa ciągu dróg 
Mystkowo-Cywiny Wojskie-
-Bożewo

Prace trwają również na 
ciągu dróg Mystkowo-Cywi-
ny Wojskie-Bożewo. W tej 
chwili trwają prace związane 
z podbudową na poszerzenia 
pasów ruchu.

Przebudowa ulicy Polnej 
w Baboszewie oraz drogi 
gminnej nr 300131W w miej-
scowości Lutomierzyn

22 lipca zostały otwarte 
oferty na przebudowę dróg 
gminnych w miejscowości 
Lutomierzyn oraz ulicy Polnej 
w Baboszewie. Przewidywany 
termin realizacji zamówienia 
dla Baboszewa to 30 września, 
a dla Lutomierzyna to 28 paź-
dziernik. Część kosztów reali-
zacji przebudowy ul. Polnej 
tj. 50 tys. zł. zostanie pokry-
ta z dofinansowania z Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego, 
reszta zostanie sfinansowana 
z budżetu gminy. Inwestycja 
dla Lutomierzyna w 100% 
jest finansowana przez gminę 
Baboszewo. 

Remont dróg gminnych
Trwa remont dróg grun-

towych gminy Baboszewo. 
Działaniem tym objęte jest 
20 miejscowości: Dziektarze-
wo, Rybitwy, Polesie, Paw-
łowo, Dziektarzewo Wylaty, 
Goszczyce Średnie, Galomin, 
Galominek Nowy, Rzewin, 
Lachówiec, Sokolniki Stare, 
Jesionka, Jarocin, Bożewo, 
Cywiny Dynguny, Krusze-
wie, Niedarzyn, Lutomierzyn, 
Brzeście Małe, Dramin. Wy-

żwirowanych zostanie oko-
ło 20 km dróg. Na ten cel za-
kupiono 11 287 m³ pospółki 
za kwotę 403 tys. zł., z czego 
kwota 56 tys. zł. pokryta zo-
stanie z 7 funduszy sołeckich. 
Resztę kosztów poniesione 
zostanie z budżetu gminy. 
Na przełomie lipca i sierpnia 
w 5 miejscowościach (Ry-
bitwy, Pieńki Rzewińskie, 
Polesie, Niedarzyn) zosta-
ną nawiezione żużlem drogi 
gruntowe o łącznej długości 
około 2 km. Dostarczony żu-
żel musi spełniać wymaga-
nia materiału do podbudowy 
dróg. Do remontu tych dróg 
zakupiono 868 m³ żużlu za 
kwotę 38 tys. zł. z czego 16 
tys. zł. pokryte będzie z 2 fun-
duszy sołeckich. Reszta kwoty 
zabezpieczona została w bu-
dżecie gminy.

Wykonanie sieci kanaliza-
cji sanitarnej z przyłączami 
i pompowni ścieków w Ba-
boszewie

Na osiedlu w Babosze-
wie, z ulicami: Akacjową, 
Zieloną, Wrzosową, Kwiato-
wą, Jaśminową, Zacisze, To-
polową rozpoczną się prace 
związane z wykonaniem sieci 
kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami i pompowni ścieków. 
Termin realizacji przewidzia-
ny jest na koniec września 
tego roku. Wartość inwestycji 
wyniesie prawie 480 tys. zł, 
a Wykonawcą będzie Zakład 
Hydrauliczny „INSMONT” 
s. c. z Mławy. 

Termomodernizacja bu-
dynku, przebudowa dachu, 
budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych ośrod-
ka zdrowia w Sarbiewie

Wybrano również wyko-
nawcę robót budowlanych 

związanych z termomoder-
nizacją budynku, przebudo-
wą dachu, budową pochylni 
dla osób niepełnosprawnych 
i zagospodarowaniem tere-
nu budynku Ośrodka Zdro-

wia w Sarbiewie. Zostało nim 
Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe PREMIUM z Oj-
rzenia. Koszt inwestycji wy-
niesie nieco ponad 358 tys., 
a prace powinny się zakończyć 
do końca października b.r.

Podniesienie standardu 
oświetlenia ulic i dróg pu-
blicznych na terenie gminy

Ku końcowi zmierzają 
prace związane z instalacją 
82 lamp ulicznych (82 opra-
wy sodowe 70 WAT, 82 wysię-
gniki, 9,9 km linki oświetle-
niowej). Lampy zawisną w 26 
miejscowościach gminy. Na 
ten cel przeznaczono 209 tys. 
zł., które pochodzą ze środ-
ków funduszy sołeckich. Pla-
nowany termin zakończenia 
inwestycji to 30 wrzesień b.r.

Budowa placów zabaw ...
Do końca lipca w Babo-

szewie przy ul. Osiedlowej 
dokonane będzie uzupełnie-
nie placu zabaw o nowe urzą-

dzenia a w Cieszkowie wybu-
dowany zostanie nowy plac 
zabaw. Wartość inwestycji: 
Baboszewo – 18 tys. zł, z cze-
go z funduszu sołecki ego 17 
tys. zł, Cieszkowo – 22 tys. zł. 
W tym przypadku – 15 tys. 
zł. pochodzi ze środków fun-
duszu sołeckiego, reszta z bu-
dżetu gminy. 

... i siłowni zewnętrznych 
w Mystkowie i Baboszewie

Dobiegają końca także 
prace związane z montażem 
urządzeń siłowni zewnętrz-
nych w Mystkowie i Babo-
szewie (na zdjęciu poniżej). 
Termin realizacji również 
przypada na koniec miesią-
ca lipca. Wartość inwestycji 
dla Baboszewa to 16 tys. zł., 

a dla Mystkowa to 13,5 tys. zł. 
Obie inwestycje finansowane 
są w całości ze środków fun-
duszy sołeckich.

Usuwanie i unieszkodliwia-
nie produktów zawierają-
cych azbest

Wykonawca, którego ofer-
ta została wybrana w postępo-
waniu przetargowym przystą-

pił do realizacji umowy. Trwa 
zbieranie i unieszkodliwia-
nie produktów zawierających 
azbest na terenie gminy Ba-
boszewo. Objętych tym dzia-
łaniem jest 76 nieruchomości. 
Szacunkowa ilość zutylizowa-
nych wyrobów, zawierających 
azbest to około 233 tony. Koszt 
zadania to prawie 100 tys. zł. 
Środki na realizację w 85% po-
chodzą z dotacji z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Warto w tym 
miejscu zauważyć, że pozo-
stałe 15% sfinansowanych zo-
stanie z budżetu gminy, a nie 
przez właścicieli posesji. Jest 
to swego rodzaju ewenement, 
z którym raczej nie spotkamy 
się w innych samorządach. 
Wykonawca, zgodnie z umo-
wą zakończy pracę do 30 wrze-
śnia 2016 roku.

Remont budynku Zespołu 
Szkół w Polesiu

Rada Gminy przeznaczy-
ła na remont budynku Ze-
społu Szkół w Polesiu 200tys 
zł. W związku z przepro-
wadzonym postępowaniem 
przetargowym wyłoniono 
Wykonawcę – Firmę ROB-
BUD sp. z o.o., która zobo-
wiązała się do realizacji za-
mówienia za kwotę 147600 
zł. Prace powinny zostać za-
kończone do końca wakacji.

Dostawa lekkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Dramin

W dniu 15 lipca b.r. został 
ogłoszony również przetarg 
na dostawę lekkiego samo-
chodu ratowniczo gaśnicze-
go dla jednostki OSP w Dra-
minie. Zakup inwestycyjny 

sfinansowany będzie z dota-
cji w wysokości 60 tys. otrzy-
manej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz środków 
z budżetu gminy.

Budowa wiat przystanko-
wych, chodników oraz re-
monty budynków

Pracownicy Referatu Go-
spodarki Komunalnej wy-
konują prace związane z bu-
dową płyt pod montaż wiat 
przystankowych, które mają 
być usytuowane w miejsco-
wościach: Wola Dłużniewska, 
Kruszewie, Rzewin i Cieszko-
wo Kolonia. Koszty przedsię-
wzięcia montażu wiat w pierw-
szych trzech miejscowościach 
pokryte zostaną z funduszy 
sołeckich, zaś w Cieszkowie – 
z budżetu gminy.

Pracownicy referatu wy-
konali z kostki brukowej dwu-
stronne chodniki na ulicy 
Krótkiej (zdjęcie poniżej) oraz 
chodnik na ulicy Sportowej 
w Baboszewie. Obecnie budo-
wana jest także droga w Sar-
biewie, która będzie wykonana 
również z kostki.

W ostatnim czasie przepro-
wadzono również remont bu-
dynku socjalnego, znajdujące-
go się na terenie ZS w Polesiu, 
polegający na wymianie dachu 
i wykonaniu nowej elewacji. 
Odnowiono też budynek tzw. 
„Agronomówki” w Baboszewie. 
Trwają prace w Krościnie, gdzie 
wymieniana jest konstrukcja 
dachu oraz jest poprawiany wy-
gląd zewnętrzny budynku, któ-
ry posłużyć ma w niedługiej 
przyszłości mieszkańcom Kro-
ścina i okolic za świetlicę.

Redakcja

Rok 2016 – rokiem inwestycji 
w Gminie Baboszewo
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Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
informuje o trwających w okresie 
wakacyjnym prac remontowych 
w budynku szkoły. Remontowane 
są cztery sale lekcyjne oraz odświe-
żane korytarze i sala gimnastyczna. 
Koniec prac zaplanowany jest na 
25.08.2016 r.

Remonty
w szkole

Urząd Miejski ogłosił kolejną 
edycję konkursu ofert na realiza-
cję zadania publicznego w zakresie 
wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej. Ofertę po raz kolej-
ny jako jedyny złożył KS „Błękit-
ni” Raciąż. Klub pozyskał dotację 
(z pierwszego przeprowadzanego 
w tym zakresie konkursu) w wy-
sokości 150 000zł na realizację za-
dania w okresie od stycznia do 
czerwca br. Obecnie złożone zosta-
ły sprawozdania finansowe w celu 
rozliczenia dotacji.

Konkurs 
ofert

Dla wszystkich kierowców na-
rzekających na stan drogi na trasie 
Raciąż-Płońsk mamy dobrą wiado-
mość. Liczne apele mieszkańców 
i władz miasta zostaną spełnione. 
Droga jesienią ma zostać wyremon-
towana. Wiele odcinków tej drogi 
powiatowej jest w bardzo złym sta-
nie. Wraz z remontem nawierzchni 
mają być również odnowione linie 
dzielące jezdnię na pasy ruchu.

Odnowią 
drogę

Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Raciążu informuje, iż dnia  
20 lipca 2016 r. rozpoczęły się 
prace mające na celu oczyszcze-
nie oraz wykarczowanie koryta  
i skarp na rzekach Karsówka i Ra-
ciążnica. Koniec prac planowany 
jest na 10 sierpnia 2016 r.

Rzeka wkrótce 
będzie czysta

Dnia 30 czerwca 2016 roku zo-
stał rozstrzygnięty konkurs na sta-
nowisko Dyrektora Miejskiego 
Zespołu Szkół w Raciążu. Ofertę 
złożył tylko jeden kandydat, któ-
rego Komisja Konkursowa jedno-
głośnie wybrała na ww. stanowi-
sko. Nowym Dyrektorem raciąskiej 
placówki został Pan Dariusz Mosa-
kowski. Obowiązki swe zacznie peł-
nić od 1 września br.

Pan Dariusz Mosakowski – 
mieszkaniec Ciechanowa. Ukoń-
czył pedagogikę specjalną na Wyż-
szej Szkole Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie. Ponadto ukończył 
studia podyplomowe z zakresu Or-
ganizacji i Zarządzania Oświatą 
na Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim w Olsztynie oraz Techniki 
i Technologii Informacyjnej, a także 
Wychowania Fizycznego na Wyż-
szej Szkole im. Pawła Włodkowi-
ca w Płocku. Absolwent Studium 
Nauczycielskiego Wychowania Fi-
zycznego w Ciechanowie. Pracował 

m.in. w Szkołach Podstawowych 
w Krasnem, Nr 2 Ciechanowie. Był 
nauczycielem, a następnie dyrekto-
rem w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Jońcu. Pra-
cował w Starostwie Powiatowym 
w Ciechanowie na stanowisku kie-
rownika Wydziału Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Zdrowia. W trakcie swej 

kariery zawodowej był także Dy-
rektorem ciechanowskiej Delegatu-
ry Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie. Ostatnim zajmowanym przez 
Pana Mosakowskiego stanowiskiem 
była funkcja Dyrektora w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 1 w Ciechano-
wie. Łączny staż pracy pedagogicz-
nej nowego Dyrektora Raciąskiego 
MZS wynosi 32 lata. 

 Co więcej, Pan Dariusz Mo-
sakowski jest wieloletnim dzia-
łaczem i członkiem Zarządu 
Głównego Związku Stowarzyszeń 
Sportowych SPRAWNI – RAZEM 
w Warszawie (od 2013 pełni obo-
wiązki Prezesa). W latach 1995-
2007 był Kuratorem Społecznym 
Sądu Rejonowego w Ciechano-
wie. Od 28 lat jest Członkiem 
NSZZ Solidarność Pracowników 
Oświaty. W latach 2005-2006 był 
Radnym Powiatu Ciechanowskie-
go. Ponadto od 2002 roku bierze 
udział w Akcji Katolickiej, jest 
przewodniczącym Koła przy Pa-

rafii św. Tekli w Ciechanowie. Od 
2015 roku sprawuje funkcję Se-
kretarza Komisji Rewizyjnej Pol-
skiego Komitetu Paraolimpijskie-
go w Warszawie.

Nowy Dyrektor Miejskiego Ze-
społu Szkół w Raciążu został od-
znaczony medalami oraz uhonoro-
wany nagrodami, m.in.: Nagrodą 
Kuratora Oświaty w Ciechanowie 
(1995), Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej (MEN 1997), Zasłu-
żony Działacz Kultury Fizycznej 
(Urwis 2001), Srebrnym Krzyżem 
Zasług (2002), Nagrodą Prezyden-
ta Miasta Ciechanów (2003, 2006, 
2014), Nagrodą Ministra Edukacji 
Narodowej (2005) oraz Nagrodą 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
w Warszawie (2007).

Redakcja Pulsu gratuluje Panu 
Dariuszowi Mosakowskiemu i ży-
czy sukcesów na objętym stanowi-
sku oraz owocnej współpracy z na-
uczycielami i młodzieżą szkolną. 

Red.

Nowy Dyrektor MZS w Raciążu

W ostatnim czasie do Urzę-
du Miejskiego wpłynęły dwa pisma 
z prośbą o dofinansowanie. Z wnio-
skami o pomoc do władz naszego 
miasta zgłosiły się – Powiatowa Pań-
stwowa Straż Pożarna w Płońsku oraz 
SP ZZOZ im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Płońsku. Szpital zwrócił 
się z prośbą o wsparcie finansowe za-
kupu sprzętu i aparatury medycznej, 
zaś straż planuje budowę strażnicy, na 

którą niezbędne jest dofinansowanie. 
Obu tym jednostkom przyznano do-
finansowanie w kwocie 5000 zł. 

Władze miasta poparły także ini-
cjatywę przedstawioną przez Policję. 
Przekazały z budżetu miasta dofinan-
sowanie w kwocie 6000 zł na zakup 
alkomatu oraz w wysokości 15000 zł 
na zakup radiowozu policyjnego dla 
raciąskiej policji.

UM Raciąż

Dofinansowanie Instytucji 
Pożytku Publicznego

W poprzednich numerach pi-
saliśmy o inicjatywie miejskiej, 
w której to mieszkańcy w ramach 
Budżetu obywatelskiego mieli 
przedstawiać projekty zmian bądź 
udogodnień jakie chcieliby wpro-
wadzić w naszym mieście. Ko-
misja po rozpatrzeniu złożonych 
wniosków poddała pod głosowa-
nie pięć – spełniających warunki 
formalne i prawne. Wybrany i sfi-
nansowany miał być tylko jeden 

projekt. Burmistrz podjął jednak 
decyzję o częściowym dofinanso-
waniu trzech projektów: 

1. Remontu pomieszczeń ga-
rażowych w Ochotniczej Straży 
w Raciążu.

2. Wymiany częściowej na-
wierzchni na chodnikach – ulica 
Mławska

3. Odwodnienie – Wspólnota 
Kilińskiego 58

UM Raciąż

Budżet obywatelski

W Miejskim Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu, 16 lip-
ca 2016 roku, odbyło się spotkanie 
informacyjne zorganizowane przez 
Burmistrza Raciąża Mariusz Go-
dlewski oraz Firmę CEDROB S.A. 
dotyczące oferty pracy na stanowi-
sku – pracownik produkcji w zakła-
dach mięsnych w Ujazdówku. W Sali 

Widowiskowej MCKSiR zgroma-
dziło się wielu zainteresowanych 
i chętnych potencjalnych pracowni-
ków. Mieszkańcy z uwagą wysłucha-
li szczegółowych informacji doty-
czących proponowanych stanowisk 
oraz zadawali liczne pytania. Zachę-
camy do skorzystania z oferty pracy.

UM Raciąż

Praca dla Raciążan 
w CEDROBIE

Park Miejski (tzw. Duży Park) wpi-
sany jest do rejestru zabytków. Doko-
nywanie w nim jakichkolwiek zmian 
uzależnione jest od zgody konserwa-
tora zabytków. Nawałnica jaka prze-
szła w czerwcu przez Raciąż wyrządzi-
ła wiele szkód. Najbardziej ucierpiał 
park. Wiele drzew uległo zniszczeniu, 
spora ich ilość została wyrwana z ko-

rzeniami, a jeszcze inne zostały poła-
mane, stwarzając zagrożenie. W ostat-
nim czasie w raciąskim parku pojawił 
się konserwator zabytków. Obejrzał 
szkody spowodowane przez wichurę 
i akceptując wniosek miasta zezwala-
jąc na przycinkę bądź usunięcie drzew 
stwarzających zagrożenie. 

Red.

Decyzja konserwatora

Autor: PGKiM, Redakcja

Pod koniec czerwca odbyło się 
spotkanie władz miasta reprezento-
wanych przez Burmistrza Mariusz 
Godlewskiego oraz dyrektora MCK-
SiR Artura Adamskiego z członkami 
Zarządu firmy ZPUE Eletroinstal, 
Panem Bogdanem Słowikiem – Pre-
zesem Zarządu oraz Panem Mariu-
szem Jaworskim Dyrektorem ds. 

Sprzedaży i Przygotowania Produk-
cji, a zarazem Prokurentem. Spo-
tkanie dotyczyło współpracy Mia-
sta Raciąż z firmą ZPUE w zakresie 
rozwoju i promocji firmy na terenie 
naszego miasta oraz planowanym 
zwiększeniu zatrudnienia w racią-
skim oddziale spółki.

