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V Jarmark Raciąski
Tradycyjnie, po raz pią-

ty 14 i 15 sierpnia na placu 
Adama Mickiewicza w Ra-
ciążu odbędzie się największa 
kulturalna impreza w regio-
nie. Centrum miasta zapełni 
się kramami i straganami z 
produktami i wyrobami wy-
stawców z kraju i z zagrani-
cy. Nie zabraknie muzyki 
folkowej i gwiazd polskiej 
sceny muzycznej. Gwiazdą 
wieczoru będzie Enej. Dru-
giego dnia zaś odbędą się II 
Miejsko – Gminne Dożynki 
Parafialne.

- str. 13

Stypendia Burmistrza Miasta Raciąża zostały rozdane
18 lipca 2018 roku w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. 

Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najlepszych. 
W tym roku stypendiami za wybitne wyniki w nauce nagrodzono 24 uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Ko-
narskiego w Raciążu i 
oddziałów gimnazjal-
nych. Burmistrz po-
gratulował uczniom 
wspaniałych wyni-
ków i osiągniętych 
sukcesów, pochwalili 
wytrwałość i życzyli 
kolejnych owocnych 
lat nauki.

- str. 9

Jest ledowe oświetlenie  
w Sokolnikach Nowych!

W połowie lipca 
przedstawiciele Gmi-
ny Baboszewo podpi-
sali protokół odbioru 
inwestycji polegającej 
na  budowie nowej 
linii oświetlenia ledo-
wego w Sokolnikach 
Nowych. Wartość in-
westycji to 221 612,54 
zł. Prace zostały wyko-
nane w terminie. Pro-
cedury dotyczące uru-
chomienia wykonanej 
linii oświetleniowej są 
na ostatniej prostej, 
str. 2.

Będzie język rosyjski w klasach IV  
od września

Po spotkaniach we wszystkich 
szkołach z terenu gminy z rodzicami 
przyszłych IV klasistów oraz analizie 
danych z przeprowadzonych ankiet, 
Wójt Gminy Baboszewo podjął decy-
zję (zgodną z wolą większości rodzi-
ców), że przychyli się do wprowadze-
nia do arkuszy organizacyjnych szkół 
dodatkowych zajęć edukacyjnych 
- dwóch godzin tygodniowo języka 
rosyjskiego w klasie IV od września 
2018r., str. 4.

Marcin 
pozostanie w 
naszej pamięci

Niezwykle trudno uwierzyć i po-
godzić się z faktem, że w lipcu odszedł 
od nas nasz wspaniały kolega Marcin 
Kłoszewski – pracownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Babo-
szewie, gdzie pracował jako Referent do 
spraw świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego. Marcin na skutek od-
niesionych obrażeń w wypadku samo-
chodowym jaki miał miejsce 6 lipca w 
Lutomierzynie niestety zmarł w szpitalu 
w wieku 25 lat, str. 6. 

Plac na Osiedlu Jana Pawła II 
prawie gotowy

Na osiedlu Jana 
Pawła II powstaje plac 
rekreacyjno – sportowy.  
Na ten cel zagospodaro-
wana została część zielo-
nego placu, na którym 
dotychczas znajdowało 
się prowizorycznie za-
adaptowane boisko. Od 
lipca trwają prace nad re-
alizacją placu, położono 
nawierzchnię, wykonano 
nasadzenia, zamieszczono 
pierwsze zabawki i urzą-
dzenia siłowni zewnętrz-
nej. Już wkrótce będzie 
można z niego korzystać. 



W połowie lipca gmina odebrała 
inwestycję budowy nowej linii oświe-
tlenia ledowego w Sokolnikach No-
wych. W ogłoszonym postępowaniu 
przetargowym wpłynęły dwie oferty, 
spośród których najkorzystniejszą była 

oferta firmy Voltra Energy Sp. z o. o. 
z Warszawy. Ostateczna wartość prac 
przedstawiona przez wyżej wymienio-
nego wykonawcę to 221  612,54 zł. 
Prace zostały wykonane w terminie. 
Procedury dotyczące uruchomienia 

wykonanej linii oświetleniowej są na 
ostatniej prostej, zatem wkrótce na 
odcinku liczącym prawie 900 metrów 
drogi powiatowej zrobi się zdecydowa-
nie jaśniej i miejmy nadzieję również 
bezpieczniej. 

Wykonana inwestycja to przykład 
dobrej współpracy mieszkańców So-
kolnik Nowych z samorządem gminy 
Baboszewo, ponieważ to mieszkańcy 
zasygnalizowali potrzebę oświetlenia 
wskazanego odcinka podczas spotka-
nia sołeckiego w 2015r. i przeznaczyli 
środki funduszu sołeckiego na 2016r. 
na sporządzenie dokumentacji pro-
jektowej nowej linii oświetleniowej, 
która to dokumentacja została później 
wykorzystana przez urząd zarówno w 
celu uzyskania pozwolenia na budowę 
jak również jako załącznik do wnio-
sku o dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej jakie gmina skutecznie 
pozyskała. Dofinansowanie unijne to 
niemalże 64 % ostatecznej wartości 
inwestycji. 

Nadzieją napawa również fakt 
przeznaczenia środków z funduszu so-
łeckiego na wykonanie dokumentacji 
projektowej oświetlenia ledowego na 
dalszy odcinek drogi powiatowej w 
kierunku Płońska do granicy gminy 
Baboszewo z gminą Płońsk. Może to 
oznaczać, że w niedalekiej przyszłości 
również na tym odcinku mogą pojawić 
się ledy. 

Bardzo optymistycznie należy 
przyjąć także informację jaka płynie z 
Urzędu Miasta Płońsk i Starostwa Po-
wiatowego w Płońsku o tym, że miasto 
Płońsk pozyskało ogromną dotację na 
infrastrukturę, w ramach której m.in. 
zaplanowana jest także w porozumie-

niu z powiatem budowa 
ścieżki pieszo – rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej 
Płońsk – Raciąż, co oznacza 
wykonanie brakującego od-
cinka tej ścieżki od Arcelina 
do Płońska. Ma to ogromne 
znaczenie dla mieszkańców 
nie tylko Arcelina i miesz-
kańców Płońska, ale rów-
nież mieszkańców naszej 
gminy, którzy podróżują 
na rowerach do stolicy po-
wiatu. Do tej pory odcinek 
między Arcelinem i Płoń-
skiem niechronieni uczest-
nicy ruchu pokonywali i 
nadal pokonują z duszą na 
ramieniu, do końca nie bę-
dąc pewnym czy jadące z 

obu stron z dużą prędkością pojazdy 
zachowają bezpieczny odstęp od rowe-
rzystów i pieszych. Budowa brakujące-
go odcinka ścieżki z pewnością znaczą-
co podniesie bezpieczeństwo i komfort 
przemieszczania się dla wszystkich 
uczestników ruchu, również dla kieru-
jących pojazdami. 

Odnosząc się do omawianej ścieżki 
pieszo – rowerowej przy drodze powia-
towej na odcinku gminy Baboszewo 
konieczne jest  przełożenie kostki na 
całym odcinku, ponieważ w wielu 
miejscach w wyniku deformacji, uszko-
dzeń etc. podróżowanie nawet rowerem 
staje się niebezpieczne. W najbliższym 
czasie gmina Baboszewo po raz kolejny 
zwróci się z takim apelem do Starostwa 
Powiatowego w Płońsku z prośbą o in-
terwencję. 
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12 lipca Wójt podpisał umowę 

Usuwanie 
azbestu 2018r

W wyniku przeprowadzonego 
postępowania na „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Baboszewo – III 
etap”, do realizacji wyłoniono firmę 
GREENLAND TECHNOLOGY Pa-
weł Lewandowski, z którą Wójt Gminy 
podpisał umowę 12 lipca 2018r. Sza-
cunkowa ilość wyrobów zawierających 
azbest planowanych do demontażu i 
unieszkodliwienia w 2018r. na tere-
nie gminy Baboszewo: 13,35 tony (6 
posesji), szacunkowa ilość wyrobów 
zawierających azbest planowanych do 
odbioru i unieszkodliwienia (bez de-
montażu): 152,63 tony (56 posesji).

Za wykonanie przedmiotu umowy 
wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości 50 218,37 zł. Pozyskane do-
finansowanie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie: 40 174,69 zł (80 
%). Pozostałe koszty zostaną pokryte z 
budżetu gminy: 10 043,68 zł (20 %). 
Koszt do poniesienia przez mieszkańca 
gminy: 0 zł.

Termin realizacji: od dnia podpisa-
nia umowy do 30 września 2018r.

Gmina Baboszewo zamierza reali-

zować zadanie usuwania i 
unieszkodliwiania produk-
tów zawierających azbest 
także w przyszłym 2019r. 
Już teraz osoby, które chcą 
pozbyć się azbestu ze swo-
ich posesji w przyszłym 
roku mogą zgłaszać taki za-
miar do Referatu Inwestycji 
i Infrastruktury Technicz-
nej – pokój nr 19, tel. (23) 
661 10 91 lub (23) 661 10 
71 wew. 29.
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XLIV Sesja za nami

Wakacyjna Sesja Rady Gminy Baboszewo
Zmiany w budżecie

13 lipca 2018r. odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Baboszewo. Głównym 
powodem zwołania sesji była konieczność zabezpieczenia w budżecie kwoty 
prawie 8  000 zł na wykonanie „Programu ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami”, który jest niezbędny do późniejszego uchwalenia przygotowywanego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Pozostałe zmiany w budżecie polegały na wprowadzeniu do budżetu dochodów 
w związku z dotacją z budżetu państwa na wspieranie rodziny (45 000 zł) oraz 
zmianą klasyfikacji budżetowej w związku z dotacją z urzędu marszałkowskiego 
na zadanie budowy drogi w Galominie. Po stronie wydatków oprócz wspomnia-
nej kwoty na wykonanie programu związanego z zabytkami, zwiększono o 3 000 
zł wydatki związane z kosztami utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków, 
zabezpieczono 71  000 zł na wypłatę wpłaconych wcześniej przez mieszkańców 
zadatków w związku z planowaną inwestycją budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków etap III, zaplanowano instalację monitoringu wizyjnego w przedszkolu 
w Baboszewie za 15 000 zł, wprowadzono także po stronie wydatkowej przyzna-
ną dotację w ramach wspierania rodziny oraz dokonano jeszcze kilku niewielkich 
zmian kosztem zmniejszenia środków na zadanie związane z budową oświetlenia 
na stadionie sportowym w Baboszewie, które to zadanie do czasu zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu stadionu w Baboszewie nie będzie 
możliwe do wykonania. 

Nazwa ulicy wciąż pod znakiem zapytania
W związku ze stwierdzeniem przez wojewodę mazowieckiego nieważności 

uchwały rady gminy w sprawie zmiany ul. 19 stycznia na nazwę tożsamą tj. 19 
stycznia, jednak związaną z rozwiązaniem Armii Krajowej, radni po raz kolejny 
pochylili się nad tym problemem i powołując się na kompetencje rady wynika-
jące z ustawy o samorządzie gminnym po raz drugi podjęli uchwałę o nadaniu 
przedmiotowej ulicy nazwy 19 stycznia. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że 
nazwa 19 stycznia ma upamiętniać dzień powstania Instytutu Pamięci Narodowej. 
Teraz gmina będzie się przyglądać posunięciom wojewody w tej sprawie, który 
może uznać takie uzasadnienie bądź ponownie stwierdzić nieważność uchwały. 
W tym drugim przypadku, jeśli dojdzie do rozstrzygnięcia zastępczego wojewody, 
oznaczać to będzie, że próba pozostawienia nazwy ulicy w niezmienionej postaci 
może się nie udać i to wojewoda może zdecydować odgórnie jaką nazwę będzie 
nosić dotychczasowa ul. 19 stycznia. 
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Inwestycja dofinansowana ze środków UE

Ledowe oświetlenie w Sokolnikach Nowych i ścieżka do Płońska
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              Słowo Burmistrza Miasta                                         Mariusza Godlewskiego
Szanowni Mieszkańcy,
na początek chciałbym bardzo ser-

decznie pogratulować uczniom Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Konarskie-
go w Raciążu i oddziałów gimnazjum, 
którym udało się osiągnąć wybitne 
wyniki w nauce. Z radością wręczyłem 
najlepszym uczniom naszej szkoły sty-
pendia Burmistrza i Rady Miejskiej. 
Mam nadzieję, że przyznane nagrody 
będą mobilizować uczniów do dalszej 
wytrwałej nauki. Składam jeszcze raz 
gratulacje uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom za ponadprzeciętne osiągnięcia.  
Mamy środek wakacji, więc po nauce 
przyszedł czas na odpoczynek. Bardzo 
cieszy mnie fakt, że w półkoloniach 
organizowanych w Miejskim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszar-
da Kaczorowskiego w Raciążu wzięło 
udział liczne grono dzieci. A na nudę 
podczas tych dwóch tygodni na pew-
no nie mogły narzekać. Gry, zabawy, 
konkursy, zajęcia sportowe oraz wyjazd 
edukacyjno – rozrywkowy do „Zakątka 
Odkrywców” przypadły do gustu na-
szym małym mieszkańcom, ponadto 
udało się nam zorganizować kolonie 
dla dużej grupy dzieci i młodzieży z Ra-
ciąża. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz 
skorzystają z naszej oferty. Do końca 
wakacji zapraszamy na darmowe sean-
se filmowe dla dzieci do naszego Cen-
trum Kultury. W szkole cały czas czeka 
boisko szkolne na chętnych do grania. 
Także serdecznie zapraszamy.

