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Nowoczesna
edukacja
w gminie
Baboszewo
Wójt Gminy Baboszewo podpisał umowę na dofinansowanie projektu edukacyjnego,
jaki będzie realizowany prawie we wszystkich placówkach edukacyjnych gminy
w latach 2017-2019. Wartość
projektu 1 963 177 zł.
Więcej str. 2

Podwójne święto OSP
w Woli Folwark
W upalną niedzielę 25 czerwca powody do świętowania mieli strażacy ochotnicy z terenu
gminy Baboszewo. Jednak na szczególną uwagę tego dnia zasługiwali druhowie i jednostka
OSP Wola Folwark. Na niedzielę zaplanowano bowiem obchody Gminnego Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Folwark.
Str. 4

Gmina Baboszewo liderem
turystyki w powiecie

Marsz Gwiaździsty – fotorelacja na stronach 10-11

Raciąż

Baboszewo

Absolutorium
udzielone jednogłośnie
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu na dany rok. Rada Miejska udziela absolutorium burmistrzowi i również w Raciążu na XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej radni
jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Raciąża Mariuszowi Godlewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Więcej na str. 3

Wiatraków
w Raciążu
nie będzie!
Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski
nie zgadza się na stawianie wiatraków w naszym mieście. W sprawie elektrowni wiatrowych burmistrz wydał decyzję odmowną
– zresztą podobnie jak jego poprzednicy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało w mocy wydaną decyzję.
Str. 8

Rowerem przez świat!
Blisko 70 osobowa grupa mieszkańców Raciąża i okolic wybrała się na wycieczkę po
jego mniej znanych nam okolicach. Trasa była bardzo ciekawa, a atmosfera miła i wesoła. Raciąski Rajd Rowerowy to nowy pomysł na wspólną aktywność sportową w naszym mieście, który okazał się niezwykle udany.
Str. 17
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USC Baboszewo podpowiada

Jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)?
Bezpośrednio po zarejestrowaniu przez kierownika urzędu stanu
cywilnego (USC) urodzenia, małżeństwa lub zgonu dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za
wydanie na Twój wniosek każdego
kolejnego odpisu aktu musisz zapłacić opłatę skarbową, chyba że
jesteś z niej zwolniony. Odpis aktu
stanu cywilnego może uzyskać:
– osoba, której akt dotyczy oraz:
– jej małżonek,
– inna osoba z bliskiej rodziny:
wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład
dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
– przedstawiciel ustawowy (na
przykład rodzic) lub opiekun,
– osoba, która wykaże interes
prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika

Gmina pozyskała prawie 2 mln zł dofinansowania

"Nowoczesna edukacja
w gminie Baboszewo”
Wójt Gminy Baboszewo podpisał umowę na dofinansowanie
projektu edukacyjnego, jaki będzie
realizowany prawie we wszystkich
placówkach edukacyjnych gminy w latach 2017-2019. Wartość
projektu 1 963 177 zł. Dofinansowanie na realizację projektu to
1 865 017 zł, a więc 95% kosztów
kwalifikowalnych. Pozostałe 5%

tj. 98 160 zł to wkład własny gminy Baboszewo, jednak będzie to
wkład niepieniężny, polegający na
udostępnieniu sal lekcyjnych. Projekt oznacza szeroką gamę dodatkowych zajęć dla uczniów, nauczycieli, a także zakup wyposażenia
dla szkół z terenu gminy Baboszewo. Początek realizacji projektu zaraz po wakacjach.

z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu),
– sąd,
– prokurator,
– organizacja społeczna, jeśli
uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes
społeczny,
– organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.
Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście
lub przez pełnomocnika w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Odpis aktu uzyskasz:
– od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze
stanu cywilnego (Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015
roku. Akty sporządzone w papiero-

wych księgach przed tą datą, muszą
być do niego przeniesione. Dlatego
też może to zająć więcej czasu),
– w ciągu 7 dni roboczych od
dnia, w którym złożysz wniosek –
jeśli złożysz go w USC, w którym
jest akt w formie papierowej, ale nie
został on jeszcze przeniesiony do
rejestru,
– w ciągu 10 dni roboczych od
dnia, w którym złożysz wniosek –
jeśli złożysz go w USC, który nie
ma aktu w formie papierowej i nie
został on jeszcze przeniesiony do
rejestru.
Katarzyna Gierkowska
z-ca kierowniaka USC
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014
r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)

Podziękowanie
W związku z przejściem na
zasłużoną emeryturę od dnia
1 lipca 2017 roku Pani Elżbiety Kołakowskiej – długoletniej
pracownicy Urzędu Gminy Baboszewo, serdecznie dziękujemy
za sumienność i zaangażowanie,

za trud i wysiłek codziennej pracy, za dyspozycyjność, lojalność
i uczciwość, za profesjonalizm,
za udaną współpracę, za życzliwą
atmosferę i przyjazne usposobienie, za rzetelność, pogodę ducha
i dobre rady.

Życzymy dużo zdrowia oraz spełnienia niezrealizowanych planów.
Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki
Pracownicy Urzędu Gminy
GOPS-u, ZWIK-u
oraz Gminnej Bliblioteki

Wymiana nawierzchni
na boisku sportowym
w Baboszewie tuż tuż …
Urząd Gminy w Baboszewie
w lipcu br. wszczął postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.
Zakres robót obejmuje: demontaż
istniejącego osprzętu sportowego, demontaż oraz utylizację istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, uzupełnienie, równanie
oraz zagęszczenie wierzchniej war-

stwy podbudowy, montaż nowej
nawierzchni z trawy syntetycznej,
montaż osprzętu sportowego.
W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta wykonawcy: Janusz
Gniado KORTBUD z Okuniewa. Koszt realizacji zadania to
150 805,68 zł. Zadanie zgodnie
z umową ma być wykonane w do 25
sierpnia 2017 roku.
Wydawca: Miejskie Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu, 09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14;
Urząd Gminy Baboszewo
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A

Redaktor naczelny: Paulina Adamiak
Współpraca redakcyjna: Jan Chądzyński,
Marianna Góralska, Adam Szerszeniewski,
Katarzyna Wawrowska
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Redakcja Baboszewo: promocja@gminababoszewo.pl,
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Raciąż – aktualności

Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

W Raciążu nawet w wakacje
nie zwalniamy tempa
Drodzy mieszkańcy!
Koniec lipca wyznacza wakacyjny półmetek. Jak spędziliśmy ten
pierwszy miesiąc wolnego? Najkrócej można odpowiedzieć, że… pracowicie. Lato w naszych wyobrażeniach kojarzy się z beztroską,
brakiem pośpiechu i… przewidywalnością. Wychodzimy z domu,
a tam upał, jesteśmy za miastem,
a tam przyjemnie chłodna woda,
zbliża się wieczór, a na ognisku lub
grillu pieką się kiełbaski, warzywa,
mięsa. I tak byłoby gdyby przewidywalna była także pogoda. A ona
już od dawna takiej pewności nam
nie daje. Pomimo kapryśnej pogody staramy się zapewnić ciekawą
ofertę spędzania wolnego czasu dla
naszych mieszkańców. Dziękuję za
wszystkie miłe słowa i podziękowania za organizację wakacji dla
najmłodszych choć chciałbym zaznaczyć, że przede wszystkim należą się one animatorom gier, zajęć
i zabaw, bo solidnie się napracowali.
Tak bogatą ofertę dla najmłodszych
mieszkańców Raciąża udało się
nam zaplanować dzięki współpracy i środkom naszych instytucji oraz
ze specjalnego funduszu powstałego z opłat koncesyjnych. Dzięki nim
od rana do popołudnia przez pięć
dni w tygodniu instruktorzy robią
wszystko, żeby zachęcić młodych
Raciążan do aktywności i by choć

na chwilę zapomnieli o swoich tabletach, smartfonach i telewizji.
Wycieczki, bezpłatne seanse w kinie, zawody sportowe i prawdziwe
dzieła sztuki malowanie na wszystkim, także na prześcieradłach.
To robiło i będzie robić wrażenie.
Najmłodsi opowiadali mi także
o niezapomnianych wrażeniach
ze świata prehistorycznych ssaków
zgromadzonych w JuraParku w Solcu Kujawskim. Odtworzone tam
z wielką precyzją i w naturalnej
wielkości kilkunasto, a nawet kilkudziesięciometrowe dinozaury robią piorunujące wrażenie. A to nie
koniec atrakcji. MCKSiR organizuje właśnie drugi turnus półkolonii
dla naszych młodych mieszkańców.
Niebawem, bo już 15 sierpnia zapraszam także wszystkich mieszkańców Raciąża na wielki Piknik
Rodzinny. Z pewnością będzie to
długi, pełen niezapomnianych wrażeń dzień. Po pikniku, po raz pierwszy organizujemy Miejsko-Gminne
Dożynki Parafialne. Tego dnia nie
zabraknie „strawy” dla ducha i dla
ciała. Na zakończenie wakacji 26
sierpnia zaplanowaliśmy moc sportowych atrakcji na turnieju piłki
nożnej na naszym stadionie miejskim. Oczywiście nie obędzie się bez
dobrej muzyki i smakowitych potraw z grilla. Zapraszam serdecznie
wszystkich mieszkańców.

Dwa budżety przyjęte
Mimo wakacji urząd w Raciążu pracuje na pełen etat. Wiele
w ostatnim czasie się wydarzyło.
W Raciążu dwa ważne wydarzenia były związane z budżetami.
Pierwszy – dzięki Waszym głosom
– został uchwalony nowy budżet
obywatelski. Już po raz drugi Raciążanie zdecydowali na co przeznaczymy część miejskiego budżetu. Sprawa w tym roku jest dość
nietypowa. Najwięcej głosów zdobył projekt odnowienia elewacji
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, szkopuł w tym, że m.in. takie
prace będą realizowane w ramach
projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Jedną
z propozycji było utworzenie siłowni zewnętrznej w „dużym” parku
miejskim. Pomysł ciekawy, jednak
nie do zrealizowania w tym miejscu, park jest zabytkiem, a konserwator nie wyraża zgody na takie
projekty. Ponadto będziemy wykonywali podobną inwestycję – wielofunkcyjny plac na terenach zielonych przy osiedlu Jana Pawła II.
Planowana realizacja przewidziana jest w przyszłym roku. Budowa
lamp hybrydowych na ulicy Rzeźnianej to ostatni projekt i wszystko wskazuje na to, że będzie realizowany. Sprawdzamy teraz
formalno-prawne uwarunkowa-

nia, planujemy kolejność działań
w związku z budową kanalizacji
na tej ulicy, zbierzemy wymagane zgody i pozwolenia, a następnie
przystąpimy do realizacji.
Wszelkie decyzje finansowe
podejmuje się zdecydowanie łatwiej, gdy się wie, że spotkają się
one z aprobatą wspólnoty. Z satysfakcja informuję, że praca wszystkich urzędników miasta otrzymała właśnie taką akceptację – Rada
Miejska jednogłośnie udzieliła mi, jako Burmistrzowi Miasta Raciąż, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
To był bardzo intensywny rok.
Przypomnę tylko o tym, że wykonaliśmy m.in. remonty mieszkań,
komunalnych oraz przygotowaliśmy kolejne lokale do przydziału,
remonty chodników, nowe oświetlenie na ul. Lipowej i Jesionowej
oraz wyremontowaliśmy wjazd
na ulicę Barańskiego. Ubiegły
rok to także ogrom pracy przy
przygotowaniu dużych projektów
oddziałujących na całe miasto
i wszystkich mieszkańców. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu urzędników udało się miastu
pozyskać dodatkowe, największe
w historii Raciąża, środki. Ruszamy właśnie z kolejnymi projektami, które poprawią komfort życia
w naszym mieście.

Absolutorium udzielone jednogłośnie
Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu na dany rok.
Rada Miejska udziela absolutorium burmistrzowi i również
w Raciążu na XXIX Zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi
Miasta Raciąża Mariuszowi Godlewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Wykonanie ubiegłorocznego
budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak
i komisję rewizyjną Rady Miejskiej. To właśnie na sesji 28 czerwca Rada Miejska wystąpiła z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi
absolutorium.

Budżet wykonany

Radni nie mieli wątpliwości, że należy udzielić absolutorium z tytułu wykonania budżet

za 2016 rok. Przyjęli uchwałę jednogłośnie. Radni wyrazili swoją
aprobatę dla współpracy z burmistrzem oraz pogratulowali podejmowanych działań. Burmistrz zaś
podziękował za współpracę oraz
zapowiedział dalsze działania. Mówił, że fakt, iż wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium
jest dla niego i pracowników ważny, bo w ten sposób wszyscy mogą
się czuć docenieni. Wspominał
o realizacji największej w historii
miasta inwestycji oraz planach na
dalszy rozwój miasta. Najbliższe
miesiące będą czasem wytężonej
pracy związanej z realizacją projektu dotyczącego rozbudowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni. Burmistrz poinformował
mieszkańców o możliwości powstania utrudnień i pewnych niedogodności dla nich wynikających
właśnie z realizacji powyższej inwestycji. Będą one jednak przej-

ściowe, a realizacja projektu przyniesie korzyść wszystkim.

2016 – rok wielu działań

W 2016 roku Gmina Miasto
Raciąż zrealizowała wiele działań.
Był to jednak rok walki – walki
o pozyskanie dotacji i dodatkowych środków. Pracy przy projektach było wiele, kosztowało to
sporo wysiłku. Jednak jak wiadomo ciężka praca popłaca i tak
efektem prac jest pozyskanie dofinansowania na realizację trzech
sporych inwestycji, tj. projekty
dotyczące kanalizacji, dziedzictwa
kulturowego i termomodernizacji. Pozyskane środki są szansą na
rozwój naszego miasta.

Zrealizowano wiele

W zeszłym roku wykonano
m.in. remonty mieszkań komunalnych (m.in. wymieniono stolarkę okienną, wykonano centralne

Dobre perspektywy na ten rok
Dotąd udało się nam zrealizować wiele. Jednak już wybiegamy
myślami do przodu. W naszym
mieście jest jeszcze dużo do zrobienia. Teraz nadrabiamy te zaległości. Na ten rok przypadła realizacja trzech najważniejszych
dla naszego miasta zamierzeń –
przede wszystkim modernizacja
oczyszczalni, budowa kanalizacji,
ale także termomodernizacja oraz
poprawa efektywności ekologicznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu pozwoli
osiągnąć pokaźne oszczędności na
ogrzewaniu i energii elektrycznej,
a ponadto poprawi komfort dla
użytkowników tych obiektów oraz
pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w naszym mieście. Nie
moglibyśmy tym się zająć bez pozyskania dofinansowania. Udało
się. To nasz wielki, wspólny sukces.
Lada dzień ruszą prace przy remoncie kanalizacji i wodociągów.
Będą przy tym czasowe wyłączenia
i inne niedogodności. Proszę Was
wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość. To dla nas krok w normalność, unikniemy również kar
i będziemy mogli cieszyć się czystą
wodą. To praca wykonywana dla
kolejnych pokoleń, tak jak my korzystamy z infrastruktury wybudowanej kilkadziesiąt lat temu.