UM Raciąż

Spotkanie z przedstawicielami 
firmy ZPUE Elektroinstal
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Dyrektorzy
wybrani

Z uwagi na to, że z koń-
cem sierpnia 2016 roku do-
biegają końca kadencje dy-
rektorów szkół w Baboszewie 
tj. Szkoły Podstawowej im. 
Józefa Wybickiego i Gim-
nazjum im. Armii Krajo-
wej, Wójt Gminy Baboszewo 
ogłosił konkurs na te stano-
wiska. Rozstrzygnięcie ich 
odbyło się 6 lipca br.

Do konkursu na sta-
nowisko dyrektora Szko-
ły Podstawowej przystąpiło 

dwoje kandydatów: dotych-
czasowy dyrektor – Pan Ar-
tur Piotrowski i Pani Anna 
Marciniak – kierownik Fi-
lii Szkoły Podstawowej 
w Kodłutowie. Na stanowi-
sko dyrektora Gimnazjum 
przystąpił jeden kandydat 
– dotychczasowy dyrektor 
Pan Bogdan Pietruszewski. 
Powołana przez wójta komi-
sja wybrała w obu przypad-
kach stosunkiem głosów 7:1 
odpowiednio: kandydaturę 

Pana Artura Piotrowskiego 
i kandydaturę Pana Bogda-
na Pietruszewskiego, które 
zatwierdzone zostały zarzą-
dzeniem Wójta. W pozosta-
łych placówkach oświato-
wych prowadzonych przez 
Gminę Baboszewo konkur-
sy na stanowiska dyrekto-
rów będą ogłaszane w la-
tach następnych.

Zbigniew Suliński
UG Baboszewo

W dniu 23 czerwca 
2016 r. wójt gminy 
odwołał dyrektora 
Szkoły Podstawo-
wej w Sarbiewie.

Zgodnie z treścią art. 
38 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
o systemie oświaty, organ, 
który powierzył nauczycie-
lowi stanowisko kierownicze 
w szkole lub placówce odwo-
łuje nauczyciela ze stanowi-
ska kierowniczego bez wypo-
wiedzenia w razie ustalenia 
– w trybie określonym prze-
pisami w sprawie oceny pra-
cy nauczycieli – negatywnej 
oceny pracy lub negatywnej 
oceny wykonywania zadań 
wymienionych w art. 34 a ust. 
2, tj. w szczególności pra-
widłowości dysponowania 
przyznanymi szkole lub pla-
cówce środkami budżetowy-
mi oraz pozyskanymi przez 
szkołę lub placówkę środka-
mi pochodzącymi z innych 
źródeł, a także gospodaro-
wania mieniem, przestrze-
gania obowiązujących 
przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy 
pracowników i uczniów oraz 
przestrzegania przepisów 
dotyczących organizacji pra-
cy szkoły i placówki.

Tryb oceny pracy na-
uczycieli, w tym również 
dyrektora szkoły, o którym 
mowa w powyższym przepi-
sie został uregulowany w art. 
6a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela 
oraz §8 i 9 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 21 grudnia 2012 
roku w sprawie kryteriów 
i trybu dokonywania oce-
ny pracy nauczyciela, trybu 
postępowania odwoławcze-
go oraz składu i sposobu po-
woływania zespołu oceniają-
cego (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 
1538 z późn. zm.).

W przedmiotowej spra-
wie wniosek o dokonanie 
oceny złożył uprawniony 
organ tj. nauczyciel – dy-
rektor (art. 6a ust. 1 pkt 1 
KN). Zgodnie z art. 91 d pkt 
3 ustawy Karta Nauczycie-
la, w przypadku szkół i pla-
cówek prowadzonych przez 
jednostki samorządu tery-

torialnego, zadania i kompe-
tencje organu prowadzące-
go określone w art. 6a ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b 
ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 
6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 
9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 
ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 
ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, 
art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust.2, 
art. 61 ust. 3, art. 63 ust. 2, 
art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 
oraz art. 83 ust. 1 i 1a – wy-
konuje odpowiednio wójt, 
burmistrz, starosta, marsza-
łek województwa.

Z powołanych przepisów 
wynika, że oceny pracy dy-
rektora szkoły winien doko-
nać organ prowadzący szkołę 
– w tej sprawie Wójt Gmi-
ny Baboszewo. Ocena pra-
cy została dokonana przez 
organ prowadzący szkołę 
w porozumieniu z Kurato-
rem Oświaty (art. 6a ust. 6 
KN), po zasięgnięciu wyma-
ganych prawem opinii (art. 6 
ust. 7 KN) oraz po zapozna-
niu dyrektora z projektem 
oceny oraz wysłuchaniu jego 
uwag i zastrzeżeń (art. 6a ust. 
8 KN). Cząstkowa ocena or-

ganu nadzoru pedagogiczne-
go była dobra, organu prowa-
dzącego – negatywna. Opinia 
Rady Pedagogicznej była po-
zytywna, natomiast Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego 
– negatywna. Organ prowa-
dzący wraz z organem nad-
zoru pedagogicznego, mając 
na uwadze oceny cząstkowe 
oraz wydane opinie, ustalili 
ocenę negatywną. Dyrektor 
skorzystał z przewidziane-
go w art. 6a ust. 9 pkt 2 usta-
wy KN trybu odwoławczego 
i złożył do organu prowadzą-
cego szkołę wniosek o po-
nowne ustalenie oceny jego 
pracy. Wójt gminy Zarządze-
niem Nr 39/2016 z dnia 21 
czerwca 2016 roku powołał 
Zespół Oceniający w trybie 
i składzie określonym przepi-
sami. Zespół dokonał w dniu 
22 czerwca 2016 roku po-
nownej oceny. Zespół Oce-
niający ustalił ponowną 
ocenę pracy – stwierdze-
nie uogólniające dobra, nie 
zmieniając jednak oceny ne-
gatywnej w zakresie wykony-
wania przez dyrektora zadań 
dotyczących spraw finanso-

wych i administracyjnych, 
w tym bhp. Zespół ustalił 
mianowicie, że dyrektor nie-
prawidłowo dysponuje przy-
znanymi szkole środkami 
budżetowymi poprzez to, że 
udzielił zamówienia, którego 
wartość według kosztorysu 
powykonawczego przekro-
czyła 30 tys. euro bez sto-
sowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicz-
nych, nie oszacował prawi-
dłowo wartości zamówienia 
na roboty budowlane (art. 
33 ust. 1 ustawy Pzp) oraz 
nie dokonał opisu przed-
miotu zamówienia (art. 31 
ust. 1 ustawy Pzp). Dyrektor 
wydatkował środki o ponad 
35 tys. zł. wyższe niż wyni-
ka to z rozliczenia powyko-
nawczego. Nie dokonał też 
rozliczenia materiałów z wy-
konawcami. Dyrektor udzie-
lił zamówienia w częściach, 
a remont był zaplanowany 
na 2015 rok. Zespół ocenia-
jący stwierdził ponadto, że 
dyrektor w części dotyczącej 
działalności opiekuńczej nie 
zawsze stosował zasady bhp 
oraz właściwy nadzór nad 

pracą nauczycieli – doszło do 
samowolnego opuszczenia 
szkoły przez dwóch uczniów, 
dyrektor niewłaściwie za-
pewniał opiekę dziecku ze 
zwolnieniem lekarskim, 
a w szkole, którą kierował 
dzieci były odbierane przez 
osoby nieupoważnione.

Wójt po zapoznaniu się 
z treścią ponownej oceny, 
wobec dwukrotnego ustale-
nia względem dyrektora ne-
gatywnej oceny wykonywa-
nia zadań określonych w art. 
34a ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty, został zobligowa-
ny do odwołania Pana Ma-
riusza Pasierowskiego ze 
stanowiska dyrektora, gdyż 
w sprawie zaistniały prze-
słanki określone w art. 38 
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 
o systemie oświaty, a przepis 
jest stanowczy i nie przyzna-
je w tym zakresie organowi 
żadnego trybu decyzyjnego.

Pełnienie obowiązków dy-
rektora powierzono, na okres 
nie dłuższy niż 10 miesię-
cy, pani Monice Witkowskiej  
– nauczycielce z tej szkoły.

Redakcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie 

odwołany

Organizacja kolonii 
przy współpracy 

Urzędu Gminy w Baboszewie

W ramach realizacji za-
dań pożytku publicznego 
przez Urząd Gminy w Babo-
szewie i na podstawie ofert 
złożonych przez organizacje 
pozarządowe w lutym tego 
roku, zostaną zorganizowa-
ne kolonie letnie dla dzieci 
i młodzieży z gminy Babo-
szewo. Organizatorem jest, 
wyłonione spośród złożonych 
ofert, Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Oświatowo-
-Wychowawczych im. Tere-
sy Kras z Lublina, a organem 

przekazującym środki finan-
sowe w wysokości 25 tys. zł. 
jest Gmina Baboszewo.

Kolonie, które odbędą się 
od 14 do 27 sierpnia w miej-
scowości Milówka (woj. ślą-
skie), kierowane są do 30 
dzieci w wieku od 8 do 16 
lat, których rodzice upraw-
nieni są do świadczeń po-
mocy społecznej z GOPS 
w Baboszewie. Rodzice, któ-
rzy zdecydowali się na zapi-
sanie dziecka na kolonie, nie 
ponoszą żadnych kosztów. 

Dzieci w ramach wyjazdu 
mają zapewnione zakwatero-
wanie w pensjonacie, pełne 
wyżywienie, transport oraz 
bogaty program rekreacyjny, 
m.in. wycieczka do Koniako-
wa, Żywca, Wisły, Istebnej, 
na Baranią Górę, do Aqu-
aparku i wiele innych cie-
kawych atrakcji. Poza zwie-
dzaniem, uczestnicy kolonii 
mają zaplanowane liczne za-
jęcia z opiekunami na terenie 
pensjonatu.

UG Baboszewo



7,,Puls Raciąża” nr 7 (54) 2016 Raciąż – aktualności

Na XVII Zwyczajnej 
Sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się  
3 czerwca 2016 roku 
Radni jednogłośnie 
udzielili Burmistrzowi 
Miasta Raciąż absolu-
torium z tytułu wy-
konania budżetu za 
2015 r. Choć nie był to 
łatwy czas, udało się 
zrealizować bardzo 
wiele projektów oraz 
sfinalizować kilka 
ważnych inwestycji. 

Najistotniejszym z nich 
było pozyskanie przez bur-
mistrza miasta Mariu-
sza Godlewskiego dotacji 
z rezerwy celowej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, był 
to ogromny zastrzyk gotówki 
dla naszego lokalnego budże-
tu. W 2015 roku przeprowa-
dzono szereg inwestycji, któ-
rych zakres obejmował m.in. 
transport i łączność, gospo-
darkę mieszkaniową, oświa-
tę i wychowanie, gospodarkę 
komunalną i ochronę środo-
wiska oraz kulturę i ochro-
nę dziedzictwa narodowego. 
Zbilansowana kwota inwe-
stycji w roku 2015 wyniosła 
blisko 4 mln zł z czego ok 2,1 
mln zł to pozyskane dofinan-
sowanie z różnych projektów. 

Remonty lokali i budyn-
ków komunalnych stano-
wiących własność Gminy 
Miasto Raciąż

Wymieniono pokry-
cia dachowe na budynkach 
przy: ul. Kilińskiego 1B, ul. 
Kilińskiego 1C, ul. Kilińskie-
go 1D, ul. Kilińskiego 61, ul. 
Kilińskiego 11, ul. Kilińskie-
go 15,pl. Mickiewicza 5, pl. 
Mickiewicza 26, pl. Mickie-

wicza 31, ul. Płockiej 19, ul. 
Płockiej 50, ul. Błonie 31, ul. 
Mławskiej 8, ul. Mławskiej 16, 
ul. Warszawskiej 15, ul. War-
szawskiej 17, ul. Wolności 4

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

Wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową w loka-
lach przy: ul. Kilińskiego 61, 
ul. Kilińskiego 11, ul. Kiliń-
skiego 15, ul. Kilińskiego 48, 
ul. Kilińskiego 56b, ul. 19 
stycznia 7a, ul. 19 stycznia 7b, 
ul.19 stycznia 7c, pl. Mickie-
wicza 17/1, pl. Mickiewicza 
4, pl. Mickiewicza 26, pl. Mic-
kiewicza 31, pl. Mickiewicza 
18/22, pl. Mickiewicza 5, ul. 
Akacjowa 1, ul. Mławska 8, ul. 
Mławska 16, ul. Warszawska 
4, ul. Warszawska 17, ul. War-
szawska 14a, ul. Warszaw-
ska 30, ul. Warszawska 17, ul. 
Warszawska 15, ul. Błonie 31, 
ul. Błonie 55, ul. Zielona 28, 
ul. Zielona 28a, ul. Płocka 50,

Przeprowadzono remon-
ty budynków komunalnych 
przy: ul. Kilińskiego 61, ul. 
Kilińskiego 56/1, ul. Kiliń-
skiego 15, ul. Kilińskiego 11, 
ul. Kilińskiego 1B, ul. Kiliń-
skiego 1C, ul. Kilińskiego 
1D, pl. Mickiewicza 18/22, pl. 
Mickiewicza 17, pl. Mickiewi-
cza 31, pl. Mickiewicza 5, ul. 
Wolności 3, ul. Wolności 4, ul. 
Płockiej 19, ul. Warszawskiej 
30, ul. Warszawskiej 4, ul. Bło-
nie 55, ul. Akacjowej 1.

Dokonano wymiany 
w całości zużytej instalacji 
elektrycznej w lokalu przy ul. 
Warszawskiej 14A, Kilińskie-
go 61 we wszystkich lokalach 
mieszkalnych (20 lokali)

Pomalowano elewacje: ul. 
Warszawska 17, ul. Warszaw-
ska 30, ul. Kilińskiego 11, ul. 
Kilińskiego 15, 

Łącznie prace remonto-
we przeprowadzono w ponad 
30 budynkach należących do 
Gminy Miasto Raciąż. Pra-
ce te były bardzo ważną in-
westycją dla Władz naszego 
miasta, ponieważ dotyczą 
bezpośrednio najbardziej 
potrzebujących mieszkań-
ców Raciąża. 

Zakup i montaż kotła  
do Miejskiej Ciepłowni  
w Raciążu

Burmistrz Miasta Ma-
riusz Godlewski wraz 
z Rada Miejską podję-
li decyzję o przeznacze-
niu części pieniędzy z bu-
dżetu miasta na inwestycję 
w Miejskiej Ciepłowni. Po 
długoletnich staraniach kie-
rownictwu ciepłowni udało 
się porozumieć z Władza-
mi miasta. Miasto zainwe-
stowało w majątek Miejski, 
w kosztach inwestycji par-
tycypował także operator 
ciepłowni. Przeprowadzona 
modernizacja (m.in. zakup 
i montaż kotła) umożliwi 
pełne wykorzystanie moż-
liwości nowoczesnych urzą-
dzeń grzewczych. Korzyści 
z modernizacji to ograni-
czenie kosztów wytwa-
rzania energii co uchroni 
mieszkańców miasta przed 
podwyżkami opłat z tytułu 
centralnego ogrzewania. 

Przebudowa przepom-
powni ścieków przy ul. 
Akacjowej w Raciążu

Prace budowlane przy 
przepompowni przy ul. Aka-
cjowej objęły m.in. przebu-
dowę przepompowni ście-
ków, ogrodzenie terenu, 
demontaż części zbiornika, 

remont płyty wierzchniej, 
wykonanie rurociągów, 
montaż nowych urządzeń 
pompowych, wykonanie ro-
bót związanych z instalacją 
elektryczną i instalacją urzą-
dzeń wyrównawczych. Wy-
konanie modernizacji umoż-
liwia zapobieganie częstym 
awariom (zwłaszcza podczas 
zwiększonych opadów at-
mosferycznych). 

Doposażenie placu zabaw 
dla dzieci z Miejskiego 
Przedszkola w Raciążu

Plac zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu w Racią-
żu przeszedł przemianę. Na 
placu pojawiło się wiele no-
wych, atestowanych i bez-
piecznych zabawek dla dzie-
ci. Umożliwiają one nie tylko 
miłe spędzanie czasu, ale tak-
że zapewniają rozwój psy-
cho-fizyczny. Nasze pociechy 
z radością spędzają tam czas 
w słoneczne dni, w trakcie 
pobytu w przedszkolu. 

Modernizacja szatni 
w Miejskim Zespole Szkół

Zakup szafek szkol-
nych to strzał w dziesiąt-
kę. Zmodernizowano szat-
nię uczniów, dostosowując 
ją do wysokich standardów 
bezpieczeństwa. Zakupiono 
i zamontowano 116 nowych 
szaf skrytkowych. Spełniają 
one wymagane normy bez-
pieczeństwa, ponadto są bar-
dzo trwałe i funkcjonalne, 
dzięki czemu będą służyły 
uczniom przez wiele lat. To 
doskonały pomysł. Ucznio-
wie mogą pozostawiać 
w szafkach okrycia wierzch-
nie oraz zbędne im danego 
dnia książki. Idea przybyła 
z anglosaskich i amerykań-
skich szkół, jak do tej pory, 
bardzo dobrze sprawdza się 
w raciąskiej szkole, a rodzi-
ce i uczniowie są zadowoleni 
z takiego rozwiązania.

Instalacja monitoringu 
w Miejskim Zespole Szkół 
w Raciążu

W szkole został zainsta-
lowany monitoring wizyj-
ny. Umożliwia on obserwację 
i rejestrację obrazu przez całą 
dobę. Monitoring przyczynia 
się do poprawy bezpieczeń-
stwa uczniów. Co więcej po-
zwala sprawować kontrolę nad 
zachowaniem uczniów, w cza-
sie ich pobytu w szkole oraz 
na eliminację ewentualnego 
niewłaściwego zachowania. 
Ponadto zabezpiecza szkołę 
przed wchodzeniem na jej te-
ren osób nieupoważnionych.

 
Budowa pochylni dla 
osób niepełnosprawnych 
przy budynku Miejskiego 
Zespołu Szkół 

Przy budynku Miejskiego 
Zespołu Szkół powstała po-
chylnia – podjazd, która umoż-
liwia łatwy dojazd wózkom in-
walidzkim. Ta choć niewielka, 
lecz bardzo ważna inwestycja 
pomogła usunąć bariery archi-
tektoniczne i sprawiła, że szko-
ła stała się miejscem dostęp-
nym dla wszystkich. 

Dokumentacja Projektowa
Wykonanie projektów 

drogowych na ulice: Rzewu-
skiego, Rzeźniana, Barań-
skiego, Bolesława Chrobrego, 
Jesionowa, Lipowa, Wno-
rowskiego, Mieszka I, H. Do-
brzańskiego, B. Zielińskiego.

Wykonanie dokumen-
tacji projektowo-wykonaw-
czej na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Raciążu na uli-
cach: część ul. Kilińskiego, 
Warszawskiej, 11 Listopada, 
Łąkowa, Zakolejowa, Dwor-
cowa, Sportowa, Płocka, Ko-
ściuszki, Wolności, część ul. 
Mławskiej, Rzeźniana, część 
ul. Zawoda. 