Bieżące działania 
Prace nad projektem, który zrewo-

lucjonizuje korzystanie z usług z Urzędu 
Miejskiego w Raciążu dla mieszkańców 
miasta postępują. W ostatnim czasie - 
w ramach projektu pn. „Platforma e 
– urząd w Raciążu” – przeprowadzone 
zostały prace polegające na utworzeniu 
serwerowni oraz dostarczony został 
sprzęt komputerowy dla pracowników 
Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
podległych. Trwają także analizy przed-
wdrożeniowe oraz opracowywane są e 
– usługi. Realizowane działania mają 
na celu opracowanie 18 usług interne-
towych dla mieszkańców, takich jak np. 
zdalna obsługa podatkowa, e-płatności, 
zdalne składanie wniosków i podań w 
oparciu o profil zaufany.

Przeprowadziliśmy także piąty 
przetarg na realizację zamówienia pn. 
„Termomodernizacja oraz poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż”. W ramach przetargu 
oferty złożyło trzech wykonawców. W 
końcu oferty zbliżyły się do środków 
jakie zaplanowaliśmy w budżecie na 
ten projekt. Obecnie pracujemy nad 
zakończeniem postępowania przetargo-

wego. Projekt zakłada termomoderni-
zację siedmiu budynków użyteczności 
publicznej (MCKSiR, Urząd Miej-
ski, Szkoła Podstawowa, Przedszkole 
Miejskie, Ochotnicza Straż Pożarna, 
budynek w którym mieści się MOPS 
i Biblioteka Publiczna oraz budynek 
Hali Sportowej). Przewidywany termin 
realizacji projektu lipiec 2019.

Prace postępują także w ramach 
największego prowadzonego przez 
Gminę Miasto Raciąż projektu – do-
tyczącego rozbudowy kanalizacji i mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków oraz 
stacji uzdatniania wody. Prace pole-
gające na budowie kanalizacji sanitar-
nej – w ostatnim czasie - zakończone 
zostały na ulicy Sportowej. W najbliż-
szym czasie planowane jest asfaltowanie 
ulicy Płockiej. Prace wciąż prowadzone 
są na ulicach: Dworcowa, Płocka i 11 
listopada. Szanowni Państwo, wiemy, 
że projekt nie obejmuje wszystkich 
domostw w naszym mieście. Jednak 
plany kanalizacji do niniejszego pro-
jektu utworzone zostały w 2012 roku 
i nie uwzględniały niektórych posesji. 
Zbieramy jednak Państwa zgłoszenia i 
jeszcze w tym roku złożymy wniosek o 
poszerzenie inwestycji na te nierucho-
mości, które nie zostały ujęte wcześniej, 
a obecnie właściciele chcą się podłączyć 
do kanalizacji.  Zdaję sobie również 
sprawę, że czasem ruch po naszym 
mieście jest utrudniony, jednak prace 
systematycznie postępują i mamy na-
dzieję, że realizacja projektu zakończy 
się w terminie. Mieszkańców miasta 
przepraszam za utrudnienia i proszę o 
cierpliwość.

Pod koniec ubiegłego roku w ra-
mach otrzymanej rządowej dotacji 
za pośrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego przebudowaliśmy zniszczo-
ne chodniki na ulicach Hankiewicza, 
Ogrodowej, Cichej oraz Zielonej. 
Wykonaliśmy także nowy asfalt na 
ulicy  Błonie. Zadania planowane do 
realizacji w dotacji były dużo większe, 
jednak ze względu na pogodę oraz krót-
ki czas realizacji (około miesiąc czasu) 
nie udało się zrealizować wszystkich 
prac w całości. Do zrobienia pozostała 
nawierzchnia dróg na wymienionych 
wcześniej ulicach, nawierzchnia na 
ulicy Nadrzecznej oraz Placu Mickie-
wicza. W styczniu 2018 roku sporzą-
dziliśmy rozliczenie wykorzystanej do-
tacji. Udało się wykonać prace na około 
jeden milion złotych. Niewykorzystane 
środki zwróciliśmy do Urzędu Wo-
jewódzkiego, jednocześnie składając 
wniosek o jak najszybsze przywrócenie 
niewykorzystanych środków, tak by-
śmy mogli dokończyć rozpoczęte pra-
ce. W związku z brakiem odpowiedzi 
z Urzędu Wojewódzkiego, podjęliśmy 
decyzję o naprawie dróg we własnym 

zakresie i z własnych środków.  Wy-
konano naprawę uszkodzeń u zbiegu 
Placu Mickiewicza i ulicy Piłsudskiego, 
ogłosiliśmy także przetarg na kolejne 
ulice, w tym ulicę Nadrzeczną. W lip-
cu 2018 roku otrzymaliśmy pismo od 
Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu 
postępowania w sprawie  nie wyko-
rzystania całości dotacji a tylko części. 
Postępowanie może się zakończyć de-
cyzją o zwrocie dotacji lub  umorze-
niu postępowania i zaakceptowaniu 
naszego rozliczenia. Sprawa jest bar-
dzo ważna dla samorządu miejskiego, 
bo może się okazać, że dotacja może 
zostać cofnięta, a miasto całość wyko-
nanych zadań będzie musiało pokryć z 
własnych środków. Mamy nadzieję, że 
postępowanie zakończy się wynikiem 
korzystnym dla miasta. Pod koniec 
ubiegłego roku zrobiliśmy wszystko co 
w naszej mocy by zrealizować założenia 
projektu. Wykonane przez nas prace są 
zrealizowane prawidłowo – zabrakło 
jedynie czasu, by zrealizować zakładane 
prace do końca. Jesteśmy zdania, że cel 
dotacji został osiągnięty w części rozli-
czonej. Chodniki były zniszczone, a są 
zrobione praktycznie od nowa. Asfalt 
na ulicy Błonie także przyczynił się do 
naprawienia uszkodzeń  na tej drodze. 
Z własnych środków realizujemy po-
zostałą część zadań. Czekamy na roz-
strzygnięcie Wojewody Mazowieckiego 
w tej sprawie i liczymy, iż będzie ono 
korzystne dla miasta. 

Przetarg na drogi po raz drugi
W zeszłym miesiącu ogłosiliśmy 

przetarg na naprawę nawierzchni dróg 
na ulicach Nadrzeczna, Piłsudskiego, 
Zielona oraz Cicha. Naszym zamiarem 
była realizacja remontów tych ulic do 
końca lipca.  Pomimo ogłoszeń oferty 
na realizację remontów nie złożył żaden 
wykonawca. Sprawa naprawy dróg jest 
jedną z najpilniejszych spraw w Racią-
żu. Zależy mi bardzo na poprawie ich 
stanu. W związku z tym ogłosiłem ko-

lejny przetarg na naprawę nawierzch-
ni dróg. Oferty można było składać 
do 31 lipca, mamy nadzieję, że tym 
razem uda się wyłonić wykonawcę i 
przeprowadzić remont dróg. Planowa-
ny termin realizacji zadania to koniec 
października.

Plac rekreacyjno – sportowy coraz bliżej
Prace nad realizacją placu rekre-

acyjno – sportowego przy Osiedlu 
Jana Pawła II w Raciążu dobiegają 
końca. Położona została nawierzchnia 
z kostki oraz nawierzchnia bezpieczna 
pod zabawkami dla dzieci. Pojawiły 
się także zabawki dla najmłodszych 
mieszkańców, a także stoły do sza-
chów i warcab. Ponadto zamonto-
wane zostały urządzenia do siłowni 
zewnętrznej. Ustawione zostały rów-
nież ławki i kosze oraz nasadzone 
zostały trawy i drzewa. Już wkrótce 
mieszkańcy naszego miasta korzystać 
będą mogli z uroków placu i spędzać 
na nim swój wolny czas. A zarówno 
dzieci, jaki i młodzież czy seniorzy 
znajdą na placu coś dla siebie. Obec-
nie realizowane działania to pierwszy 
etap planowanych prac na ternie przy 
osiedlu Jana Pawła II.  Drugim plano-
wanym etapem prac - po realizacji te-
renu rekreacyjno – sportowego – jest 
utworzenie wielofunkcyjnego boiska z 
bezpieczną nawierzchnią. Etap ten bę-
dzie mógł być realizowany po przenie-
sieniu przez firmę Energa powietrznej 
linii napięcia pod ziemię (więcej info 
str. 5)

Historyczne chwile w Raciążu
16 lipca nasze miasto odwiedziła 

grupa przedstawicieli Lokalnej Grupy 
Działania z terenu Katalonii z Hisz-
panii. Hiszpanie przyjechali na za-
proszenie Lokalnej Grupy Działania 
z Płońska. Spotkaliśmy się z nimi w 
Miejskim Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu. Wymieniliśmy 
się informacjami na temat działań. 
Krótka wizyta miała na celu wymia-
nę doświadczeń, związanych z dzia-
łaniami regionalnymi obu krajów. 
Klub „BabyRobią” z Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu 
przedstawiał swój dotychczasowy do-
robek twórczy a Ludowy Zespół Pie-
śni i Tańca „Krajkowiacy” z Krajkowa 
wprowadził w spotkanie wątek stro-
jów ludowych. To niezwykle ważne, 
że możemy przedstawiać nasze działa-
nia i osiągnięcia na szerszym forum, a 
nawet tym zagranicznym.

Kolejnym historycznym wydarze-
niem dla naszego miasta był przejazd 
pociągu retro. W lipcu mogliśmy oglą-
dać przejazd turystyczny specjalnego 

pociągu SAWA ciągniętego przez za-
bytkowy parowóz. W Raciążu miał on 
swój najdłuższy przystanek, w trakcie 
którego strażacy z Raciąskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej uzupełnili wodę 
w lokomotywie. To bardzo ważne, że 
akurat w naszym mieście zatrzymał się 
pociąg, który pokonywał trasę Toruń - 
Warszawa. Niezwykle cieszy mnie, że 
mieszkańcy naszego miasta mają okazję 
udziału w tak ciekawych wydarzeniach 
i chętnie w nich uczestniczą. By zoba-
czyć historyczny pociąg zgromadziło 
się liczne grono Raciążan (więcej infor-
macji 17)

Z historią spotkali się także uczest-
nicy II Raciąskiego Rajdu Rowerowe-
go, który zorganizowaliśmy w lipcu. 
Cieszy mnie fakt, że tak liczna grupa 
– blisko 100 osobowa – wzięła w nim 
udział. Zależy mi by mieszkańcy na-
szego miasta z ochotą korzystali z ini-
cjatyw przez nas przygotowywanych 
specjalnie dla nich. To już kolejna edy-
cja rajdu, która cieszy się takim zain-
teresowaniem. Uczestnicy rajdu mieli 
niepowtarzalną okazję by poznawać 
nowe tereny naszej i sąsiednich gmin. 
Rajd stanowi doskonałą możliwość do 
integracji z sąsiadami, mieszkańcami 
naszego miasta. Dodatkowo to bogata 
uczta kulturowa. Doskonała lekcja hi-
storii, a tegoroczna edycja pn. podróż 
w dwudziestolecie – związana była z 
historią oglądanych budynków (więcej 
informacji str. 15)

Sierpień pełen wrażeń
Zapraszam Państwa do korzysta-

nia z wakacyjnej oferty, jaką dla Pań-
stwa przygotowaliśmy. Już 4 sierpnia 
zapraszam na przed Kościołem Racią-
żu, gdzie odbędzie się rekonstrukcja 
walk Powstania Warszawskiego. Po-
kaz przygotują członkowie Plutonu 
Strzeleckiego w Raciążu oraz Jednost-
ki Strzeleckiej Płońsk 1006. Podczas 
wydarzenia będzie miał miejsce finał 
projektu „Miejscowy Patriota”, a tak-
że odbędzie się koncert pt. „Raciąż 
śpiewa pieśni patriotyczne i zakaza-
ne piosenki” oraz spektakl teatralny 
„Żeby już nigdy”. Kolejnym bardzo 
ważnym – jak co roku – wydarzeniem 
dla naszego miasta będzie V Jarmark 
Raciąski, w tym roku połączony z II 
Miejsko – Gminnymi Dożynkami Pa-
rafialnymi. W tym roku wydarzenie 
odbędzie się w dniach 14 – 15 sierp-
nia. Na te dni planowane są różnorod-
ne atrakcje: koncerty zespołów, w tym 
gwiazdy wieczoru – Enej, teatry ulicz-
ne, jarmark uliczny, animacje, zabawy, 
konkursy, a także przemarsz z wińcami 
dożynkowymi ulicami miasta (więcej 
informacji str. 13). Serdecznie zapra-
szam do udziału!

Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz God-
lewski informuje, że rządowy program 
„Dobry start” w Gminie Miasto Raciąż 
będzie realizowany w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Raciążu przy 
ulicy Kilińskiego 21.

Wnioski online można składać 
już od 1 lipca przez portal Emp@tia 

lub bankowość elektroniczną. Od 1 
sierpnia do 30 listopada danego roku 
można złożyć tradycyjny, papierowy 
wniosek. Wnioski złożone po 30 li-
stopada pozostawia się bez rozpatrze-
nia.