Ogłoszenie
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ogrzewanie w lokalach, pomalowano klatki i korytarze w budynkach
komunalnych,
wyremontowano
2 lokale do przydziału), wykonano
nowe oświetlenia na ulicach Lipowej
i Jesionowa, wyremontowano nawierzchnię na ulicy Barańskiego. Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego naprawiono chodnik na ulicy
Mławskiej, zrobiono nawierzchnię
parkingu na ulicy Kilińskiego oraz
wykonano remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

w Raciążu informuje, że w MCKSiR

Dobre założenia na przyszłość

– problematyki uzależnień dzieci

Zrealizowanych działań było
wiele, jednak to właśnie obecny rok
i kolejne będzie czasem wielu zmian
i nadrabianiem wieloletnich zaległości. Będzie to wytężony okres dla
wszystkich. Realizacja zamierzonych inwestycji będzie wymagała
wiele pracy i wysiłku. Jednak skorzystamy na tym wszyscy.
Paulina Adamiak

w Raciążu przy ul. Parkowej 14
dyżur będzie pełnił koordynator
ds. Profilaktyki Społecznej i Uzależnień – pan Robert Kędzierski –
tel. 501 511 623.

Termin dyżurów:
7-11 sierpnia w godz. 15-18
W podanych terminach można
zgłaszać się ze sprawami
dotyczącymi:
i młodzieży,
– przemocy rówieśniczej
w tym „cyberprzemocy”,
– problemów wychowawczych
z nieletnimi
– przemocy domowej
Na miejscu będzie można uzyskać
informacje o możliwościach pomocy
prawnej i psychologicznej.
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Podwójne święto OSP w Woli Folwark
W upalną niedzielę 25 czerwca
powody do świętowania mieli
strażacy ochotnicy z terenu gminy
Baboszewo. Jednak na szczególną
uwagę tego dnia zasługiwali druhowie i jednostka OSP Wola Folwark. Na niedzielę zaplanowano
bowiem obchody Gminnego Dnia
Strażaka połączone z jubileuszem
90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Folwark.
Wspaniały jubileusz rozpoczął
się uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez księdza Janusza Ziarko w sarbiewskim kościele, do któ-

rego strażacką brać poprowadziła
strażacka orkiestra dęta z Krajkowa
oraz poczty sztandarowe wszystkich

gminnych jednostek. W kazaniu
księdza Ziarko nie zabrakło ciepłych
słów kierowanych pod adresem ludzi, których na co dzień spotykamy
w naszej społeczności i na których
możemy liczyć w sytuacjach kryzysowych. Jak zwykle nie zabrakło
także humorystycznych akcentów,
z których znany jest ksiądz Janusz
wśród swoich parafian. Po Mszy
Świętej dalsza część oficjalnych uroczystości miała miejsce na terenie
jednostki w Woli Folwark. Na placu przed strażnicą ciepłych słów pod
adresem druhów i druhen z Woli
Folwark nie szczędzili Komendant

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Płońska Paweł Jakubowski,
Prezes Powiatowego Zarządu OSP
Aleksander Jarosławski, druh Antoni Czapski, Nadleśniczy Tomasz
Jóźwiak, Prezes Gminnego Zarządu OSP Antoni Gierkowski, Wójt
Gminy Baboszewo Tomasz Sobecki,

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo Sławomir Goszczycki.
Słowa uznania dla OSP Wola Folwark przesłał także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik. Druh Prezes z OSP Wola
Folwark przedstawił rys historyczny jednostki akcentując najważniejsze wydarzenia z życia miejscowej OSP. Odznaczono także wielu
zasłużonych druhów z jednostki,
która obchodziła swój jubileusz. Po
części oficjalnej miał miejsce strażacki obiad i zabawa taneczna.

Krótka charakterystyka

Jednostka OSP Wola Folwark
jako jedna z dwóch jednostek na
terenie gminy (obok jednostki
z Baboszewa) ujęta jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Praktycznie co roku strażacy
z Woli wyjeżdżają do kilkudziesięciu zdarzeń. Ogromną siłą tej jednostki są druhny, a często członkostwo w strukturach OSP zrzesza
całe rodziny. Strażacy z Woli Folwark dali się poznać z bardzo dobrej
strony organizując zajęcia świetlicowe i sprawując kontrolę nad stanem
obiektów znajdujących się na terenie jednostki, nierzadko poświęcając własne fundusze i własną pracę.
***
Druhom i druhnom z jednostki OSP Wola Folwark życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnego środowiska oraz kolejnych
jubileuszy.

Odznaczenia
Złoty Znak ZOSP RP: Dariusz Brzeziński
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza: Jerzy Wichowski.
Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Paweł Kłosiewicz, Mieczysław Oździński.
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Radosław Balcerzak,
Łukasz Żbikowski, Maciej Doliński, Jakub Doliński.
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Małgorzata Felczak,
Agnieszka Wichowska, Kazimiera Przystawska, Izabela Piotrowska,
Wojciech Wolder, Mariusz Dublasiewicz, Dariusz Balcerzak, Piotr Zieliński, Piotr Pydyn, Emil Konarzewski, Piotr Grochulski.
Odznaka „Strażak Wzorowy”: Dariusz Garczewski, Dariusz Długoszewski, Mateusz Długoszewski, Adrian Długoszewski, Tomasz Cieszewski.
Odznaka „Za wysługę lat”: 60 lat – Stanisław Besser, 50 lat – Tadeusz Felczak, 40 lat – Janusz Piotrowski, Andrzej Ryziński, 35 lat – Jerzy
Wichowski, Mieczysław Oździński, Stanisław Dalgiewicz, 30 lat – Wiesław Piotrowski, Henryk Krzemiński, Andrzej Felczak, 25 lat – Dariusz
Brzeziński, Tomasz Brzeziński, 15 lat – Piotr Zieliński, Mariusz Dublasiewicz, Jakub Doliński, Paweł Kłosiewicz, Radosław Balcerzak, Dariusz Balcerzak, Paweł Felczak, Maciej Doliński, Jarosław Wichowski,
10 lat – Arkadiusz Pydynowski, Piotr Grochulski, Piotr Pydyn, Łukasz
Żbikowski, Bartłomiej Kazanecki, Agnieszka Konarzewska, Małgorzata Felczak, 5 lat – Tomasz Cieszewski, Dariusz Długoszewski, Adrian
Długoszewski, Mateusz Długoszewski, Dariusz Garczewski, Emil Konarzewski.
Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”: OSP Wola Folwark, Antoni Gierkowski, Tadeusz Felczak.
Dyplomy uznania: Jerzy Wichowski, Janusz Piotrowski, Andrzej Ryziński, Tomasz Brzeziński, Andrzej Felczak, Mariusz Dublasiewicz, Mieczysław Oździński, Wiesław Piotrowski.
Puchar pamiątkowy od wójta gminy i prezesa Zarządu Gminnego: SP Wola Folwark.

Stypendia burmistrza przyznane
Czas spędzony w szkole to
fantastyczny okres w życiu
każdego młodego człowieka. Przyjaźnie, znajomości,
wycieczki, miło spędzony czas
to rzeczy, które zawsze z radością wspominamy. Jednak
szkoła to nie tylko przyjemności, ale i ciężka praca. Nauka, klasówki, sprawdziany –
uczniowie muszą włożyć
w to wiele wysiłku.
Ciężka praca jednak popłaca.
A najlepsi i najbardziej wytrwali
w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników zostali docenieni i uhonorowani przez Burmistrza
Miasta Raciąż Mariusza Godlewskiego i Przewodniczącego Rady
Miejskiej Andrzeja Staniszewskiego. Po raz ostatni wręczali oni stypendia dzieciom jako uczniom
Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu. W przyszłym roku szkolnym
w związku z reformą oświaty nagrody będą przyznawane uczniom
ośmioklasowej Szkoły Podstawowej według nowych kryteriów.

Uroczysta gala

11 lipca 2017 roku w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
odbyła się uroczystość wręczenia
stypendiów dla najlepszych. Na
uroczystości zgromadziło się blisko 50 dzieci wraz z rodzicami.
Przedstawiciele władz pogratulowali dzieciom wspaniałych wyników i osiągniętych sukcesów,
pochwalili wytrwałość i życzyli kolejnych owocnych lat nauki.
Następnie wręczono stypendia
uczniom Miejskiego Zespołu
Szkół w Raciążu. Przyznane zostały w dwóch kategoriach: za wybitne wyniki w nauce w II semestrze
roku szkolnego 2016/2017 oraz
za szczególne osiągnięcia w roku
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Benkie Anna, Dziemian Patrycja, Nidzgorska Natalia, Brodowska Adrianna, Stanowska
Aleksandra, Szczeniewska Zofia, Gryszpanowicz Julia, Wilczyńska Kinga, Obrębski Tymon, Chudzyński Szymon,
Bylińska Oliwia, Wąsiewska Zuzanna, Traczyk Karolina, Kawczyńska Klaudia, Kruszewska
Aleksandra, Kubińska Laura,
Bonisławska Julia, Dębkowska
Natalia, Fijałkowski Krystian,
Kuźniewski Jakub, Szałkowska Aleksandra, Ambrochowicz
Piotr, Kujawa Weronika, Kołodziej Julia.

szkolnym 2016/2017. Wyróżnionych zostało 58 osób, w tym 24
uczniów za wybitne wyniki w nauce i 34 za szczególne osiągnięcia.

Najlepsi nagrodzeni

Stypendia za wybitne wyniki w nauce przyznawane są dwa
razy w roku kalendarzowym, po
zakończeniu semestru za który dokonywana jest klasyfikacja.
Stypendium to może otrzymać
uczeń, którego średnia ocen wynosi co najmniej 5,16. Dla obliczenia ww. średniej w Szkole
Podstawowej bierze się pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, historia,
przyroda, język obcy. Dla gimnazjalistów liczącymi się przedmiotami są: język polski, matematyka,
historia, biologia lub geografia,
fizyka lub chemia, język obcy.
Wniosek o przyznanie stypendium w kategorii: za wybitne wyniki w nauce składali wychowawcy na ręce Dyrektora Miejskiego
Zespołu Szkół w Raciążu.

Za szczególne osiągnięcia
wyróżnieni

Nagrody za szczególne osiągnięcia przyznawane są raz
w roku kalendarzowym – po zakończeniu roku szkolnego. Aby
uzyskać ww. stypendium należy
spełnić określone warunki: być
laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu okręgowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim
lub międzynarodowym oraz za
szczególne osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim.
Wniosek o przyznanie nagrody
za szczególne osiągnięcia składali wychowawcy lub nauczyciele
poszczególnych przedmiotów.
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje, specjalnie w tym celu powołana przez
Burmistrza Miasta, komisja
stypendialna.
Za wybitne wyniki w nauce
w II semestrze roku szkolnego
2016/2017 nagrodzeni zostali:

Za szczególne osiągnięcia
w roku szkolnym 2016/2017 wyróżnieni zostali:
Paulina Żebrowska, Aleksandra Chłopik, Berent Małgorzata,
Chłopik Aleksandra, Drzewiecki Mikołaj, Bylińska Oliwia, Poczmańska Aleksandra, Maćkiewicz Patrycja, Białecka Marta,
Gburczyk Laura, Sadowski Mirosław, Włodarska Kamila, Zabrocka Martyna, Pawełek Weronika, Wawrowska Roksana,
Liliana Sadowska, Staniszewska
Oliwia, Czaczyk Oktawia, Leszczyńska Julia Helena, Niksa Oliwia, Tylczyńska Wiktoria, Rutkowska Amelia, Ambrochowicz
Piotr, Kujawa Weronika, Traczyk
Karolina Regina, Szałkowska
Aleksandra, Kruszewska Aleksandra, Fijałkowski Krystian,
Włodarska Aleksandra, Dobrosielska Urszula, Schodowski
Krystian, Kruszewska Aleksandra, Chmielewski Kacper, Wyszyńska Natalia.
Wszystkim
nagrodzonym
uczniom redakcja Pulsu gratuluje
wybitnych osiągnięć i życzy dalszych sukcesów w nauce.
Paulina Adamiak

Zmiany
na ulicy
Kwiatowej
Wieloletnie zaniedbania i brak systematycznej rozbudowy kanalizacji deszczowej w południowej stronie miasta ciągle
dają o sobie znać. Szczególnie w rejonie
ul. Kwiatowej przysparzają one mieszkańcom sporo problemów. Jest ona zalewana
podczas większych opadów, a woda zlewa się tam z dużej części miasta. Rozbudowa osiedla, wynoszenie terenu podczas
wznoszenia kolejnych prywatnych budynków nie szła – niestety – w parze z modernizacją infrastruktury. W skutek czego
woda nie ma gdzie odpłynąć i zalewa budynki. Taka sytuacja trwa już od ponad 20
lat. Mieszkańcy zwracali się z tym problemem do kolejnych władz miasta. Na miejscu podczas podtopień byli zarówno burmistrz miasta jak i przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Staniszewski, którzy
w ubiegłym roku na miejscu oglądali sytuację. Do tej pory jedynym ratunkiem było
wypompowywanie wody przez strażaków.
Po rozmowach z mieszkańcami oraz wskutek kolejnych uszkodzeń w ubiegłym roku
po czerwcowych burzach burmistrz wpisał modernizację kanalizacji deszczowej na
ulicy Kwiatowej do projektu związanego
z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.
Projekt pomyślnie przeszedł etap akceptacji wojewody już w ubiegłym roku. Utknął
jednak na poziomie ministerialnym. Do tej
pory nie uzyskaliśmy informacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
kiedy i czy w ogóle otrzymamy dofinansowanie. W związku z przedłużającą się realizacją
tego wniosku oraz wizją kolejnych podtopień
przy ulewnych deszczach burmistrz i Rada
podjęli decyzję o przeprowadzeniu modernizacji ze środków własnych miasta. Proces
inwestycyjny jest jednak złożony. Niezbędne
były zgody właścicieli posesji przy tej ulicy.
Jeden z właścicieli przebywał poza granicami kraju, dlatego też termin rozpoczęcia prac
przesunął się. Jednak Urzędowi Miejskiemu
udało się dopełnić wszelkich formalności.
Już wkrótce ruszą prace na ulicy Kwiatowej.
Red.