Dotacje dla projektów lo-
kalnych

W Budżecie miasta na 
2015 rok przewidziano również 
środki na dotacje przedmioto-
we wspierające lokalne organi-
zacje. Miasto przekazało 9000 
zł na rzecz Stowarzyszenia Se-
niorów, Emerytów i Rencistów. 
Kolejną inicjatywą jaką wspar-
ło miasto były Światowe Dni 
młodzieży. Parafia Rzymsko-
-katolicka pod wezwaniem św. 
Wojciecha w Raciążu uzyskała 
wsparcie w kwocie – 3302,90 zł.

Remont i doposażenie 
MCKSiR

Ogromne zmiany zaszły 
w Miejskim Centrum Kultu-
ry, Sporu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego. 

W ramach projektu dopo-
sażeniowego zakupiono profe-
sjonalny sprzęt pozwalający na 
prowadzenie imprez i wyda-
rzeń kulturalnych: scenę mo-
bilną, oświetlenie sceniczne, 
plenerowy system nagłośnie-
nia, mikrofony, wzmacniacze, 
sprzęt i wyposażenie biuro-
we, sprzęt teleinformatyczny, 
mobilne udogodnienia dla 
niepełnosprawny, założo-
no także monitoring obiektu. 
W ramach projektu remon-
towego wymieniono poszycia 
dachu, instalacji elektrycznej, 
telefonicznej, sieciowej, odgro-
mowej, wodno – kanalizacyj-
nej, centralnego ogrzewania, 
oraz przeprowadzono general-
ny remont wnętrza

Burmistrzowi oraz wszyst-
kim tym, którzy pracowali nad 
projektami i realizacją inwe-
stycji należą się gratulacje za 
dobrze wykonaną pracę. Zre-
alizowane zadania uspraw-
niają pracę jednostek naszego 
miasta. Największą jednak ko-
rzyść osiągają ich bezpośred-
ni użytkownicy, czyli miesz-
kańcy. Inwestycje realizowane 
z myślą o poprawie warunków 
życiowych, kulturalnych i spo-
łecznych Raciążan. 

Paula

Projekty i inwestycje miejskie 2015
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Święcenia kapłańskie oraz prymicja
W Bazylice Katedralnej w Płocku, 4 czerwca, podczas 

mszy świętej biskup Piotr Libera udzielił święceń kapłańskich 
ośmiu diakonom naszej diecezji – absolwentom Wyższego Se-
minarium Duchownego w Płocku. W sobotniej uroczystości 
uczestniczyli bliscy i rodziny nowych księży. Obecny był także 
biskup pomocniczy Mirosław Milewski oraz około 100 księży 
z Płocka i diecezji, profesorowie i ojcowie duchowni semina-
rium oraz siostry z płockich zakonów. 

Jednym z wyświęconych księży jest dk. Jakub Kępczyński 
– mieszkaniec Raciąża. Absolwent raciąskiego Liceum Ogól-
nokształcącego. Do wydarzenia z 4 czerwca przygotowywał 
się przez sześć lat w formacji seminaryjnej, którą rozpoczął 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w 2010 r. 
W ubiegłym roku przeszedł święcenia diakonatu, a od wrze-
śnia pełnił praktykę katechetyczną w płockich szkołach.

Wraz z ks. Jakubem święcenia kapłańskie otrzymali mieszkań-
cy okolicznych miejscowości: Paweł Dobies (parafia św. Jakuba Apo-
stoła w Koziebrodach), Piotr Pieczewski (parafia św. Stanisława BM 
w Drobinie) oraz Paweł Sobiecki (parafia św. Anny w Strzegowie).

Zgodnie z tradycją, w niedzielę o godz. 11.30 w naszej 
świątyni – kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny 
– ks. Jakub odprawił swoją pierwszą Mszę świętą. Msza pry-
micyjna zgromadziła wielu parafian i gości. Obecni byli także 
księża pracujący niegdyś w raciąskiej parafii.

W czasie wakacji neoprezbiter pracuje duszpastersko, w ra-
mach zastępstwa, w parafiach diecezji płockiej (w lipcu – para-
fia pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie oraz w sierpniu 
– parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku). Pod koniec sierpnia 
rozpocznie pracę duszpasterską w swojej pierwszej parafii.

Red.

Brazylia w Raciążu

W niedzielę 12 czerwca gościł w naszej parafii ks. Ma-
rek Figurski – misjonarz z naszej diecezji pracujący od 14 lat 
w Brazylii. Ks. Marek głosił Słowo Boże, w czasie którego opo-
wiadał o swojej pracy misyjnej w państwie, które jest 27 razy 
większe od Polski. Przywiózł ze sobą różne przedmioty uży-
wane na co dzień przez mieszkańców Brazylii, które można 
było obejrzeć z bliska po zakończonych mszach świętych

Wycieczka naszej młodzieży i dzieci 
na Warmię i Mazury

W dniach od 20 do 23 czerwca 45 dzieci i młodzieży z na-
szej parafii przebywało na swoim corocznym wyjeździe z ks. 
Piotrem oraz ks. Jakubem Kępczyńskim. Tym razem odwie-
dziliśmy m.in. Świętą Lipkę, Olsztyn, Gierłoż. Odwiedziliśmy 
także park linowy oraz zwiedziliśmy park dzikich zwierząt 
w Kadzidłowie. Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy oraz 
naszej Parafii za dofinansowanie wyjazdu. 

Parafia Raciąż

Raciąż – rozmaitości

W poniedziałek, 4 lipca, do 
tragicznego w skutkach zda-
rzenia doszło na terenie jednej  
z posesji w Raciążu. 45-letni 
mężczyzna spadł z rusztowania 
i poniósł śmierć na miejscu.

Z informacji rzecznika 
prasowego płońskiej poli-
cji, Kingi Drężek wynika, że 
wypadek miał miejsce około 
godziny 11 na terenie jednej 
z posesji, gdzie trwały pra-

ce budowlane. Mężczyzna, 
45-letni mieszkaniec gminy 
Raciąż, który miał pojawić 
się na terenie tej posesji przy-
padkowo, wszedł na ruszto-
wanie, na wysokość 3 me-

trów i spadł, uderzając głową 
o ziemię. Niestety, wskutek 
odniesionych obrażeń, zmarł 
na miejscu zdarzenia. Oko-
liczności i przyczyny tej tra-
gedii są wyjaśniane. 

Policjanci z Komisaria-
tu Policji w Raciążu ustali-
li i zatrzymali dwóch mło-
dych mężczyzn i kobietę, 
którzy włamali się do jedne-
go z domów na terenie gmi-
ny Raciąż. Funkcjonariusze 
odzyskali kradzione mienie. 
Zatrzymani usłyszeli zarzut 
kradzieży z włamaniem.

Kilka dni temu dyżurny 
płońskiej komendy otrzy-
mał zgłoszenie o włamaniu 
do jednego z domów miesz-
kalnych na terenie gminy Ra-
ciąż. Skierowani na miejsce 

policjanci z Komendy Policji 
w Raciążu ustalili, że podczas 
dwugodzinnej nieobecności 
właścicieli posesji ktoś wła-
mał się do ich domu. Spraw-
cy ukradli psa rasy bernar-
dyn, kilka sztuk sprzętu RTV, 
piłę spalinową i telefon ko-
mórkowy. Policjanci szybko 
podjęli czynności w tej spra-
wie i ustalili osoby, które do-
konały kradzieży.

Jeszcze tego samego 
dnia policjanci zatrzymali 
20-letniego mieszkańca gmi-
ny Raciąż podejrzewanego 

o dokonanie kradzieży z wła-
maniem. W jego miejscu za-
mieszkania funkcjonariusze 
znaleźli skradzioną piłę spa-
linową i telefon. Kolejnym 
zatrzymanym w tej sprawie 
był 24-latek z tej samej gmi-
ny. Okazało się, że w doko-
naniu przestępstwa pomaga-
ła im 18-letnia dziewczyna, 
a skradzione rzeczy spraw-
cy zdążyli sprzedać miesz-
kańcom sąsiedniej gminy na 
pow. żuromiński. Funkcjona-
riusze KP odzyskali wszyst-
kie skradzione przedmioty. 

Niestety okazało się, że psa 
sprawcy wypuścili w trakcie 
ucieczki z miejsca kradzieży 
i nie udało się go odnaleźć. 

Młoda kobieta oraz obaj 
mężczyźni usłyszeli zarzut 
kradzieży z włamaniem. 
Grozi im za to od roku do 10 
lat pozbawienia wolności. 20 
i 24-latek byli wcześniej ka-
rani za podobnego rodzaju 
przestępstwa.

mł. asp. 
Kinga Drężek-Zmysłowska

KPP Płońsk

8 maja 2015r. w godzinach 
popołudniowych, w centrum 
Raciąża został pobity 29-let-
ni mieszkaniec naszego mia-
sta – Marcin Brudzyński. 
Mężczyzna wskutek pobi-
cia doznał urazowego krwo-
toku nad lewą półkulą mó-
zgu, utworzył się krwiak 
i obrzęk. Została przepro-
wadzona operacja, stan pa-
cjenta poprawił się. Następ-
nie przeprowadzono kolejne 
operacje. Niestety w lipcu, 
mężczyzna zaczął czuć się 
coraz gorzej, jego stan pogar-
szał się z dnia na dzień. Zo-
stał zabrany do szpitala, gdzie 
niestety nie było już z nim 
kontaktu, był nieprzytomny. 
Zmarł 28 lipca 2015 r.

Dzięki dużej aktywności 
mieszkańców Raciąża oraz 
zeznaniom samego pokrzyw-

dzonego udało się ustalić 
sprawcę pobicia. Na podsta-
wie opinii biegłego stwier-
dzono, że obrażenia, których 
doznał Marcin Brudzyń-
ski były ciężkie. Pod koniec 
września 2015 r. dokonano 
zatrzymania Artura Sz. Sąd 
podjął decyzję o tymczaso-
wym aresztowaniu podejrza-
nego, a prokuratura przed-
stawiła zarzut spowodowania 
ciężkich obrażeń ciała. Po 
uzyskaniu opinii dotyczą-
cej szczegółowych wyników 
sekcji zwłok (wykazała ona, 
że śmierć Marcina Brudzyń-
skiego była następstwem ob-
rażeń doznanych wskutek 
pobicia) płońska prokuratu-
ra zakończyła śledztwo w tej 
sprawie. Następnie zmodyfi-
kowano zarzut i skierowano 
do Sądu Okręgowego w Płoc-

ku, w styczniu br., akt oskar-
żenia przeciwko Arturowi Sz. 
Mężczyzna został oskarżony 
o pobicie z ciężkim uszczerb-
kiem na zdrowiu, czego kon-
sekwencją była śmierć po-
krzywdzonego. Uznano to za 
działanie o charakterze chu-
ligańskim, biorąc pod uwagę 
pobudki kierujące oskarżo-
nym przy dokonaniu czynu. 
Ponadto przestępstwo zo-
stało popełnione w warun-
kach recydywy – przed upły-
wem 5 lat od odbycia kary 
co najmniej 6 miesięcy po-
zbawienia wolności, będąc 
uprzednio skazanym za prze-
stępstwo podobne.

W marcu br. rozpoczął się 
proces. W ostatnich dniach za-
padł wyrok. Sąd uznał oskar-
żonego Artura Sz. winnym 
zarzucanego mu czynu i wy-

mierzył karę 10 lat pozbawie-
nia wolności. Na poczet kary 
został zaliczony okres prze-
bywania przez oskarżonego 
w areszcie tj. od 24 września 
2015 r. Ponadto Sąd zasą-
dził również, od oskarżonego, 
kwotę 60 tys. złotych zadość-
uczynienia za doznaną krzyw-
dę na rzecz matki Marcina 
Brudzyńskiego – kobieta była 
oskarżycielem posiłkowym. 

Wyrok nie jest prawo-
mocny. Zarówno oskarżony, 
jego obrońca, jak i pełno-
mocnik oskarżycielki posił-
kowej wyrazili chęć i goto-
wość złożenia apelacji. Do 
dnia 30 września 2016 r. 
w stosunku do oskarżonego 
stosowany jest środek zapo-
biegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania.

Paula

12 lipca w godzinach po-
rannych w Pólce-Raciąż miał 
miejsce wypadek. 44-letni 
kierowca ciężarowego mana 

(mieszkaniec miasta Płońska) 
potrącił 77-letniego rowerzy-
stę (mieszkańca miasta Raciąż). 
Rowerzysta z obrażeniami gło-

wy przetransportowany został 
do szpitala. Wypadek ten przy-
niósł jednak tragiczne skutki, 
77-latek po kilku godzinach 

zmarł. Kierowca ciężarówki był 
trzeźwy. Przyczyny i okoliczno-
ści wypadku bada policja.

Redakcja

Tragedia w Raciążu

Pólka-Raciąż – śmiertelny wypadek

Skazany za pobicie

Ukradli telefon, sprzęt RTV i psa

Wieści z parafii

Dyrektor Zespołu Szkół 
Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Raciążu, 
a także były piłkarz i wielo-
letni trener zespołów piłkar-
skich Andrzej Nizielski na 
wakacyjnym walnym spra-
wozdaniu wyborczym Ma-
zowieckiego Związku Piłki 
Nożnej w Warszawie został 
ponownie wybrany do 25 
osobowego Zarządu Mazo-
wieckiego ZPN. 

Jest to jego piąta kaden-
cja w powyższych struktu-
rach, gdzie działa od 2000 

roku. Aktualnie będzie pra-
cował w komisji piłkarstwa 
młodzieżowego. W swojej 
codziennej pracy Andrzej 
Nizielski zajmie się poszu-
kiwaniem nowych talen-
tów sportowych, szkoleniem 
uzdolnionej piłkarsko mło-
dzieży, zapewnieniem jej 
godnych warunków do roz-
woju talentu piłkarskiego, or-
ganizacją turniejów, rozgry-
wek ligowych oraz meczów 
piłkarskich na szczeblu kra-
jowym i zagranicznym. 

Marianna Góralska

Andrzej Nizielski 
nadal w MZPN
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Oferta pracy
W ramach wspierania i ak-

tywizacji osób, poszukujących 
pracy z gminy Baboszewo,  
8 lipca br. w Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli firmy CEDROB z zain-
teresowanymi mieszkańcami. 
Firma ta poszukuje pracow-
ników produkcyjnych, oferu-

jąc pracę na pełen etat i zarob-
ki w wysokości 2500 zł netto. 
Przy większej grupie osób za-
pewnia transport. Mieszkań-
ców powiadomiono poprzez 
system SMS i rozwieszone 
ogłoszenia. Na zebranie przy-
szło 21 osób, z których 10 po-
brało dokumentację związa-

ną z zatrudnieniem. Zgodnie 
z informacjami, jakie otrzyma-
liśmy, nadal prowadzony jest 
nabór pracowników. Wszyst-
kie zainteresowane osoby 
mogą kontaktować się w tej 
sprawie pod numerem telefo-
nu: 23 675 04 10. Zachęcamy. 

Redakcja

Pogodne lato 2016
W ramach współpracy 

Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Baboszewie 
z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Płońsku, 
jedenaścioro dzieci z terenu 
naszej gminy wzięło udział 
w letnim wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z rodzin 
niewydolnych wychowawczo 
dotkniętych skutkami alko-
holizmu w ramach programu 
„Pogodne Lato”. 

Dzieci wyjechały w ter-
minie od 27 czerwca do 11 
lipca 2016 r. do miejscowo-
ści Sztutowo woj. pomorskie. 
Realizatorem programu pro-
filaktycznego zgodnie z de-
cyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego była Cho-
rągiew Mazowiecka ZHP 
w Płocku. Naboru uczest-
ników w/w wypoczynku 

zgodnie z założeniami pro-
gramu „Pogodne Lato” do-
konano przy udziale Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Baboszewie i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Baboszewie.

W ramach tegoroczne-
go projektu „Pogodne Lato” 
zorganizowanych zostało 18 
turnusów dla dzieci w wie-
ku 8-15 lat pochodzących 
z 35 mazowieckich powia-
tów. Uczestnicy wypoczywali 
w siedmiu stanicach i bazach 
obozowych w Gorzewie, Słu-
pi, Łąkiem Wybudowanym, 
Lubiatowie, Kątach Rybac-
kich, Białogórze oraz Sztu-
towie. „Pogodne lato” to nie 
tylko możliwość spędzenia 
dwóch tygodni wakacji poza 
miejscem zamieszkania i co-

dziennym środowiskiem np. 
nad morzem czy jeziorem, 
ale też możliwość wzięcia 
udziału w zajęciach o charak-
terze terapeutycznym. Są one 
często potrzebne młodzieży 
żyjącej pod presją otoczenia 
i dorastającej w środowisku, 
w którym występuje duże 
ryzyko występowania uza-
leżnień. Dzięki stałej opiece 
psychologów i terapeutów 
dzieci mogły liczyć na wspar-
cie nie tylko w trakcie zajęć, 
ale też poza nimi. Podczas 
wszystkich turnusów został 
przeprowadzony program 
profilaktyczno-terapeutycz-
ny, który promuje zdrowy 
styl życia i porusza proble-
matykę uzależnień. Zajęcia 
realizowane w wakacyjnym 
otoczeniu zostały zorganizo-
wane w taki sposób, by po-

przez zabawę młodzi zdoby-
wali wiedzę i umiejętności 
na temat zapobiegania cho-
robom społecznym i cywili-
zacyjnym. Uczestnicy obo-
zów dowiedzieli się, jak sobie 
radzić w swoim środowisku 
społecznym, wyrażać wła-
sne emocje i być wytrwałym 
w pokonywaniu trudności. 
Nauczyli się też asertywności 
oraz aktywnych i ciekawych 
form spędzania czasu wol-
nego – nie tylko podczas wa-
kacji, ale także w ciągu roku 
szkolnego. Program „Pogod-
ne lato” był organizowany po 
raz trzynasty.

Wakacje dzieci sfinanso-
wał Samorząd Województwa 
Mazowieckiego (Urząd Mar-
szałkowski).

GOPS Baboszewo

Półkolonie w placówkach 
szkolnych gminy Baboszewo

W Szkołach Podstawo-
wych w Baboszewie i Myst-
kowie oraz w Zespole Szkół 
w Polesiu organizowane 
będą w sierpniu półkolonie 
dla dzieci, których rodzi-
ce odprowadzają składki do 
KRUS. W trakcie spotkań 
planowane są wycieczki do 

Warszawy, Płocka, Sierpca, 
Mszczonowa i innych cieka-
wych miejsc. Dzieci każdego 
dnia mają zapewnione 2 po-
siłki. Koordynatorzy dwuty-
godniowych półkolonii obra-
li sobie za cel zorganizowanie 
interesujących zajęć, które 
w ciekawy sposób urozma-

icą wakacje spędzane przez 
dzieci we własnej miejsco-
wości. Należy dodać, że tego 
rodzaju półkolonie, które 
organizowane są corocznie, 
cieszą się dużą popularnością 
wśród dzieci i otrzymują po-
zytywne opinie rodziców. 