Świadczenie dobry start w wysoko-
ści 300 zł (jednorazowo) przysługuje w 

związku z rozpoczęciem przez dziecko 
roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą 
się 20 roku życia,

- przez dziecko lub osobę uczącą 
się 24 roku życia – w przypadku dzieci 
lub osób uczących się legitymujących 
się orzeczeniem o niepełnosprawności, 

bez względu na dochód rodziny.

Ustalenie prawa do świadcze-
nia dobry start oraz jego wypłata 
następuje odpowiednio na wniosek 
rodziców, opiekuna faktycznego, 
opiekuna prawnego, rodziny zastęp-
czej, osobom prowadzącym rodzinny 
dom dziecka, dyrektorom placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, dyrek-
torom regionalnych placówek opie-

kuńczo-terapeutycznych albo osobie 
uczącej się.

Szczegółowych informacji udziela 
Pani Elżbieta Betlewicz – referent ds. 
świadczeń rodzinnych i   funduszu 
alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Raciążu, pok. nr 
1 lub pod nr tel. 798122034.
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Złóż wniosek!

Dobry start  
i 500+
Od 1 lipca przez Internet, od 1 sierpnia 
także w wersji papierowej można skła-
dać wnioski w programie Dobry Start 
oraz wnioski na nawy okres zasiłkowy 
w Programie 500+. 

Skorzystaj z programu Dobry Start
Skorzystaj z programu Dobry 

Start. Dzięki temu raz w roku możesz 
dostać dodatkowe 300 zł dla swojego 
dziecka, które rozpoczyna nowy rok 
szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć 
wniosek. Od 1 lipca możesz złożyć 
wniosek przez internet. Papierowe 
wnioski można składać od 1 sierpnia. 
Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to 
przez  Emp@tię - portal Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
lub bankowość elektroniczną.

Kto może dostać 300 zł na dziecko 
w programie Dobry Start

• rodzic,
• opiekun faktyczny dziecka — 

osoba, która faktycznie opiekuje się 
dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o 
jego adopcję,

• opiekun prawny dziecka — oso-
ba, której sąd powierzył sprawowanie 
opieki nad dzieckiem,

• osoba ucząca się - to pełnoletni 
uczeń, który: nie jest na utrzymaniu 
rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, 
ma prawo do alimentów ustalone wy-
rokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. 
Jeśli dziecko nie pozostaje we wspól-
nym gospodarstwie domowym z oboj-
giem rodziców — pieniądze dostaje ten 
rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką na-
przemienną obojga rodziców — każdy 
z nich może złożyć wniosek i dostać 
połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 
150 zł.

300 zł przysługuje również na dzie-
ci w pieczy zastępczej — w tym przy-
padku wnioski przyjmują i rozpatrują 
powiatowe centra pomocy rodzinie 
(PCPR).
Uczniowie objęci programem Dobry Start

Programem jest objęty każdy uczeń 
(dziecko lub  osoba ucząca się), który 
spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:
• 20 lat,
• 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
– umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności,
– potrzebie kształcenia specjalnego,
– potrzebie zajęć rewalidacyjno-

-wychowawczych.
Program obejmuje również 

uczniów, którzy osiągają ten wiek przed 
rozpoczęciem roku szkolnego w danym 
roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:
• szkoła podstawowa,
• dotychczasowe gimnazjum,
• szkoła ponadpodstawowa i do-

tychczasowa ponadgimnazjalna — z 
wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły 
dla dorosłych,

• szkoła artystyczna, w której jest 
realizowany obowiązek szkolny lub 
nauki,

• młodzieżowy ośrodek socjotera-
pii,

• specjalny ośrodek szkolno-wy-
chowawczy,

• specjalny ośrodek wychowawczy,
• ośrodek rewalidacyjno-wycho-

wawczy.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start
• dziecka w przedszkolu — w tym 

dziecka, które rozpoczyna roczne przy-
gotowanie przedszkolne (zerówkę) w 
szkole lub przedszkolu,

• studentów.

Kiedy złożyć wniosek
• od 1 lipca do 30 listopada — jeśli 

składasz wniosek przez portal Emp@tia 
lub bankowość elektroniczną,

• od 1 sierpnia do 30 listopada — 
jeśli składasz wniosek w urzędzie lub 
instytucji.

Możesz złożyć WYŁĄCZNIE pa-
pierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usa-
modzielnianą — zaczynasz samodziel-
ne życie po opuszczeniu domu dziecka 
lub rodziny zastępczej.

Twój wniosek NIE zostanie roz-
patrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, 
jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o 
uzupełnienie lub poprawki albo złożysz 
wniosek po terminie.
Ile dostaniesz

300 zł na dziecko — niezależnie od 
wysokości twojego dochodu.

Jeśli dziecko jest pod opieką na-
przemienną obojga rodziców — każdy 
z rodziców może dostać połowę pienię-
dzy na dziecko, czyli 150 zł.

Co zrobić
Jeśli składasz wniosek w urzędzie 

lub instytucji
Przygotuj wszystkie potrzebne do-

kumenty:
• Wniosek o ustalenie prawa do 

świadczenia Dobry Start — pobierz i wy-
pełnij w domu albo zrób to w urzędzie,

• swój dokument tożsamości — 
dowód osobisty lub paszport.

Złóż go wraz z wszystkimi doku-
mentami w jednym z miejsc wyznaczo-
nych w twojej gminie:

• zanieś do wybranej instytucji – w 
Gminie Baboszewo do GOPS 

• wyślij pocztą.
Czekaj na pieniądze. 

Jeśli składasz wniosek online
Wszystkie potrzebne informacje 

znajdziesz na Stronie Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej  lub 
na stronie swojego banku.

Gdzie złożyć wniosek
W urzędach i instytucjach, które 

przyjmują wnioski 500+ . W Gminie 
Baboszewo obsługą programu zajmuje 
się Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Baboszewie. 

W przypadku dzieci objętych pie-
czą zastępczą oraz osób usamodzielnia-
nych — wnioski przyjmuje powiatowe 
centrum pomocy rodzinie (PCPR).
Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.
Ile będziesz czekać

• do 30 września — jeśli prawidło-
wo wypełniony i kompletny wniosek 
złożysz w lipcu lub sierpniu,

• do 2 miesięcy — jeśli taki wnio-
sek złożysz później.

Zapytaj w instytucji, w której zło-
żysz wniosek, jak możesz odebrać pie-
niądze.

Zazwyczaj możesz wybrać:
• przelew na konto,
• przekaz pocztowy,
• gotówkę w kasie urzędu.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty 
świadczenia

Możesz bezpłatnie odwołać się od 
decyzji odmownej do samorządowego 
kolegium odwoławczego. Masz na to 
14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie złóż w instytucji, która 
wydała decyzję odmowną:

• osobiście,
• pocztą — najlepiej listem pole-

conym (zachowaj potwierdzenie wy-
słania).

Nowy okres zasiłkowy 500+
1 lipca rozpoczęło się przyjmowa-

nie wniosków przez internet o przyzna-
nie świadczenia wychowawczego z pro-
gramu „Rodzina 500+”. Świadczenie w 
obecnym okresie zasiłkowym ustalane 
jest do 30 września. Kolejny okres za-
siłkowy będzie trwał od 1 października 
br. do 30 września 2019 r. Konieczne 
jest więc złożenie nowego wniosku.

Urząd Gminy Baboszewo zachęca 
mieszkańców do złożenia wniosku w 
formie elektronicznej, gdyż jest to naj-
szybszy sposób na kontynuację wypłaty 
świadczenia wychowawczego z progra-
mu Rodzina 500 plus.
Przypomina jednak, że sposobów na 
złożenie wniosku jest więcej

Wniosek można złożyć za pośred-
nictwem systemu bankowości elektro-
nicznej banków, które dołączyły do 
programu. Obecnie można to zrobić 
w jednym z 25 banków. Banki biorące 
udział w programie w zakresie składania 
wniosków za pośrednictwem systemów 
bankowości elektronicznej: Alior Bank 
SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w 
Warszawie SA, Bank Millennium SA, 
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, 
Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank 
Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA 
(Smart Bank), ING Bank Śląski SA, 
mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raif-
feisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, 
Bank Ochrony Środowiska SA, Getin 
Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, 
Credit Agricole Bank.

O świadczenie można się także 
ubiegać, korzystając z portalu EMPA-
TIA prowadzonego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
(dla osób posiadających tzw. profil 
zaufany ePUAP lub podpis elektro-
niczny); za pomocą Platformy Usług 
Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (dla osób posiadających 
tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis 
elektroniczny) oraz za pomocą elektro-
nicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (dla osób posiadających tzw. 
profil zaufany ePUAP lub podpis elek-
troniczny).

BEATA WIECHOWSKA

Inwestycja ukończona zgodnie z planem

Termomodernizacja budynku 
komunalnego w Niedarzynie

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej zakończyli prace remontowe i 
modernizacyjne związane z budynkiem komunalnym w Niedarzynie. W ramach 
tegorocznych prac wykonano ocieplenie budynku, nową elewację, docieplenie 
stropodachu wełną mineralną, ułożono płytki na schodach, docieplono funda-
menty. Modernizację budynku wykonano zgodnie z wcześniejszymi planami w 
ciągu dwóch lat, tzn. w roku ubiegłym wymieniono dach oraz wszystkie okna i 
drzwi zewnętrzne do budynku. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gmi-
ny Baboszewo na 2018r. na to zadanie to 60 000 zł. Dzięki gospodarności pra-
cowników referatu oraz częściowemu wykorzystaniu materiałów z innych budów 
prowadzonych przez gminę, faktyczne koszty wykonanej w tym roku inwestycji 
wyniosły niecałe 25 000 zł.

TOMASZ SOBECKI

Rodzice zadecydowali

Będzie język rosyjski w klasach 
IV od września

Jak informowaliśmy Państwo w majowym numerze PULS-u, Wójt Gminy 
Baboszewo, spotkał się z rodzicami wszystkich uczniów przyszłorocznych klas 
czwartych, by poznać ich zdanie na temat zwiększenia zajęć z nieobowiązkowego 
języka rosyjskiego.  Po spotkaniach we wszystkich szkołach z terenu gminy z ro-
dzicami przyszłych IV klasistów oraz analizie danych z przeprowadzonych ankiet, 
Wójt Gminy Baboszewo podjął decyzję (zgodną z wolą większości rodziców), że 
przychyli się do wprowadzenia do arkuszy organizacyjnych szkół dodatkowych 
zajęć edukacyjnych - dwóch godzin tygodniowo języka rosyjskiego w klasie IV 
od września 2018r. Pismo w tej sprawie zostało przekazane dyrektorom szkół z 
terenu gminy. Dodatkowe zajęcia 
języka rosyjskiego będą przyznane 
w ramach godzin organu prowadzą-
cego, co oznacza, że będą to zajęcia 
obowiązkowe a ocena z zajęć pojawi 
się na świadectwach. Na 2 sierpnia 
zaplanowano spotkanie z Dyrekto-
rami szkół. Wówczas wprowadzone 
zostaną do arkuszy organizacyjnych 
szkół na rok szkolny 2018/2019 
ostatnie zmiany. 

BEATA WIECHOWSKA
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Na osiedlu Jana Pawła II powstaje plac 
rekreacyjno – sportowy.  Realizacją 
placu zajmuje się Gmina Miasto Ra-
ciąż. Ochotnicza Straż Pożarna została 
partnerem projektu – dzięki temu 
dofinansowanie projektu jest na po-
ziomie 100% a nie 80% jakby to było w 
przypadku, gdyby Gmina sama złożyła 
wniosek.

Na ten cel zagospodarowana zosta-
ła część zielonego placu, na którym do-
tychczas znajdowało się prowizorycznie 
zaadaptowane boisko. Od lipca trwają 
prace nad realizacją placu, położono 
nawierzchnię, wykonano nasadzenia, 
zamieszczono pierwsze zabawki i urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej. 

Zabawa i rekreacja
Na osiedlu Jana Pawła II powstał 

wielofunkcyjny plac rekreacyjno-spor-
towy dla wszystkich mieszkańców na-
szego miasta. Realizować na nim będzie 
można wiele aktywności. Znajdzie się 
coś dla ciała, coś dla ducha i możliwo-
ści gier i zabaw. Rozwijać swoją kon-
dycję i formę będzie można na siłowni 
zewnętrznej. Dzieci zaś będą mogły 
bawić się na zabawkach. Co więcej bę-
dzie można spędzać czas na grze w ping 
– ponga czy piłkarzyki. Ćwiczyć swój 
umysł a przy okazji relaksować się bę-
dzie można przy grze w gry planszowe, 
bowiem zamontowane zostały stoły do 
szachów i warcab. Plac został ogrodzo-
ny, wytyczone zostały alejki oraz poło-
żone podłoże z kostki pod urządzenia. 

Wydzielone zostały strefy bezpieczeń-
stwa dla zabawek, pozostała część sta-
nowić zaś będzie trawa. W ramach pro-
jektu odwodniono i podniesiono grunt 
oraz utwardzono części powierzchni 
kostką ażurową. Dokonano nasadzeń 
zieleni oraz zamontowano kosze i usta-
wiono ławki. 

II planowanym etapem prac - po 
realizacji terenu rekreacyjno – sporto-
wego – jest utworzenie wielofunkcyj-
nego boiska z bezpieczną nawierzchnią. 
Etap ten będzie mógł być realizowany 
po przeniesieniu przez firmę Energa 
napowierzchnej linii napięcia pod zie-
mię. 