Mieszkańcy Raciąża zagłosowali
Już po raz drugi w Raciążu
mieszkańcy mieli okazję zadecydować o przeznaczeniu części
środków z budżetu miasta. Raciążanie mogli zgłaszać swoje
pomysły, które mogłyby zostać
zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Następnie
odbyło się głosowanie – wyniki
są już znane.
Znane są już wyniki głosowania
mieszkańców w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Swój
głos oddawać mogli na dwa projekty – malowanie elewacji budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
budowę lamp hybrydowych na ulicy Rzeźnianej.

Głosowanie zakończone

Głosowanie trwało od 28
czerwca do 12 lipca. Zakończyło się liczenie oraz weryfikacja
głosów w tegorocznym głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego miasta Raciąża. Mieszkańcy decydowali w nim, jakie
zadania powinny być zrealizowane z wydzielonej części wydatków z budżetu Gminy Miasto Raciąż w 2017 roku. W głosowaniu

udział wzięło 179 osób, w tym 168
kart ważnych. 141 osób zagłosowało za malowaniem elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Na budowę lamp
hybrydowych na ulicy Rzeźnianej
zagłosowało 35 mieszkańców.

Realizacja wkrótce

Mieszkańcy
zagłosowali,
przedstawili swoje zdanie. Dzięki
inicjatywie jaką jest budżet obywatelski to właśnie najważniejsi przedstawiciele naszego miasta
– mieszkańcy – zdecydowali na
co zostaną przeznaczone środki

z budżetu miasta. Po rozmowie
z burmistrzem dowiedzieliśmy
się, ze zrealizowane zostaną oba
projekty. Otóż elewacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie wykonana w ramach projektu na termomodernizację, na
który dostaliśmy dofinansowanie. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na realizację projektu. Następnie ogłoszony
zostanie przetarg na wykonawców, po czym przystąpimy do
pracy. Lampy hybrydowe na ulicy Rzewuskiego również zostaną
wybudowane, jednak realizacja

tego projektu musi zostać odłożona w czasie. Od sierpnia na tej
właśnie ulicy ruszają prace związane z rozbudową kanalizacji. Ulica będzie rozkopywana – nie byłoby zatem sensu budować lamp już
teraz. Prace prowadzone będą do
jesieni. To właśnie po przeprowadzeniu tych robót rozpocznie się
realizacja projektu zgłoszonego
w budżecie obywatelskim.
Wszystkim głosującym dziękujemy za wzięcie udziału w inicjatywie i zapraszamy do aktywnego
działania w naszym mieście.
Paulina Adamiak
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Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska

Zmiany w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi
1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia
2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz.U. 2017, poz.19),
określające warunki, w których wymóg ten uważa się za
spełniony. Rozporządzenie to
przede wszystkim wprowadza
obowiązek i ustala sposób selektywnego zbierania: papieru,
szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.
Wspomniane
rozporządzenie jest aktem wykonawczym do
ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Jest też niejako brakującym ogniwem do nowelizacji ww.
aktu z roku 2011, w której wprowadzono tzw. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym
obowiązki gmin dotyczące:
• wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (co najmniej 50%
wagowo do 31 grudnia 2020 r.) wybranych frakcji odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła);
• ograniczania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Mimo wprowadzenia wymogów
związanych z selektywną zbiórką,
wcześniej pozostawiono dowolność
w zakresie sposobu jej prowadzenia. Ponadto jednoznacznie nie
wskazano na obowiązek selektywnego zbierania frakcji bioodpadów.
W art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisano jedynie, że: Gminy
ustanawiają selektywne zbieranie
odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji). Obecnie
wraz z nowym rozporządzeniem,
sytuacja ulegnie zmianie.

Uwarunkowania selektywnej
zbiórki

Nowe rozporządzenie, obowiązujące od 1 lipca br., określa szczegółowy sposób selektywnego zbie-

rania wybranych frakcji odpadów
oraz warunki, w których wymóg
ten uważa się za spełniony. Przede
wszystkim wprowadza wymóg
i ustala sposób selektywnego zbierania: papieru, szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji (ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów).
Odpady zbiera się w pojemnikach lub w workach (w miejscu
wytwarzania). Szczegółowy sposób
oznaczeń kolorystycznych i wymagany opis pojemników/worków dla
poszczególnych frakcji odpadów
przedstawia tabela 1.
Rozporządzenie dopuszcza odstępstwo w kolorze pojemników,
w przypadku gdy miałoby to wpływ
na walory estetyczne przestrzeni
publicznej, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub
przyrodniczym. Pojemniki mogą
być wówczas pokryte odpowiednim kolorem tylko w części, ale nie
mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika
oraz w sposób widoczny dla osób
korzystających z pojemników.
Ponadto rozporządzenie określa kryteria, dla których wymóg

selektywnego zbierania odpadów
uważa się za spełniony. Przesłanką jest spełnienie następujących
warunków:
• na terenie gminy prowadzi
się selektywne zbieranie odpadów
w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, w sposób przedstawiony w tabeli 1;
• pojemniki oraz worki (zgodnie z tabelą 1) zabezpieczają przed
pogorszeniem jakości zbieranej
frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Przepisy przejściowe

Nowe rozporządzenie wprowadza również przepisy przejściowe, które mają umożliwić stopniową adaptację gmin do nowych
wymogów:
• pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia należy dostosować lub zastąpić pojemnikami
spełniającymi wymagania do 5 lat
od dnia 1 lipca 2017 r;
• pojemniki stosowane przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się napisami przedstawionymi w tabeli 1, w terminie nie

dłuższym niż 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie rozporządzenia;
• umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (obowiązująca
w dniu wejścia w życie rozporządzenia), która określa wymagania
w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób
niezgodny z rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki
została zawarta, jednak nie dłuższy
niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
Przepisy przejściowe dotyczące wymiany pojemników odnoszą się do gmin, które zapewniły zgodną z rozporządzeniem ich
liczbę, natomiast nie są one w odpowiednim kolorze i nie mają odpowiedniego napisu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że przepisy
przejściowe dotyczą tylko zbierania
odpadów w pojemnikach (pierwsze dwa punkty), nie odnoszą się
natomiast do systemów zbierania
w workach. Oznacza to, że w tych
gminach, gdzie prowadzona jest
selektywna zbiórka odpadów np.
z domów jednorodzinnych w systemie workowym, stosowna kolo-

rystyka i oznaczenie będą musiały
zostać wprowadzone z dniem 1 lipca 2017 r.

Implikacje praktyczne

Wydaje się, że nowe rozporządzenie to duży krok do przodu, zmierzający w kierunku uporządkowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, chociaż
wprowadzenie go po takim czasie od wejścia w życie nowelizacji
ustawy (2011r.) wywołuje duży niepokój, zwłaszcza dla samorządów,
dla których opisane zmiany stanowią kolejną rewolucję i nowe koszty
inwestycyjne. Ponadto, przez ostatnie kilka lat samorządy wpracowały
własne modele selektywnej zbiórki
odpadów, które z lepszym lub gorszym skutkiem zostały zaakceptowane przez mieszkańców. Teraz,
w świetle nowych przepisów, proces ten będzie trzeba w znacznym
stopniu zaczynać od nowa. Wątpliwości budzi też uniwersalny charakter wprowadzonych wymagań.
Pojawia się pytanie, czy rzeczywiście spełniają one swoją funkcję
w różnych rodzajach gmin/związków gmin, mających m.in. zróżni-

Tabela 1.

Frakcja odpadów

Wymagany kolor
pojemnika/worka

Napis wymagany
na pojemniku/worku

odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury

niebieski

PAPIER

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe)

zielony

SZKŁO

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne)

biały

SZKŁO BEZBARWNE

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (szkło kolorowe)

zielony

SZKŁO KOLOROWE

żółty

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

brązowy

BIO

odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów

cowaną zabudowę, gęstość zaludnienia czy morfologię odpadów.
Trudno również nie zauważyć, że
w nowym rozporządzeniu nadal są
pewne luki. Brakuje m.in. zdefiniowania warunków i sposobu zbierania odpadów zmieszanych, czyli wskazania, jak powinny być one
oznakowane, jaki kolor pojemnika/
worka należy wówczas stosować.
Nie zostało też jasno określone, co
należy robić z popiołami paleniskowymi oraz jak postępować z odpadami zielonymi (można przyjąć, że
zostały one ujęte w pojęciu „odpady
biodegradowalne”). Te kwestie będą
zatem nadal regulowane na poziomie gminy, w tym w szczególności
w tzw. regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.
Odpady zielone i odpady kuchenne. Zgodnie z wyjaśnieniami wiceministra Mazurka, zapis
rozporządzenia, według którego selektywnie zbiera się odpady ulegające biodegradacji, ze
szczególnym
uwzględnieniem
bioodpadów, oznacza zbieranie
odpadów kuchennych i zielonych. Do gminy należy decyzja,
jak odpady będą zbierane w ramach tej frakcji.
Obowiązkiem gminy, na podstawie analizy możliwości przetwarzania odpadów komunalnych,
jest określenie, czy będzie zbierała odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi, czy też określi oddzielny sposób ich zbierania
w ramach obowiązku selektywnego
zbierania odpadów ulegających biodegradacji.
W przypadku podjęcia przez
gminę decyzji o oddzielnym zbieraniu odpadów kuchennych i zielonych, odpady kuchenne powstające
w sposób ciągły w gospodarstwie
domowym (niezależnie od pory
roku) należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem „BIO”, natomiast odpady zielone powinny być zbierane
w sposób określony w regulaminie
utrzymania czystości i porządku
w gminie.
Kontrola jakości selektywnej
zbiórki. Kolejną dyskusją i nadal
nie rozwiązaną kwestią pozostaje
sposób kontroli i weryfikacji jakości selektywnej zbiórki. Jest to problem istotny, gdyż brak rozwiązań
w tym zakresie może spowodować
zwiększenie liczby pojemników, bez
realnej poprawy jakości prowadzonej zbiórki.
Brakuje wymagań i wytycznych
w zakresie bezpośredniej kontroli
jakości selektywnej zbiórki w miejscu wytworzenia, które pozwolą
ocenić, czy zadeklarowany obowiązek zbierania selektywnego – wiążący się z niższą opłatą za odpady –
jest realizowany i czy spełnia się go
prawidłowo.
W niektórych gminach podjęto co prawda działania związane
z identyfikacją jakości selektywnej
zbiórki, wprowadzając kodowanie
worków i pojemników (np. z wykorzystaniem kodów „pracownik”),
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nadal są to jednak przypadki jednostkowe. Powyższy problem jest
bezpośrednio powiązany z aspektami logistycznymi, w tym zwłaszcza
z gęstością rozmieszczenia i częstotliwością opróżniania pojemników
na odpady, oraz prowadzeniem
odpowiedniej akcji informacyjno-edukacyjnej. Powszechną przyczyną niewłaściwej segregacji odpadów „u źródła” jest przepełnienie
pojemników na daną frakcję odpadów lub niedostatecznie gęste ich
rozmieszczenie. Błędy często wynikają również z niedoinformowania
i braków w edukacji mieszkańców.
Z tego względu, mimo dość długiego okresu przejściowego, gminy
powinny z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć kampanię informacyjną dotyczącą nowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów komunalnych i zastanowić się nad nową organizacją
systemu.

Jaka jest przyszłość?

Nowe rozporządzenie, mimo
niedoskonałości, wydaje się być
koniecznym krokiem w kierunku
usprawnienia efektywności systemu selektywnego zbierania frakcji surowcowych i frakcji odpadów
biodegradowalnych ze strumienia
odpadów komunalnych. Dotychczasowe rozwiązania w skali całego systemu się nie sprawdziły,
szczególnie w kontekście jakości
surowca uzyskiwanego z selektywnej zbiórki. Niemniej jednak brak
szczegółowych kryteriów oceny
właściwej realizacji obowiązku selektywnej zbiórki sprawia, że nadal rezultaty mogą być dalekie od
oczekiwanych. Wydaje się, że brak
konkretnych rozwiązań w tym zakresie może spowodować kolejne
opóźnienia w realizacji obowiązków związanych z oczekiwanymi
poziomami odzysku i recyklingu. Mając na uwadze ostatnie kierunki działań w Unii Europejskiej,
w tym związane z realizacją pakietu dotyczącego budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, należy
się spodziewać dalszego podwyższania obowiązkowych dla gmin
poziomów odzysku i recyklingu.
W zakresie gospodarki odpadami
Komisja Europejska zaproponowała bowiem następujące cele:
• ustalić wspólny unijny cel,
zakładający do 2030 r. objęcie recyklingiem 65% odpadów komunalnych;
• ustalić wspólny unijny cel, zakładający do 2013 r. objęcie recyklingiem 75% odpadów opakowaniowych;
• ustalić wiążący cel, zakładający ograniczenie ilości wszystkich
składowanych odpadów do maksymalnie 10% do 2030 r.
Nowe zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi w Gminie Baboszewo będą obowiązywać
po upływie okresu na jaki została
zawarta umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów, czyli od
1 stycznia 2018 roku.

Zakup nowych pojemników
dla mieszkańców gminy
W 2005 r. Gmina Baboszewo po
raz pierwszy zakupiła pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych dla gospodarstw domowych z terenu
gminy. Mieszkańcy otrzymali
780 szt. pojemników o pojemności 120 l oraz 644 szt.
o pojemności 240 l, łącznie
gmina przekazała na podstawie umów użyczenia 1424 szt.
W miejscowości Baboszewo
rozstawiono 390 szt., natomiast
1034 szt. otrzymali mieszkańcy
pozostałych sołectw.
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baboszewo z grudnia
2016 r. przewidywał wyposażenie
nieruchomości zabudowy zagrodowej rolniczej, jednorodzinnej oraz
letniskowej w 500 szt. pojemników
o pojemności 120 l oraz 600 szt.
o pojemności 240 l. Wykonawca –
Carbon – Łęg – dostarczył 1100 szt.

pojemników. Pomimo to do Urzędu
Gminy wpływały i wciąż wpływają
zgłoszenia dotyczące wyposażenia
gospodarstw domowych w pojemniki. Najczęściej mieszkańcy proszą o: wymianę z „mniejszego” na
„większy” z powodu powiększania
się rodzin, dostarczenie pojemnika w związku z przeprowadzką do
naszej gminy lub budową nowego budynku mieszkalnego, a także
wymianę uszkodzonego pojemnika na nadający się do użytkowania.
W związku z tym Wójt wraz z Radnymi zdecydowali o zakupie pojemników na odpady komunalne
zmieszane.
W czerwcu 2017 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
100 sztuk pojemników na odpady komunalne zmieszane wybrano
ofertę złożoną przez VEOX Marcin Miklaszewski z siedzibą w Książenicach. Zakupione pojemniki
o pojemność 240 l są nowe. Koszt
przedsięwzięcia to kwota 13.468,50
zł. Trwa dostarczanie zakupionych

pojemników do mieszkańców. Pojemniki przekazywane są bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia
na czas nieokreślony.
Do końca 2017 r. planowany jest
zakup kolejnych pojemników, tak
aby można było wyposażyć wszystkie gospodarstwa domowe z terenu
Gminy Baboszewo.