Redakcja

Telefon bezpieczeństwa 
dla turystów

Od początku czerwca 
działa Telefon Bezpieczeń-
stwa dla turystów.

Dzięki niemu turyści za-
graniczni będą mogli uzy-
skać potrzebne informacje 
oraz pomoc w sytuacjach 
wymagających specjalistycz-
nej porady.

Głównym celem funk-
cjonowania telefonu bezpie-
czeństwa jest zapewnienie in-
formacji i pomocy w nagłych 
sytuacjach kryzysowych.

W celu połączenia się 
z operatorem wystarczy za-
dzwonić pod specjalny nu-
mer infolinii: +48 608 599 
999 i + 48 22 278 77 77. Kon-
takt można również nawią-
zać pisząc e-maila na adres: 
cc@pot.gov.pl.

Telefon obsługiwany jest 
w językach: polskim, an-
gielskim, niemieckim oraz 
– w sezonie 2016 – w j. hisz-

pańskim w następujących 
godzinach: 8-18 w okresie 
styczeń-maj oraz paździer-
nik-grudzień, natomiast 
w okresie czerwiec-wrze-
sień w godz. 8-20. Telefon 
będzie czynny we wszystkie 
dni tygodnia poza dniami 
ustawowo wolnymi od pra-
cy. Komenda Główna Policji 
zapewnia osobom obsługują-
cym telefon bezpieczeństwa 
możliwość bezpośredniego 
połączenia z centralą KGP – 
co ułatwia szybką komunika-
cję z właściwymi jednostka-
mi Policji.

Telefon bezpieczeństwa 
jest zintegrowany z infoli-
nią turystyczną prowadzoną 
przez Polską Organizację Tu-
rystyczną w ramach projek-
tu Contact Center i działa od 
kilku lat.

Źródło: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki

Kondolencje
Łącząc się w smutku z całą rodziną

Ś.P Zofii Skurzyńskiej
długoletniego pracownika Urzędu Gminy

 w Baboszewie
głębokie wyrazy współczucia składa

Wójt Gminy Baboszewo 
wraz z pracownikami

oraz Rada Gminy Baboszewo

Półkolonie 2015, pamiątka z wizyty 
w TVP na Woronicza 17 w Warszawie.
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W dniach 2-3 lipca 
uczestniczyłem w ofi-
cjalnych obchodach dni 
miasta Kowel na Ukra-
inie, z którym gmina 
Baboszewo podpisała 
list intencyjny o współ-
pracy. Na początku 
chcę zaznaczyć, że na 
Ukrainie przebywałem 
w trakcie trwania swo-
jego urlopu. Wyjazd nie 
był więc delegacją i nie 
wiązał się z wydatko-
waniem żadnych środ-
ków z budżetu gminy.

Wizyta była odpowiedzią 
na zaproszenie władz miasta 
i świetną okazją do pozna-
nia ukraińskiej kultury, tra-
dycji i bliższego przyjrzenia 
się życiu naszych sąsiadów 
za wschodnią granicą. Opo-
wiadać można by długo, więc 
może zacznę od początku. 
Może się wydawać, że wyjazd 
za granicę, a tym bardziej za 
granicę Unii Europejskiej to 
długa, nużąca podróż. Tym-
czasem dystans dzielący Ba-
boszewo i Kowel to ok. 410 
km, gdzie znaczny odcinek 
drogi dzielącej te dwie miej-
scowości przebiega przez wie-
lopasmowe autostrady lub 
trasy szybkiego ruchu. Dy-
stans ten można przyrównać 
do podróży z Baboszewa nad 
polskie morze np. do Ustki 
czy Kołobrzegu – odległości 
są podobne. Jest jednak pew-
na subtelna różnica, mianowi-
cie granica polsko-ukraińska 
na rzece Bug, której przekro-
czenie, mówiąc kolokwialnie, 
do najmilszych przeżyć nie 
należy. Nigdy też nie wiado-
mo, jaki czas będzie potrzeb-
ny do jej przebycia, zależy to 
bowiem od wielu czynników 

(głównie ilości aut na grani-
cy, ale nie tylko). Po przekro-
czeniu granicy, po ukraińskiej 
stronie pozostaje do pokona-
nia 60 km, co spokojnie daje 
się przejechać w ciągu ok. 40 
minut, ponieważ droga od 
przejścia granicznego Doro-
husk-Jagodzin do Kowla jest 
jednocześnie trasą na Kijów, 
który od Kowla położony jest 
450 km na wschód. Jakie jest 
pierwsze wrażenie po kilku, 
kilkunastu, kilkudziesięciu 
minutach jazdy po Ukrainie? 
Moją uwagę zwrócił krajo-
braz bogato usiany wielo-
hektarowymi polami, lasami 
w oddali, w zasadzie mogłoby 
się wydawać prawie przez ni-
kogo nie zamieszkały, ponie-
waż niezwykle rzadko moż-
na było dostrzec w znacznej 
odległości od trasy małe wio-
ski, umiejscowione na bez-
kresnym obszarze. W końcu 
dotarłem do Kowla i zaraz 
po zameldowaniu w hote-
lu i pozostawieniu tam swo-
ich rzeczy z białoczerwonym 
szalikiem udałem się z mo-
imi ukraińskimi przyjaciółmi 
do restauracji Classic w cen-
trum miasta (polecam), gdzie 
wspólnie obejrzeliśmy mecz 
Polska – Portugalia. Kolejny 
dzień poświęciłem na zwie-
dzanie, małe zakupy oraz spo-
tkania z poznanymi niedaw-
no kolegami i koleżankami 
z partnerskiego miasta. Pomi-
mo tego, że w Kowlu mieszka 
prawie 70 tysięcy osób (czy-
li miej więcej tyle ile razem 
w Płońsku i Ciechanowie) 
jest to miejsce bardzo zwarte 
i kompaktowe, co oznacza, że 
bez większych trudności swo-
bodnie można wszędzie do-
trzeć na pieszo i nie wymaga 
to dużego nakładu czasu. Na 
uwagę zasługuje ciekawy ar-

chitektonicznie dworzec kole-
jowy, skąd pociągi odchodzą 
do Odessy czy choćby bezpo-
średnio do Warszawy. Uwagę 
przykuwają także liczne cer-
kwie prawosławne, których 
w mieście jest aż trzynaście. 
Niezwykle miłym akcen-
tem było zwiedzanie okolic 
Białego Domu (odpowied-
nik naszego urzędu gminy) 
w centrum, przy głównej uli-
cy Niezależności, nieopodal 
fontanny, gdzie obok wszyst-
kich innych miast partner-
skich znajduje się baner pre-
zentujący gminę Baboszewo, 
z krótką charakterystyką na-
szej gminy. Trzeba zazna-
czyć, że spośród wszystkich 
11 partnerskich samorządów 
zaprzyjaźnionych z samorzą-
dem Kowla z Polski, Ukrainy, 
Litwy i Niemiec, jesteśmy je-
dyną gminą wiejską, co jest 
dla nas ogromnym wyróż-
nieniem. Fakt ten spotkał się 
z zainteresowa-
niem zarówno 
samorządow-
ców z polskich 
miast takich jak 
Chełm, Łęcz-
na, Legionowo 
czy Brzeg Dol-
ny, jak również 
ze strony dzien-
nikarzy z Kow-
la, którzy po-
prosili o krótki 
wywiad na te-
mat gminy Ba-
boszewo oraz historii nawią-
zania współpracy z Kowlem. 
Główne uroczystości dni mia-
sta miały miejsce w niedzielę 3 
lipca. Wśród ubiorów zarów-
no u mężczyzn jak i u kobiet 
przeważały tego dnia „wyszy-
wanki” czyli niezwykle pięk-
ne i bogato ręcznie zdobio-
ne w liczne kolorowe wzory 

koszule i sukienki wykonane 
z lnu, m.in. takie, jakie dele-
gacja z Ukrainy prezentowa-
ła podczas „Powitania lata” 
w Baboszewie. Podczas kil-
kudniowego pobytu na Ukra-
inie mogłem się zorientować, 
że jest to oficjalny strój naro-
dowy, którego noszenie sta-

nowi ważny 
aspekt zacho-
wania tradycji 
i historii narodu 
ukraińskiego. 
Niedzielne po-
kazy artystycz-
ne trwały od 
godzin połu-
dniowych do 
północy i były 
występami od 
początku do 
końca tyl-
ko i wyłącznie 

mieszkańców miasta, co po-
kazuje ogromny potencjał 
ludzi zamieszkujących Ko-
wel, jak również wielkie za-
interesowanie mieszkańców 
działalnością kulturalno-
-artystyczną. Grupy czy też 
pojedynczy artyści, którzy 
śpiewali, tańczyli i grali na in-
strumentach, mieli od 5 do 75 
lat. Tradycja to także kuchnia. 
Oczywiście wśród zup króluje 
barszcz ukraiński znany także 
pod nazwą „krasnyj” barszcz. 
Moje doświadczenia pokazu-
ją, że niestety w Polsce zupa 
pod nazwą barszcz ukraiński 
ma niewiele wspólnego z ory-
ginałem. Smaku nie da się 
opowiedzieć, zatem polecam 
ukraińską restaurację, bądź 
po prostu wizytę na Ukrainie 
aby spróbować prawdziwego 
czerwonego barszczu, bo na-
prawdę warto. Rozpoznawal-
ną potrawą jest także „kłuryż”, 
czyli ryż z warzywami i mię-
sem z kurcząt podgrzewany 

w wielkich misach najczęściej 
nad ogniskiem. Znakiem fir-
mowym kuchni ukraińskiej 
jest również „ciasto z wątro-
by” – mielona wątroba z wo-
łowiny, wieprzowiny, kurcza-
ka bądź indyka przekładana 
warstwowo różnymi nadzie-
niami. Od kilku lat na Ukra-
inie bardzo popularny stał się 
sposób przygotowywania ple-
nerowych posiłków na dys-
ku, tzn. na żelaznym dysku 
będącym niczym innym jak 
elementem konstrukcyjnym 
tzw. talerzówki – sprzętu rol-
niczego ! Pod dyskiem rozpa-
la się ognisko, które rozgrze-
wa dysk, do którego wlewa się 
olej i na gorącym oleju smaży 
się ziemniaki w mundurkach, 
kiełbasę, mięso itp. Można 
powiedzieć, że jest to ukraiń-
ska odpowiedź na „tradycyj-
nego” polskiego grilla.

Mówiąc o Ukrainie nie 
można jednak uciec od pro-
blemów tego kraju, których 
niestety nie brakuje. Pod-
stawowym problemem dla 
mieszkańców tego państwa 
jest niski poziom zarobków, 
co w sposób oczywisty prze-
kłada się na poziom i komfort 
życia. Przeciętne zarobki na 
Ukrainie kształtują się na po-
ziomie 300-400 zł. Nawet przy 
niższych cenach niż w Polsce 
na szereg towarów są to za-
robki niewystarczające czasa-
mi nawet na podstawowe po-
trzeby życiowe. Dodatkowo 
sprawę komplikuje konflikt 
zbrojny na wschodzie kraju, 
który jest niczym innym jak 
regularną wojną destabilizu-
jącą całe państwo. Pomimo 
faktu, że działania wojenne 
toczą się ponad tysiąc kilo-
metrów od Kowla, to wojsko 
ciągle mobilizuje nowych żoł-
nierzy również z Kowla. Zdję-

cia kowelczan, którzy zgi-
nęli w Donbasie widziałem 
osobiście w centrum mia-
sta i w jednej ze szkół. Pomi-
mo wielu problemów a może 
właśnie z powodu tych pro-
blemów, bardzo mocno od-
czuwa się wśród Ukraińców 
patriotyczną postawę manife-
stującą się w pieśniach, sym-
bolach, barwach narodowych, 
które w Kowlu można spo-
tkać prawie na każdym kro-
ku. Pod wieloma względami 
jest to naród podobny do nas, 
co chyba najbardziej widać 
w podobnej mowie. Pomimo 
tego, że mówiłem po polsku 
a moi znajomi po ukraińsku, 
to mogliśmy bez większych 
problemów się porozumieć, 
oczywiście nie zawsze rozu-
miejąc wszystkie wypowia-
dane słowa czy zdania, jed-
nak na pewno rozumiejąc 
sens wypowiedzi. Na Ukra-
inie, w Kowlu spotkałem 
się z bardzo miłym i przy-
jaznym przyjęciem. Mam 
gorącą i szczerą nadzieję, że 
kontakty nie ograniczą się 
tylko i wyłącznie do wza-
jemnych odwiedzin oficjal-
nych delegacji. Trzeba było 
jednak od czegoś zacząć. 
Być może kolejną płaszczy-
zną do współpracy będzie 
sport, ponieważ wicemer 
miasta Kowel pan Igor Pro-
kopiv, w rozmowie ze mną 
był szczerze zainteresowany 
sukcesami sportowymi dru-
żyny dziewczęcej Orląt Ba-
boszewo. Kowel również po-
siada drużynę kobiecą.

Podsumowując wizytę na 
Ukrainie pozostaje mi tylko 
napisać jedno ukraińskie sło-
wo, którego sens z łatwością 
Państwo odgadną – „Djakuju”.

Wójt Gminy Baboszewo 
Tomasz Sobecki

Rewizyta na Ukrainie
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Miłym choć nieoczeki-
wanym akcentem Jarmarku 
było zawarcie porozumienia 

o wzajemnej współpracy po-
między Gminą Miasto Ra-
ciąż a Gminą Bełchów. Stro-

nami byli: Burmistrz 
Miasta Raciąża Ma-
riusz Godlewski wraz 
z dyrektorem MCK-
SiR Arturem Adam-
skim oraz przedsta-
wiciele władz Powiatu 
Łowickiego i Gmi-
ny Bełchów. Efektem 
umowy o współpracy 
był wyjazd blisko 30 
osobowej grupy dzie-
ci z Raciąża na Piknik 

Bełchowski. Czekało tam na 
nie mnóstwo atrakcji od tur-
nieju piłki nożnej przez ma-
lowanie twarzy i zabawy na 
trampolinie po przejażdż-
ki quadem. Wraz z dziećmi 
pojechali również Burmistrz 
Raciążą, dyrektor MCKSiR 
oraz Pani skarbnik Małgo-
rzata Karwowska. Wszyst-
kie atrakcje podczas impre-
zy były darmowe, a przejazd 
dzieci sfinansowano ze środ-
ków Urzędu Miejskiego.

Paula

Tym razem wielkie emo-
cje czekały fanów mocniej-
szego brzmienia. Organi-
zator imprezy – MCKSiR 
– zaprosił do wzięcia udzia-
łu w koncercie 3 zespoły – 
„After Shock”, „Fear inside 
of me” oraz „Hunter’a”. To 
pierwsza tego typu impreza 
plenerowa w naszym mieście. 
Do tej pory większość wystę-
pów odbywała się na Sali Wi-
dowiskowej MCKSiR. Orga-
nizacja Pikniku Rockowego 
była możliwa dzięki realiza-
cji kilku projektów współ-

finansowanych ze środków 
unijnych. MCKSiR dyspo-
nuje bowiem własną sceną 
i sprzętem nagłośnieniowo – 
oświetleniowym, co pozwala 
znacząco zredukować koszty 
organizacyjne imprez odby-
wających się w mieście.

Od godziny 18 na scenie 
zaprezentowały się zespoły: 
„After shock” z Sochocina 
i „Fear inside of me” z Płoc-
ka. Jednak największym za-
interesowaniem cieszył się 
występ zespołu „Hunter”. 
Grupa jest bardzo znana 

i popularna wśród Raciążan. 
Zagrali bowiem wiele kon-
certów w naszym mieście, 
a ponadto jeden z muzy-
ków – Piotr Kędzierzawski, 
jest rodowitym Raciążani-
nem. Podczas imprezy za-
uważyć można było charak-
terystyczne dla fanów rocka 
elementy grupowego tań-
ca pogo. Uczestnicy bawili 
się świetnie, śpiewali wraz 
z zespołem. Chętnie robi-
li z członkami grupy zdjęcia 
oraz zbierali autografy. Fani 
mocnego brzmienia uznali 

koncert za udany. Warto robić 
tego rodzaju imprezy częściej.

Wydarzenie wzbogaciła 
parada motocyklowa. Człon-
kowie raciąskiej grupy moto-
cyklowej „Cavalcade” przeje-
chali swymi fantastycznymi 
pojazdami budząc podziw 
i zainteresowanie wśród 
zgromadzonych. 

Impreza przyciągnę-
ła wielu mieszkańców oraz 
przyjezdnych. Był to bardzo 
udany wieczór z różnymi od-
cieniami rocka. Zespoły do-
łożyły wszelkich starań, aby 

fanom gitar, basu czy per-
kusji dostarczyć powodów 
do zadowolenia. Organiza-
cja tego typu wydarzenia po-
kazuje, że MCKSiR stara się 
urozmaicić kalendarz miej-
skich imprez. Nowe oferty 
mają na celu zaspokojenie 
różnych gustów muzycznych. 
Mamy nadzieję, że zespoły 
rockowe będą gościć częściej 
na raciąskiej scenie. Liczy-
my także na kolejne imprezy 
z przedstawicielami innych 
gatunków muzyki.

Paula

Piknik Rockowy
W kilka dni po nie-
zwykle udanej bie-
siadzie folkowej 
– III Jarmarku Ra-
ciąskim, 8 lipca na 
placu przy Miejskim 
Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Racią-
żu odbył się Piknik 
Rockowy. 

Wyjazd dzieci do Bełchowa
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Drugi i trzeci lipca to dni bar-
dzo ważne dla naszego mia-
sta. Odbyła się III już edycja 
cyklicznego wydarzenia pn. 
Jarmark Raciąski. Przedsię-
wzięcie będące powrotem 
do dawnych tradycji i zwy-
czajów, spotkań z niezwykle 
barwną historią jest zara-
zem sposobem na promocję 
miasta i regionu. Jak co roku 
można było skorzystać z bo-
gatej oferty programowej. 

Tegoroczna edycja przewidy-
wała różne atrakcje, od występów 
regionalnych kół zainteresowań, 
przedstawień teatralnych, warsz-
tatów rzeźbiarskich, aż po koncer-
ty zespołów muzycznych – w tym 
gwiazdy imprezy „Golec uOrkie-
stry”. Ponadto można było także 
podziwiać wystawę fotograficzną, 
której autorami byli Jan Chądzyński 
i Ks. Zbigniew Kluba. Organizato-
rzy zadbali, by każdy mieszkaniec 
czy przyjezdny, niezależnie od wie-
ku, znalazł coś dla siebie. Imprezę 
prowadził aktor na co dzień zwią-
zany z Teatrem Dramatycznym im. 
Jerzego Szaniawskiego w Płocku – 
Mariusz Pogonowski. 