Korzyści dla mieszkańców
W naszym mieście zaobserwować 

można duże zapotrzebowanie miesz-
kańców w różnym wieku na różne for-
my aktywności sportowo-rekreacyjnej. 
Miejsce zaś jest wyjątkowo dogodne, 
bo położone w centrum miasta i jest do 
niego łatwy dostęp. Ponadto samo osie-
dle skupia wielu mieszkańców Raciąża. 
Pomysł utworzenia placu jest więc od-
powiedzią na prośby i wyrażane chęci 
posiadania takiego miejsca, gdzie moż-
na w fajny sposób spędzić przyjemnie 
czas. Główną zaletą planowanego placu 
jest to, że służył on będzie wszystkim 
Raciążanom. Plac rekreacyjno-sporto-
wy może być wykorzystywany niezale-
żenie od wieku. Każdy znajdzie coś dla 
siebie, zarówno dzieci, młodzież jak i 
dorośli a także seniorzy będą mogli spę-
dzić tam ciekawie czas. Umieszczenie w 

jednym miejscu siłowni, placu zabaw i 
stolików do gier to coś, czego w naszym 
mieście brakowało do tej pory. Umożli-
wi to nie tylko dobrą zabawę, ale także 
pozwoli na spędzanie wspólnie czasu 
całym rodzinom oraz integrację mię-
dzypokoleniową. 

Życzymy miłego korzystania z 
atrakcji na placu i prosimy – dbajmy 
o nasz wspólny teren, by jak najdłużej 
nam służył.

UM RACIĄŻ

Gmina Miasto Raciąż prowadzi zapy-
tania ofertowe na pracowników do 
świetlicy Arka. Zapytania ofertowe 
zamieszczone są w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Miasto Raciąż. W 
zapytaniach określone są wymagania 
jakie powinni spełniać kandydaci na 
poszczególne stanowiska. Dokumenty 
należy składać do Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Raciążu do 8 
sierpnia 2018r. do godz. 10.00

W ramach działania Świetlicy 
Arka poszukujemy: kierownika w Pla-
cówce Wsparcia Dziennego –Świetlica 
ARKA oraz 2 wychowawców w Pla-
cówce Wsparcia Dziennego –Świetlica 
ARKA, pedagoga, psychologa, osoby 
prowadzącej zajęcia rozwijające umie-
jętność uczenia się, osoby prowadzą-
cej zajęcia rozwijające kompetencje 
informatyczne, osoby prowadzącej 
zajęcia rozwijające kompetencje mate-

matyczne i podstawowe kompetencje 
naukowo-techniczne, osoby prowa-
dzącej  zajęcia rozwijające kompetencje 
społeczne i obywatelskie oraz osoby 
prowadzącej zajęcia rozwijające kom-
petencje inicjatywność i przedsiębior-
czość. Działania będą prowadzone w 
Placówce Wsparcia Dziennego – Świe-
tlica ARKA w Raciążu ul. Kilińskiego 
62B, 09-140 Raciąż, w terminie od 01 
września 2018 r. do 29.02.2020, w go-
dzinach od 14.00 do 18:00 w dni robo-
cze od poniedziałku do piątku. 

Świetlica Arka
Projekt pn. „Placówka wsparcia 

rodzinnego – świetlica Arka” zakłada 
utworzenie profesjonalnej placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci i mło-
dzieży w formie świetlicy pn. Arka. Co 
ważne, w świetlicy zostaną zatrudnieni 
psycholog oraz pedagog. Będą w niej 

realizowane programy wychowawcze 
i edukacyjne.  Planowane jest objęcie 
kompleksowym wsparciem mającym 
na celu integrację społeczną 24 dzieci 
z rodzin borykających się z problema-
mi opiekuńczo – wychowawczymi, 
wykluczonych lub zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym korzystających ze 
wsparcia MOPSu. 

Projekt zakłada wsparcie 24 dzieci 
poprzez zorganizowanie dla nich gru-
powych zajęć rozwijających: rozwija-
jące kompetencje informatyczne, roz-
wijające kompetencje matematyczne 
i podstawowe kompetencje naukowo 
– techniczne, zajęcia rozwijające umie-
jętność uczenia się, zajęcia rozwijające 
kompetencje społeczne i obywatelskie 
oraz zajęcia rozwijające inicjatywność 
i przedsiębiorczość. Prowadzone będą 
również zajęcia z psychologiem. 

UM RACIĄŻ

Masz mieszkanie na wynajem – daj znać!

Mieszkania poszukiwane
Wielu mieszkańców naszego miasta poszukuje mieszkania do wynajęcia. W 

Raciążu nie jest to jednak łatwa sprawa. Chętnych jest wielu, a mieszkań dostęp-
nych do wynajęcia nie wiele. Jeśli chcesz wynająć mieszkanie przyjdź do Urzędu 
Miejskiego – zamieścimy Twoje ogłoszenie w Pulsie i pomożemy znaleźć poten-
cjalnego najemcę.  UM RACIĄŻ

Kurtyna wodna w Raciążu

Trochę wody dla ochłody
W lipcu w centrum Raciąża, a właściwie w tzw. małym parku pojawiła się 

kurtyna wodna. Przyjemna mgiełka, jaką daje kurtyna pozwala się schłodzić w 
upalne dni. Korzystają z niej zarówno dzieci jak i dorośli. Kurtyna wodna została 
zakupiona z części środków zebranych podczas VIII Charytatywnego Balu Karna-
wałowego.  UM RACIĄŻ

Gmina Miasto Raciąż prowadzi zapytanie ofertowe 

Pracownicy do świetlicy Arka poszukiwani

Plac na Osiedlu Jana Pawła II prawie gotowy

Plac zabaw – start!
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Niezwykle trudno uwierzyć i pogo-
dzić się z faktem, że w lipcu odszedł 
od nas nasz wspaniały kolega Marcin 
Kłoszewski – pracownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Babo-
szewie, gdzie pracował jako Referent 
do spraw świadczeń rodzinnych i fun-
duszu alimentacyjnego. Marcin na sku-
tek odniesionych obrażeń w wypadku 
samochodowym jaki miał miejsce 6 
lipca w Lutomierzynie niestety zmarł 
w szpitalu w wieku 25 lat. Był człowie-
kiem niezwykle sympatycznym, zawsze 
uśmiechniętym, który optymizmem 
przyciągał i zarażał innych, dla wielu 
był inspiracją i przykładem do naślado-
wania. 

Miał wiele pasji
 Pewnie najbardziej zostanie za-

pamiętany z niezwykłej determinacji 
i osiągania wielu sukcesów w biega-
niu, które zdobywał krok po kroku, 
od przebiegnięcia pierwszych kilkuset 
metrów do udziałów w maratonach. 
Bieganie było jedną z największych 
pasji Marcina, która dawała mu wiele 
satysfakcji. Myślę, że wielu z nas z du-
żym uznaniem pozdrawiało Marcina, 
mijając go na jego biegowych trasach, 
na które wybierał się w zasadzie bez 
względu na pogodę. Inną z pasji była 
muzyka. Marcin kilka lat temu podjął 
staż w Urzędzie Gminy Baboszewo i od 
razu dał się poznać jako młody, ambit-
ny i zdolny chłopak, zawsze chętny do 
pomocy. Dlatego też po zakończonym 
stażu otrzymał propozycję pozosta-

nia w urzędzie. Ostatnio pracował w 
GOPSie. Marcin był niezwykłym czło-
wiekiem i z pewnością tak też zostanie 
przez nas zapamiętany. 

Trening ku czci Marcina
15 lipca br koledzy i koleżanki z 

Klubu Biegacza im. Piotra Sękowskie-

go w Płońsku uczcili biegiem pamięć 
naszego kolegi Marcina Kłoszewskiego, 
który jak określił Klub Biegacza im. P. 
Sękowskiego w Płońsku, „przegrał ten 
swój ostatni bieg w życiu...”.  Ku jego 
czci klubowicze zorganizowali trening 
w Baboszewie.  Około 20 osób przebie-
gło fragmentem ulubionej trasy Kłosza. 
Grupa wystartowała spod cmentarza w 
Baboszewie, a trening zakończyła przed 
Urzędem Gminy w Baboszewie, gdzie 
Marcin pracował. 

Marcin dał się poznać jako nie-
śmiały, spokojny, skromny, ale zawsze 
uśmiechnięty chłopak. Miał wyznaczo-
ne cele i z determinacją dążył do ich 
osiągnięcia. Przez kolegów i koleżanki 
z pracy był podziwiany za hart ducha, 
wytrwałość, umiejętność dążenia do 
celu, obowiązkowość, pracowitość i 
sportowe zacięcie. Wszyscy mu kibico-
wali. Swoją osobowością umiał zaskar-
bić sympatię innych. 

Marcin! Będzie nam Ciebie brakowało …
Bardzo niespodziewanie i zdecydo-

wanie za szybko przyszło nam Go poże-
gnać. Będzie nam ogromnie brakować 
takiego współpracownika, kolegi i wzo-
ru do naśladowania. Marcin spoczywaj 
w pokoju …

Październikowy bieg w Baboszewie
Jedną z okazji aby wspomnieć i 

upamiętnić naszego kolegę będzie paź-
dziernikowy bieg w Baboszewie, jaki 

wspólnie zorganizują Klub Biegacza 
im. Piotra Sękowskiego w Płońsku 
(którego Marcin był członkiem), Aka-
demia Dobra – Gminny Wolontariat 
przy Szkole Podstawowej w Baboszewie 
i Gmina Baboszewo.

TOMASZ SOBECKI
BEATA WIECHOWSKA

Marcin pozostanie w naszej pamięci

Biegali dla Kłosza!
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Radni Rady Miejskiej udzielili Burmi-
strzowi Mariuszowi Godlewskiemu 
absolutorium jednogłośnie. W ze-
szłym numerze Pulsu informowaliśmy 
o udzielonym absolutorium. W tym 
numerze przedstawiamy I część re-
alizowanych w zeszłym roku działań. 
Prezentujemy działania podjęte w ra-
mach projektu dotyczącego kanalizacji 
i remontów dróg i chodników na które 
pozyskaliśmy środki pod koniec roku. 
W następnych numerach kolejne pod-
sumowania.

W minionym roku rozpoczęto 
prace nad największą w historii mia-
sta inwestycją – rozbudową kanalizacji 
oraz modernizacją oczyszczalni i stacji 
uzdatniania wody. Jest to największa 
inwestycja w historii miasta. Pozwa-
la ona wprowadzić miast o XXI wiek 
– dotychczas znaczna część miasta w 
tym jego centrum nie posiadało kanali-
zacji. Na oczyszczalnie ścieków zostały 
nałożone kary, a miasto zostało zobo-
wiązane do wykonania modernizacji. 
Przeprowadzone prace pozwolą miesz-

kańcom naszego miasta spokojnie, po-
nieważ ścieki z domostw będą właści-
wie odprowadzane, a do mieszkańców 
będzie dostarczana dobrze oczyszczona 
woda. Przeprowadzono już liczne prace 
na Stacji Uzdatniania Wody oraz prace 
polegające na rozbudowie kanalizacji 
miejskiej.

Koniec roku zaś był podyktowany 
walką z pogodą przy remontach ulic, 
na które udało się pozyskać środki ze-
wnętrzne. Dzięki środkom pozyskanym 
w ramach dotacji z rezerwy celowej bu-
dżetu państwa udało się przeprowadzić 
prace remontowe na części zniszczo-
nych dróg. Przeprowadzono prace na 
ulicy Słonecznej, Cichej, Piłsudskiego, 
Zielonej, Hankiewicza i Ogrodowej – 
gdzie wykonano chodniki, krawężniki 
i oznaczenia, wyfrezowano i położono 
nawierzchnię na ulicy Błonie oraz wy-
frezowano część ulicy Nadrzecznej. Na 
resztę działań nie pozwoliła pogoda i 
krótki czas, jaki miasto miało na reali-
zację zadania. 

UM RACIĄŻ

Absolutorium udzielone jednogłośnie

Zdjęcia zostały wykonane w trakcie realizacji prac i stan obecny przedstawionych miejsc może różnić się od obecnego. 

Stacja Uzdatniania Wody w Witkowie po 
przeprowadzonej modernizacji

Budowa kanalizacji na ul. Sportowej

Wyremontowany chodnik 
na ul. Słonecznej

Wyremontowany chodnik 
na ul. Zielonej

Miejska Oczyszczalnia 
(zdjęcie wykonane w 
trakcie prac)

Stacja Uzdatniania Wody w Witkowie

Budowa kanalizacji 
na ul. Zielonej

Nowa nawierzchnia na ulicy Błonie

Pompownia na Stacji Uzdatniania Wody (zdjęcie wykonane w takcie prac)

Budowa kanalizacji 
na ul. Zawoda
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W lipcu Wójt Gminy Baboszewo wysto-
sował do 9 osób będących najemcami 
lokali komunalnych należących do 
gminy, informację o zamiarze wypo-
wiedzenia umów najmu w związku z 
brakiem zapłaty za czynsze i inne opła-
ty związane z użytkowaniem gminnych 
lokali. Informacje trafiły do osób, które 
nie uiściły opłat za co najmniej trzy peł-
ne okresy płatności, tj. co najmniej za 
trzy miesiące. 