Dotacje na inwestycje
w przetwórstwo
produktów rolnych
Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
finansowane z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 w oddziałach regionalnych
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie
jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów
kwalifikowanych poniesionych na

realizację inwestycji. Maksymalna
dotacja na firmę może wynieść 300
tyś. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może
być mniejsza niż 10 tyś. zł.
Dotacja może być przeznaczona
m.in. na:
1) Budowę lub modernizację
budynków wykorzystywanych do
prowadzonej działalności;
2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania
i magazynowania, a także zakup

aparatury pomiarowej i kontrolnej;
3) Nabycie urządzeń służących
poprawie ochrony środowiska.
To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać
się rolnicy, małżonkowie rolników
lub ich domownicy, którzy objęci są
ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.
Więcej informacji na stronie:
www.dofinansowaniedlafirm.pl

W szkołach praca wre, mimo wakacji.

Zdążyć przed wrześniem
Dla jednych wakacje to moment
odpoczynku, a dla innych czas wytężonej pracy, żeby zdążyć przed
pierwszym dzwonkiem. W baboszewskich placówkach oświaty
przeprowadzane są remonty.
W szkole w Sarbiewie remontowany będzie dach. Szkoła
w Mystkowie będzie miała nowe

sanitariaty oraz chodnik. W baboszewskiej podstawówce wyremontowany będzie korytarz, a na
placu zabaw zostanie położona
nowa nawierzchnia. W Gimnazjum w Baboszewie zostanie naprawiony dach i wymienione
okna. Natomiast w Przedszkolu
w Baboszewie wyremontowane

zostanie pomieszczenie kuchenne, zaplecze oraz zostanie naprawiony dach. Ponadto we wszystkich placówkach są odnawiane
sale dydaktyczne.
Gmina Baboszewo przeznaczyła na ten cel ponad 70 tys. złotych
Prace remontowe mają zakończyć
się do 20 sierpnia.
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Wiatraków w Raciążu
nie będzie!

Połamane
drzewa
Pod koniec czerwca i w lipcu przeszły przez Raciąż wichury
i gwałtowne burze. Po raz kolejny ucierpiały na tym drzewa. Ponownie (w zeszłym roku, również
w okresie letnim, doszło do podobnej sytuacji) w Parku Miejskim przy
ul. Parkowej drzewa zostały wyrwane z korzeniami, połamane i zniszczone. Co więcej zniszczeniu uległy także ławki w parku. Usuwanie
skutków gwałtownych burz trwało kilka godzin. Stan drzew w tzw.
Dużym Parku nie jest najlepszy.
Mimo, iż z zewnątrz wyglądają one
na zdrowe w środku są spróchniałe i kwestią czasu była taka sytuacja.
Dlatego od kilku lat staraliśmy się
jako miasto o usunięcie tych drzew,
które były zagrożeniem dla życia
i zdrowia spacerujących po parku.
Park wpisany jest do rejestru zabyt-

Rzeka
już czysta
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w ostatnim czasie zakończyło prace mające na celu oczyszczenie rzek
przepływających przez Raciąż. Wykarczowane zostały koryta i skarpy
na rzekach: Raciążnica i Karsówka.
Obok przedstawiamy efekt prac.

ków. Na każdą wycinkę drzew zgodę musi wydać konserwator, co jest
jak pokazuje doświadczenie dużym
problemem. Przy wydawaniu swoich decyzji powinien brać pod uwagę bardzo zły stan drzew w raciąskim parku i zagrożenia jakie może
nieść ich pozostawienie. Na na całe
szczęście, tym razem nikt nie ucierpiał. Ostatnie wydarzenia pokazują, że wycinka dokonana na wiosnę
była trafną decyzją. Kto wie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby w parku
pozostało więcej starych drzew. Teraz trzeba dokonać nasadzeń. Jednak tym razem drzew przeznaczonych do parków miejskich, a nie
gigantycznych topoli z którymi po
kilkudziesięciu latach będą mieli
kłopot następne pokolenia mieszkańców naszego miasta.
Red.

Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski nie zgadza
się na stawianie wiatraków
w naszym mieście. W sprawie
elektrowni wiatrowych burmistrz wydał decyzję odmowną
– zresztą podobnie jak jego poprzednicy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało
w mocy wydaną decyzję.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie rozpatrzyło
odwołanie złożone od decyzji Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 29 września 2014 roku odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni
wiatrowej. SKO orzekło o utrzymaniu
w mocy zaskarżonej decyzji.

Decyzja burmistrza utrzymana

Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w uzasadnieniu
swym wykazuje, że planowana inwestycja polega na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą
techniczną na terenie dla którego nie

ma określonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 16 lipca 2016 r., weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r.,
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Art. 3 ww ustawy
stanowi: Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dla
terenu objętego inwestycją nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem przedmiotowa inwestycja biorąc
pod uwagę cyt. powyżej przepis art.
3 nie może być zrealizowana. Ponadto w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 1
w/w ustawy określono minimalną
odległość w jakiej może być zlokalizowania tego typu inwestycja od
budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.
Odległość tą określono na równą lub
większą od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając
elementy techniczne, w szczególno-

ści wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).
W przedmiotowym przypadku
wysokość planowanego przedsięwzięcia została określona na ok. 119
m. (liczona zgodnie z wytycznymi
określonymi w art. 4 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych), tym samym odległość od
najbliższego budynku mieszkalnego
winna wynosić minimum 1190 m.,
z akt sprawy wynika, że ten warunek
również nie jest spełniony. Biorąc
pod uwagę, że wskazana odległość
od zabudowy mieszkaniowej wskazana przez inwestora, nie spełnia wymogów określonych w przepisie art.
4 ust. 1 pkt. 1), tym samym wymóg
określony w tym przepisie ustawy
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w przedmiotowym
przypadku nie jest zachowany.
W konsekwencji powyższego planowana inwestycja pozostaje
w sprzeczności z innymi przepisami
prawa, co jest przesłanką do wydania
decyzji odmownej. Mając na względzie powyższe Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie
utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Raciąż
Red.

Wybierz nazwę ulicy
W związku z pismem z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, które stwierdza, że nazwa
ulicy 19 stycznia wypełnia normę art.
1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej o brzmieniu
„Nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, w tym dróg,
ulic, mostów i placów, nadawane przez
jednostki samorządu terytorialnego
nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących
komunizm lub inny ustrój totalitarny,
ani w inny sposób takiego ustroju propagować.” Gmina Miasto Raciąż zobo-

Przed

wiązana jest do zmiany nazwy niniejszej ulicy. Chcemy Was prosić drodzy
mieszkańcy o pomoc. Może Wam
wpadnie jakiś ciekawy pomysł do głowy. Zapraszamy do głosowania i podawania swoich pomysłów.
Uprawnionym do oddania głosu w ankiecie jest mieszkaniec Raciąża, który ukończył 18 lat. Głosowanie jest jawne. W ankiecie należy
wpisać swój PESEL. Ankiety złożone bez numeru PESEL będą nieważne. W przypadku złożenia dwóch
ankiet z tymi samymi numerami
PESEL obie ankiety będą nieważne.
Każdy uprawniony do oddania
głosu w ankiecie na jednej ankiecie
może wybrać jedynie jedną nazwę
lub podać własną.

Po

Wzór ankiety znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoraciaz.
pl w zakładce Aktualności oraz
w Urzędzie Miejskim. Ankiety
można składać mailem (skan karty) na adres: sekretariat@miastoraciaz.pl, pocztą na adres: Urząd
Miejski w Raciążu, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż lub osobiście
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Raciążu do 16 sierpnia 2017 r.
Wyniki głosowania będą zamieszczone na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Raciążu.
Drodzy mieszkańcy głosujcie,
pomóżmy wybrać nową nazwę dla
Raciąskiej ulicy!
U.M. Raciąż
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Z Wiesławą Czerwińską, kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rozmawiała Marianna Góralska.

Jesteśmy aby pomagać!
Wiesława Czerwińska od dwudziestu pięciu lat jest kierownikiem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Raciążu.
W tym roku wraz z jubileuszem
25-lecia istnienia Ośrodka obchodzi również czterdziestolecie pracy zawodowej.

w Raciążu, na początku pracowałam w PCK jako kierownik punktu opieki nad chorym w domu
a następnie w Ośrodku Pomocy.
Przez około 20 lat byłam kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Płońsku. Oprócz pracy
w Ośrodku jestem przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz członkiem Raciąskiej Rady
DziałalnościPożytku Publicznego.

W tym roku MOPS w Raciążu obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia.
Proszę opowiedzieć jak wyglądały
początki i jak zmieniała się jego działalność przez te ćwierć wieku.

Czy praca daje pani satysfakcję?

Ćwierć wieku temu zatrudnionych było 3 pracowników, realizowaliśmy zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
Ośrodek zajmował jedno pomieszczenie. Z biegiem lat przybywało
nowych zadań, zmieniały się przepisy. Trudnym rokiem dla pracowników naszego Ośrodka był rok
2016, gdzie wdrażaliśmy ustawę
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przejęliśmy do realizacji zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych
i niektóre zadania z ustawy o systemie oświaty jak stypendia i zasiłki szkolne. Przez ten czas siedziba
MOPS zmieniała się trzy razy.

Tak, daje mi satysfakcję, mimo
czasami bardzo trudnej rzeczywistości. Staram się nie oglądać
za siebie, ale z nadzieją patrzeć
w przyszłość. Codzienne trudy
pracy zawodowej traktuję jako doświadczenie, które z czasem przynosi pozytywne efekty.

Co najbardziej lubi pani w swojej pracy? Czy coś by pani zmieniła?

Najbardziej
lubię
kontakt
z klientem, nienawidzę biurokracji
i to bym chyba zmieniła.

A jak z rutyną w tym zawodzie? Czy
łatwo jest w nią popaść?

Ilu pracowników liczy obecnie MOPS
w Raciążu?

Obecnie nasz Ośrodek liczy
18 pracowników w tym 8 opiekunek sprawujących opiekę w środowiskach nad osobami chorymi,
starszymi.

Na czym głównie polega pomoc dla
mieszkańców Raciąża?

Nasi mieszkańcy korzystają
z różnych form pomocy, zarówno finansowej, usług opiekuńczych, jak i pomocy rzeczowej.
Świadczona jest również w dużym
zakresie praca socjalna i poradnictwo. 15 rodzin współpracuje
z asystentem rodziny.
Ośrodek oprócz wymienionych
form pomocy stara się we współpracy z Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji i Miejskim
Zespołem Szkół zapewnić zimowy
i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
19 osób uczestniczy w projekcie
„Aktywizacja-Integracja-Zmiana”.
Działania przewidziane w projekcie są ukierunkowane na zwiększenie szans uczestników na zatrudnienie, jak również zapobiegają
zjawisku wykluczenia społecznego
i ubóstwa.

Ile osób korzysta obecnie z pomocy?

Plan finansowy na bieżący rok
to kwota około 7 milionów zło-

tych. Większość środków przeznaczona jest na wypłatę świadczeń
wychowawczych /500+/, zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami,
świadczeń alimentacyjnych. Łącznie z tych form pomocy korzysta około 400 rodzin. Świadczymy
też pomoc finansową i usługową
dla osób niepełnosprawnych, chorych, pokrywamy koszty związane
z dożywianiem dzieci w szkołach.
Taką pomoc w I półroczu tego roku
otrzymało 256 rodzin. 280 osób korzysta z pomocy w formie paczek
żywnościowych z Banku Żywności. Niepokoi nas trudna sytuacja
niektórych emerytów, rencistów,
środki, którymi dysponują są często tak niewielkie, że nie wystarczają na wykupienie leków, opłaty
związane z utrzymaniem mieszkania. Staramy się w tych szczególnych przypadkach pomagać, ale
musimy pamiętać o obowiązujących nas przepisach. Również rodzice, którzy samotnie wychowują dzieci a podjęli pracę często nie
nabywają uprawnień do świadczeń
rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a ich niewielkie dochody z wynagrodzenia
nie zaspokajają podstawowych potrzeb rodziny.

Skąd Ośrodek czerpie fundusze na
realizację swoich zadań?

Na realizację zadań Ośrodek
otrzymuje w przeważającej części środki z budżetu państwa,
oprócz tego są środki własne gminy, ale pozyskujemy także fundusze z zewnątrz np. środki unijne
czy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Co w pracy MOPS-u jest ważne?

Uważam, że kompetencje
i uczciwość. Chociaż perfekcyjna znajomość przepisów prawa
nie wystarcza, by być profesjonalnym pracownikiem pomocy
społecznej. Ważną rolę w naszej
pracy odgrywa empatia. Wpływa
ona na jakość relacji zachodzącej
w pracy socjalnej.

Z jakimi instytucjami MOPS współpracuje ?

Nie wyobrażam sobie pracy
Ośrodka bez współpracy z innymi
instytucjami a szczególnie tymi,
które w swojej działalności zajmują się sprawami społecznymi.
Współpracujemy z sądami, kuratelą sądową, policją, szkołami,
MCKSiR, PCPR, PUP, lekarzami
rodzinnymi, poradniami specjali-

stycznymi, Zespołem Interdyscyplinarnym, MKRPA, ZUS, Bankiem Żywności, parafią.

Jakie ulepszenia dla klientów chciałaby Pani wprowadzić w MOPS?

W ubiegłym roku nasz Ośrodek zmienił siedzibę, mamy obecnie więcej pomieszczeń, nasi klienci mogą swobodnie porozmawiać
z pracownikami. Znaczne utrudnienie dla osób niepełnosprawnych, chorych stanowi wejście do
naszego Ośrodka, niezbędne jest
zainstalowanie windy. Sądzę, że
w najbliższym czasie uda się to
zmienić. Podejmowane są w tym
kierunku działania.

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Jak się zaczęła i jak przebiegała pani
kariera zawodowa?

Z jubileuszem MOPS wiąże
się jubileusz mojej pracy zawodowej. Od niespełna 40 lat pracuję w pomocy społecznej. Jestem
z wykształcenia pracownikiem
socjalnym, posiadam specjalizację z zakresu organizacji pomocy
społecznej. Zaczynałam pracę na
stanowisku pracownika socjalnego w gminie Drobin. Od roku
1981 zamieszkuję wraz z rodziną

Aby nie popaść w rutynę trzeba nad sobą ciągle pracować, staramy się to robić. Pracy poświęcamy
większość swojego życia, pracę trzeba polubić.

Jakie projekty planowane są w najbliższej przyszłości?