Tegoroczna edycja Jarmarku 
Raciąskiego została objęta hono-
rowym patronatem przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego oraz Wojewodę Mazo-
wieckiego. Wydarzenie wzbudziło 
także bardzo duże zainteresowa-
nie mediów. Informacje o naszej 
imprezie zostały rozpowszechnio-
ne na bardzo szeroką – niespoty-
kaną dotychczas – skalę. Obecność 
dziennikarzy z TVP 3, Radio dla 
Ciebie i Radio 7 oraz innych lokal-
nych i regionalnych przedstawicieli 
prasowych dowodzi, iż impreza jest 
interesująca także na ponad regio-
nalnym poziomie. Jarmark to wy-
darzenie niszowe, o indywidualnym 
charakterze – rzadko spotykane 
(w dzisiejszych czasach). Świadczy 
to zatem o dobrym kierunku jaki 
obrali organizatorzy decydując się 
na stworzenie przedsięwzięcia pn. 
Jarmark Raciąski. Stanowi cieka-
wą atrakcję dla mieszkańców i go-
ści okraszoną dobrą muzyką, a za-
razem jest ogromnym potencjałem 
promocyjny dla miasta i regionu.

W sobotę – pierwszego dnia 
Raciąskiego Jarmarku od godzi-
ny 12 wszyscy chętni mogli wziąć 
udział w warsztatach rzeźbiarskich. 
Dla najmłodszych zorganizowano 
sektor zabaw z licznymi atrakcja-
mi. Urozmaiceniem biesiady byłą 
prezentacja Grupy rekonstrukcji 
Historycznej Ludności Cywilnej 

(GRHLC) z Mławy. Swym talen-
tem pochwaliły się miejscowe dzie-
ci i młodzież. Na scenie zaprezento-
wały się również zespoły seniorów: 
z Bełchowa – „Bełchowskie Nutki” 
i „Słoneczko”. O godzinie 18 nastą-
piło oficjalne otwarcie III Jarmarku 
Raciąskiego przez organizatorów: 
Burmistrza Miasta Raciąż Mariusza 
Godlewskiego, Dyrektora Miejskie-
go Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciążu Artura Adamskiego 
oraz Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Raciąż Jarosława Jaworskiego – 
przywitali mieszkańców, zaprosili 
do wspólnej zabawy oraz wyrazi-
li nadzieję, że spotkanie z folklo-
rem, sztuką i kulturą przypadnie 
wszystkim przybyłym do gustu. Na 
scenie pojawili się także zaproszeni 
goście: Kierownik Delegatury Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Ciechanowie – Krzysz-
tof Bieńkowski, Dyrektor MODR 
w Warszawie – Andrzej Kamasa, 
Starosta Powiatu Płońskiego – An-
drzej Stolpa, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Łowickiego – Da-
riusz Kosmatka, Przewodniczący 
Rady Miasta Raciąż – Andrzej Sta-
niszewski oraz Asystent Regional-
ny Biura Poselskiego Julii Pitery – 
Milena Czajkowska. 

Kolejnym punktem programu 
były koncerty kapel: „Niespodzian-
ka Pana Janka” – zespołu folkowego 
wykonującego muzykę ludową we 
własnych, współczesnych aranża-
cjach oraz „Horpyny” – grupy fol-
kowej z Olsztyna, grającej muzy-
kę z pogranicza ukraińskiego folk 
– rocka przeplatanego autorskimi 
kompozycjami. Największą atrak-
cją był oczywiście występ gwiazdy 
wydarzenia – „Golec uOrkiestra”. 
Pierwszy dzień biesiady zakończył 
występ zespołu „Vecordia” – grają-
cego tanecznego folk- rocka, który 
łączy w swojej muzyce przeszłość 
z przyszłością.

Drugiego dnia, w niedzielę, naj-
młodsi uczestnicy, ale także i starsi 
z uwagą oglądali spektakl na pod-
stawie baśni H.Ch. Andersena „Oj-
ciec wie najlepiej” w wykonaniu Te-
atru TUP-TUP. Pełna humoru bajka 
zaciekawiła i rozbawiła wszystkich 
widzów. Następnie p. Dariusz Dzie-
więcki przeprowadził warszta-
ty żonglerskie dla dzieci. Kolejną 
atrakcją był interaktywny spektakl 
teatralny dla dzieci „Trzej muszkie-
terowie” w wykonaniu Teatru Wa-
riacja. Odbywały się także warszta-
ty malarskie i manualne dla dzieci, 
prowadzone przez Zdzisława Wi-
śniewskiego i Joannę Ruszkowską 
z płońskiego Stowarzyszenia „Art-
-Płona”. Ponadto przeprowadzano 
liczne konkursy, a jeden z nich po-
prowadziła euro-posłanka Julia Pi-

tera. Przywiozła ze sobą wiele ga-
dżetów dla dzieci, które stanowiły 
nagrody w przeprowadzonym qu-
izie. Oczywiście w programie im-
prezy nie mogło zabraknąć mu-
zycznego akcentu biesiadnego. 
Zagwarantowały to występy zespo-
łów seniorów z Płońska – „Wiecznie 
Młodzi”, a także z Koziebród oraz 
prezentacja raciąskiego projek-
tu międzypokoleniowego „Każdy 
śpiewa”. Kolejnym akcentem wokal-
nym był koncert grupy muzycznej 
„Robert El Band”. Na zakończenie 
Jarmarku widzowie mogli obejrzeć 
ekscytujący i pełen emocji spek-
takl Teatru Ognia Widmo. W opra-
wie cudownej muzyki i „ognistego” 
tańca pożegnaliśmy się z atrakcjami 
III Jarmarku Raciąskiego. Po wystę-
pie, w ramach zakończenia imprezy, 
głos zabrali główni organizatorzy – 
Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz 
Godlewski, który gorąco podzięko-
wał wszystkim osobom pracującym 
przy organizacji wydarzenia oraz 
przybyłym za ich obecność. Wyraził 
nadzieję, że wszyscy doskonale się 
bawili i z chęcią będą uczestniczyć 
w kolejnych miejskich imprezach. 
Następnie Dyrektor MCKSiR Artur 
Adamski zaprosił na przyszłorocz-
ną edycję Jarmarku i zapewnił, że 
dołoży wszelkich starań by emocje 
wynikające z różnorodności atrak-
cji były nie mniejsze niż podczas III 
Jarmarku Raciąskiego. 

W nastrój i klimat dawnych Jar-
marków mogliśmy przenieść się 
także dzięki wystawcom regional-
nych produktów. Na rozstawionych 
w Miejskim Parku stoiskach wysta-
wienniczych – w tym roku było ich 
ponad 120 – mogliśmy znaleźć m.in. 
rękodzieło (rzeźby, obrazy, wyroby 
ze szkła, metalu, wikliny, drewnia-
ne kwiaty), starocie, pamiątki, żyw-
ność ekologiczną, tradycyjne wędli-
ny, sery, pieczywo, miody, słodycze, 
nalewki, browar regionalny, rośliny, 
a także odzież, torebki czy ozdobne 
poduszki oraz wiele innych. Wśród 
wystawców zauważyć można było 
także lokalny akcent, swoje kramy 
mieli mieszkańcy Raciąża – panie 
ze Stowarzyszenia Seniorów, Eme-
rytów i Rencistów zapraszały do 
degustacji domowych wypieków, 
a pani Danuta Kantorowska prezen-
towała piękne rękodzieło – serwe-
ty i obrusy wykonane na szydełku. 
Stoiska cieszyły się zainteresowa-
niem uczestników Jarmarku. Chęt-
nie poddawali się oni degustacjom 
oraz kupowali produkty regional-
ne, za najbardziej atrakcyjne uzna-
no stoiska z roślinami, regional-
nymi alkoholami oraz żywnością. 
Zapytani o opinię wystawcy, przy-
znali, że nasze lokalne wydarzenie 
jest bardzo udane. Oceniali Jar-
mark pozytywnie, nie tylko z punk-

III Jarmark Raciąski
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tu widzenia handlowców, ale tak-
że uczestników. Byli zdania, że 
liczba i poziom gwarantowanych 
atrakcji przyciąga ludzi, co za tym 
zwiększa ilość potencjalnych na-
bywców. Wielu wystawców stwier-
dziła, że chętnie weźmie udział 
w kolejnych edycjach naszego wy-
darzenia. Trafiali się jednak i tacy, 
którzy twierdzili, że uczestnicy co 
prawda bardzo chętnie oglądają 
prezentowane wyroby, podziwia-
ją, jednak ich nie kupują – byli to 
przede wszystkim przedstawiciele 
stoisk z rękodziełem.

W czasie trwania Jarmarku zo-
stał przeprowadzony konkurs pn. 
„Ginące zawody”, w ramach które-
go odbywał się plener rzeźbiarski. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody, a ich 
prace zostały przekazane MCK-
SiR w Raciążu. Są to trzy figurki 
„skrzatów”, które obecnie zdobią 
hol oraz tablica z herbem miasta 
i logo MCKSiR. 

Uczestnicy zabawy, byli zado-
woleni, program imprezy przypadł 
im do gustu, a w pamięci na długo 
pozostanie występ zespołu z Mi-
lówki – „Golec uOrkiestra”. War-
to w tym miejscu przytoczyć kilka 
opinii biesiadników:

– „Na Jarmarku jestem już po 
raz trzeci i uważam, że tym ra-
zem jest to jedna z lepszych imprez 
w tym mieście. Świetna okazja do 
degustacji regionalnych produk-
tów.” – mieszkaniec miasta Raciąż

– „Imprezę uważam za bardzo 
udaną. Moim zdaniem z wyborem 
gwiazdy – zespołem „Golec uOrkie-

stra” organizatorzy trafili w 10. Zaba-
wa przednia” – mieszkanka Raciąża

– „Jarmark, bardzo fajna impreza. 
Pogoda na szczęście dopisała. Przede 
wszystkim zainteresowały mnie sto-
iska z krzewami i kwiatami. Zespoły 
wywołały mega pozytywne emocje, 
a „Golec uOrkiestra” byli niesamo-
wici. Gratulacje dla organizatorów” – 
mieszkanka gminy Baboszewo 

– „W tym roku Jarmark jest 
wydarzeniem wartym zaintere-
sowania. Porównując tegoroczny 
program do zeszłorocznego, jest 
zdecydowanie ciekawszy.” – miesz-
kanka Gralewa

– „Z historią i folklorem spoty-
kam się dosyć często. Bywam na róż-
nych wydarzeniach w naszym skan-
senie. Impreza w Raciążu jest bardzo 
dobrze zorganizowana, w odpo-
wiednim klimacie, a wybór zespo-
łów zgrany z tematyką imprezy. Po-
doba mi się.” – mieszkaniec Sierpca 

– „Na I Jarmark Raciąski przyje-
chałam jedynie na koncert zespołu 
Brathanki. Bawiłam się tak dobrze, że 
na kolejne dwie edycje przyjeżdżamy 
już całą rodziną. Fajnie, że oprócz do-
brych koncertów, organizatorzy dba-
ją o rozrywkę dla naszych pociech.” – 
mieszkanka Płońska

– „Fajny klimat tworzy nasza gru-
pa rekonstrukcyjna. Cieszę się, że 
mamy przedstawicieli naszego mia-
sta na tym wydarzeniu. Gratuluje 
pomysłu organizatorom, w niewielu 
miastach mamy imprezy tego typu, 
a przecież mają one ogromny walor 
edukacyjny. Chętnie wrócę tu w przy-
szłym roku.” – mieszkanka Mławy

– „Na co dzień mieszkam 
w Warszawie, do Raciąża przyjeż-
dżam okazjonalnie, aby odwiedzić 
rodzinę. Na I Jarmarku nie byłam, 
jednak słyszałam same pozytywne 
opinie. Po namowach kuzynki wy-
brałam się na II Jarmark i bardzo 
mi się spodobało. W tym roku po-
doba mi się jeszcze bardziej. Mu-
zyka świetna, wiele atrakcji. Jestem 
pozytywnie zaskoczona, że w tak 
małym mieście są organizowa-
ne imprezy z takim rozmachem.”  
– mieszkanka Warszawy

Gdy po raz pierwszy Jarmark 
zagościł na mapie tego typu wyda-
rzeń w 2014 mogliśmy tylko ma-
rzyć o tak dużym zainteresowaniu 
imprezą. Przez dwa dni III Jar-
mark Raciąski zgromadził ok. 15 
tys. Uczestników. Miejmy nadzie-
ję, że rosnąca z każdą edycją licz-
ba uczestników oraz pozytywne 
opinie staną się dla organizatorów 
dodatkową motywacją, by tak cha-
rakterystyczna już dla Raciąża im-
preza z roku na rok była coraz bo-
gatszym w atrakcje wydarzeniem. 
Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za przybycie i udział w biesia-
dzie. Do zobaczenia za rok na ko-
lejnym Jarmarku!

Tegoroczna edycja była współ-
finansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020, a kwota dofinansowania wy-
niosła 40 tys. zł.

Paula

Słowa uznania należą się orga-
nizatorom, a podziękowania za 
pomoc wolontariuszom, spon-
sorom oraz wszystkim instytu-
cjom i osobom, które wspierały 
III Jarmark Raciąski.

Organizatorzy i Partnerzy:
Miejskie Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu,  
Miasto Raciąż, Gmina Raciąż, 
Mazoąwiecki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego, Grupa Zdrowie, 
PGKiM w Raciążu, OSP w Racią-
żu, Komisariat Policji w Raciążu. 

Patronatem objęli:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Wojewoda  
Mazowiecki, 

Patronat medialny:
Radio dla Ciebie, Radio 7, 
Puls Raciąża, Głos Raciąża,  
Tygodnik Płocki, Tygodnik  
Ilustrowany i Extra-Płońsk.

Sponsorzy:
Bank Spółdzielczy w Raciążu;  
POLMLEK; ZPUE Elektroinstal  
Sp. z o.o., DOMAX Paweł Chrza-
nowski, PRODOM Marcin Obręb-
ski; PSB Mrówka Michalina Zofia 
Pająk i Joanna Głowacka, Hotel 
Martex, Skład Opału WĘG-ROL 
Adam Bawolik; FERM-PASZ  
Roman Rusin i Jan Rusin;  
DROGERIA JAWA Marek Kisielewski;  
Księgarnia Dafne Andrzej  
i Elżbieta Kocięda, Kwiaciarnia 
Jerzy Adamski, AUTO-CZĘŚCI  
Jarosław Zawadzki, Sklep C 
hemiczny Państwo Jabłońscy, 

MOTO CZĘŚCI Goszczycki,  
Sklep Meblowy Goszczycki,  
Salon Metamorfoza Żaneta 
Goszczycka, Salon Fryzjerski  
Państwo Świerczyńscy, Usługi 
Fryzjerskie Iwona Sujkowska, 
Usługi Kosmetyczne Anna  
Nowakowska; Sklep spożywczo-
-przemysłowy  „Groszek”  
Marianna Elżbieta Smolińska 
oraz Pani Maria Karwowska

Wolontariusze:
Anna Karwowska, Maja Kopczyń-
ska, Alicja Langiewicz, Wiktoria 
Dądalska, Wiktoria Wasiak, Pau-
lina Pydyn, Ola Szerszeniewska, 
Aleksandra Adamska, Agata Kor-
dalska, Anita Ługowska, Domi-
nika Karwowska, Julia Koszela, 
Julia Bielska, Dominika Skier-
kowska, Kacper Drzewiecki
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W terminie od wrze-
śnia do grudnia 2015 
roku w szkołach pod-
stawowych i gimnazjal-
nych gminy Baboszewo 
przeprowadzona zo-
stała olimpiada ekolo-
giczna, która dofinan-
sowana została przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w kwocie 
12 000 złotych.

Dotacja oraz wkład wła-
sny urzędu gminy przezna-
czone były dla zwycięzców 
olimpiady.

Celem Organizatorów 
było zwiększenie wiedzy 
z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska oraz propagowa-
nie działań proekologicznych 
wśród dzieci i młodzieży 
szkół gminy Baboszewo.

Olimpiada składała się 
z trzech konkursów: kon-
kursu wiedzy ekologicznej, 
konkursu plastycznego oraz 
konkursu teatrzyków pro-
ekologicznych. Pierwsze 
dwie rywalizacje kierowane 
były do uczniów indywidu-
alnych w trzech kategoriach 
wiekowych, tj. klasy I-III, 
klasy IV-VI szkół podstawo-
wych i klasy I-III szkół gim-
nazjalnych. Do konkursu 
trzeciego, czyli teatrzyków 
proekologicznych, przygo-
tować się miały grupy z każ-
dej szkoły. W tym przypad-
ku nie miał znaczenia wiek 
dzieci, ponieważ założeniem 
była reprezentacja i zdoby-
cie nagrody dla swojej szko-

ły. Wygrani w tym konkur-
sie otrzymali odpowiednio: 
za zajęcie I miejsca – zestaw 
kina domowego, za II miejsce 
– aparat fotograficzny, a za III 
miejsce – mikroskop optycz-
ny. Zwycięzcy indywidualni 
otrzymali natomiast tablety 
multimedialne, wieże Hi-Fi 
oraz aparaty MP3.