Podstawa prawna
Ustawa o ochronie praw lokato-

rów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego, mówi 
o tym, że wypowiedzenie stosunku 

prawnego (rozwiązanie umowy naj-
mu) może nastąpić z kilku przyczyn, 
w tym, jeżeli lokator jest w zwłoce z 
zapłatą czynszu lub innych opłat za 
używanie lokalu co najmniej za trzy 
pełne okresy płatności, jednak wcze-
śniej należy poinformować najemcę o 
zamiarze takiego wypowiedzenia oraz 
wyznaczyć dodatkowy miesięczny ter-
min do zapłaty zaległych i bieżących 
zaległości. 

Czynsze niskie, zadłużenie wysokie
Znamienne jest to, że czynsze w 

gminnych lokalach komunalnych 
są niskie, bądź nawet bardzo niskie. 
Tym bardziej dziwią sytuacje, w któ-

rych część lokatorów nie płaci od 
kilku lat za lokale. Miejmy nadzie-
ję, że wysłane informacje podziałają 
mobilizująco przynajmniej na część 
dłużników. W przypadkach braku 
uregulowania należności przez na-
jemcę, który otrzymał taką informa-
cję, konsekwentnie nastąpi rozwią-
zanie umowy najmu przez gminę a 
sprawa zostanie skierowana do sądu 
z powództwem o eksmisję. Wtedy to 
sąd zdecyduje czy danemu najemcy 
gmina powinna zapewnić inny lokal 
komunalny bądź socjalny czy też 
nie. 

TOMASZ SOBECKI

Choć już w tej chwili skwar jest nie do 
wytrzymania, apogeum upałów w 
Polsce dopiero przed nami. najwyż-
sze temperatury prognozowane są na 
wtorek i środę. Niemal w całym kraju 
termometry pokażą powyżej 30 st. w 
cieniu.

Jak się chronić?
Latem wysoka temperatura może 

być niebezpieczna. Jak wylicza GIS, 
na upały należy się właściwie przygo-
tować:

•Nosić jasne, lekkie przewiewne 
ubrania wykonane z naturalnych tka-

nin, dobrze przepuszczających powie-
trze, które zapewnią komfort w upalne 
dni;

•Mieć  odpowiednie nakrycie 
głowy, które zabezpieczy przed prze-
grzaniem, należy też pamiętać  o 
okularach przeciwsłonecznych z fil-
trem chroniącym nasze oczy przed 
szkodliwym promieniowaniem sło-
necznym;

•Regularnie stosować krem z fil-
trem;

•Zadbać o właściwą cyrkulację 
powietrza w zamkniętych pomieszcze-
niach, używać wentylatorów i klima-

tyzacji, wietrzyć je najlepiej rano lub 
wieczorem;

•Pamiętać o regularnych posiłkach, 
wybierając lekkie dania;

•Pić systematycznie, najlepiej 
wodę, i unikać alkoholu. W ciągu dnia 
należy spożyć minimum 2 litry płynów.

Jak rozpoznać udar słoneczny?
Taka aura jest niebezpieczna dla 

osób starszych, małych dzieci oraz osób 
z chorobami układu krążenia. Jednak 
do wszystkich lekarze apelują o nieba-
gatelizowanie objawów udaru słonecz-
nego.

Wśród objawów udaru słoneczne-
go można wymienić między innymi 
ból głowy, bóle w klatce piersiowej, 
wymioty i dreszcze. W przypadku 
wystąpienia tych objawów należy nie-
zwłocznie skontaktować się z lekarzem, 
ponieważ udar może prowadzić nawet 
do obrzęku mózgu i śmierci.

Lekarze radzą starszym osobom, 
by nie wychodziły w taką pogodę. Dla 
tych, którzy muszą, konieczne będzie 
nakrycie głowy.

Pamiętajmy o zwierzętach!
W czasie upałów psy należy ota-

czać szczególną opieką, by nie dopuścić 
do przegrzania się organizmu i udaru 
cieplnego, a nawet śmierci zwierzęcia. 
Przestrzeganie kilku podstawowych za-
sad pomoże Wam przetrwać lato.

  W czasie miesięcy letnich należy 

zapewnić zwierzęciu możliwość schro-
nienia się przed słońcem. Każde zwie-
rzę powinno mieć zapewniony dostęp 
do świeżej wody. Nigdy nie wolno 
zostawiać psa w zamknięciu narażone-
go na promienie słoneczne. Dotyczy 
to zarówno przebywania na wybiegu, 
umieszczenia w klatce, czy w samocho-
dzie.

Jeśli pies towarzyszy nam podczas 
wakacyjnej wycieczki, możemy zabrać 
ze sobą kilka rzeczy, które ułatwią mu 
zniesienie upałów. Dobrze jest mieć 
zimną wodę, najlepiej z lodem oraz 
szmatkę, którą można namoczyć i po-
łożyć psu na głowie. Dobrym rozwiąza-
niem jest atomizer - spray taki, jak do 
zraszania kwiatów, którym możemy co 
pewien czas spryskać psa.

 
BEATA WIECHOWSKA

Sławomir Goszczycki Prezesem GKS Orlęta Baboszewo

Nowy Prezes 
S ł a w o m i r 

Goszczycki został 
nowym prezesem 
klubu piłkarskiego 
Orlęta Baboszewo. 
Zastąpi na tym sta-
nowisku zmarłego 
w czerwcu Bogdana 
Kubińskiego:

Jak podało Ra-
dio Płońsk - rozwój 
piłki kobiecej i mło-
dzieżowej, a przede 
wszystkim awans 
seniorów do wyższej 
klasy rozgrywkowej - 
to główne cele nowo 
wybranego zarządu 
klubu.

BEATA WIECHOWSKA

Czy Wójt wypowie umowy najmu?

Dochodzenie czynszowych należności na 
poważnie

Jak przetrwać?

Fala upałów w Polsce
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Pozbądź się nadmiaru rzeczy z chaty na 
Jarmarku!

Wyprzedaż garażowa 
w Raciążu!

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu 
prowadzi nabór osób, chcących wziąć udział w akcji pn. Wy-

przedaż Garażowa.  Przeprowadzona ona zostanie podczas V 
Jarmarku Raciąskiego, który odbędzie się w dniach 14 – 15 
sierpnia 2018 roku. Wszyscy, którzy mają cokolwiek, z czego 
już nie korzystają, chcieliby się tego pozbyć a nie chcieliby 
wyrzucać, mogą przynieść to na wyprzedaż garażową. Wy-
starczy wcześniej poinformować pracowników MCKSiR w 
Raciążu – osobiście w godzinach 8.00 – 16.00 przy ulicy Par-
kowej 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 23 679 
10 78, którzy zarezerwują stoisko. Udział w akcji jest bezpłat-
ny. Serdecznie Zapraszamy.

MCKSIR W RACIĄŻU

Rekonstrukcja Walk Powstania 
Warszawskiego

4 sierpnia 2018 o godzinie 15:00 na placu przed Kościołem pw. Św. Wojcie-
cha przy ulicy Wolności 14 w Raciążu odbędzie się rekonstrukcja walk Powstania 
Warszawskiego. Organizatorami pokazu są Miejskie Centrum Kultury Sportu i Re-
kreacji w Raciążu, Gmina Raciąż oraz Gmina Miasto Raciąż. Podczas wydarzenia 
będzie miał miejsce finał projektu "Miejscowy Patriota", który zorganizowano we 
współpracy z fundacją Tak dla Rodziny. Odbędzie się także koncert pt. „Raciąż śpie-
wa pieśni patriotyczne i zakazane piosenki” oraz spektakl teatralny "Żeby już nigdy" 
wykonany przez uczestników zajęć teatralnych w MCKSiR w Raciążu. Za przygoto-
wanie rekonstrukcji pod względem merytorycznym i historycznym oraz zapewnie-
nie eksponatów i wyposażenia odpowiadać będą członkowie Jednostki Strzeleckiej 
1006 z Płońska oraz Plutonu Strzeleckiego z Raciąża. Serdecznie zapraszamy! 

MCKSIR W RACIĄŻU
W Raciążu wielu mieszkańców nadal 
posiada pokrycia dachowe wykonane 
z azbestu. W związku z tym Burmistrz 
Miasta Raciąża Mariusz Godlewski 
złożył wniosek na dofinansowanie za-
dania na usuwanie wyrobów azbesto-
wych z terenu Gminy Miasto Raciąż. 

20 czerwca otrzyma-
liśmy informację z Woje-
wódzkiego Funduszu ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie o po-
zyskaniu dofinansowania 
niniejszego zadania w kwo-
cie 2  641,26 zł co stanowi 
do 80% kosztu kwalifiko-
wanego. Mieszkańcy mogą 
uzyskać dofinansowanie na 
demontaż i odbiór lub sam 
odbiór zdjętego azbestu.
Złóż wniosek już dziś

Do tej pory odbyły się 
już trzy edycje programu, 
podczas których udało się 
wymienić pokrycie dachowe 
na 18 budynkach, co stano-
wi 35,1 ton zdemontowane-

go azbestu. Druki wniosków dla chęt-
nych dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w pokoju nr 2. 
Regulacje w ustawie

Zgodnie z długofalowym progra-
mem wycofywania azbestu z gospo-
darki, jak i  obowiązującym stanem 

prawnym, wykorzystywanie azbestu 
lub wyrobów zawierających azbest 
dopuszcza się w użytkowanych insta-
lacjach (rozumie się przez to również 
budynki) lub urządzeniach nie dłużej 
niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ustawą 
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie sto-
sowania wyrobów zawierających azbest 
został od 1998 r. wprowadzony w życie 
formalny zakaz stosowania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest.

UM RACIĄŻ

Zapraszamy do udziału w programie usuwania azbestu

Wymień swój dach!

Czas spędzony w szkole to zawsze cie-
kawy okres w życiu każdego młodego 
człowieka. Przyjaźnie, znajomości, wy-
cieczki, miło spędzony czas to rzeczy, 
które zawsze z radością wspominamy. 
Jednak szkoła to nie tylko przyjemno-
ści, ale i ciężka praca. Nauka, klasówki, 
sprawdziany –uczniowie muszą włożyć 
w to wiele wysiłku.

Ciężka praca jednak popłaca. A 
najlepsi i najbardziej wytrwali w dąże-
niu do osiągnięcia jak najlepszych

wyników zostali docenieni i uho-
norowani przez Burmistrza Miasta 
Raciąż Mariusza Godlewskiego, który 

wręczył uczniom stypendia za dobre 
wyniki w nauce. 

Uroczysta gala
18 lipca 2018 roku w Sali Wido-

wiskowej Miejskiego Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu odbyła się 
uroczystość wręczenia stypendiów dla 
najlepszych. Na uroczystości zgroma-
dziły się dzieci wraz z rodzicami. W 
tym roku stypendiami za wybitne wy-
niki w nauce nagrodzono 24 uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego w Raciążu i oddziałów 
gimnazjalnych. Burmistrz pogratulo-

wał uczniom wspaniałych wyników i 
osiągniętych sukcesów, pochwalili wy-
trwałość i życzyli kolejnych owocnych 
lat nauki.

 
Najlepsi nagrodzeni

Stypendia za wybitne wyniki w 
nauce przyznawane są dwa razy w 
roku kalendarzowym, po zakończe-
niu semestru za który dokonywana 
jest klasyfikacja. Stypendium to może 
otrzymać uczeń, którego średnia ocen 
wynosi co najmniej 5,16. Dla oblicze-
nia ww. średniej w klasach IV – VI 
szkoły podstawowej bierze się pod 
uwagę następujące przedmioty: język 
polski, matematyka, historia, przyro-
da/biologia lub geografia, język obcy. 
Dla klas VII szkoły podstawowej oraz 
oddziałów gimnazjalnych liczącymi 
się przedmiotami są: język polski, ma-
tematyka, historia, biologia lub geo-
grafia, fizyka lub chemia, język obcy. 
Wniosek o przyznanie stypendium za 
wybitne wyniki w nauce składali wy-
chowawcy na ręce Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu.

Za wybitne wyniki w nauce w II semestrze 
roku szkolnego 2017/2018 nagrodzeni 
zostali:

Cybulska Nadia (IVa), Poczmań-
ska Aleksandra (IVa), Lorenc Magda-
lena (IVb), Żmijewska Zuzanna (IVb), 
Bugajewski Adam (IVb), Wilczyńska 
Kinga (Va), Dziemian Patrycja (Vb), 
Nidzgorska Natalia (Vb), Brodowska 
Adrianna (Vb), Stanowska Aleksandra 
(Vb), Chudzyński Szymon (VIa), Ob-
rębski Tymon (VIIb), Bylińska Oliwia 
(VIIb); w oddziałach gimnazjalnych 
- Traczyk Karolina (IIb), Kawczyńska 
Klaudia (IIIb), Kruszewska Aleksandra 
(IIIb), Bronisławska Julia (IIIb), Sie-
miątkowska Anna (IIIb), Dębkowska 
Natalia (IIIc), Fijałkowski Krystian 
(IIIc), Kuźniewski Jakub (IIIa), Szał-
kowska Aleksandra (IIIa), Ambrocho-
wicz Piotr (IIIa), Peczyńska Natalia 
(IIIa)

Stypendia Burmistrza Miasta Raciąża zostały rozdane

Uczniowie nagrodzeni
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W dniu 24 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Konkursowej powołanej  Zarządzeniem nr 
57/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11 lipca 
2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkurso-
wej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brodec-
kiego w Polesiu. Komisja pracowała w następują-
cym składzie: 

Przypomnijmy, że konkurs na dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Po-
lesiu został ogłoszony przez Wójta Gminy Babo-
szewo w dniu 26 czerwca 2018 r.