Przybywa w naszej lokalnej społeczności osób w wieku starszym
i sądzę, że zasadne byłoby utworzenie dla tych osób stałego miejsca codziennych spotkań. Należy
również rozważyć, może w partnerstwie z sąsiednią gminą, utworzenie
warsztatów terapii zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych. Utworzenie w naszej gminie choćby jednej
rodziny wspierającej.

Czego możemy życzyć pani w związku
z jubileuszem MOPS-u?

Abyśmy zawsze byli tam, gdzie
dzieje się źle, aby tego zła było jak
najmniej i żebyśmy mogli skutecznie pomóc.

Czy planowane są jakieś obchody
z okazji jubileuszu 25-lecia?

Nie planujemy żadnej uroczystości, ale znaleźliśmy chwilę na refleksję, wspomnienia, były podziękowania dla pracowników za ich
sumienną pracę, zaangażowanie.
Cieszę się, że mogę pracować w takim zespole.

Dziękuję za rozmowę.
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Marsz Gwiaździsty – fotorelacja

Gmina Baboszewo
liderem turystyki
w powiecie
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze PULSU, Gmina Baboszewo, dzięki zaangażowaniu
mieszkańców oraz ich rodzin
i znajomych spoza gminy, po
raz drugi sięgnęła po tytuł lidera turystyki Powiatu Płońskiego 2017. W rajdzie rowerowym
w ramach Marszu Gwiaździstego wzięło udział 130 miłośników jazdy na rowerze.
Uczestnicy w różnym wieku
pokonali ponad 22 km, podziwiając krajobraz Gminy Babo-

szewo. Gmina zadbała o posiłki
dla uczestników. Na pierwszym
postoju można było skosztować
pyszne drożdżówki i jogurt pitny. Na drugim postoju skorzystano z gościnności pana leśniczego – Jerzego Wiśniewskiego,
który udostępnił teren leśniczówki w Kiełkach, gdzie podawano
pyszną grochówkę przygotowaną
przez kucharki baboszewskiego
przedszkola. Nakarmieni uczestnicy rowerowej przygody ruszyli w dalszą trasę. Po przejechaniu około kolejnych 8 km cykliści

dotarli na metę w Dziektarzewie.
Tam razem z uczestnikami marszu gwiaździstego z gmin Sochocin i Płońsk przystąpili do bicia
Rekordu Polski – Najdłuższa stacjonarna linia z rowerów. Udało się! Po przeanalizowaniu dokumentacji Powiat Płoński został
nowym Rekordzistą Polski w ww.
kategorii z wynikiem 181 rowerów
i 287,7 m długości linii! Gratulujemy świetnej organizacji oraz fenomenalnych mieszkańców, bez których osiągnięcie sukcesu byłoby
niemożliwe!
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IV Jarmark Raciąski

Jarmarczne klimaty
Jarmark Raciąski to wydarzenie
z czteroletnią tradycją. Mieszkańcy naszego miasta przywykli już do tego, że raz w roku
rynek raciąski przeistacza się
w miejsce sprzed wielu lat. Jarmark to wydarzenie niszowe,
o indywidualnym charakterze
– rzadko spotykane (w dzisiejszych czasach). Jednak w Raciążu impreza się przyjęła i tak o to
w pierwszy weekend lipca, po
raz czwarty już, mogliśmy wrócić do tradycji naszego miasta.
Słowa uznania należą się organizatorom, a podziękowania za pomoc wolontariuszom, sponsorom oraz
wszystkim instytucjom i osobom, które wspierały IV Jarmark Raciąski.
Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu,
Miasto Raciąż, Gmina Raciąż.
Partnerzy:
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Poświętne, Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu, Komisariat Policji w Raciążu, Miejski Zespół Szkół w Raciążu, Zespół Szkół Społecznych STO w Raciążu, Poradnia
Rodzinna Zdrowie, PGKiM Raciąż
Patronat:
Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W tym roku niestety nie dopisała nam pogoda, silne wiatry i deszcz
nie sprzyjały biesiadowaniu. Mimo
nienajlepszych warunków atmosferycznych mieszkańcy pojawili się
na koncertach.

Lokalne smaki

Centrum miasta zapełniło się
kramami i straganami z produktami i wyrobami wystawców z kraju

i z zagranicy. Zakupić można było rękodzieło, starocie, rośliny, pamiątki,
pluszaki czy ozdobne poduszki. Smakować można było regionalne nalewki, regionalne piwo, chleb czy miody.

Zabawy dla najmłodszych

Mnóstwo atrakcji czekało na
najmłodszych uczestników jarmarku. Były dmuchańce, namiot
artystyczny, warsztaty malowania
na talerzykach oraz liczne zabawy i konkursy. Dzieciaki, ale często również i dorośli brali udział
w przeciąganiu liny, nietypowym
meczu (gdzie zamiast bramek były
beczki, a piłkę zastąpiła kapusta).
Zabawom i śmiechom nie było końca. Wszyscy bardzo zaangażowali
się w rywalizację sportową.

„Kręci mnie bezpieczeństwo”

Miejscowa policja promowała
bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Chętni mogli wypróbować
jak działają alko i narkogogle symulu-

jące sposób widzenia osób będących
pod wpływem alkoholu i substancji
psychotropowych. Niemałym wyzwaniem dla śmiałków był rzut piłeczką
do kosza czy przejście po linii właśnie z takimi okularami na nosie. Dla
dzieci policjanci przygotowali konkurs
z nagrodami. By zdobyć odblaski oraz
inne upominki, trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu wymaganego
wyposażenia roweru i przepisów dotyczących rowerzystów, można także
było oznakować swój rower.

Muzyczne show

Na raciąskiej scenie zaprezentowały się różnorodne talenty muzyczne. Śpiewali mali uczestnicy
zajęć wokalnych prowadzonych
w MCKSiR oraz laureaci Przeglądu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Uczestnicy mieli okazję posłuchać
muzyki folkowej, wystąpiły zespoły
Tuhaj – Bej i InoRos. Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska.
Paulina Adamiak

Patronat Medialny:
Puls Raciąża, Baboszewa i okolic, Głos Raciąża, Radio Płońsk, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, TVP3, Radio dla
Ciebie, Radio 7, Tygodnik Płocki, CiechTivi.pl, Extra Płońsk, Tygodnik Ilustrowany, Płońsk w Sieci, Mazovia TV.
Sponsorzy:
Bank Spółdzielczy w Raciążu, Polmlek, ZPU Elektroinstal Sp. z o.o., Skład Opału- WĘG-ROL- Adam Bawolik, Sklep
Spożywczo-Monopolowy Bracia Cybulscy s.c., Sklep Przemysłowo Chemiczno Kosmetyczny Bożena Cybulska,
Sklep Ogólnospożywczy Delikatesy U Cybulskich, PSB Mini Mrówka- Głowacka Joanna, Michalina Pająk, Czesio
Energy Drink, PHU Prodom- Marcin Obrębski, Ferm Pasz- Roman Rusin, Jan Rusin, Domax- Paweł Chrzanowski,
Karczma Retro Alicja Olszewska, Księgarnia Dafne Andrzej Kocięta, Świat Dziecka-Michał Mierzejewski, Drogeria Jawa Marek Kisielewski, Zoowet- Sławomir Pniewski, Robert Pniewski, Moto Części Piotr Goszczycki, Sklep
„Meble Dla Każdego PHU Latrommi” Grzegorz Goszczycki, Auto-Części Jarosław Zawadzki, The Best KebabMarcin Machciński, Arkadia Punkt Opłat, Centrum Kredytowe Artur Gizler, Sklep Chemiczny- Violetta Jabłońska,
Apteka Elżbieta Zalewska, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Groszek, Marianna Elżbieta Smolińska, PHUP Piotr
Marszał, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Hurt Detal Alicja Rybacka.
Wolontariusze:
Maja Kopczyńska, Anna Karwowska, Julia Kalman, Amelia Wojtal, Wiktoria Wasiak, Dominika Skierkowska, Wiktoria Skierkowska, Dominika Karwowska, Julia Koszela, Alicja Langiewicz, Damian Szelągiewicz.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.
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Dotacja na Jarmark
pozyskana
IV Jarmark Raciąski to wydarzenie plenerowe, które na stałe wpisało się w
kalendarz imprez miejskich w Raciążu.
W tym roku po raz kolejny udało się pozyskać dofinansowanie na organizację
wydarzenia.
Na zorganizowanie IV Jarmarku Raciąskiego udało się pozyskać środki z dotacji
na realizację projektu „IV Jarmark Raciąski
– operacja o charakterze wystawienniczym”
realizowanego w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016–
2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
w ramach Pomocy Technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Umowa podpisana

Artur Adamski – Dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu podpisał
umowę na realizację projektu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Raciąż był jednym z siedemnastu beneficjentów, który pozyskał środki na realizację wydarzeń związanych z rolnictwem,
przetwórstwem i agroturystyką. Jak podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska – To bardzo ważne środki, bo skie-

rowane na aktywizację obszarów wiejskich.
Wśród podpisanych umów jest wiele inicjatyw realizowanych przez mieszkańców zarówno dużych, jak i małych miejscowości.
Są wśród nich imprezy cykliczne, projekty
turystyczne, ale też wydarzenia związane
oczywiście z promowaniem polskiej kultury
i tradycji (…). Kwota dofinansowania jaką
udało się pozyskać to 36 846,00zł. Dzięki
tym środkom dofinansować można było organizację IV Jarmarku Raciąskiego oraz zorganizować seminarium.

Sprzęt zapewniono

Z pieniędzy pochodzących z dotacji zapłacono za wynajem sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego, a także za wynajem
sceny wraz z barierkami ochronnymi oraz
agregatu prądotwórczego podczas dwudniowej imprezy plenerowej. Pozyskane
środki przeznaczono także na honorarium
dla konferansjera prowadzącego IV Jarmark
Raciąski oraz zapłacono wynagrodzenie firmie ochroniarskiej. Ze środków tych opłacono także druk materiałów promocyjnych.

Ciekawe seminarium

Także koszty planowanego w sierpniu
seminarium, które odbędzie się w MCKSiR
w Raciążu pokryte będą ze środków pochodzących z dotacji. Seminarium będzie dotyczyło wymiany dobrych praktyk przy kreowaniu marek i produktów lokalnych oraz
pielęgnowaniu tradycji lokalnych.
Paulina Adamiak
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Po kajakową przygodę na Wkrze...
Miesiąc lipiec rozpoczęliśmy od
czwartego już spływu kajakowego, zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne SET w Baboszewie. Spływ był realizacją
zadania publicznego w ramach
konkusu pożytku publicznego
pod nazwą „Promocja turystyczna gminy poprzez zorganizowanie spływu kajakowego
na rzece Wkra”. Impreza została sfinansowanego ze dotacji
z gminy Baboszewo, w ramach
umowy zawartej ze Stowarzyszeniem SET.

W spływie wzięło udział 61
sympatyków aktywnej formy wypoczynku, których nie zniechęciły
nawet zmienne warunki pogodowe. Wodowanie kajaków rozpoczęliśmy o godz. 11 w malowniczym i urokliwym Rezerwacie
Przyrody w Dziektarzewie i po
pokonaniu blisko 22 km zakończyliśmy ok godz.16 w Sochocinie, gdzie na zmęczonych trudem
wiosłowania kajakarzy czekał poczęstunek w postaci grilla. Nad
bezpieczeństwem kajakarzy wyposażonych w kapoki czuwali wykwalifikowani ratownicy wodni dzięki czemu w spływie mogli
wziąć udział również ci, którzy
pływają stylem zwanym „po warszawsku” czy „po angielsku”.

i Sochocin. A podziwiać było co...
Liczne meandry wśród pól i łąk
oraz widoczne miejscami drewniane pale, głazy czy powalone
w rzece drzewa zwiększały atrakcyjność trasy i powodowały, że
wiosłując nie można było narzekać na nudę. Nie obyło się również bez delikatnych „wywrotek”
z zamoczonym aparet fotograficznym czy kanapkami w plecaku.
Wszystkim uczestnikom spływu oraz tym, którzy przyczynili
się do organizacji imprezy, składamy podziękowania. Wierzymy,
że było warto!
Trasa
spływu
przebiegała przez teren trzech gmin: Baboszewo, Glinojeck i Sochocin

w miejscowościach: Dziektarzewo, Goszczyce Średnie, Płaciszewo, Malużyn, Kępa, Gutarzewo

Katarzyna Gierkowska
Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczne „SET”
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Wakacje
na wesoło
Wakacje to czas beztroski dla najmłodszych
mieszkańców naszego
miasta. Aby jednak dzieciakom się nie nudziło, a rodzice nie musieli
wymyślać stale rozrywek dla swoich pociech
– MCKSiR w Raciążu zapewniło wiele atrakcji na
I turnusie wakacji.

nymi. Program zajęć został
ułożony tak by i młodsze
i starsze dzieci mogły znaleźć coś dla siebie. Pogoda
również sprzyjała – dzieciaki mogły spędzić wiele wolnego czasu na świeżym powietrzu i beztrosko cieszyć
się urokami lata. Każdego
dnia na dzieciaków czekał
ciepły obiad.

Aby wyciągnąć dzieciaki
z domów i sprawić by swój
wolny czas spędzały one
w sposób kreatywny i aktywny a nie jedynie przed
ekranami komputerów powstał pomysł na wakacje
w mieście. Zaangażowane
w organizację było większość jednostek miejskich.
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciąż przy współpracy
z Urzędem Miejskim w Raciążu, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej oraz
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała atrakcyjną ofertę wakacyjną dla
najmłodszych
mieszkańców naszego miasta. Ponad
40 osobowa grupa dzieciaków w wieku 7-14 lat wzięła
udział w I turnusie wakacji
zorganizowanym w dniach
10-14 lipca przez Raciąskie
Centrum Kultury. Uczestnictwo było bezpłatne, a najmłodsi mieszkańcy Raciąża
mogli ciekawie i aktywnie
spędzać czas od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Z dinozaurami w tle

Nudno nie było

Dzieciaki, które nigdzie
nie wyjechały w lipcu, a zapisały się na – organizowane
w Raciąskim Centrum Kultury – wakacje na nudę na
pewno nie narzekały. Darmowe seanse kinowe, mecze piłkarskie, przeciąganie
liny, malowanie obrazów
na prześcieradłach, warsztaty rękodzielnicze to tylko
niektóre codzienne zajęcia
dzieciaków. Grupa animatorów czuwała nad bezpieczeństwem maluchów, ponadto starała się wypełnić
każdą chwilę dnia atrakcyjnymi zabawami, grami
ruchowymi czy zajęciami
rękodzielniczymi i plastycz-

Już drugiego dnia uczestników wakacji czekała wielka niespodzianka. Dzieciaki
przeniosły się do pradawnego świata dinozaurów. Wraz
z animatorami zajęć pojechały do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Miały okazję na własne oczy zobaczyć,
jak wyglądały dinozaury i jak
wyglądało ich życie. Spacer
poprzez kolejne okresy dziejów Ziemi pozwali dzieciakom uzmysłowić sobie różnorodność i niesamowitość
tego zaginionego już świata.
Odwiedziły one także Muzeum Ziemi. Całodniowa
wycieczka wywarła na dzieciakach ogromne emocje.
Pełne wrażeń i niezapomnianych przeżyć, zadowolone
wróciły do domów.