Do testów z wiedzy eko-
logicznej przystąpiło 240 
uczniów, z których najlepsze 
wyniki otrzymali:

Klasy I-III
I miejsce: Karolina Jan-

kowska z klasy 3a Szkoły 
Podstawowej w Baboszewie

II miejsce: Julian Nita 
z klasy 3b Szkoły Podstawo-
wej w Baboszewie

III miejsce: Mariusz 
Chudzyński z klasy 3 Szkoły 
Podstawowej w Sarbiewie

Klasy IV-VI
I miejsce: Wiktoria Mać-

kowska z klasy 6c Szkoły Pod-
stawowej w Baboszewie

II miejsce: Miko-
łaj Demkowicz z klasy 
5a Szkoły Podstawowej 
w Baboszewie

III miejsce: Karol 
Skręciak z klasy 5 Zespo-
łu Szkół w Polesiu

Gimnazjum
I miejsce: Beata 

Mieszkowska z klasy 2a 
Gimnazjum w Polesiu

II miejsce: Natalia 
Krysiak z klasy 3a Gim-
nazjum w Baboszewie

III miejsce: Marceli 
Tysa z klasy 2b Gimna-
zjum w Polesiu

Do konkursu pla-
stycznego, w którym dzieci 
miały stworzyć prace wyko-
nane z surowców wtórnych 

i promujące ekologiczny 
styl życia, zgłosiło się 260 
uczniów. Jury miało bardzo 
trudne zadanie by wyłonić 
zwycięzców, ponieważ po-
mysłowość dzieci oka-
zała się zaskakująca. Po-
śród projektów można 
było podziwiać m. in. 
lampy z łyżeczek plasti-
kowych, wiatrak z kor-
ków, którego działanie 
było oparte na zasadzie 
dynama czy suknię ślub-
ną ze zużytych płyt CD. 
Jednakże po nadaniu 
punktacji każdej z prac, 
wyłoniono następują-
cych zwycięzców:

Klasy I-III
I miejsce: Bartosz 

Kwiatkowski – Szko-
ła Podstawowa w Myst-
kowie PRACA – Zegar 
z korków plastikowych,

II miejsce: Maja Ja-
błońska – Szkoła Podstawo-

wa w Baboszewie PRACA 
– Lampa – kwiat z łyżeczek 
plastikowych,

III miejsce: Kacper Ją-
derko – Szkoła Podstawo-
wa w Baboszewie PRACA – 
Lampa – drzewo z korków 
i kubeczków plastikowych

Klasy IV-VI
I miejsce: Miłosz Paw-

łowski – Szkoła Podstawowa 
w Mystkowie PRACA – 
Wazon z kwiatem

II miejsce: Dominik 
Szeluga – Szkoła Pod-
stawowa w Baboszewie 
PRACA – Makieta – or-
kiestra z kapsli

III miejsce: Maja 
Masiak – Szkoła Pod-
stawowa w Baboszewie 
PRACA – Choinka z bu-
telek plastikowych

Gimnazjum
I miejsce: Miranda 

Niemirska Gimnazjum 
w Polesiu PRACA – szka-
tułka z pudełek po zapał-
kach

II miejsce: Wiktoria 
Rosińska Gimnazjum w Ba-
boszewie PRACA – Sukienka 
z surowców wtórnych

III miejsce: Małgorzata 
Barcińska Gimnazjum w Ba-
boszewie PRACA – Domek 
dla owadów

Wójt Gminy Baboszewo 
nadał specjalne wyróż-
nienie dla pracy Dawida 
Jąderko ze Szkoły Pod-
stawowej w Baboszewie 
za wiatrak wykonany 
z korków plastikowych. 
Projekt ten zasługiwał 
na szczególne wyróż-
nienie z powodu pomy-
słu – była to prawdziwa 
elektrownia wiatrowa, 
produkująca prąd!

Olimpiada przynio-
sła same pozytywne skut-
ki. Dzieci i młodzież pla-
cówek szkolnych gminy 
Baboszewo zyskały nie 
tylko wiedzę o ekologii 
i zasadach ochrony śro-

dowiska, ale również zosta-
li obdarowani atrakcyjnymi 
nagrodami.

Inicjatorzy Olimpiady, 
czyli Urząd Gminy w Babo-
szewie, biorąc pod uwagę jej 
wymierne korzyści, posta-
nowili ponownie ubiegać się 
o jej dofinansowanie. Powtór-
nie projekt został pozytywnie 
rozpatrzony i już od września 
rusza druga edycja olimpiady 
ekologicznej w szkołach gmi-
ny Baboszewo. Tym razem 
będzie składała się z dwóch 
części – pierwszej, podobnie 
jak w zeszłym roku – z wie-
dzy o ekologii. Druga część 
olimpiady to konkurs foto-
graficzny. Uczestnicy, któ-
rzy zgłoszą się do tej konku-
rencji będą mieli za zadanie 
wykonanie profesjonalnego 
zdjęcia prezentującego i pro-
mującego walory artystyczne 

i piękno przyrody, flory, fau-
ny w miejscach znajdujących 
się na terenie gminy Babosze-
wo. Celem konkursu fotogra-
ficznego jest komunikowanie 
pozytywnych wartości zwią-
zanych z fotografowaniem, 
poznawaniem nowych inte-
resujących zakątków, zwie-
rząt i roślin i uwiecznianie ich 
na zdjęciach. Nie ukrywamy, 
że najlepsze prace będą wy-
korzystane w celach promo-
cyjnych np. w opracowa-
niach książkowych o gminie 
lub na stronie internetowej. 
Jako kryterium oceny jury 
brało będzie pod uwagę: 
poprawność merytoryczną 
(zgodność z tematem), este-
tykę (kompozycja, ostrość, 
punkty odniesienia), uję-
cie tematu (ciekawe, niety-
powe uchwycenie tematu). 
Jury wyłoni z każdej kate-
gorii wiekowej (uczniowie 
szkół podstawowych klas I- 
III i IV-VI oraz uczniowie 
gimnazjum) po trzy zdjęcia, 
za które przewidziane są na-
stępujące nagrody: I miej-
sce: rower, II miejsce: tablet 
multimedialny, III miejsce: 
mini wieża.

Już we wrześniu ucznio-
wie w 4 szkołach podsta-
wowych i dwóch gimna-
zjach gminy Baboszewo 
będą mogli zgłaszać się 
do uczestnictwa w olim-
piadzie. Oczywiście każ-
dy uczeń, który ma w pla-
nach zapisać się do udziału 
w konkursie, może już teraz 
zacząć fotografować, by we 
wrześniu zgłosić najlepsze 
swoje zdjęcie do konkursu. 
Życzymy powodzenia.

Redakcja

Olimpiada ekologiczna 
rusza po raz drugi
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Wywiad z Janem Chądzyń-
skim – emerytowanym na-
uczycielem, I wiceprezesem 
Nauczycielskiego Klubu 
Seniora w Raciążu, a przede 
wszystkim pasjonatem foto-
grafii oraz historii naszego 
regionu.

W ostatnim czasie był Pan pomy-
słodawcą i autorem trzech wy-
staw fotograficznych: w Miejskim 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciążu (pn. „Nauczyciele 
raciąskich szkół i przedszkoli” 
i „Raciąż – Podróż w czasie”) oraz 
„Nauczyciele w Gminie Raciąż” 
– w gminnej sali konferencyj-
nej, a także plenerowej wystawy 
fotograficznej na ostatnim – III 
Jarmarku Raciąskim – ukazującej 
historię Raciąża i okolic. Cieszyły 
się one sporym zainteresowa-
niem i uznaniem oglądających. 
Czy planuje Pan organizację ko-
lejnych wernisaży?
Jeśli uzbieram kolejne materia-

ły, postaram się zorganizować ko-
lejną wystawę. Wszystkich pozy-
cji, które udało mi się zgromadzić, 
jeszcze nie przedstawiłem. Została 
jeszcze część nie pokazywana. Nie 
chciałem przesadzić z ilością wysta-
wianych materiałów.

W jaki sposób gromadzi Pan ma-
teriały? Czy są to jedynie Pana 
indywidualne zbiory? Czy może 
mieszkańcy miasta są pomocni 
i dzielą się swymi domowymi 
kolekcjami?

Osobiście nie posiadam wła-
snych zbiorów. Jeśli mieszkańcy, ro-
dzina, znajomi przekażą mi zdjęcia, 
dokumenty bądź inne materiały, 
ja tylko skanuję i oryginały odda-
ję właścicielom. Z Nauczycielskim 
Klubem Seniora udało mi się zgro-
madzić ponad 800 archiwalnych 
zdjęć. Przy okazji każdej z organi-
zowanych wystaw apeluję do miesz-
kańców miasta i gminy, żeby udo-
stępniali mi swoje pamiątki. 

Wiemy, że interesuje się Pan 
fotografią. Czy możemy mówić 
o pasji, czy może po prostu lubi 
Pan dokumentować w ten sposób 
różne wydarzenia?
Ja nie dosłownie dokumentuję 

bieżące dzieje miasta, ale poszuku-
ję starych fotografii, dokumentów, 
map, tego co jest związane z Racią-
żem i jego okolicą. Dlatego szukam 
we wszystkich dostępnych miej-
scach. Przeglądam albumy. Sam ro-
bię zdjęcia dla przyjemności. Nawet 
dzisiaj zrobiłem fotografie Raciąża 
w czasie pięknego wschodu słoń-
ca. Mam udokumentowane zmiany 
w zabudowaniach miejskich, jed-
nak powoli, ale Raciąż zmienia się 
z upływem czasu. 

W poprzednim numerze „Pulsu” 
ukazał się dokument historyczny 
– król August potwierdza w nim 
nadanie Raciążowi przywilejów. 
Dokument został przetłumaczo-
ny – w oryginale był napisany po 
łacinie. To właśnie Pan odnalazł 
tę niezwykle ciekawą i ważną dla 
naszego miasta notkę. Jak Pan 
tego dokonał? 

Znalazłem go w Wielkopol-
skiej Bibliotece Cyfrowej. Jest tam 
kilkanaście tysięcy pozycji. Sia-
dam i szukam, pozycja po pozycji. 
Jeśli jest coś o Mazowszu, spraw-
dzam, zawsze z nadzieją, że znajdę 
coś o Raciążu. Głównymi źródłami 
poszukiwań informacji o mieście 
są: Biblioteka Jagiellońska, Wielko-
polska, Warszawska, Chełmińska, 
Podlaska, Kujawska, Mazowiecka. 
Wiele dokumentów jest niestety za-
strzeżonych, można je obejrzeć je-
dynie na miejscu w bibliotece.

Nie sposób zatem nie zapytać, in-
teresuje się Pan historią ogólnie 
czy raczej zbiera Pan ciekawostki 
lokalne, dotyczące naszego mia-
sta i okolic?
Muszę zaznaczyć, że nie jestem 

historykiem, ale interesuje mnie 
wszystko, co dotyczy Raciąża. Zbie-
ram materiały odnośnie wszelkich 
historycznych, lokalnych wydarzeń. 
Ostatnio udało mi się pozyskać od 
znajomego dokument opisujący 
potyczkę pod Raciążem w czasie 
powstania listopadowego. Z regu-
ły spotyka się znikome informacje 
na ten temat, a tu jest opis ważne-
go w dziejach naszego miasta wyda-
rzenia. Czasem uda się odnaleźć tak 
ciekawe okazy. Nawet w trakcie wy-
stawy Grzegorz Domański przeka-
zał, mi zdjęcie z obchodów uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja w Raciążu, 
z okresu przedwojennego. Byłem 
w posiadaniu innego podobnego 
zdjęcia, które udostępnił Zdzisław 
Kędzierzawski, przedstawiało praw-
dopodobnie to samo wydarzenie – 
lecz było zrobione z innego ujęcia. 

Warto gromadzić nasze wspomnie-
nia, nawet to o czym dzisiaj rozma-
wiamy – jutro będzie już historią. 

W naszej gazecie pojawił się stały 
dział – „Kronika historyczna”. To 
właśnie Pan udostępnia nam ma-
teriały. Czy mógłby Pan zdradzić, 
jakie ciekawostki czekają na na-
szych czytelników?
Będzie to pokłosie ostatniej wy-

stawy „Raciąż – Podróż w czasie”. 
W Pulsie będą fragmenty starych 
gazet, prezentowanych podczas 
ostatniej wystawy. Zależy mi na 
tym, by czytelnicy mogli spokojnie 
zapoznać się z ich treścią. Podczas 
wernisażu większość tylko przejrza-
ła wystawione dokumenty, nie było 
czasu, żeby dokładnie się z nimi za-
poznać, m.in. ze względu na spo-
rą ich ilość. Pobieżne przeczytanie 
nie daje możliwości zapoznania się 
z historią Raciąża, opisem miesz-
kańców miasta, warunków w ja-
kich żyli czy bliższego przyjrzenia 
się charakterowi i stylowi pisma – 
co jest bardzo interesujące. Czcion-
ka, styl pisowni i treść jest dla nas 
współczesnych ciekawostką.

Co myśli Pan o pomyśle utworze-
nia w Raciążu Pracowni Doku-
mentacji Dziejów Miasta?
Sądzę, że to bardzo dobry po-

mysł. Już dawno powinno powstać 
takie miejsce. Trzeba wykorzystywać 
pomoc ludzi, którzy cokolwiek wie-
dzą i pamiętają z dawnych czasów 
jest to ostatni moment bo potem 
nie będzie kogo zapytać. Jest to nie-
zwykle potrzebne. Ja zawsze staram 
się ustalić przede wszystkim daty, 

miejsce, nazwiska osób będących na 
zdjęciu (czy to są strażacy, nauczy-
ciele czy piłkarze). To właśnie ludzie 
tworzą historię, a niestety nazwiska 
ludzi są najbardziej ulotne. 

Czy myślał Pan o wydaniu albu-
mu, w którym prezentowałby 
Pan zgromadzone zbiory?
Na dzień dzisiejszy nie mam ta-

kich planów. Jednak z kolegą – Pre-
zesem Nauczycielskiego Klubu Se-
niora – Stefanem Modrzejewskim 
jesteśmy na etapie przygotowywa-
nia albumu o nauczycielach. Jednak 
nie wiemy, kiedy uda się to wydać. 
Wszelkie procedury wydawnicze 
długo trwają. Rzec jednak można, 
że jesteśmy na „dobrej drodze”, by 
stworzyć taki album.

Bardzo dziękuję za rozmowę i po-
święcony czas.

Redakcja zachęca wszystkich 
mieszkańców do przeglądania 
prywatnych archiwów, albumów 
i dokumentów. Zgromadzone cie-
kawostki warto udostępnić p. Jano-
wi Chądzyńskiemu. Odkrywajmy 
razem lokalną historię, by młod-
sze pokolenia mogły poznać inte-
resujące dzieje dawnego Raciąża. 
Sprawmy by pamięć o mieście nie 
odchodziła wraz z jego starszymi 
mieszkańcami.

Materiały, można też dostarczyć 
osobiście lub pocztą na adres Miej-
skiego Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu, 09-140 Raciąż,  
ul. Parkowa 14. 

 Paula

Raciąż – źródło historycznych ciekawostek

Zbliża się inauguracja 
rozgrywek mazowieckiej IV 
ligi. Pierwszy mecz zostanie 
rozegrany na stadionie miej-
skim w Raciążu już 6 sierp-
nia, przeciwnikiem będzie 
„Hutnik” Warszawa.

LKS „Błękitni” Raciąż pro-
wadzą przygotowania do nowe-
go sezonu. Ostatecznie z klubu 
zdecydowali się odejść: trener 
Karol Szweda oraz zawodnicy 
– Adam Radwański, Damian 
Szczepański, Mariusz Holik, 
Wołodymyr Pidwirnyj, Dariusz 
Gorczyczewski, Adrian Pluta, 
Krystian Pomorski. W związku 
z zaistniałą sytuacją zarząd klu-
bu podjął starania w celu po-
zyskania nowych zawodników 
i trenera. Z początkiem lipca 
szkoleniowcem „Błękitnych” 
został Paweł Mazurkiewicz – 
były piłkarz i trener MKS Cie-
chanów. Poprosiliśmy go o parę 
słów o nadchodzącym sezonie.

Nowości w „Błękitnych”
Co skłoniło Pana, do tego, 
żeby zostać trenerem „Błę-
kitnych” Raciąż?
Przez ostatni rok praco-

wałem z młodzieżą w Cie-
chanowie. Byłem jednak za-
interesowany pracą z drużyną 
seniorów. Zadzwonił do mnie 
pan Prezes Robert Dobies i po 
krótkich rozmowach podją-
łem decyzję, że zostanę tre-
nerem zawodników z Ra-
ciąża. Jeśli wszystko układać 
się będzie pozytywnie, przez 
najbliższy sezon będę szkole-
niowcem „Błękitnych”. 

Wiadomo, że z drużyną 
trenują nowi zawodnicy, 
czy mógłby Pan powie-
dzieć coś więcej na ten 
temat?
Obecnie z drużyną trenu-

je kilku nowych zawodników. 
Rozpoczynając pracę w klubie 
szybko zorientowałem się, że 

największe problemy są z za-
wodnikami młodzieżowymi. 
Jest to dla nas sprawa priory-
tetowa. Nie będę wymieniał 
konkretnych nazwisk, ale tre-
nują z nami: ofensywny za-
wodnik z Płocka – który na 
99% zostanie z nami, zawod-
nik defensywny z Ciechano-

wa – który ma również, żeby 
z nami zostać; prowadzone 
są także rozmowy z młodym 
zawodnikiem z Mławy oraz 
perspektywicznym zawod-
nikiem z Drobina. Do dru-
żyny wracają Kamil Osiecki 
(pomocnik) i Damian Sku-
mórski (obrońca) – na które-
go bardzo liczę, chociaż cze-
ka go długa i ciężka praca. 
Oficjalnie mogę powiedzieć, 
że drużynę zasilił Krzysztof 
Dąbkowski (lewy obrońca) – 
doświadczony, lewonożny za-
wodnik z Mławy.

Przyszedł Pan do drużyny 
w trudnym dla niej mo-
mencie – wiemy, że spadła 
do IV ligi. Jakie panują na-
stroje wśród zawodników 
i zarządu? Co Pan myśli 
o zespole?
Cel postawiony przez 

Prezesa jest jasny. Chcieliby-
śmy zająć jak najwyższe miej-
sce, które zagwarantuje nam 
powrót do III ligi. To trudna 
sytuacja, a mnie ciężko jest 
oceniać, ponieważ współ-

pracuję z klubem dopiero od 
dwóch tygodni. Poznaję dru-
żynę, widzę w niej duży po-
tencjał. Jest to naprawdę jed-
na z lepszych drużyn z jakimi 
pracowałem. Umiejętności 
indywidualne zawodników 
na bardzo dużym poziomie, 
jak na IV ligę. Teraz trzeba to 
wszystko posklejać i włożyć 
dużo pracy, aby osiągnąć jak 
najlepsze wyniki. Ja osobiście 
jestem dobrej myśli.

Pod koniec czerwca ukon-
stytuował się nowowybrany 
Zarząd Klubu. Prezesem pozo-
staje Robert Dobies, wicepre-
zesem został Remigiusz Mo-
rawski, skarbnikiem – Jerzy 
Lawendowski, Sekretarzem – 
Dariusz Adamiak, a członka-
mi Zarządu są Sławomir Pa-
dzik i Sławomir Tyska.

Kolejnym miłym ak-
centem jest wybór Janusza 
Chłopika, byłego Preze-
sa „Błękitnych” Raciąż, na 
funkcję Wiceprezesa Cie-
chanowsko-Ostrołęckiego 
Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej (COOZPN). Co 

więcej, Andrzej Nizielski 
(po raz kolejny) został wy-
brany członkiem Zarządu 
Mazowieckiego Związku 
Piłki Nożnej (MZPN). 

Oprócz seniorów do roz-
grywek przygotowują się 
młodzi adepci raciąskiej pił-
ki nożnej. Drużyna rocznik 
2003/2004 wraz ze swoim 
trenerem, 18 lipca, wyjechała 
na obóz sportowy do Augu-
stowa. Pierwszy raz w histo-
rii Klubu grupa młodzieżowa 
(20 zawodników) uczestni-
czy w profesjonalnie zorgani-
zowanym obozie piłkarskim. 
Wyjazd możliwy był dzię-
ki środkom przekazanym 
przez Przewodniczącego 
Rady Miasta – Andrzeja Sta-
niszewskiego – z dochodu VI 
Balu Charytatywnego (kwota 
w wysokości 6 tys. zł). Wy-
jazd finansowo wsparli tak-
że rodzice młodych zawod-
ników i sponsorzy. Więcej 
informacji oraz fotorelacja 
z wyjazdu ukażą się w na-
stępnym numerze.