Termin składania ofert określony w Zarządze-
niu Wójta Gminy Baboszewo w sprawie ogłosze-
nia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brodeckiego w Polesiu – upłynął  11 
lipca 2018 r. o godz. 12:00.

Wpłynęły 2 oferty
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwie 

oferty, złożone przez:
• Panią Magdalenę Bronowską, nauczyciela 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Po-
lesiu 

• Ewę Goszczycką, również nauczyciela Szko-
ły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu 

Przed przystąpieniem do otwarcia ofert, 
członkowie Komisji złożyli oświadczenia o braku 
okoliczności uzasadniających wyłączenie oraz o 
ochronie danych osobowych .

Kompletność złożonych ofert
Na podstawie pieczątki wpływu, stwierdzono, 

że obie oferty wpłynęły w wymaganym terminie, 
a  sposób opisania kopert odpowiada wymogom 
konkursowym.

Członkowie Komisji przystąpili do analizy 
dokumentacji złożonej przez kandydatów, pod 
kątem ich zgodności z zapisami:

• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regula-
minu konkursu na stanowisko dyrektora publicz-
nego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, 
publicznej szkoły ponadpodstawowej 

• lub publicznej placówki oraz trybu pracy ko-
misji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587),

• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora 

• oraz inne stanowisko kierownicze w publicz-
nym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, 
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz pu-
blicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597). 

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji 
złożonej przez kandydatów, Komisja przystąpiła 
kolejno do jawnego głosowania (poprzez podnie-
sienie ręki) w sprawie dopuszczenia kandydatów 
do dalszego etapu postępowania konkursowego. 
Efektem tych prac było podjęcie przez Komisję 
dwóch uchwał o dopuszczeniu kandydatek do po-
stępowania konkursowego.

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz 
przedstawienie koncepcji

Jako pierwsza swoją koncepcję funkcjonowa-
nia i rozwoju szkoły oraz uzasadnienie przystą-
pienia do konkursu przedstawiła Pani Magdalena 
Bronowska. Członkowie Komisji zadali kandydat-
ce następujące pytania:

• Na co powinien w szczególności zwrócić 
uwagę dyrektor podczas opracowy-
wania organizacji pracy szkoły na 
dany rok szkolny?  

• Jakich obszarów pracy szkoły 
powinna dotyczyć diagnoza w celu 
podnoszenia efektów kształcenia?

• Jest Pani osobą ze środowiska 
szkoły – jakie wg Pani są plusy i mi-
nusy tej sytuacji?

• Jakie są Pani plany dotyczą-
ce nauki języków obcych przez 
uczniów szkoły?

• O jakie godziny organu pro-
wadzącego będzie Pani wnioskować? 
Z przeznaczeniem na jakie zajęcia i 
ile godzin tygodniowo?

• Jak ma Pani zamiar motywo-
wać nauczycieli?

• Jakie dokumenty szkolne wymagają uzgod-
nienia i zaopiniowania ze związkami zawodowy-
mi?

• Proszę przedstawić swoje zdanie na temat 
polityki kadrowej wobec nauczycieli gimnazjum?

• Jakie są podstawy prawne funkcjonowania 
szkoły?

• Jak ocenia Pani efekty kształcenia w SP w 
Polesiu? Jakie działania w najwyższym stopniu 
mogą przyczynić się do ich poprawy?

Pytania zadało 5 członków Komisji Konkur-
sowej. Trzech uznało, że kandydatka – Magdalena 
Bronowska - udzieliła wyczerpujących odpowie-
dzi na zadane przez nich pytania. Odpowiedzi są 
merytoryczne i wskazują na wiedzę, umiejętności 
i predyspozycje kandydata do pełnienia obowiąz-
ków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Bro-
deckiego w Polesiu, natomiast dwóch członków 
Komisji Konkursowej uznało, że kandydat nie 
udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane 
przez nich pytania. Odpowiedzi nie są satysfak-
cjonujące.

Jako druga swoją koncepcję funkcjonowania 
i rozwoju szkoły oraz uzasadnienie przystąpienia 
do konkursu przedstawiła Pani Ewa Goszczycka. 
Członkowie Komisji zadali kandydatce następu-
jące pytania:

• Jakie dokumenty szkolne powinny być 
uzgodnione i zaopiniowane przez związki zawo-
dowe?

• Proszę powiedzieć jaką politykę kadrową 
będzie Pani prowadziła wobec nauczycieli gim-
nazjum?

• Na co powinien w szczególności zwrócić 
uwagę dyrektor podczas opracowywania organi-
zacji pracy szkoły na dany rok szkolny?  

• Jakimi zasadami będzie się Pani kierowała 
organizując współpracę między organami szkoły?

• Proszę dokończyć zdanie: „Chcę być dyrek-
torem tej szkoły bo …”

• Jakie zadania spoczywają na dyrektorze 
szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego.

• Jest Pani osobą ze środowiska szkoły – jakie 
wg Pani są plusy i minusy tej sytuacji?

• Jakie są Pani plany dotyczące nauki języ-
ków obcych przez uczniów szkoły?

• O jakie godziny organu prowadzącego 
będzie Pani wnioskować? Z przeznaczeniem na 
jakie zajęcia i ile godzin tygodniowo?

• Jak ma Pani zamiar motywować nauczycieli?
• Jakie są regulacje prawne w zakresie stoso-

wania/przydzielania zastępstw, kiedy jest możliwe 
udzielenie zastępstwa i komu?

• Jakie innowacje pedagogiczne będzie Pani 

wprowadzała do swojej pracy?
• Jakie dokumenty opiniuje Rada Pedagogicz-

na a jakie Rada Rodziców? 
• Czy oszacowała Pani ile będzie kosztowała 

realizacja założonych przez Panią celów, skąd będą 
pochodziły środki i w jakim czasie osiągnięcie 
tych celów jest realne? 

Pytania zadało 6 członków Komisji Konkur-
sowej. Pięciu członków Komisji Konkursowej 
uznało, że kandydatka – Ewa Goszczycka - udzie-
liła wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez 
nich pytania. Odpowiedzi są merytoryczne i 
wskazują na wiedzę, umiejętności i predyspozycje 
kandydata do pełnienia obowiązków dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Po-
lesiu, natomiast jeden członek Komisji Konkur-
sowej uznał, że kandydat nie udzielił wyczerpują-
cych odpowiedzi na zadane przez niego pytania. 
Odpowiedzi nie są satysfakcjonujące.

Tajne głosowanie
Po rozmowie z kandydatami Komisja Konkur-

sowa przeprowadziła tajne głosowanie. Głosowa-
nie odbyło się na specjalnie do tego celu przygoto-
wanych kartach do głosowania. Każdy z członków 
komisji dysponował jednym głosem. Przewodni-
cząca Komisji poinformowała, że głosować można 
tylko na jednego kandydata na stanowisko dyrek-
tora szkoły, stawiając na karcie do głosowania znak 
„x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w 
kratce z lewej strony obok imienia i nazwiska tego 
kandydata, na którego członek Komisji Konkur-
sowej głosuje. Przyczyną nieważności głosu jest 
oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, 
czyli postawienie znaku x” w kratkach z lewej 

strony obok na-
zwiska więcej niż 
jednego kandy-
data, nieoddanie 
głosu na żadnego 
kandydata, czyli 
niepostawienie 
znaku „x” w żadnej kratce, postawienie w kratce 
przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku 
niż znak „x”. Członkowie Komisji zaakceptowali 
zasady głosowania. Pani Jolanta Pająk poinfor-
mowała również, że konkurs wyłania kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły, jeżeli kandydat 
otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych 
członków Komisji.

Konkurs rozstrzygnięto
W wyniku tajnego głosowania Pani Magda-

lena Bronowska uzyskała 3 głosy, zaś Pani Ewa 
Goszczycka 9 głosów. 

Zatem członkowie Komisji Konkursowej w 
głosowaniu tajnym dokonali wyboru kandydata 
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brodeckiego w Polesiu, w osobie Pani Ewy 
Goszczyckiej. Kandydatka uzyskała bezwzględ-
ną większość głosów obecnych na posiedzeniu 
członków Komisji Konkursowej. Konkurs został 
rozstrzygnięty. 

Dziękujemy obu kandydatkom za udział w 
konkursie i gratulujemy Pani Ewie Goszczyckiej 
zwycięstwa. Życzymy jednocześnie dobrej, owoc-
nej współpracy, a przede wszystkim spełnienia za-
łożonych celów. 

BEATA WIECHOWSKA
JOLANTA PAJĄK

W dniu 24 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie 
Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 
56/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11 lipca 
2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkurso-
wej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Mystkowie. Ko-
misja pracowała w pełnym składzie tj:

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Mystkowie został ogłoszony przez Wójta Gminy 
Baboszewo w dniu 26 czerwca 2018 r. Termin 
składania ofert upłynął 11 lipca 2018 r. o godz. 
12:00. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna 

oferta, złożona przez Panią Janinę Jóźwiak, zam. 
Kondrajec Pański.

Przed przystąpieniem do otwierania oferty, 
członkowie Komisji złożyli oświadczenia o braku 
okoliczności uzasadniających wyłączenie oraz o 
ochronie danych osobowych - 
Kompletność złożonej oferty:

Na podstawie pieczątki 
wpływu, stwierdzono, że oferta 
wpłynęła w wymaganym termi-
nie, a  sposób opisania koperty 
odpowiada wymogom konkur-
sowym.

Następnie członkowie Ko-
misji przystąpili do analizy do-
kumentacji złożonej 

przez kandydata, pod 
kątem jej zgodności z obo-
wiązującymi przepisami, a 
po przeprowadzonej analizie 
dokumentacji złożonej przez 
kandydata, Komisja przystąpiła 
kolejno do jawnego głosowania 
(poprzez podniesienie ręki) w 
sprawie dopuszczenia kandyda-
ta do dalszego etapu postępo-

wania konkursowego.
W wyniku sprawdzenia złożonej oferty Komi-

sji Konkursowej podjęła uchwałę w sprawie do-
puszczenia kandydata – Pani Janiny Jóźwiak - do 
postępowania konkursowego.

Konkurs rozstrzygnięty

Ewa Goszczycka nowym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Polesiu

Konkurs rozstrzygnięty
Ewa Goszczycka nowym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Polesiu

W dniu  24  lipca  2018  roku  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Konkursowej  powołanej
Zarządzeniem nr 57/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Brodeckiego  w  Polesiu.  Komisja  pracowała w
następującym składzie: 

1) Jolanta Pająk  przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący 
Komisji,

2) Beata Wiechowska  przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Katarzyna Gierkowska  przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Dorota Cieślińska  przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,
5) Teresa Malinowska  przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,
6) Krystyna Rusin  przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,
7) Emilia Tucholska  przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Brodeckiego w Polesiu,
8) Tomasz Godlewski  przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jana Brodeckiego w Polesiu,
9) Anita Groszyk  przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej 

im. Jana Brodeckiego w Polesiu,
10) Marcin Jasiński  przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej 

im. Jana Brodeckiego w Polesiu,
11) Lilla Kornatowska  przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 
i Wychowania,

12) Lidia Wyrzykowska  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przypomnijmy,  że konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w
Polesiu został ogłoszony przez Wójta Gminy Baboszewo w dniu 26 czerwca 2018 r.
Termin składania  ofert  określony w Zarządzeniu  Wójta  Gminy Baboszewo w sprawie
ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu –
upłynął  11 lipca 2018 r. o godz. 12:00.

Wpłynęły 2 oferty

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwie oferty, złożone przez:
 Panią  Magdalenę  Bronowską,  nauczyciela  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana

Brodeckiego w Polesiu 
 Ewę Goszczycką, również nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Brodeckiego

w Polesiu 

Przed przystąpieniem do otwarcia ofert, członkowie Komisji złożyli oświadczenia o braku
okoliczności uzasadniających wyłączenie oraz o ochronie danych osobowych .
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Kto będzie dyrektorem szkoły?

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mystkowie nierozstrzygnięty

W dniu  24 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej

Zarządzeniem nr 56/2018 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Mystkowie. Komisja pracowała w pełnym składzie tj:

1) Jolanta Pająk  przedstawiciel organu prowadzącego - 
przewodnicząca Komisji,

2) Beata Wiechowska  przedstawiciel organu prowadzącego,
3) Katarzyna Gierkowska  przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Dorota Cieślińska  przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,
5) Teresa Malinowska  przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,
6) Krystyna Rusin  przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny,
7) Ewa Błaszczak  przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej w Mystkowie,
8) Joanna Żukowska  przedstawiciel rady pedagogicznej Szkoły 

Podstawowej w Mystkowie,
9) Mariusz Kocieński  przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej 

w Mystkowie,
10) Izabella Kłoszewska  przedstawiciel rady rodziców Szkoły Podstawowej 

w Mystkowie,
11) Tomasz Godlewski  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
12) Lilla Kornatowska  przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji 

Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników 
Oświaty i Wychowania,

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Mystkowie został ogłoszony przez Wójta
Gminy Baboszewo w dniu 26 czerwca 2018 r. Termin składania ofert upłynął 
11 ipca  2018  r.  o  godz.  12:00.  W odpowiedzi  na  konkurs  wpłynęła  jedna  oferta,

złożona przez Panią Janinę Jóźwiak, zam. Kondrajec Pański.