Atrakcyjna końcówka
wakacji

Mamy nadzieję, że
uczestnicy I turnusu wakacji zorganizowanego przez
MCKSiR z radością będą
wspominać spędzony czas.
A już od 7do 11 sierpnia
MCKSiR organizuje II turnus wakacji, liczymy, że tym
razem uczestnikom również
będzie się podobać. Także w sierpniu planowane
są kulturalno – rekreacyjne działania. Zwieńczeniem
turnusów wakacyjnych będzie - organizowany przy
MCKSiR – Piknik Rodzinny
(więcej info str. 23). Ponadto zachęcamy szczególnie
dzieci, ale także całe rodziny do udziału w Raciąskiej
Karawanie Sztuki (więcej info. Str. 23). W ostatni
weekend wakacji – w sobotę
26 sierpnia – planowany jest
Turniej Dzikich Drużyn, po
którym serdecznie zapraszamy na grilla na zakończenie lata.
Paulina Adamiak
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Sportowe zmagania
strażaków
GOPS w Baboszewie informuje

Pamiętaj aby
złożyć wniosek
o „Rodzina 500+”
Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski na nowy okres
świadczeniowy rozpoczynający
się od 1 października 2017 roku
dla programu „Rodzina 500+”
oraz dla świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie
jest odpowiednio przygotowany, zorganizowany i wzmocnił
właściwe komórki organizacyjne odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z prawidłowym i sprawnym procesem
przyjmowania wniosków i wypłatą ww. świadczeń.
Nowe zasady, które będą obowiązywać przy ustalaniu prawa
do świadczeń wychowawczych na
nowy okres dotyczą m.in.:

– konieczność ustalania alimentów na dziecko od drugiego
z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze
przez osobę samotnie wychowującą
dziecko,
– nowe regulacje dotyczące
przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu,
– nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
– składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
– nowe formularze wniosków
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Baboszewo oraz przez
Internet.

W niedzielę 2 lipca br. w Kiełkach odbyły się gminne zawody
sportowo-pożarnicze jednostek
OSP z terenu gminy Baboszewo.
Do zmagań zgłosiło się 10 drużyn. Oprócz najliczniejszej kategorii seniorskiej, w której udział
wzięło 6 drużyn, dwie jednostki
(Baboszewo i Niedarzyn) wystawiły także drużyny kobiece. Zaprezentowała się także męska
młodzieżowa drużyna z Baboszewa oraz drużyna oldboy'ów
z OSP Niedarzyn.
Tegoroczną rywalizację w kategorii seniorskiej, wygrali druhowie
z Niedarzyna z czasem 49,03 s., na
drugim miejscu uplasowała się drużyna z Baboszewa, która uzyskała
czas 52,53 s., a trzecie miejsce zajęła
ekipa z Dziektarzewa – 55,25 s. Na
dalszych miejscach uplasowały się
drużyny kolejno z: Dramina, Cywin
Wojskich i Woli Folwark.
W rywalizacji kobiet najszybsze okazały się druhny z Niedarzyna z czasem 59,20 s. Dziewczęta
z Baboszewa zakończyły rywalizację z czasem 92,35 s.
Męska młodzieżówka osiągnęła wynik 68,00 s., a oldboy'e z Niedarzyna odnotowali warty uznania
występ, rozkładając linię w 62,25 s.

Składy poszczególnych
drużyn:

OSP Niedarzyn: Jarosław Piekarski, Robert Piekarski, Marcin
Masiak, Dawid Piekarski, Gabriel
Pawlak, Mariusz Kwiatkowski, Da-

riusz Masiak, Marek Piekarski, Albert Długoszewski
OSP Baboszewo: Dominik
Krupieński, Konrad Lewandowski, Krzysztof Piłat, Daniel Marszałek, Arkadiusz Górski, Adam
Chojnowski, Jacek Zwierzchowski,
Arkadiusz Kołodziejski, Dariusz
Jankowski
OSP Dziektarzewo: Magdalena Łepkowska, Damian Budziszewski, Kamil Budziszewski, Kamil Nowicki, Mateusz Malczewski, Adam
Wirszewski, Paweł Gierkowski, Jarosław Łepkowski
OSP Dramin: Włodzimierz
Ostrowski, Hubert Jackowski,
Krzysztof Najechalski, Paweł Mroziński, Przemysław Żebrowski, Łukasz Marchlewski, Mariusz Piątkowski, Piotr Charzyński
OSP Cywiny Wojskie: Ryszard
Gąsiorowski, Piotr Skwarski, Paweł
Korycki, Łukasz Mioduski, Tomasz
Leszczyński, Piotr Korycki, Tomasz
Karwowski, Piotr Karwowski
OSP Wola Folwark: Jerzy Wichowski, Jarosław Wichowski, Łukasz
Żbikowski, Paweł Felczak, Arkadiusz
Pydynowski, Radosław Balcerzak,
Bartosz Kazanecki, Emil Konarzewski, Mateusz Długoszewski

Drużyny kobiece

OSP Niedarzyn: Joanna Pogorzelska, Aleksandra Pydynowska,

Anna Skibińska, Marta Pawlak,
Karolina Cybulska, Dominika Komorowska, Anna Bileńska, Anna
Tucholska, Marek Piekarski – obsługujący motopompę, Krystyna
Bileńska
OSP Baboszewo: Dominik
Krupieński – dowódca, Karolina
Najechalska, Paulina Jędrzejak, Izabela Kuligowska, Sylwia Trybańska,
Patrycja Matuszewska, Joanna Nawrocka, Arkadiusz Kołodziejski –
mechanik
Drużyna młodzieżowa chłopców OSP Baboszewo: Bartek Nowicki, Krzysztof Kowalski, Krystian
Piłat, Kacper Kęsicki, Paweł Łączyński, Mateusz Najechalski, Mateusz Czarnecki, Andrzej Lutomirski – obsługujący motopompę
Oldboy OSP Niedarzyn: Jarosław Piekarski, Jarosław Bileński,
Wiesław Niedziałkowski, Dariusz
Dzik, Krzysztof Petekiewicz, Kamil
Żandarski, Edmund Ligocki, Andrzej Jopek, Edmund Piekarski
Gratulujemy
zwycięzcom,
a wszystkim uczestnikom i widzom bardzo dziękujemy za udział.
Gminne zawody sportowo-pożarnicze z jednej strony są okazją do
zaprezentowania umiejętności poszczególnych jednostek, z drugiej
natomiast strony są bardzo atrakcyjnym i widowiskowym wydarzeniem, a także okazją do integracji
środowiska lokalnego.

Nowe kompetencje rady rodziców
W nowym roku szkolnym rada
rodziców będzie miała nowe
kompetencje określone w ustawie Prawo oświatowe. Sprawdź,
co się zmieni.
Na mocy nowych przepisów
rada rodziców może występować
do dyrektora i innych organów
szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły lub placówki. Od 1 września
2017 r. do kompetencji rady rodziców należeć będą:
• opiniowanie projektu planu
finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

• uchwalanie w porozumieniu
z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
• opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły.

Inne uprawnienia
rady rodziców:

1) w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,
2) dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej może

z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców,
rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady
pedagogicznej oraz w przypadku,
gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego
przez inny podmiot niż samorząd
uczniowski – także po uzyskaniu
opinii samorządu uczniowskiego,
wprowadzić obowiązek noszenia
przez uczniów na terenie szkoły
jednolitego stroju,
3) wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu
z radą rodziców i po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,

4) dyrektor szkoły, w której
wprowadzono obowiązek noszenia
przez uczniów jednolitego stroju,
może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej określić sytuacje,
w których przebywanie ucznia na
terenie szkoły nie wymaga noszenia
przez niego jednolitego stroju,
5) w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,
6) fundusze, o których mowa
w punkcie 5, mogą być przecho-

wywane na odrębnym rachunku
bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku
są uprawnione osoby posiadające
pisemne upoważnienie udzielone
przez radę rodziców,
7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, organizuje dyrektor szkoły, za
zgodą organu prowadzącego szkołę
i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Dyrektor
szkoły lub dyrektor jednostki systemu oświaty może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych
do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego.
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I Raciąski Rajd Rowerowy

Rowerem przez świat!
Blisko 70 osobowa grupa mieszkańców Raciąża i okolic wybrała
się na wycieczkę po jego mniej
znanych nam okolicach. Trasa
była bardzo ciekawa, a atmosfera miła i wesoła. Raciąski Rajd
Rowerowy to nowy pomysł na
wspólną aktywność sportową
w naszym mieście, który okazał
się niezwykle udany.
I Raciąski Rajd Rowerowy zgromadził wielu chętnych pasjonatów rowerowej turystyki. Sam rajd
to wspaniały pomysł i inicjatywa
– podczas mile spędzonego czasu
można poszerzać swą wiedzę dotyczącą lokalnej historii i podziwiać
zabytki we własnym regionie. Ponadto to doskonała okazja do integracji z lokalnym społeczeństwem
a może nawet fajna forma spędzenia czasu z rodziną.

Rowerem w nieznane

Uczestnicy Rajdu wyruszyli w ponad 50 km podróż w sobotę 22 lipca spod Urzędu Miejskiego
w Raciążu. Liczną grupą, pod kierownictwem przewodnika-arche-

ologa Marka Gierlacha, udali się na
miejsce swego pierwszego przystanku do parafii Świętego Stanisława
w Drobinie. Tam zapoznaliśmy się
z historią kościoła – wybudowanego
przez Ninogniewa z Kryska w drugiej połowie XV wieku. Atrakcją
świątyni jest barokowy ołtarz oraz
nagrobek rodziny Kryskich, którego
wykonanie przypisuje się słynnemu
włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi Santo Gucciemu. Następnie
udaliśmy się do Bogucina, gdzie
znajduje się cmentarzysko kurhanowe i pozostałości osady z okresu
tzw. kultury przeworskiej i wielbarskiej. Z Bogucina zaś skierowaliśmy
się do Dobrskiej Kolonii. To właśnie
tam zapoznaliśmy się z niezwykle
ciekawą historią powstania gródka
rycerskiego z XIV-XV wieku, którego właścicielem był płocki kanonik
Mikołaj oraz podziwialiśmy jego pozostałości. Przyszedł czas by posilić
się przed dalszą drogą, na każdego
z uczestników – właśnie w Dobrskiej
Koloni – czekał ciepły posiłek.
Ostatnim przystankiem na trasie rajdu był dwór w Kraśniewie. To bardzo ciekawy obiekt architektonicz-

ny – choć powstał dopiero u schyłku
XIX wieku – do 1939 roku stanowił
własność rodziny Budnych herbu Jastrzębiec. Po wysłuchaniu krótkiej
historii amatorzy rowerowych wycieczek powrócili do Raciąża, gdzie
przejechali rundę honorową dookoła rynku oraz wykonali pamiątkowe
zdjęcie na tle Urzędu Miejskiego.

Raciąska Biesiada

Od 16.00 na placu przy MCKSiR
czekało nas wiele atrakcji. Były zabawy i konkursy dla najmłodszych
oraz zawody sportowe z nagrodami. O 17.30 Burmistrz Miasta Raciąż
Mariusz Godlewski wręczył wszystkim uczestnikom rajdu pamiątkowe
medale oraz podziękowania wszystkim instytucjom, które pomogły
przy jego organizacji. Na Biesiadzie
Raciąskiej do zabawy tanecznej pod
gwiazdami porwały mieszkańców
zespoły Wexel i Konkret. Ponadto uczestników czekały ogromne
emocje związane z pokazem Teatru
Ognia Widmo. Wszyscy świetnie
się bawili, a biesiada skończyła się
w późnych godzinach wieczornych.
Paulina Adamiak

Organizatorami rajdu byli: Urząd Miejski w Raciążu, Miejskie Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu.
Urząd Miejski w Raciążu pragnie gorąco podziękować wszystkim, którzy
pomogli i brali czynny udział w organizacji I Raciąskiego Rajdu Rowerowego oraz wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowania należą się:
– Pani Katarzynie Wawrowskiej,
– Panu Markowi Gerlachowi,
– ks. Andrzejowi Kucharczykowi, Proboszczowi
Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu
– Policjantom z Komisariatu Policji w Raciążu
– Policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku
– Policjantom z Posterunku Policji w Drobinie.
Warto wspomnieć, że ogromne znaczenie miało
to, że partnerem I Raciąskiego Rajdu Rowerowego
była Fundacja LOTTO Milion Marzeń, z której środków rajd był współfinansowany – bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i finansowe wsparcie.
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Wakacje na sportowo
W drugim tygodniu wakacji udało się porozmawiać
z trzema chłopcami z baboszewskich szkół: Marcelem
Charzyńskim, Pawłem Łączyńskim i Krystianem Odolczyk.
Mimo różnicy wieku łączy ich
jedno – miłość do piłki nożnej. W związku z tym chwilę
po meczu, odpowiedzieli na
kilka pytań.

Skąd dowiedzieliście się o możliwości spędzania wakacji na obiektach
sportowych?

W obecnych czasach najwięcej
informacji znajdujemy na portalach społecznościowych. I tak też
było w tym przypadku. Dodatkowo
informacje były wywieszone przy
Hali Sportowej.

Czy aktualny harmonogram uważacie za odpowiedni?

I tak i nie. Fajnie, że w ogóle coś
takiego jest zorganizowane. Szkoda
tylko, że dopiero od godziny 16. Do
godziny 15 tak naprawdę nie mamy
co robić. Jeżeli jest pogoda można
jeździć na rowerze. Jeżeli nie ma
to zostaje nam rozrywka w formie
komputera. A tak to moglibyśmy
grać w piłkę na hali.

W co gracie najczęściej?

W piłkę nożną. To chyba oczywiste (śmiech).

A dlaczego akurat w piłkę nożną?

Po pierwsze jest to nasza wielka
pasja i hobby, które daje nam wiele radości i satysfakcji. A po drugie,
obecnie tworzy się drużyna „Orlęta”
Baboszewo Juniorzy, w której będziemy grać. Chcemy być najlepsi
więc musimy trenować.

Czy dużo osób przychodzi na boisko
ORLIK?