Paula
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Drużyna dziewcząt ze 
Szkoły Podstawowej w Ba-
boszewie, po sukcesach od-
niesionych wcześniej (pisa-
liśmy o nich w poprzednim 
numerze), m.in. zdobyciu 
tytułu Wicemistrzyń Ma-
zowsza, mogły wziąć udział 
w Ogólnopolskim Finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Nożnej Dziewcząt 
Szkól Podstawowych, który 
odbył się w Głuchołazach 
k/Opola w dniach 16-19 
czerwca 2016 r.

W tym niezwykle pre-
stiżowym turnieju uczest-
niczyło siedem zespołów 
reprezentujących wojewódz-
twa: mazowieckie, podlaskie, 
łódzkie, lubuskie, lubelskie 
i opolskie. Turniej rozgry-
wany był systemem każdy 
z każdym, tak wiec babosze-
wianki miały do rozegrania 
sześć meczów. Początek tur-
nieju był wręcz wymarzony. 
W pierwszym spotkaniu ba-
boszewianki pokonały zespół 
z Grabowa 9:1, a w kolejnym 
SP Regnów 5:1.

Do drugiego dnia rywali-
zacji dziewczęta z Baboszewa 
przystępowały z kompletem 
zwycięstw i z apetytami na ko-
lejne dobre wyniki sportowe. 
Jak się jednak okazało już tak 
łatwo nie było. W pierwszym 
sobotnim spotkaniu dziew-
częta z Baboszewa rywalizo-
wały z zespołem z Janowa. 
Mecz był wyrównany, a na bo-
isku oglądaliśmy twardą i nie-
ustępliwą walkę. Mimo pro-
wadzenia 1:0, dziewczętom 
z Baboszewa nie udało się wy-
grać tego spotkania gdyż ich 
przeciwniczki doprowadzi-
ły do wyrównania. Ostatecz-
nie mecz zakończył się wyni-
kiem 1:1. W drugim meczu 
baboszewiankom przyszło 
rywalizować z gospodynia-
mi turnieju z SP Głuchołazy. 
Początek spotkania to pasmo 
niewykorzystanych sytuacji 
strzeleckich naszego zespołu. 
Pierwsza polowa zakończy-
ła się nieoczekiwanie wyni-
kiem 2:1 dla gospodyń tur-
nieju z Głuchołaz. W drugiej 
części meczu mimo ambitnej 
postawy baboszewiankom 
nie udało się doprowadzić do 
wyrównania, a mecz zakoń-
czył się wynikiem 3:2 dla ze-

społu z Głuchołaz. Sobotnią 
rywalizację baboszewianek 
kończyło spotkanie z druży-
ną z Kostrzyna. W tym meczu 
dziewczęta z SP Baboszewo za 
wszelką cenę chciały wygrać 
to spotkanie i pokazać, że da-
lej chcą walczyć o najwyższe 
cele. Uczennice SP Babosze-
wo gładko pokonały piłkarki 
z Kostrzyna 7:0, a w zespole 
zapanowała radość. 

Po sobotnich meczach 
sytuacja w tabeli zrobiła 
się bardzo ciekawa gdyż aż 
pięć zespołów zachowywa-
ło szanse przed niedzielny-
mi spotkaniami na ostatecz-
ny sukces. Niedzielny układ 
spotkań sprawiał też, że tyl-
ko zwycięstwo baboszewia-
nek w ostatnim meczu da-
wało im przepustkę do strefy 
medalowej i co najmniej 

drugie miejsce w ogólnej 
klasyfikacji. Mecz z dziew-
czętami z Debrzna rozpo-
czął się wręcz wyśmienicie. 
Pierwszy gwizdek sędziego, 
bezpośredni strzał Ewy Pa-
szyńskiej z linii środkowej 
i piłka znalazła się w bram-
ce zespołu z Debrzna. Jed-
nak przeciwnik nie zamierzał 
rezygnować z walki o dobry 
wynik. Po niespełna trzech 

minutach zawodniczki z De-
brzna doprowadziły do wy-
równania. Od tego momentu 
na boisku obserwowaliśmy 
wielkie emocje. Po indywi-
dualnej akcji piłkarki z De-
brzna padła bramka na 2:1 
i to zespół Pomorza wyszedł 
na prowadzenie. Babosze-
wianki nie załamały się utratą 
prowadzenia i po strzelonym 
rzucie karnym doprowadziły 

do remisu 2:2. Dziewczynki 
z Debrzna długo nie czekały 
z odpowiedzią i po niespełna 
pięciu minutach wyprowa-
dziły swój zespół na prowa-
dzenie 3:2. Radość piłkarek 
z Debrzna nie trwała jed-
nak długo, bo baboszewian-
ki perfekcyjnie wykonały 
stały fragment gry strzelając 
bramkę na 3:3. Od tego mo-
mentu obserwowaliśmy na 
boisku nieustępliwa walkę. 
Okazało się jednak, że to, co 
najważniejsze miało dopiero 
nadejść. Pod koniec pierw-
szej połowy sędzia przyznał 
rzut karny dla piłkarek z De-
brzna. Do karnego podeszła 
najlepsza strzelczyni zespołu 
z Debrzna i oddała mocny 
strzał w prawy róg bramki, 
jednak bramkarka babosze-
wianek wykazała się niezwy-
kłym refleksem i obroniła 
ten strzał. Od tego momentu 
odwróciły się losy spotkania. 
Dziewczęta z Debrzna pod-
łamały się niestrzelonym 
karnym, a po chwili babo-
szewianki wykonały świet-
ną kontrę i wyszły na prowa-
dzenie 4:3. Początek drugiej 
połowy meczu ułożył się 
bardzo pomyślnie dla zespo-
łu z Baboszewa. Po wrzucie 
z autu Kinga Gąsecka strze-
liła bramkę na 5:3. Bramka 
ta ostatecznie załamała wiarę 
w sukces dziewcząt z Debrz-
na. Dziewczęta z Baboszewa 
strzeliły jeszcze dwie bramki, 
a mecz zakończył się ostatecz-
nie wynikiem 7:3 dla SP Ba-
boszewo. Po tym zwycięstwie 
baboszewianki zostały wice-
mistrzyniami Polski w rywa-
lizacji Szkół Podstawowych 
w piłce nożnej dziewcząt. Na-
leży podkreślić, że dziewczyn-
ki z Baboszewa miały naj-
lepszy bilans bramkowy ze 
wszystkich zespołów, 31:9 co 
rzadko zdarza się w żeńskiej 
piłce nożnej. Bramkarka SP 
Baboszewo Ula Salak została 
wybrana najlepsza bramkar-
ką turnieju. Baboszewianki 
były tez jedynym zespołem, 
który wygrał bezpośredni 
mecz z mistrzem Polski SP 
Regnów 5:1.

Po raz kolejny dziewczę-
ta z Baboszewa potwierdziły 
swą wysoką pozycję w żeń-
skiej piłce nożnej w Polsce.

Robert Popiołkowski

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Baboszewie 
Wicemistrzyniami Polski w Piłce Nożnej 
Szkół Podstawowych
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Miejskie Przedszkole w Raciążu wzięło udział w w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Wiosenne kwiaty”. 
Celem konkursu było zainspirowanie do wyrażania środkami 
plastycznymi piękna wiosennych kwiatów, rozwijanie dziecię-
cej wyobraźni oraz twórczej ekspresji i kreatywności dzieci. 
Wyróżnienie otrzymały Wiktoria Grabowska z grupy „Misie” 
i Zosia Pawelska z grupy „Rybki”.

Gratulujemy!
MP Raciąż

„Wiosenne kwiaty”
Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny

W dniach 11-15 lip-
ca Miejskie Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu zorganizowało 
I turnus wakacji dla dzieci 
w wieku 6-13 lat. Uczestnic-
two w zajęciach było bezpłat-
ne. Chętnych na udział w wa-
kacjach z MCKSiR było ok. 
27 osób. Zajęcia odbywały się 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9-15.

Program został tak skon-
struowany, aby każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Na 
uczestników turnusu czekały 
liczne atrakcje, jak chociaż-
by warsztaty z rękodzieła, na 
których dzieci ozdabiały róż-

ne przedmioty metodą deco-
upage, wyszywały woreczki, 
zdobiły je i napełniały płat-
kami kwiatów i olejkami, wy-
konały też figurki z masy sol-
nej. Wszystkie wykonane na 
zajęciach rzeczy dzieci mogły 
zabrać do domu, po zakoń-
czeniu turnusu.

Pierwszego dnia turnu-
su, była piękna pogoda i ani-
matorzy wybrali się z dzieć-
mi na wycieczkę na stadion, 
gdzie dzieciaki mogły pograć 
w piłkę, pobiegać i poopalać 
się. Przez kolejne dni padał 
deszcz. Jednak nie oznacza-
ło to nudy, wręcz przeciwnie, 
na uczestników czekało wie-
le atrakcji i ciekawych zajęć, 

jak np. gry i zabawy ruchowe, 
gry multimedialne na X-box, 
seanse w Kinie za Rogiem, 
gry i zabawy przy muzy-
ce oraz karaoke. Odbyły się 
też dwie lokalne wycieczki. 
Pierwsza do OSP w Racią-
żu, gdzie dzieciaki wzięły 
udział w grillu oraz mogły 
obejrzeć wozy strażackie. 
Druga wycieczka odbyła się 
na Komisariat Policji, gdzie 
dzielnicowy mł. asp. Robert 
Kędzierski, opowiedział dzie-
ciom o pracy komisariatu. 

Dzieciom bardzo podo-
bały się wszystkie zajęcia, 
uczestniczyły w nich chętnie 
i z entuzjazmem. Nawiąza-
ło się wiele nowych przyjaź-

ni. Jak wiadomo wszystko, co 
dobre szybko się kończy. Tur-
nus przyniósł uczestnikom 
wiele radości i zabawy oraz 
możliwość spędzenia czasu 
z dala od nudy i komputera. 
Dzieci mogły rozwijać swoje 
zainteresowania i zdolności. 

Drugi turnus w MCKSiR 
odbędzie się od 18-24 sierpnia.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do za-
pisywania się w sekretaria-
cie MCKSiR lub telefonicz-
nie pod nr 23 679 10 78. 
Dla wszystkich uczestni-
ków wakacji z MCKSiR na 
ich zakończenie czeka nie-
spodzianka. 

Marianna Góralska

Q-ool wakacje w MCKSiR

W ostatnim czasie odby-
ły się w Raciążu dwie duże 
imprezy – „Majówka 2016” 
i „III Jarmark Raciąski”. Do-
rośli mieszkańcy naszego mia-
sta mogli w pełni korzystać 
z zapewnionych atrakcji. Te-
raz przyszedł czas na najmłod-
szych. MCKSiR serdecznie 
zaprasza na otwarty Piknik ro-
dzinny w dniu 15.08.2016 r. na 
placu przy MCSKiR. Przewi-

dziane jest wiele atrakcji, gier, 
zabaw oraz konkursów dla 
wszystkich członków rodziny. 
Nasza oferta jest doskonałym 
pomysłem na spędzenie cza-
su z bliskimi. Organizowane 
będą także zawody dla całych 
rodzin – zapraszamy zatem do 
wzięcia udziału i świetnej za-
bawy. Nie zapomnijcie zabrać 
ze sobą kocyków.

MCKSiR Raciąż

Piknik rodzinny

Na początku lipca Cen-
tralna Komisja Egzamina-
cyjna w Warszawie ogłosiła 
wyniki tegorocznych matur. 
W całym powiecie płońskim 
do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło ponad 670 abitu-
rientów, a zdało ponad 550, co 
daje prawie 83% zdawalności. 
Dla porównania średnia kra-
jowa wyniosła w tym roku 
79,5% a wojewódzka 82%.

Jak na tym tle wypadli 
maturzyści z Zespołu Szkół 
w Raciążu?

Liceum Ogólnokształ-
cące Zespołu Szkół w Ra-
ciążu ukończyło 55 uczniów 
i wszyscy przystąpili do ma-
tury, przy czym zdało ją 50 
osób, co daje bardzo dobry 
procent zdawalności 90,9%. 
Cztery osoby czeka popraw-

ka w sierpniu z języka an-
gielskiego, jedna osoba może 
przystąpić do matury dopie-
ro w przyszłym roku. 

Z kolei Raciąskie techni-
kum w Zespole Szkół ukoń-
czyło 39 uczniów, a do ma-
tury przystąpiło 32, z czego 
zdało 62,5%, czyli 20 osób. 
Sześć ma możliwość po-
prawki z matematyki, dwie 
z angielskiego. Czterech 
uczniów nie zdało egzami-
nów z dwóch przedmiotów.

Sesja poprawkowa majo-
wej matury odbędzie się pod 
koniec wakacji w dniach 23-
26 sierpnia. Maturę można 
poprawiać wtedy, gdy nie za-
liczyło się egzaminu z tylko 
jednego przedmiotu w części 
ustnej lub pisemnej. 

Red.

Wyniki matur 2016 
w Zespole Szkół w Raciążu

Nie od dziś wiadomo, 
że róża to królowa kwiatów, 
a jej hodowla może przynieść 
wiele radości i satysfakcji. 
Wie o tym doskonale jeden 
z mieszkańców Raciąża Pan 
Ryszard Godlewski z ulicy 
Hankiewicza 31, który po-
chwalił się naszej redakcji 
niezwykłej urody krzewem 
róży pnącej, który wyhodo-
wał przed swoim domem. 
Róża ma liczne szkarłatno-
czerwone kwiaty i jest dumą 
właściciela, który bardzo 
o nią dba, wkładając w to całe 
swoje serce i wolny czas. 

Poprosiliśmy Pana Ry-
szarda o kilka słów na temat 
róży pnącej, która jest fe-
nomenem na skalę naszego 
miasta.

Proszę opowiedzieć czy-
telnikom Pulsu o krzewie 
róży pnącej, który wyho-
dował Pan przed swoim 
domem. Skąd u Pana za-
miłowanie do kwiatów?
Od zarania lubiłem i lu-

bię kwiaty. Krzew róży pnącej 
kupiłem 6 lat temu. Rocznie 
z każdej łodygi jest przyrost 
do 3 metrów. Zdarza się, że 

któraś z łodyg zmarnieje, 
uschnie, wtedy trzeba robić 
przycinkę. Nowe pędy wyra-
stają co roku. Jedna łodyga 
rocznie wyrasta do 3,5 metra. 
Róża umocowana jest do ba-
lustrady balkonu i jest wyso-
ka na 4 metry.

Na czym polega pielęgna-
cja róży? Jak dużo czasu 
poświęca Pan na dbanie 
o krzew?
Pielęgnacja róży to na-

wożenie, przycinanie, opry-
skiwanie. Na wiosnę trzeba 
różę przycinać, by nie było 
suchych gałęzi. Później na-
wożenie. Róże pnące trzeba 
też dolistnie dokarmiać po-

przez specjalny oprysk. Do 
tego opryskiwanie przeciw 
mszycom. Pracy jest bardzo 
dużo, należy więc trochę cza-
su poświęcić na pielęgnację 
krzewu. W lato, po okresie 
kwitnienia, trzeba przyciąć 
wszystkie pędy, żeby róża nie 
owocowała. Wtedy jest naj-
więcej kwiatów. Teraz jest 
wszystko ładnie przycięte. 
Rok roku jedna nowa łodyga 
wychodzi, i krzew się rozra-
sta. Rocznie wysiewam też 2 
kg nawozu pod korzeń. 

Jak długo krzew kwitnie?
Kwiaty utrzymują się 

przez 6 tygodni. Róża kwit-
nie raz w roku, od począt-
ku czerwca do połowy lipca. 
Później, gdy pojawiają się za-
wiązki owocowe, trzeba każ-
dą z nich ściąć, żeby były 
młode pnącza. Oczywiście 
róża mogłaby dawać liczne 
owoce, ale mi zależy przede 
wszystkim na kwiatach. 

Można więc powiedzieć, 
że to zajęcie stało się dla 
Pana pasją. 
Tak, to prawda. Bardzo 

lubię zajmować się pielę-

gnacją róży. Jest to jednak 
zajęcie bardzo pracochłon-
ne. W dodatku róża jest ku-
jąca, posiada liczne kolce, 
należy więc uważać by się 
nie pokaleczyć, gdy przyci-
na się pędy. Ale efekt wart 
jest takich poświęceń. Każ-
dy kto przechodzi zwraca 
uwagę na różę, budzi ona 
niemałe zainteresowanie. 
Nierzadko ludzie robią też 
zdjęcia. Takiej róży nie ma 
nigdzie w okolicy. 

Czy miałby Pan jakieś rady 
dla tych, którzy chcieliby 
wyhodować tak imponują-
cy krzew róży pnącej?
Przede wszystkim trze-

ba o to wszystko dbać. Róża 
musi być przycinana, opry-
skiwana, nawożona. Róża 
pnąca wymaga dużego nawo-
żenia. Krzew ten potrzebuje 
też bardzo dużo wody. Jeśli 
rok jest suchy, jak to było na 
wiosnę, to trzeba dużo pod-
lewać. A to wymaga więcej 
pracy i czasu poświęconego 
na pielęgnację. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Marianna Góralska

Fenomenalny okaz róży pnącej
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W dniu 1 lipca 2016 
r. w budynku Urzę-
du Gminy Babosze-
wo odbyło się walne 
zgromadzenie człon-
ków stowarzysze-
nia Gminnego Klubu 
Sportowego „Orlęta 
Baboszewo”. 

Niezaprzeczalnie dla klu-
bu to czas zmian i nowych 
wyzwań. Wybrano nowe wła-
dze klubu: prezes – Bogdan 
Kubiński, wiceprezes – Grze-
gorz Ziółkowski, sekretarz – 
Marcin Charzyński, człon-
kowie zarządu – Sławomir 
Adamski i Łukasz Skibiński. 

Zaplanowano szereg dzia-
łań mających na celu rozwój 
oferty klubu. Pierwszym efek-
tem jest włączenie do klubu 
drużyny żeńskiej, która działa 
z inicjatywy i pod opieką Sła-
womira Adamskiego. W bar-
wach Orląt zadebiutuje ona 
w sezonie 2016/2017 w IV li-
dze – grupa mazowiecka. 

Kolejnym krokiem jest 
zatrudnienie trenera dla dru-
żyny męskiej. Służyć ma to 

nie tylko podniesieniu po-
ziomu sportowego Orląt, ale 
ma również przyciągnąć do 
klubu jeszcze większą liczbę 
adeptów futbolu. W obec-
nym momencie klub finali-
zuje podpisanie umowy ze 
szkoleniowcem. 

Trwają również intensyw-
ne prace nad przygotowaniem 
oferty klubu dla dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym. Już 
teraz przy jej realizacji nowy 
zarząd liczy na ścisłą współ-
pracę z dyrektorami szkół 
znajdujących się na terenie 
gminy oraz na wsparcie pana 
Piotra Lipińskiego – gminne-
go koordynatora sportu. 