Przed  przystąpieniem  do  otwierania  oferty,  członkowie  Komisji  złożyli  oświadczenia
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie oraz o ochronie danych osobowych - 
Kompletność złożonej oferty:

Na podstawie pieczątki wpływu, stwierdzono, że oferta wpłynęła w wymaganym terminie,
a sposób opisania koperty odpowiada wymogom konkursowym.
Następnie  członkowie  Komisji  przystąpili  do  analizy  dokumentacji  złożonej  
przez  kandydata,  pod  kątem  jej  zgodności  z  obowiązującymi  przepisami,  a  po
przeprowadzonej  analizie  dokumentacji  złożonej  przez kandydata,  Komisja  przystąpiła
kolejno  do  jawnego  głosowania  (poprzez  podniesienie  ręki)  w  sprawie  dopuszczenia
kandydata do dalszego etapu postępowania konkursowego.
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W dniu 27 lipca br. w Urzędzie Gminy w Ba-
boszewie odbyło się 6 posiedzeń Komisji Eg-
zaminacyjnych powołanych dla nauczycieli 
placówek dla których gmina Baboszewo jest 
organem prowadzącym, którzy ubiegali się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

6 wniosków
W terminie do 30 czerwca 2018r. do 

Wójta Gminy Baboszewo wpłynęło 6 wnio-
sków o podjęcie postępowania egzaminacyj-
nego. Złożyły je:

1) Pani Katarzyna Podgórska, nauczy-
ciel Przedszkola w Baboszewie,

2) Pani Agnieszka Elżbieta Ligocka, na-
uczyciel Przedszkola w Baboszewie,

3) Pani Monika Kupniewska, nauczyciel 
Przedszkola w Baboszewie,

4) Pani Renata Chyczewska, nauczyciel 
w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickie-
go w Baboszewie,

5) Pani Sylwia Mężyńska, nauczyciel 
Gimnazjum im. Armii Krajowej w Babo-
szewie,

6) Pani Agnieszka Szymańczyk, nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej im. ks. M.K. Sar-
biewskiego w Sarbiewie.

Komisje Egzaminacyjne
Wójt Gminy Baboszewo Zarządzeniem 

nr 60/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku po-
wołał Komisje Egzaminacyjne dla poszcze-
gólnych nauczycieli, ubiegających się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

W skład każdej komisji wchodzili:
1. Beata Wiechowska
przedstawiciel organu prowadzącego 

szkołę, przewodnicząca Komisji;
2. Wojciech Zaborowski
przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny;
3. Teresa Bogumiła Mielczarek
ekspert z listy ekspertów ustalonej 

przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania;

4. Agnieszka Lubowiedzka
ekspert z listy ekspertów ustalonej 

przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania

5. dyrektor szkoły właściwej  dla 
kandydata ubiegającego się o stopień 
awansu nauczyciela mianowanego (od-
powiednio Pani Janina Bogdana Ma-
cikowska, Pan Artur Piotrowski, Pan 
Bogdan Pietruszewski i Pani Monika 
Witkowska)

6. Lidia Wyrzykowska
przedstawiciel Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego (dotyczy tylko komisji 
dla Pani Sylwii Mężyńskiej).

Przebieg egzaminu
Poszczególni nauczyciele dokonali 

prezentacji dorobku zawodowego.
Członkowie Komisji Egzamina-

cyjnej zadali egzaminowanym nauczy-
cielom pytania dotyczące wymagań 
określonych §7 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 
2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 
r. poz. 393). Następnie dokonali oceny punk-
towej spełniania przez wnioskodawców wyma-
gań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu 
nauczyciela mianowanego. Każdy z członków 
Komisji wpisywał własną ocenę punktową 
(według skali punktowej od 0 do 10) na kar-
tę indywidualnej oceny punktowej, podpisaną 
własnym imieniem i nazwiskiem. Zgodnie z 
§ 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 
uzyskania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), na-
uczyciel zdaje egzamin w przypadku uzyskania 
średniej arytmetycznej wynoszącej co najmniej 
7 punktów. 

Po odrzuceniu jednej najwyższej i jednej naj-
niższej oceny punktowej obliczono średnią aryt-
metyczną punktów. 

Wszyscy zdali
Wszyscy nauczyciele uzyskali wymaganą ilość 

punktów, a tym samym zdali egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego. Komisja Egzaminacyj-
na na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 967) postanowiła wydać zaświadcze-
nia o zdaniu egzaminu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycie-
lom, życzymy kolejnych sukcesów i zadowolenia z 
wykonywanej pracy. 

BEATA WIECHOWSKA

27 lipca br odbył się egzamin

Sześciu nauczycieli baboszewskich placówek uzyskało 
stopień awansu nauczyciela mianowanego 

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu 
oraz przedstawienie koncepcji

Kandydatka Pani Janina Jóźwiak uza-
sadniła przystąpienie do konkursu oraz 
przedstawiła  koncepcję funkcjonowania i 
rozwoju Szkoły Podstawowej w Mystkowie. 
Członkowie Komisji Konkursowej zadali 
kandydatce następujące pytania:

• Jest Pani osobą spoza środowiska 
szkoły – jakie wg Pani są plusy i minusy 
tej sytuacji?

• Jakie są Pani plany dotyczące 
nauki języków obcych przez uczniów 
szkoły?

• O jakie godziny organu prowa-
dzącego będzie Pani wnioskować? Z 
przeznaczeniem na jakie zajęcia i ile 
godzin tygodniowo?

• Jak ma Pani zamiar motywować 
nauczycieli?

• Jakie są regulacje prawne w zakre-
sie stosowania/przydzielania zastępstw, 
kiedy jest możliwe udzielenie zastęp-
stwa i komu?

• Jakie dokumenty opiniuje Rada 
Pedagogiczna a jakie Rada Rodziców? 

• Jak Pani widzi współpracę z obec-
nym dyrektorem szkoły jako nauczy-
cielem tej szkoły?

• Jak będzie wyglądała współpraca 
z Radą Rodziców?

• Jakie decyzje będzie Pani kon-
sultowała z organizacją związkową na 
terenie szkoły?

• Jakie są zadania dyrektora szkoły 
w zakresie nadzoru pedagogicznego?

• W jaki sposób będzie Pani wyko-
rzystywać wyniki ewaluacji wewnętrznej?

• Dlaczego Dyrektor szkoły spra-
wuje nadzór pedagogiczny?

Jakie są podstawy prawne funkcjonowania 
szkoły?

Pytania zadało 7 członków Komisji 
Konkursowej.

Na każde z zadanych przez Komisję 
konkursową pytań kandydatka udzieli-
ła odpowiedzi, które pozwoliły rozpo-
znać predyspozycje i umiejętności kan-

dydata na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Mystkowie.

Wszyscy członkowie Komisji 
Konkursowej, którzy zadali pytania, 
uznali, że kandydatka udzielił wy-
czerpujących odpowiedzi na wszyst-
kie zadane pytania. Odpowiedzi są 
merytoryczne i wskazują na wiedzę, 
umiejętności i predyspozycje kandy-

data do pełnienia obowiązków dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Mystko-
wie.

Tajne głosowanie
Po rozmowie z kandydatem Komi-

sja Konkursowa przeprowadziła tajne 
głosowanie.

Za wyborem kandydatury Pani 
Janiny Jóźwiak na stanowisko dyrek-

tora szkoły podstawowej w Mystkowie 
głosowało 6 członków komisji, 4 było 
przeciw, a 2 członków oddało nieważne 
głosy, nie dokonując żadnego wyboru.

 
Konkurs nierozstrzygnięty

Konkurs został nierozstrzygnięty. 
Członkowie Komisji Konkursowej w 
głosowaniu tajnym nie dokonali wy-
boru kandydata na stanowisko dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Mystko-
wie. Kandydatka Pani Janina Jóźwiak 
nie uzyskała bezwzględnej większości 
głosów obecnych na posiedzeniu człon-
ków Komisji Konkursowej.

Co dalej?

Zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy 
z dnia 14.12.2016. Prawo oświatowe, 
jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden 
kandydat albo w wyniku konkursu 
nie wyłoniono kandydata, organ pro-
wadzący powierza to stanowisko usta-
lonemu, w porozumieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny, 
kandydatowi, po zasięgnięciu opinii 
rady szkoły lub placówki i rady peda-
gogicznej. W chwili obecnej trwają 
prace nad przygotowaniem wniosku do 
organu nadzoru pedagogicznego celem 
uzgodnienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Myst-
kowie. Wójt poprosił o opinie w tej 
sprawie Radę Rodziców, Radę Pedago-
giczną oraz przedstawicieli organizacji 
związkowych.

BEATA WIECHOWSKA



12 Raciąż – kultura

Wakacje to czas odpoczynku. Z myślą o 
dzieciach i młodzieży z gminy i miasta 
Raciąż zorganizowano projekt łączący 
promocję czytelnictwa z działalnością 
animacyjną MCKSiR w Raciążu. Biblio-
tekarze wraz z sympatykami książek 
wyruszyli w trasę, odwiedzając kilka 
miejscowości Gminy Raciąż - Krajkowo, 
Stare Gralewo, Koziebrody, Unieck. 

Akcja „Dom Kultury w drodze” 
połączona została z akcją „Odjaz-
dowy Bibliotekarz”. We wszystkich 
odwiedzanych miejscowościach pro-
wadzone były działania animacyjne, 
które uatrakcyjniły dzieciom czas wol-
ny. Wraz z animatorami z MCKSiR 
uczestnicy mogli wziąć udział w licz-
nych zabawach ruchowych, m.in. prze-
ciąganie liny, wyścigi drużynowe, zaba-
wa z chustą animacyjną, gra w zbijaka 
balonami napełnionymi wodą, duże 
bańki. Dzieciaki miały dużo uciechy 
i chętnie brały udział w grach i zaba-
wach. 

Pracownicy Biblioteki Publicznej w 

Raciążu wraz z wolontariuszami i ani-
matorami, przyłączając się do ogólno-
polskiej akcji, odwiedzili na rowerach 
według wcześniej ustalonego harmo-
nogramu: Krajkowo (02.07.), Raciąż 
(04.07.), Stare Gralewo (05.07.), Ko-
ziebrody (09.07.) i Unieck (12.07.). 

 „Odjazdowy bibliotekarz” to 
przedsięwzięcie, w którym biblioteka-
rze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz 
rowerów, przejeżdżając przez miasto 
lub okolicę, mogą przyjemnie i aktyw-
nie spędzić czas w gronie osób o po-
dobnych pasjach. Podczas warsztatów 
artystycznych uczestnicy akcji tworzyli 
prace konkursowe „Moja mała Ojczy-
zna”. Wykonane prace zostaną ocenio-
ne przez Jury Organizatora. Wręczenie 
nagród nastąpi 14 sierpnia podczas 
,,V Jarmarku Raciąskiego”. Wszystkie 
prace zostaną wystawione na stoisku 
Biblioteki Publicznej.

W „Domu Kultury w drodze” i 
„Odjazdowym Bibliotekarzu” wzię-
ło udział blisko 90 dzieci. W każdym 

rajdzie jechało 15 uczestników, w tym 
3 bibliotekarzy. Przejechano 74 ki-
lometry. Akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem i została bardzo do-

brze przyjęta we wszystkich miejscowo-
ściach, w których realizowano projekt. 
Planowane są kolejne edycje. 

Akcja została zorganizowana przez 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Raciążu oraz Bibliotekę 
Publiczną w Raciążu działającą w jego 
strukturach. Partnerzy projektu – Gmi-
na Miasto Raciąż i Gmina Raciąż. Pro-
jekt skierowany był do dzieci i młodzie-
ży z gminy i miasta Raciąż. 

MARIANNA GÓRALSKA

Lato w mieście wcale nie musi być nud-
ne, o czym mogły się przekonać dzieci, 
które uczestniczyły w „Wakacjach z 
MCKSiR” trwających od 2 – 13 lipca. 
Warsztaty plastyczne, muzyczne, za-
jęcia plenerowe, seanse w „Kinie za 
Rogiem”, wycieczki, to tylko nieliczne 
z atrakcji, w których dzieciaki brały 
udział. 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciąż przy współpracy z Urzę-
dem Miejskim w Raciążu, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
Miejską Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych po raz kolejny 
przygotowały atrakcyjną ofertę wa-
kacyjną. W turnusie wzięło udział 40 
dzieci w wieku 7-14 lat. Zajęcia odby-

wały się w godz. 9-15 od poniedziałku 
do piątku i były bezpłatne.

Warsztaty, zajęcia w plenerze
Podczas półkolonii dzieci uczestni-

czyły w akcji „Dom Kultury w drodze” 
i „Odjazdowy Bibliotekarz” w ramach, 
której podczas warsztatów stworzyły 
książki pt. „Moja mała Ojczyzna – Ra-
ciąż” biorące udział w konkursie, któ-
rego rozstrzygnięcie nastąpi podczas 
V Jarmarku Raciąskiego. Wraz z ani-
matorami z MCKSiR bawiły się m.in. 
w przeciąganie liny, oraz robiły duże 
bańki.  

Uczestnicy turnusu mieli również 
możliwość rozwijać swoje zaintereso-
wania wokalne, dzięki warsztatom edu-
kacyjnym i muzycznym prowadzonym 
przez Aldonę Wiśniewska z fundacji 
„Tak dla Rodziny”. 