Tak. Zazwyczaj jest to około 15
osób i spokojnie możemy stworzyć
dwie drużyny by rozegrać mecz.
Bardzo rzadko przychodzi ktoś
„obcy”. Najczęściej są to koledzy
i koleżanki z naszych szkół.

Czy w trakcie wakacji spotykacie się
też w innych miejscach?

Nie. Bo nie ma takich miejsc.
Gdy jesteśmy na orliku czy na hali
to i rodzice są spokojniejsi, bo wiedzą że jesteśmy tutaj pod opieką. Jeżeli nie jesteśmy na boiskach to spotykamy się u kogoś w domu.

Jest to dopiero drugi tydzień wakacji.
Co planujecie na pozostałą część wypoczynku?

Wyjazd nad morze, wyjazd do
dziadków, wycieczki rowerowe
i oczywiście gry w piłkę na Orliku.

Tęsknicie chociaż trochę za szkołą?

Proste że nie (śmiech). Teraz nie
mamy obowiązku się uczyć. Może-

my się w 100% poświęcić temu co
lubimy najbardziej.

Jak myślicie, czy Wasi rodzice mieli
fajniejsze dzieciństwo niż Wy?

To zależy. Kiedyś było chyba
bezpieczniej. I mieli bardzo dużo
obowiązków. My mamy trochę bardziej beztroskie życie. I mamy na
pewno większy i łatwiejszy dostęp
do profesjonalnych boisk.

A co by było gdybyście nie mieli
boisk?

I tak byśmy grali w piłkę. Wystarczyło by coś do oznaczenia bramek, trochę wolnego miejsca i piłka.

W jaki sposób zachęcilibyście osoby,
które spędzają wakacje w domu i nie
chcą wychodzić na dwór?

Najfajniejsze jest chyba to, że
możemy się spotkać z koleżankami i kolegami mimo że to wakacje.
Nie ma tej przerwy w widywaniu
się. Możemy rozmawiać, dzielić się
swoimi przygodami i tworzyć własne wspomnienia. A gdybyśmy siedzieli tylko w domu, to nie dałoby
się odczuć tej frajdy z czasu wolnego. Jest naprawdę dużo możliwości.
Jeżeli ktoś nie chce grać w piłkę to
jest jeszcze rower czy plac zabaw.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Dziękuję za wywiad
Paulina Lewandowska
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Rozgrywki o Puchar
Burmistrza i Wójta
W sobotnie przedpołudnie
15 lipca na Raciąskim „Orliku” przy Zespole Szkół
odbył się piłkarski Turniej
Oldboy-ów o puchar Burmistrza Miasta i Wójta Gminy Raciąż. Zwyciężył zespół
GUKS Orzeł Siedlin.

dzy Raciążem a Siedlinem,
w pewnym momencie gospodarze przegrywali już 0:3, ale
ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 4:4. W kolejnym meczu Siedlin wysoko,
bo aż 9:1 ograł drużynę z Baboszewa, a Raciąż okazał się
lepszy od ekipy z Płońska wygrywając 3:2. W ostatniej serii
spotkań Oldboy Baboszewo
uległ Raciążanom 2:4, a meczu
decydującym o wygranej w całych zawodach Liberpol Oldoby Płońsk przegrał z GUKS
Orzeł Siedlin 1:2.

Pierwotnie w turnieju
miało wziąć udział 6 zespołów,
jednak po tym jak w Raciążu
nie zjawiły się ekipy z Żuromina i Nowego Miasta o zwycięstwo rywalizowały ostatecznie
4 ekipy: gospodarze – Oldboy Raciąż, Liberpol Oldboy
Płońsk, Oldby Baboszewo
oraz GUKS Orzeł Siedlin.

Zacięta rywalizacja

Turniej przebiegł w bardzo dobrej atmosferze sportowej rywalizacji i gry fair-play. Pierwsi na boisko

Srebrny Raciąż

wybiegli zawodnicy z Płońska i Baboszewa a mecz zakończył się wygraną tych pierwszych 5:2. Sporo
emocji było w drugim meczu mię-

Zespół z Siedlina zdobył
co prawda tyle samo punktów co Oldboy Raciąż (7), ale dzięki zdobyciu większej liczby bramek
triumfował w całym turnieju. Zatem miejscowy zespół uplasował
się na drugim miejscu a na najniższym stopniu podium stanęła drużyna z Płońska. W turnieju przyznano także nagrody indywidualne.
Najlepszym bramkarzem wybrano Adama Zawłockiego z Liberpol
Oldboy Płońsk, zaś królem strzelców z pięcioma bramkami został
zawodnik gospodarzy – Krzysztof
Dalkiewicz. Nagrody wręczyli Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski, Wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak i Dyrektor MCKSiR
w Raciążu Artur Adamski.
Dawid Ziółkowski

Oldboy Raciąż zagrało w składzie: Krzysztof Dalkiewicz, Stanisław Pniewski, Paweł Dobies, Grzegorz Sadowski, Marcin Marciniak, Marek Szwejkowski, Jacek Dalkiewicz, Piotr Pośpiech, Łukasz Lubiński

Legia MTB Maraton
kolejny raz w Raciążu
Znaczną popularnością cieszą się w Raciążu wyścigi Legia
MTB Maraton. W tym roku po
raz kolejny zostaliśmy współorganizatorami wydarzenia. Po
kolarskich emocjach mieszkańcy Raciąża mogli bawić się na
„Miejskiej potańcówce”.
W niedzielę 16 lipca w Raciążu oraz na okolicznych terenach
odbyła się X edycja Legia MTB
Maraton. Wydarzenie wpisuje
się w kalendarz imprez miejskich
i z roku na rok obserwujemy co
raz większe zainteresowanie wyścigiem. Pogoda sprzyjała amatorom jazdy na rowerze.

Zróżnicowana trasa

Zgodnie z opracowanym przez
organizatora programem, zawody
podzielono na 4 dystanse – MINI
(1 runda 11,5 km), MEGA (3 rundy x 11,5 km), GIGA (6 rund x
11,5 km), oraz MAKRO. Trasa
11,5km prowadziła ulicami Ra-

ciąża, następnie drogą polną do
lasu, duktami leśnymi i drogami
gruntowymi. Walka na trasach
była zacięta, ale do mety wszyscy dojechali zadowoleni z realizacji zamierzeń. Finiszowali oni
w alejce parkowej w tzw. Dużym
Parku. Najlepszych na podium
uhonorowali Dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu Artur Adamski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Staniszewski.

Mieszkańcy Raciąża potańczyli

Po pasjonujących wyścigach
kolarskich przyszedł czas na relaks i dobrą zabawę. MCKSiR zorganizowało imprezę plenerową pn.
„Miejska potańcówka”. W rytmach
muzyki przygrywanej przez zespół
„Alegancka kapela” mieszkańcy naszego miasta ruszyli do tańca. Zarówno Ci młodsi, jak i starsi. Były
kółeczka, wężyki, a także klasyczny
taniec w parach.
Dawid Ziółkowski

W Błękitnych (na razie) bez zmian
W sobotę 15 lipca w hali przy
ul. Sportowej odbyło się nadzwyczajne, walne zgromadzenie zarządu Błękitnych Raciąż,
podczas którego miało dojść do
odwołania obecnego i powołania nowego zarządu klubu.
Miało, bo do żadnych większych
zmian nie doszło. Przynajmniej
na razie.
17 czerwca 2017 Błękitni zakończyli sezon 2016/2017 w Grupie
Północnej IV ligi. Zespół zajął ostatecznie 7. miejsce co jest wynikiem
przyzwoitym. Na początku 2017 roku
w Klubie zaszły spore zmiany – z Błękitnymi pożegnał się Kamil Majkowski, który przeniósł się do II-ligowego Motoru Lublin, a na pierwszym

treningu pojawiło się tylko 13 graczy. Ważniejsze roszady nastąpiły
jednak we władzach – nowym prezesem wybrano Stanisława Kociędę,
a wiceprezesem Jarosława Dębkowskiego. Dość szybko udało się pozyskać nowych sponsorów – firmy Radmar oraz Polmlek, a także doszło do
porozumienia z Urzędem Miasta.
W marcu Klub pozyskał 100 000zł
z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w zakresie wpierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
Do klubu wróciło kilku doświadczonych graczy jak Błażej Kokosiński czy Jarosław Żebrowski. Trener
Paweł Mazurkiewicz (który zastąpił
Karola Szwedę) stawiał także na młodych zawodników, który występowali
wcześniej w grupach młodzieżowych.

Runda wiosenna dla niedoświadczonej i osłabionej drużyny nie była zbyt
udana – z 19 spotkań Błękitni wygrali 6, raz zremisowali i ponieśli aż 12
porażek. Mimo wszystko, biorąc pod
uwagę całą atmosferę wewnątrz klubu i trudną sytuację z jaką klub się
borykał utrzymanie w IV lidze można uznać za dobry wynik.
Niestety, mimo że sezon
2017/2018 startuje już 12 sierpnia
sytuacja nadal nie jest klarowna.
Z klubem pożegnała się większość
zawodników, a ze swojej funkcji
zrezygnował trener Mazurkiewicz.
Wspomniane we wstępie walne
zgromadzenie zarządu zwołano
ze względu na tarcia między jego
członkami. Ostatecznie rezygnacja
prezesa Kociędy a co za tym idzie

całego zarządu nie została przyjęta.
Z jego działań wycofało się jednak
dwóch członków – panowie Kowalski i Dębkowski, a powołany do
zarządu został Krzysztof Poczmański. Ewentualne większe zmiany we
władzach mogą nastąpić już w trakcie sezonu. Na ten moment dla
włodarzy Błękitnych priorytetem
jest znalezienie trenera i zakontraktowanie zawodników, tak by
klub mógł wystartować w rozgrywkach. Przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia przedstawicielka
Urzędu Miejskiego Renata Kujawa w imieniu burmistrza odczytała list, w który Mariusz Godlewski
złożył podziękowania dla działaczy, piłkarzy i trenerów, a także zadeklarował, że ze środków

pozyskanych z Unii Europejskiej
zmodernizowana zostanie hala
sportowa przy stadionie. Przedstawiciele obecnego zarządu mają zamiar stawiać na młodych piłkarzy.
Zależy im na rozwoju najmłodszych i profesjonalnych treningach
właśnie dla nich. Chcą umożliwić grę w drużynie seniorów właśnie miejscowym chłopakom, tak
by nie musieli oni grywać w innych
miastach, a nasz zespół miał stabilny trzon. Mimo wielu zawirowań,
głównym celem powinna być walka o to, by klub z takimi tradycjami
jak Błękitni nie zniknął z piłkarskiej
mapy Mazowsza. Kibicom w Raciążu nie potrzeba przecież nic oprócz
błękitnego nieba nad ich klubem.
Dawid Ziółkowski
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Orliki U-10 (2007 r.) GKS Orlęta Baboszewo Wicemistrzami Okręgu w Piłce Nożnej Chłopców (7-mio osobowej) w ramach rozgrywek COOZPN

Wielki sukces chłopców z Baboszewa!
Takiego sukcesu jeszcze nie
było w piłce nożnej klubowej
w kategorii dziecięcej klubu
GKS Orlęta Baboszewo. Chłopcy
z rocznika 2007 i młodsi zostali
wicemistrzami okręgu. Żeby
być w finale rozgrywek COOZPN
chłopcy z Baboszewa musieli
wygrać rozgrywki w swojej grupie ligi okregowej co uczynili
w bardzo dobrym stylu a następnie walczyć w wielkim finale o końcowy wynik.
Na przełomie maja i czerwca
2017 roku młody zespół chłopców
(klas III i młodszych) reprezentujący GKS Orlęta Baboszewo brał
udział w rozgrywkach LIGI ORLIKÓW U-10 (2007r) COOZPN.
Oprócz zespołu GKS Orlęta Baboszewo w Lidze Okręgowej Orlików
rywalizowały zespoły: ISKRY KRASNE, VIKTORI NOWE MIASTO
i SOKOŁA NASIELSK. W/w lidze
obowiązywał system gry turniejowy. Każdy z zespołów rozegrał
cztery turnieje (4-zespołowe) po
których zsumowano punkty zdobyte z każdego turnieju. Bardzo udanie rundę wiosenną tej rywalizacji
zakończyły Orliki U-10 GKS OR-

LĘTA BABOSZEWO odnosząc: 9
zwycięstw i 3 remisy, nie ponosząc
przy tym żadnej porażki.
W pierwszym turnieju w Nowym Mieście Orliki U-10 GKS ORLĘTA BABOSZEWO zremisowały z SOKOŁEM NASIELSK 0:0.
W drugim meczu Orliki U-10 GKS
Orlęta Baboszewo wygrały z zespołem VIKTORIA NOWE MIASTO
2:1 (po bramce Alana Karwowskiego i Dawida Zglenickiego). Ostatni
mecz turnieju chłopców z Baboszewa z ISKRĄ KRASNE zakończył się
zwycięstwem 2:1 dla Orląt Baboszewo (po bramkach: Mikołaja Piotrowicza i Alana Karwowskiego).
Drugi turniej Ligi Okręgowej Orlików U-10 organizował klub ISKRA
KRASNE. Warunki pogodowe na
boisku trawiastym w KRASNEM
były bardzo niesprzyjające. Było
bardzo gorąco pomimo tego młodzi chłopcy z Baboszewa pokazali
niezwykłą waleczność i poświęcenie wygrywając dwa swoje mecze
w tym turnieju z Viktorią Nowe
Miasto 3:2, (po bramkach Mikołaja
Piotrowicz, Piotrka Wojkowskiego
Dawida Zglenickiego) i Iskrą Krasne 3:0 (po dwóch bramkach Dawida Zglenckiego i jednym golu Piort-

ka Wojkowskiego) oraz zremisowali
z Sokołem Nasielsk 2:2 (po bramkach Piotrka Wojkowskiego i Dawida Zglenickiego).
Gospodarzami trzeciego turnieju Ligi okręgowej był zespół Sokół
Nasielsk. W Nasielsku rozegrany
został tylko jeden mecz pomiędzy
Sokołem Nasielsk, a GKS Orlęta
Baboszewo, który zakończył się wynikiem 5:2 dla zespołu z Baboszewa
(po bramkach: Dawida Zglenickiego, Piotrka Wojkowskiego, Mikołaja Piotrowicza i dwóch golach Alana Karwoskiego). Na turniej nie
dojechały zespoły z Krasnego i N.
Miasta przez co zespoły te swoje
mecze przegraly walkowerem.
Ostatni czwarty turniej Ligi
Okręgowej Orlików U-10 COOZPN rozgrywany był w Baboszewie. Podczas turnieju panowała letnia aura. Zacheciła ona młodych
chłopców z Baboszewa do walki
o końcowe zwycięstwo. W turnieju tym Orliki z Baboszewa zanotowały remis 1:1 z Sokołem Nasielsk
(po bramce Piotrka Wojkowskiego) oraz dwie wygrane 6:0 z ISKRĄ
KRASNE (po bramkach: cztery
gole Dawida Zglenickiego, oraz po
jednym golu Gabriela Borzęckiego