Istotnym elementem 
rozwoju klubu jest na pew-
no modernizacja stadionu 
planowana przez gminę na 
2017 r. Popieranie sportu 
świadczy o głębokim zro-
zumieniu jego roli w życiu 
każdej społeczności, a szcze-
gólnie w rozwoju młodzie-
ży. Uznanie budzi wsparcie 
Radnych naszej gminy oraz 
pomoc pana Tomasza So-
beckiego – wójta gminy.

Redakcja

W okresie wakacyjnym 
serdecznie zapraszamy dzieci 
i młodzież do wyjścia z domu 
i skorzystania z obiektów 
sportowych w Baboszewie. 
Od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 16 do 18 dla 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oferujemy 
boisko Orlik do piłki nożnej 
i koszykówki. W soboty bo-

isko jest czynne w godzinach 
od 10 do 15. W tygodniu 
(prócz weekendów) skorzy-
stać można z hali sportowej, 
która udostępniana jest do 
gier zespołowych. Można tam 
także grać w tenisa stołowego 
i korzystać z siłowni. Propo-
nujemy również kort do gry 
w tenisa ziemnego.

Redakcja

Czas 
wyzwań 
dla Orląt

Propozycja obiektów 
sportowych
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Dnia 10 lipca 2016 r. na bo-
isku zewnętrznym „ORLIK” zosta-
ło rozegranych 15 meczów z Grupy 
A Piłkarskiego Pucharu Lata 2016. 
O awans do finału walkę stoczyły 
drużyny: ART-DAN, Huragan, Ma-
łolaty, Football Team, Oldboy Ba-
boszewo, ADL Lewandowscy.

Najlepszym strzelcem został 
Marek Charzyński (ADL Lewan-
dowscy) zdobywając dla swojej dru-
żyny 8 goli. W sumie strzelono 59 
bramek.
Klasyfikacja końcowa:
Miejsce I – ART-DAN
Miejsce II – ADL Lewandowscy
Miejsce III – Małolaty
Miejsce IV – Oldboy Baboszewo
Miejsce V – Huragan
Miejsce VI – Football Team

Do finału awansowały trzy 
pierwsze miejsca. Rozgrywki grupy 
B odbędą się 21 sierpnia 2016 r.

Paulina Lewandowska
Hala Sportowo-Widowiskowa 

w Baboszewie

26 czerwca 2016 r. na boisku zewnętrznym ORLIK od 
godziny 11.00 mogliśmy podziwiać zmagania czterech ro-
dzin w rozgrywkach piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Baboszewo.

W tym roku dzięki Panu Grzegorzowi Lewandowskiemu 
i Panu Andrzejowi Kołakowskiemu, Turniej Rodzinny odbył 
się po raz trzynasty.

Walkę o puchar stoczyły rodziny: Charzyńskich, Lewan-
dowskich Baboszewo, Lewandowskich-Gajewskich i Senkow-
skich. Mecze odbyły się systemem każdy z każdym. W sumie 
strzelono 34 gole. Najlepszym strzelcem okazał się Marcel 
Charzyński, który strzelił 4 gole. Najstarszym zawodnikiem 

był Jan Senkowski, a najmłodszym Antoni Senkowski. Bram-
karzem, który wykazał się najlepiej podczas turnieju został 
Marcin Charzyński.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Senkowscy
II miejsce: Lewandowscy-Gajewscy
III miejsce: Charzyńscy
IV miejsce: Lewandowscy Baboszewo

Organizatorzy zapewnili mnóstwo wspaniałej zabawy 
i konkursów zarówno dla najmłodszych jak i dla starszych 
osób. Do wygrania były atrakcyjne nagrody. W imieniu orga-
nizatorów, wszelkie podziękowania pragniemy złożyć wszyst-

kim sponsorom XIII Turnieju Rodzinnego o Puchar Wójta 
Gminy Baboszewo – a byli nimi: Urząd Gminy w Baboszewie, 
firma FERMPASZ, Pani Anna Seweryniak, Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Płońsku, Oddział w Baboszewie, Pan Rado-
sław Charzyński, Pan Andrzej Przetacki Usługi Transportowe, 
Dom Weselny „Toast”.

Dziękujemy również wszystkim grającym i kibicującym 
drużynom za wspaniale spędzony dzień. Mamy nadzieję, że za 
rok spotkamy się w równie sympatycznym gronie.

Paulina Lewandowska
Hala Sportowo-Widowiskowa 

w Baboszewie

Pierwsza część Piłkarskiego 
Pucharu Lata 2016 za nami

Rodzina Senkowskich w tym roku najlepsza
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Samorząd Województwa 
Mazowieckiego wspólnie z poli-
cją już od 7 lat oznaczają najbar-
dziej niebezpieczne miejsca tzw. 
czarnymi punktami wodnymi. 

Na terenie powiatu płońskiego 
oznaczone zostały trzy nowe punk-
ty: w Lutomierzynie, Przyborowi-
cach Dolnych i Gutarzewie.

Słoneczne dni i wysoka tem-
peratura zachęcają do szukania 
wytchnienia nad różnego rodza-
ju akwenami. Niestety bardzo 
często wybieramy niestrzeżone, 
a co za tym idzie niebezpiecz-
ne, dzikie kąpieliska. Często 
w takich miejscach dochodzi do 
tragedii. Płońscy policjanci co-
dziennie w czasie służby prowa-
dzą wzmożone kontrole w rejo-
nach takich miejsc.

W związku z utonięciami, do 
których doszło w latach poprzed-
nich na terenie powiatu płońskie-
go, miejsca po byłych żwirowniach 
w Lutomierzynie i Przyborowi-
cach Dolnych oznaczone zostały 
nowymi tablicami „Czarny punkt 
wodny”, podobnie dzikie kąpieli-
sko na rzece Wkra w miejscowości 
Gutarzewo. Takich, niebezpiecz-
nych punktów na terenie nasze-
go powiatu jest jeszcze kilka m. in. 
w Czerwińsku nad Wisłą, Bolęci-
nie, Krajkowie i Sochocinie. W tych 
miejscach kąpiel jest niebezpieczna. 
Tam na przestrzeni ostatnich lat do-
szło do tragedii-utonęli ludzie.

Forma tablic jest prosta i czy-
telna. Czarno-żółta kolorystyka 
gwarantuje dobrą widoczność, 
natomiast minimalistyczna gra-

fika – czytelność. Tablice infor-
mujące o ryzyku kąpieli są za-
wsze ustawione w widocznym dla 
wszystkich miejscu.

Przypominamy, ze najbez-
pieczniej jest korzystać z kąpie-

li wodnych w miejscach strze-
żonych i pod okiem ratownika 
WOPR. Ważne by nie przeceniać 
swoich umiejętności pływackich.

Sierż. szt. Kinga Drężek
kwp.radom

Zawody strażackie w Baboszewie
10 lipca br. na stadionie w Baboszewie przeprowadzono gminne zawody 

sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 10 drużyn. Zmagania uczest-
ników polegały na wykonaniu w jak najkrótszym czasie ćwiczenia bojowe-
go, które obejmowało: dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu), 
zbudowania linii ssawnej, zbudowania linii głównej z 2-ch odcinków węży 
W-75, zbudowania 2-ch linii gaśniczych (po 2 odcinki węży W-52 każda), 
uruchomienia motopompy i zassania wody, podania 2-ch prądów wody ze 
stanowisk gaśniczych i przewrócenia pachołków wraz z obróceniem tarczy 
prądem wody. Zawody trwały półtorej godziny. Jury w składzie: St. Kapitan 
Andrzej Głowacki, Brygadier Grzegorz Domański oraz Mł. Kapitan Marcin 
Lemanowicz, wyłoniło następujących zwycięzców: 

Grupa A
I miejsce: OSP Wola Folwark (czas: 44,28 sek.)
II miejsce: OSP Dziektarzewo (czas: 48,13 sek.)
III miejsce: OSP Sarbiewo (czas: 50,09 sek.)
IV miejsce: OSP Baboszewo (czas: 51,02 sek.)
V miejsce: OSP Dramin (czas: 61,78 sek.)
VI miejsce: OSP Cywiny Wojskie (czas: 61,97 sek.)
VII miejsce: OSP Niedarzyn (czas: 71,40 sek.)
Grupa B
I miejsce: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 
OSP Baboszewo (48,87 sek.)
II miejsce: Kobieca Drużyna OSP Niedarzyn (czas: 52,37 sek.)
III miejsce: Oldboy Niedarzyn (czas: 62,03 sek.)

Marek Gierkowski
Komendant Gminny ZG OSP RP

Czarne punkty wodne powiatu płońskiego
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Miesiąc luty Niedziela 4 rok 1883 nr,112 str 4

Rozpoczynamy nowy dział stały w naszej gazecie pn. „Kronika historyczna”.  
W poprzednim numerze ukazał się dokument historyczny, w którym Król August po-
twierdził przywileje wcześniej nadane Raciążowi.

Kronika historyczna jest pokłosiem wystawy fotograficznej Nauczycielskiego Klu-
bu Seniora „Raciąż – Podróż w czasie”, autorstwa wiceprezesa klubu Jana Chądzyń-
skiego, którą można było oglądać w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji   
w Raciążu.

W tym numerze artykuł  dotyczący naszego miasta z ,,Gazety Świątecznej” z lute-
go 1883 roku, nr 112, str. 4.

Materiały do kroniki historycznej przekazał Jan Chądzyński.

Kronika Historyczna
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Chociaż większość wo-
lontariuszy Akademii to 
uczniowie, którzy mają 
obecnie wakacje i z pewno-
ścią jest mniej zadań, to nie 
znaczy, że nic się nie dzie-
je. Koordynatorzy Akade-
mii już planują pracę na 
następny rok szkolny. Żeby 
było ciekawie i pożytecz-
nie nawiązują współpra-
cę z różnymi instytucjami 
i organizacjami. W lipcu 
pomagaliśmy w organizacji 
II urodzin Klubu Tanecz-
nego z Płońska – Love to 
Dance. Składaliśmy zapro-
szenia, które później roz-
dawaliśmy mieszkańcom 
Płońska i okolic. Mieszkań-
cy Płońska dopisali, więc 
mamy powód do radości, 
że nasze niewielkie dzia-
łania przydały się na coś. 
W zamian za naszą pomoc 
Jakub Nowak, główna oso-
ba w klubie, od paździer-
nika poprowadzi warsztaty 
taneczne w ramach działań 
„Akademii Dobra”. Już te-
raz zapraszamy chętnych do 
uczestnictwa w zajęciach, 
warto wziąć w nich udział, 
dlaczego? Bo taniec towa-

rzyski użytkowy w Klubie 
Tańca Love to Dance to naj-
lepsza propozycja dla osób, 
które szukają swojego hob-
by. Kurs tańca użytkowego 
na poziomie podstawowym 

porusza najważniejsze style 
taneczne skupiając uwagę 
na tańcach najczęściej spo-
tykanych i używanych. Uczą 
nie tylko typowych tańców 
towarzyskich. Hitem zajęć 

stało się Tango Argentino, 
Salsa i Swing. Bardzo przy-
datna okazuje się być nauka 
Disco. A to tylko kilka z wie-
lu propozycji. Jakub Nowak 
zaś jest wieloletnim tance-

rzem tańca towarzyskiego, 
laureatem wielu turniejów 
tańca, członkiem organizacji 
Polskiego Towarzystwa Ta-
necznego, a przede wszyst-
kim docenianym instrukto-

rem zarówno w kontaktach 
z dziećmi jak i dorosłymi. 
Oczywiście nasze warszta-
ty będą polegały na nauce 
tańca, ale jaki to będzie ta-
niec zależy od ewentualnych 
uczestników. My ze swej 
strony możemy tylko dodać, 
że taniec to świetny sposób 
na zagospodarowanie czasu 
wolnego, przeradza się czę-
sto w pasję i jest doskona-
łym sposobem na pozbycie 
się kilku kilogramów. 

W sierpniu zamierzamy 
popracować z dziećmi na 
placu zabaw przy szkole. Jest 
na nim obecnie bardzo smut-
no, bo pusto. Pomyśleliśmy, 
że można zmienić ten stan 
rzeczy. O szczegółach będzie-
my informować na naszej 
stronie i liczymy oczywiście 
na „pocztę pantoflową”. Po-
nieważ zostało jeszcze trochę 
wakacji, wszystkim osobom 
przed urlopem życzymy uda-
nego wypoczynku, a tym po 
urlopie, żeby czas do następ-
nego minął bardzo szybko.

Elżbieta Burzykowska
Koordynator 

Akademii Dobra

Miliony ludzi na całym 
świecie szukają poke-
monów. W Baboszewie 
również widać dzieci, 
młodzież i dorosłych 
wpatrzonych w ekran 
telefonu. Czego szu-
kają? Tak jak wspo-
mniałam na początku 
– Pokemonów. Na czym 
polega ich fenomen 
i kim lub czym są? 

Pokemony – stwor-
ki, często podobne do zwy-
kłych zwierząt pojawiające 
się w grze, które gracz łapie. 
W drugiej połowie lat 90. XX 
wieku pokemonami – stwor-
kami wymyślonymi w Japo-
nii – emocjonowały się dzie-
ci. Oglądały kreskówki, 
zbierały karty z ich wizerun-
kami, wymieniały się. Dziś 

te dzieci są pełnoletnie, stąd 
popularność gry na smartfo-
ny właśnie u dorosłych. Tęsk-
nota za dzieciństwem (?), że 
właśnie oni grają praktycz-
nie wszędzie, gdy wychodzą 
na spacer z psami, idą na ro-
dzinny spacer, czy na zakupy. 
Cieszą się jak dzieci, kiedy 
uda im się złapać pokemo-
na. Firma produkująca grę 
Pokemon Go umiejętnie po-
łączyła geolokalizacyjną grę 
ze stworkiem mieszczącym 
się w kieszeni. Dzięki temu 
miliony ludzi na całym świe-
cie, w różnym wieku, ruszy-
ło sprzed biurek, podniosło 
się z kanap i ruszyło na po-
wietrze. Gra ma też ogrom-
ne znaczenie socjalizacyjne, 
ważne szczególnie dla dzie-
ci, trzeba należeć do jakiejś 
grupy, uczestnik gry jest tre-
nerem, nie tylko łapie stwor-

ki, ale również musi się nimi 
opiekować, gdyż każdy po-
kemon ma własną ścieżkę 
rozwoju. Zalet gry jest więc 
wiele i może to być sposób 
na ciekawe spędzenie waka-
cji we własnej miejscowości. 
Można ją instalować w Polsce 
na smartfony z androidem 
i iPhone’y. Po jej włączeniu 
gracz widzi mapę otoczenia. 
Na niej wyświetlane są Poke-
mony. Po dotknięciu wyświe-
tla się obraz z aparatu smart-
fona, z Pokemonem stojącym 
na stole, podłodze, czy na 
rogu ulicy. Pokemony trzeba 
„łapać” – trafiać wyświetlaną 
kulą (tzw. pokeball). Pierw-
szego łapiemy w domu, ale 
potem trzeba wyjść z domu 
i poszukać ich w okolicy. Kie-
dy jakiś stworek pojawi się 
w pobliżu, wyświetla się na 
ekranie telefonu. Można zro-

bić mu zdjęcie i umieścić np. 
na Facebooku. Proste i faj-
ne, ale... No właśnie, gra ma 
też minusy. Wprawdzie apli-
kacja jest bezpłatna to póź-
niej generuje koszty, Cho-
ciażby żeby działała, trzeba 
włączyć dostęp do Internetu, 
GPS i aparat fotograficzny, 
a te aplikacje bardzo szybko 
„zżerają” baterię w telefonie, 
ale to nie wszystko zdobywa-
jąc poszczególne levele czy 
ciekawsze Pokemony rów-
nież musimy uiszczać pew-
ne opłaty. Dzieci wprawdzie 
świetnie się bawią, ale rodzi-
ce muszą być bardzo czujni. 
Uważajmy na dzieci, uczul-
my, by nie szły za nikim ob-
cym szukać pokemonów, nie 
wpuszczały do domu niko-
go obcego, twierdzącego, że 
chce takiego pokemona zła-
pać. Pamiętajmy, że dziecko 

może się pogubić w tym, co 
jest wytworem świata fan-
tazji, a tym, co jest elemen-
tem realnego życia. Rozma-
wiajmy z dziećmi o tym, ze 
są miejsca gdzie nie wypa-
da szukać pokemonów np.: 
kościół, cmentarz, urzę-
dy. Grając w Pokemony nie 
można zapomnieć o real-
nym świecie ponieważ do-
szło już do kilku potrąceń, 
gdy zafascynowani gracze 
niespodziewanie wchodzili 
na ulice. I tak na koniec dla 
niewtajemniczonych:

Pokestop – charaktery-
styczne miejsca w prawdzi-
wym świecie, jak kościoły 
pomniki, za których odwie-
dzenie dostaje się przedmio-
ty w grze.

Pokeballe – specjalne 
kule pojemniki, w które łapie 
się Pokemony.

Żółci, Niebiescy, Czer-
woni – trzy podstawowe dru-
żyny w grze. Gracz decyduje 
o tym, w której chce w być 
w momencie, gdy osiągnie 
piąty poziom.

Gym – siłownia – to spe-
cjalne miejsca w grze. Jeśli 
należą do drużyny o innym 
kolorze, to można o nie wal-
czyć. Jeśli są koloru tego sa-
mego, co gracz, to można 
w nich trenować swoje Poke-
mony, by były silniejsze.

Lure – wabik na Poke-
mony. Można go użyć będą 
obok Pokestopu. Wtedy do 
tego miejsca przez pół godzi-
ny będą przychodzić stworki, 
które będzie można łapać.

CP – liczba pokazująca 
siłę Pokemona.

Elżbieta Burzykowska
Koordynator 

Akademii Dobra

Pokemonowe szaleństwo 
– czy tylko świetna zabawa?

Co słychać w „Akademii Dobra”?
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DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI. Pomogę w uzyskaniu dofinansowa-
nia w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Dofinanso-
wanie nawet 30% wkładu własnego. Tel. 508 102 699

SPRZEDAM działkę 15 arów Raciąż Pólka. 
Tel. 508 199 595

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

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

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

Ogłoszenia zbieramy jednorazowo na każde kolejne wydanie.
reklama

Burmistrz Miasta Raciąża informuje, że w okresie waka-
cyjnym obiekt dostępny jest codziennie w godzinach 1000-2100.

Rezerwacji stałej lub jednorazowej mogą dokonywać oso-
by dorosłe osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ra-
ciążu w godzinach 730-1500.

W przypadku dokonania rezerwacji i wynajęcia boiska  
w godz. 1530-2100 klucze od bramki boiska należy zwrócić do 
sekretariatu urzędu miejskiego do godziny 730 następnego dnia.

Osoba dorosła dokonująca rezerwacji ponosi odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo użytkowników boiska.

Zaproszenie do korzystania 
z boiska szkolnego 

przy Miejskim Zespole Szkół 
w Raciążu
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