i Rafała Zaciewskiego) i 5:2 z Viktorią Nowe Miasto (po bramkach:
dwa gole Dawida Zglenickiego, dwa
gole Mikołaja Piotrowicza, jeden
gol Bartka Kowalskiego).
Po ostatnim gwizdku sędziego
końcowy triumf w swojej grupie
chłopców z Baboszewa stał się faktem. Zapanowała wielka euforia radość młodych piłkarzy Baboszewa
oraz ich rodziców związku z awansem do wielkiego finału ligi okręgowe COOZPN.
Finałowy mecz o mistrzostwo
ligi okręgowej COOZPN rozgrywany był w Baboszewie na orliku
w dniu 22.06.2017 r. Na te spotkanie przyszła duża grupa kibiców
z Baboszewa która bardzo żywo
dopingowała miejscowy zespół.
Rywalem Orlików z Baboszewa był
zespół Mławianka Mława. Mecz
rozgrywany był w systemie czasowym 4x12 minut. Pierwsza połowa meczu rozpoczeła się bardzo
żle dla gospodarzy gdyż po 12 minutach Baboszewianie przegrywali 2:0 (po dwóch bramkach z rzutów karnych). Druga cześć meczu
przyniosła przełamanie u gospodarzy którzy zdobyli kontaktowego
gola po strzale Alana Karwowskie-

go. Zapowiadało nam się dobre widowisko gdyż chłopcy z Baboszewa
stwarzali sobie coraz to lepsze sytuacje bramkowe. Gdy wydawało się
ze padnie kolejna bramka dla Orlików z Baboszewa to zespół Mławianki przeprowadził kontrę po
której Baboszewianie przegrywali
trzecią część meczu 3:1. W ostatnia czwartej części spotkania przyjezdni strzelili jeszcze dwie bramki, a mecz zakończył się wynikiem
5:1 dla Mławianki. Po meczu pozostał pewien niedosyt gdyż sam wynik nie odzwierciedlał przebiegu
spotkania. Tego dnia chłopcy z Baboszewa byli bardzo nieskuteczni
i zestresowani możliwością wygrania ligi. Tym bardziej że ta porażka
była pierwszą od 27 spotkań.
Należy jednak pogratulować
tym młodym piłkarzom mimo
wszystko wielkiego sukcesu i liczyć
że ci chłopcy dalej będą sumiennie
trenować by osiągać jeszcze lepsze
wyniki sportowe. Trzeba pamiętać,
że chłopcy z Baboszewa rywalizowali w gronie 15 zespołów okręgu
COOZPN.
R.Popiołkowski
Trener/opiekun grupy
z Baboszewa

GKS ORLĘTA BABOSZEWO
Stoją od lewej opiekun: Robert Popiołkowski, Bartosz Kędzierski, Tomasz Kicek, Gabriel Wojciechowski, Alan Karwowski, Tymoteusz Peszyński, Patryk Laskowski, Kacper Wolert, Dawid Zglenicki.
Od lewej siedzą: Cyprian Dzięgielewski, Mikołaj Piotrowicz, Mateusz Żelech, Eryk Gajewski, Piotr Wojkowski, Rafał Zaciewski, Gabriel Borzęcki.
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM 22-letni las sosnowy sadzony po wyrębie lasu. Powierzchnia 3,435 ha. Las położony – Pólka
Raciąż. Dwie drogi dojazdowe. Więcej informacji pod nr tel. 660 201 463.
SPRZEDAM samochód osobowy Opel Astra G 1.6 16V. Rok produkcji – 2000. Wyposżenie: elektrycznie
sterowane szyby przednie i lusterka, klimatyzacja manualna, sterowanie radia z kierownicy, ABS. Przebieg: 220 tys. km. Cena 3700 zł. do negocjacji. Tel. 501 251 304.
reklama

reklama
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Kronika
historyczna
Materiały do kroniki historycznej wyszukał
i przekazał Jan Chądzyński
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Puchar Lata 2017 – Grupa A
Znamy już pierwszą trójkę, która awansowała do finału Piłkarskiego Pucharu Lata 2017 po niedzielnych rozgrywkach w grupie
A. Od godziny 10.00, 9 lipca 2017
r. na boisku „ORLIK” w Baboszewie, sześć drużyn walczyło o przejście do wrześniowego finału. Tego
dnia dopisała zarówno pogoda jak
i lokalni kibice, kórzy licznymi grupami dopingowali swoje drużyny.
Rozgrywki odbywały się według
systemu „każdy z każdym”. Każdy
mecz trwał 2 x 10 minut ze zmianą
stron. Po piętnastu meczach wyłoniono trzy najlepsze drużyny, które zdobyły ex aequo po 10 punktów. Z pierwszego miejsca, z grupy
A wyszła drużyna ADL Lewandowscy, z drugiego Nextnet, z trzeciego
Myken & Champion. Łącznie strzelono 45 goli. Tego dnia wyłoniono
aż sześciu najlepszych strzelców
grupy A:Goclender Jarosław (Ne-

xtnet), Mak Kamil (Nextnet), Charzyński Marek (ADL Lewandowscy,
Senkowski Adam (ADL Lewandowscy), Żelazko Artur („Orzeł”
Siedlin) i Nowicki Piotr (Huragan),
którzy na konta swoich drużyn
strzelili po 3 bramki.

Klasyfikacja końcowa:

Miejsce I – ADL Lewandowscy
Miejsce II – Nextnet
Miejsce III – Myken & Champion
Miejsce IV – Huragan
Miejsce V – Orzeł Siedlin
Miejsce VI – Oldboy Baboszewo
Serdecznie zapraszamy na rozgrywki grupy B, które odbędą się
13 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00.
Szczegółowe informacje oraz galeria zdjęć znajduje się na stronie Hali
Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie na Facebooku oraz na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl.

Podziękowania
Brać Rodzinna dziękuje sponsorom XIV Rodzinnego Turnieju Piłki Nożnej:
Urząd Gminy Baboszewo – Pan Wójt Tomasz Sobecki
Firma FERM-PASZ Baboszewo
Bank Spółdzielczy w Płońsku – Oddział w Baboszewie
Dom Weselny „Toast” – Pan Krzysztof Kowalski

Dobro-Wet – Pan Jarosław Dobrzyński
Usługi Transportowe Handel Artykułami Rolnymi – Pan Andrzej Przetacki
Biuro-Tel – Pan Radosław Charzyński
Organizatorzy XIV Rodzinnego Turnieju Piłki Nożnej w Baboszewie

PIŁKARSKI PUCHAR LATA 2017
GRUPA B
13 sierpnia 2017 r. godz. 10.00
Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie
serdecznie zaprasza na

rozgrywki GRUPY B – PIŁKARSKIEGO PUCHARU LATA 2017
mecze rozegrane zostaną
na BOISKU „ORLIK” w następującej kolejności:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2 – 5		
3 – 4		
1 – 2		
3 – 5		
1 – 4		
2 – 3		
1 - 5 		
2 – 4		
1 – 3		
4 – 5		

Oldboy Raciąż		
ART-DAN			
MKS Mazovia Błomino		
ART-DAN				
MKS Mazovia Błomino		
Oldboy Raciąż			
MKS Mazovia Błomino		
Oldboy Raciąż			
MKS Mazovia Błomino		
B & I Hydraulika Siłowa		

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tynk Pol
B & I Hydraulika Siłowa
Oldboy Raciąż
Tynk Pol
B & I Hydraulika Siłowa
ART-DAN
Tynk Pol
B & I Hydraulika Siłowa
ART-DAN
Tynk Pol
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Z rodziną na piknik
W ostatnim czasie odbyło się
sporo wydarzeń miejskich dla
dorosłych mieszkańców naszego miasta – Majówka 2017,
IV Jarmark Raciąski, Miejska
Potańcówka, Biesiada Raciąska. Przyszedł czas na wydarzenie skierowane dla młodszych.
Miejskie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu przy
współpracy z Gminą Miasto Raciąż i Gminą Raciąż zapraszają
tego dnia na Piknik Rodzinny
na placu przy MCKSiR czeka nas
mnóstwo atrakcji.

15 sierpnia to dla mieszkańców
Raciąża szczególny dzień. Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny – tego dnia odbywa się odpust
parafialny. Święto Kościelne przyciąga do miasta wielu przyjezdnych,
którzy całymi rodzinami udają się
na msze świętą. Po mszy zaś zapraszamy na rodzinne spędzanie czasu.

Czas spędzony z bliskimi

Organizatorzy zapraszają na
konkursy i zabawy dla całych rodzin.
To świetna okazja by spędzić wolny
dzień z bliskimi oraz by zacieśniać
więzy rodzinne. Na najmłodszych
czeka wiele darmowych atrakcji.

Będą dmuchańce i malowanie twarzy. Ponadto będzie można skorzystać z oferty laserowego paintballa.
A także przenieść się w świat sztuki
i baśni dzięki występom teatralnym.

Zagrają kapele

Czas umilą nam występ muzyczne. Tego dnia odbędzie się także konkurs pn „Przegląd kapel weselnych”.
Jedno jest pewne – nie będziemy się
nudzić. Dobra zabawa gwarantowana Zapraszamy do wzięcia udziału
w naszym pikniku i spędzenia tego
dnia z rodziną. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą kocyków.
MCKSiR

Przegląd
kapel
Zapraszamy do udziału w konkursie „Przegląd kapel weselnych”, który odbędzie się podczas Miejsko-Gminnych Dożynek Parafialnych
15 sierpnia 2017 r. na placu przy Miejskim
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14. Do wygrania nagrody pieniężne. Za
pierwsze miejsce nagroda w wysokości 1500zł,
za drugie miejsce 1000zł, za trzecie zaś 500zł.
Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są
w sekretariacie MCKSiR, na stronie internetowej www.mckraciaz.pl oraz na facebook.com/
mcksir.raciaz
Dodatkowe informacje pozyskać można
pod numerem telefonu 23 679 10 78 lub w sekretariacie MCKSiR.
Zgłoszenia przyjmujemy do 8 sierpnia! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Dobra zabawa gwarantowana!
MCKSiR

Karawana sztuki w Raciążu
19 sierpnia w naszym mieście
będzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie! W Raciążu
zagoszczą przedstawiciele sztuki przez wielkie S! Już dziś zapraszamy na Karawanę sztuki!

rzeń kulturalnych, uczynienie widzów współtwórcami i zainspirowanie ich do samodzielnej pracy
twórczej. Swe występy prowadzić
będą profesjonalni artyści.

W sobotę 19 sierpnia w Raciążu, a dzień później w Gralewie będziemy mogli oglądać fantastyczne
spektakle teatralne. Karawana dedykowana jest szczególnie dzieciom
i młodzieży, jednak obiecujemy, że
i dorośli nie będą się mogli nudzić.

Karawana sztuki to fantastyczna
okazja by samemu stać się aktorem
w ulicznym spektaklu. Tego dnia
zaciera się granica między widzem
a światem aktorskim. Jak zapowiadają twórcy karawany – Ci, którzy
przyszli obejrzeć spektakl sami stają się uczestnikami gry, tworzą scenografię, kostiumy, sami odgrywają
przedstawienia aż w końcu oglądają
spektakl wystawiany przez specjalistów. To wspaniały sposób na rozwijanie wyobraźni i ciekawy sposób
na spędzanie wolnego czasu

Czym jest karawana?

Karawana to seria jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Celem projektu jest
pokazanie wartościowych wyda-

Zagraj w sztuce osobiści

Spotkanie z teatrem

Emocji tego dnia na pewno nie
zabraknie. W programie spektakle
uliczne Teatru AKT – „Śmietnik”
i „Płonące laski”. Co więcej czekają
nas warsztaty teatralne Moja historia. Ponadto w programie działania
teatralne i parateatralne (pantomima, performance, drama), działania plastyczne (tworzenie strojów
scenicznych, kukiełek, scenografii),
gry zręcznościowe i zabawy cyrkowe a także różnorodne działania aktorów i animatorów.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w naszej
miejskiej karawanie sztuki!
Paulina Adamiak

Kawiarenki na, na, na…
Raciąż stale się zmienia. Wprowadzane są różne nowości.
Okazuje się, że dla każdego znajdzie się coś dobrego.
Imprezy, happeningi sportowe a teraz także okazja na…
uwaga! Na miłe popołudnie
w kawiarni. W Raciążu po wielu latach ponownie pojawi się
miejsce, w którym miło będzie
można spędzić czas.
Kawiarnia znajdująca się w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ponownie będzie cyklicznie otwierana
dla mieszkańców. Przygotowania
do reaktywacji działania już trwają. Centrum Kultury zakupiło już
bilard, piłkarzyki oraz darty, dzięki którym mieszkańcy będą mogli
ciekawie spędzać czas w kawiarni.
Już wkrótce popołudniami dzieci
i młodzież będą mogły korzystać
z dodatkowych atrakcji, a starsi wy-

pić kawę czy spotkać się ze znajomymi. A wszystko to w odpowiedzi
na zapotrzebowanie mieszkańców,
którzy narzekają na brak w naszym
mieście właśnie takiego miejsca jak
kawiarnia.
Zagrajmy w MCKSiR
Dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu informuje, że w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16 dzieci i młodzież
mogą korzystać ze sprzętu rekreacyjnego (piłkarzyki, dart, bilard).
Osoby pełnoletnie mają możliwość korzystania ze sprzętu po
wcześniejszych
indywidualnych
ustaleniach telefonicznych pod nr
23 679 10 78 lub bezpośrednio w sekretariacie MCKSiR.
Zachęcamy do korzystania i dobrej zabawy!
MCKSiR

NUDZISZ SIĘ W WAKACJE?

Zaprszamy dzieci i młodzież do
korzystania ze sprzętu rekreacyjnego
dostępnego PON. - PT.
w godzinach 8:00 - 16:00

PIŁKARZYKI

DART

BILARD
Dla osób pełnoletnich możliwość wykorzystania sprzętu po indywidualnych
ustaleniach telefonicznych lub w sekretariacie MCKSiR w Raciążu.
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15 Sierpnia 2017r.
Godz: 12:00 - 18:00

GMINA
raciąż

Plac przy MCKSiR
w Raciążu
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RODZIN

i
ralny dla Dziec
# Występ Teat
i
owych atrakcj
# Wiele darm
odzieży
dla dzieci i mł
ej rodziny
abawy dla cał
# Konkursy i z
warzy
# Malowanie t
erowy
# Paintball las
ch...
.... i wiele inny

Miasto
raciąż