Gra terenowa POKEMON-GO 
zorganizowana została w parku przy 
MCKSiR. Na podstawie aplikacji na 
telefon, przygotowano grę w terenie. 4 
drużyny po 10 osób miały za zadanie 
znaleźć 80 ukrytych w różnych miej-
scach „stworków”. Za pomocą PO-
KEBOOLA (piłeczki pingpongowej) 

można było wziąć ze sobą znalezionego 
POKEMONA. Żeby zdobyć POKE-
BOOLA zawodnicy musieli zgłosić 
się do POKESTOPU, wylosować kar-
teczkę i odpowiedzieć na pytanie lub 
wykonać zadanie (prawidłowo). Gra 
zakończyła się po zebraniu wszystkich 
POKEMONÓW. Wygrała drużyna, 
która zebrała najwięcej „stworków”. 

Oprócz gier terenowych odbywały 
się zajęcia plenerowe. Jedno z nich po-
prowadził trener boksu Marcin Brzeski, 
który po krótkiej rozgrzewce zapoznał 
uczestników półkolonii z podstawami 
boksu, m.in. objaśnił jak wybrać pra-
widłową pozycję i wyprowadzić ciosy, 
a następnie dzieci dobrane w pary ćwi-
czyły pod okiem trenera. Było przy tym 
dużo zabawy i śmiechu. 

Strzelcy z Plutonu Strzeleckiego w 
Raciążu przekazali dzieciom wiedzę na 
temat biwakowania, m.in. jak rozbić 
namiot, jak znaleźć najlepsze miejsce 
na biwak, oraz co powinniśmy ze sobą 
zabrać. 

Wyjazd do Płocka
Wraz z opiekunami dzieci z pół-

kolonii wzięły udział w wycieczce do 
„Zakątka Odkrywców” w Płocku. 
Poznały tajniki optyki, m.in. zasoby 
rządzące światłem i różne jego mo-
dyfikatory, oraz dowiedziały się m.in. 
ile kolorów ma tęcza, czym się różni 
załamanie od rozszczepienia. Każdy 
mógł zbudować swój własny kalej-

doskop, a podczas pokazu dzieciaki 
miały możliwość sprawdzenia jak 
silna może być wiązka widzialnego 
promieniowania elektromagnetycz-
nego Jedną z atrakcji, która wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie było 
malowanie światłem. 

Dyskoteka na zakończenie
Ostatniego dnia dzieci odwiedził 

Burmistrz Mariusz Godlewski. Uczest-
nicy półkolonii zaprezentowali wło-
darzowi miasta swoje prace pt. "Świat 
wokół mnie". Mali artyści bazując na 
technice kubizmu, stworzyli magiczny 
świat figur geometrycznych. Ostatnim 

punktem w programie półkolonii była 
dyskoteka, podczas której dzieciaki ba-
wiły się przy swoich ulubionych pio-
senkach.

Organizatorzy turnusu i opieku-
nowie dołożyli wszelkich starań żeby te 
dwa tygodnie upłynęły w sposób cie-
kawy, relaksujący i bezpieczny. Cieszy-
my się, że uczestnicy i ich rodzice byli 
zadowoleni z przebiegu półkolonii i 
zapewnionych atrakcji. I chociaż waka-
cje z MCKSiR się skończyły, pozostały 
piękne wspomnienia i przyjaźnie. Do 
zobaczenia za rok! 

MARIANNA GÓRALSKA

Akcja promująca czytelnictwo i działalność animacyjną MCKSiR

„Dom Kultury w drodze” i „Odjazdowy bibliotekarz”

Turnus wakacyjny w MCKSiR

Wakacje pełne wrażeń
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Tradycyjnie, po raz piąty 14 i 15 sierp-
nia na placu Adama Mickiewicza w 
Raciążu odbędzie się największa kul-
turalna impreza w regionie. Centrum 
miasta zapełni się kramami i stragana-
mi z produktami i wyrobami wystaw-
ców z kraju i z zagranicy. Nie zabraknie 
muzyki folkowej i gwiazd polskiej sce-
ny muzycznej. 

Jak co roku w Raciążu odbędzie 
się Jarmark Raciąski, tegoroczną edycję 
połączyliśmy z Miejsko – Gminnymi 
Dożynkami Parafialnymi. Zmienili-
śmy także termin wydarzenia na 14 

– 15 sierpnia, tak by jak największe 
grono uczestników mogło wziąć w 
nim udział. Muzyczna scena jarmarku 
zapełni się folkowymi zespołami i gru-
pami muzycznymi, wśród których wy-
stąpią Karpation i Horpyna. Gwiazdą 
tegorocznego jarmarku będzie – zespół 
który ma wiele fanów także w Racią-
żu – Enej. Koncerty planowane są na 
pierwszy dzień V Jarmarku Raciąskie-
go. 

Liczne atrakcje
Poza koncertami planowane są 

inscenizacje uliczne i teatry ludyczne, 
konkurs rzeźbiarski „Ginące zawody”. 
Ponadto planowana jest także wystawa 
fotograficzna przedstawiająca zwyczaje 
strażaków sprzed 115 – lat. Planowa-
ne są także liczne animacje i konkursy, 
m.in. konkurs „mapa lokalnej agrotu-
rystyki i zabytków”. Będziemy mogli 
także podziwiać malarstwo na którym 
przedstawione zostaną jarmarki nie-
gdyś i dziś. Drugiego dnia zaś odbędą 
się Miejsko – Gminne Dożynki Pa-
rafialne, podczas których mieszkańcy 
okolicznych wiosek przemaszerują 
ulicami naszego miasta z wieńcami do-
żynkowymi. Atrakcji nie zabraknie, a o 

wypowiedź o organizowanym wydarze-
niu poprosiliśmy Dyrektora MCKSiR 
Artura Adamskiego - Cieszę się, że już 
po raz piąty udaje nam się zorganizować 
Jarmark Raciąski. Osobiście to moje 
ulubione wydarzenie kulturalne orga-
nizowane przez MCKSiR (wspólnie z 
wieloma parterami), ponieważ nawią-
zuje do tradycji i zwyczajów, podtrzy-
muje dziedzictwo narodowe i kulturę 
naszych przodków. Powrót do korzeni 
jest niezwykle ważny, a z targi kupiec-
kie i jarmarki uliczne wiążą się z histo-
rią naszego miasta już od XIII wieku. 
W tym roku nieznacznie zmieniamy 

formułę i termin. Przenosimy jarmark 
na 14 – 15 sierpnia. Na drugi dzień 
wydarzenia przypada Święto Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny, a 
także odpust parafialny w Raciążu – do 
miasta przybywa bardzo dużo ludzi, za-
tem będą mieli oni okazję skorzystać z 
naszej oferty. A będzie ona w tym roku 
obfitująca w liczne atrakcje. Zaprasza-
my na koncerty zespołów folkowych - 
na pierwszy dzień jarmarku planowany 
jest koncert gwiazdy, będzie to zespół 
ENEJ. Ponadto zapraszamy na teatry 
uliczne, konkursy, animacje scenicz-
ne, wystawy fotograficzne, warsztaty 
malarskie. Zaś drugiego dnia wydarze-
nia planujemy organizację II Miejsko 
– Gminnych Dożynek Parafialnych z 
prezentacją wieńców dożynkowych. 
Oczywiście to nie wszystkie atrakcje 
jakie nas czekają. Jak co roku, odbędzie 
się także jarmark uliczny. Pojawi się po-
nad 60 wystawców z kraju i z zagranicy 
by zaprezentować swoje wyroby. Mam 
nadzieję, że pogoda dopisze i wszyscy 
będziemy mogli w pełni korzystać z 
oferty jaką przygotowaliśmy dla Pań-
stwa. Na organizację Jarmarku po raz 
kolejny udało się pozyskać środki i 
mam nadzieję, że dzięki temu utrzyma-

my nasze wydarzenie na oczekiwanym 
wysokim poziomie. Niezwykle istotny 
jest fakt, że nasze wydarzenie honoro-
wymi patronatami objęli Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek 
Województwa Mazowieckiego świad-
czy to o randze naszego wydarzenia.  
Jedno jest pewne emocji nie zabraknie. 
Już dziś zapraszam serdecznie do udzia-
łu w V Jarmarku Raciąskim – 14 i 15 
sierpnia na Raciąskim rynku – bądźcie 
razem z nami 

Jarmark uliczny
Podczas tegorocznego V Jarmarku 

Raciąskiego swoje wyroby i produkty 
zaoferuje do  sprzedaży ponad 60 wy-
stawców z kraju i zagranicy. Liczne kra-
my i stragany zapełnią się

rękodziełem, pamiątkami, rzeź-
bami, obrazami, wyrobami ze szkła, 
metalu, wikliny, starociami, żywnością 
ekologiczną, tradycyjnymi wędlinami 
i pieczywem, miodami, słodyczami, 
nalewkami, roślinami. Odbędą się też 
degustacje regionalnego jedzenia. Po-
nadto realizowany będzie konkurs na  
najlepszy produkt i stoisko. Zaprasza-
my do zapoznania się z ofertą wystaw-
ców. 

V Jarmark Raciąski dofinansowany!
Miejskie Centrum Kultury, Sportu 

i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu pozyskało blisko 40 
tys. zł dofinansowania na realizację 
V Jarmarku Raciąskiego. MCKSiR 
otrzymało unijne wsparcie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014–2020. To  efekt konkursu 
rozstrzygniętego przez mazowieckie 
biuro Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Wsparcie trafi do 16 partnerów 
KSOW, w tym MCKSiR w Raciążu. 
Środki udało się pozyskać na realizację 
projektu pn. V Jarmark Raciąski – ope-
racja o charakterze wystawienniczym. 
Dzięki pozyskanym środkom udało się 
utrzymać wysoki poziom wydarzenia. 
Z pozyskanych środków zapewniona 
została ochrona wydarzenia, opłacony 
został konferansjer, opłacono technikę 
niezbędną do realizacji wydarzenia. Ze 
środków tych zapłacono także za druk 
plakatów i ulotek oraz wykonano fil-
mik promujący wydarzenie. 

Historyczne przedsięwzięcie
Warto przypomnieć, że począt-

ki tradycji organizowania jarmarków 
na naszym terenie sięgają XII wieku. 
Raciąski Jarmark to inicjatywa władz 
miasta, która powstała w 2013 roku, 
w celu promowania tradycji, produk-

tów, rękodzieła wytwórców i artystów 
z regionu Mazowsza. Wydarzenie na 
stałe wpisało się w kalendarz imprez 
miejskich. Z roku na rok przyciąga co-
raz większą liczbę uczestników. Liczy-
my, że w tym roku będzie nas jeszcze 
więcej. Już dziś wszystkich serdecznie 

zapraszamy! Nie może Was zabraknąć! 
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy 
Jarmarku znajdą coś dla siebie. Pozo-
staje życzyć Państwu udanej zabawy i 
do zobaczenia na V Jarmarku Racią-
skim!

MCKSIR W RACIĄŻU

14 i 15 sierpnia w Raciążu z folklorem i tradycją

V Jarmark Raciąski
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Podział ponad 655 tys pomiędzy sołectwa

Fundusz Sołecki 2019
Na podsta-

wie art. 3 ust. 2 
do 31 lipca wójt 
powinien prze-
kazać sołtysom 
informacje o wy-
sokości przypa-
dających danemu 
sołectwu środków 
w ramach fun-
duszu sołeckiego 
na kolejny rok 
budżetowy. Taka 
informacja została 
przekazana sołty-
som, natomiast 
dobrą praktyką 
jest poinformo-
wanie wszystkich 
mieszkańców o 
wysokości tych 
środków przed zebraniem sołeckim, aby mieszkaniec wybierając się na takie ze-
branie miał pełną świadomość wysokości funduszu na sołectwo w danym roku i 
by mógł już wcześniej przemyśleć przeznaczenie konkretnych środków na zadanie 
bądź zadania realne do wykonania przy określonej puli na sołectwo. Dlatego też 
poniżej w zestawieniu tabelarycznym przedstawiamy środki przeznaczone na dane 
sołectwa w gminie Baboszewo na 2019r. Przypominamy o konieczności zwołania 
zebrania sołeckiego i przekazania wniosku przez sołtysów do 30 września 2018r. 
Należy zwrócić uwagę, że zarówno sumaryczna kwota, jak i poszczególne kwoty 
środków na dane sołectwo sukcesywnie rosną z roku na rok. Od początku wprowa-
dzenia funduszu sołeckiego w naszej gminie (2015r. decydowano o przeznaczeniu 
środków na 2016r.) do tego roku (2018r. decydujemy o przeznaczeniu środków 
na 2019r.) kwota sumaryczna wzrosła z 504 175,47 zł do 655 245,73 zł (różni-
ca 151 070,26 zł), co biorąc pod uwagę dla przykładu najmniejsze i największe 
sołectwo w naszej gminie oznacza wzrost środków odpowiednio z 7  658,03 zł 
do 10  102,62 zł (o 2  444,59 zł) dla Galominka Nowego i z 33  008,74 zł do 
43 173,60 zł (o 10 164,86 zł) dla Baboszewa.

TOMASZ SOBECKI

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców Wysokość środków w zł
1 Baboszewo 2060 43 173,60
2 Bożewo 173 16 103,75
3 Brzeście 114 13 556,51
4 Brzeście Małe 108 13 297,47
5 Brzeście Nowe 143 14 808,54
6 Budy Radzymińskie 47 10 663,88
7 Cieszkowo Kolonia 121 13 858,73
8 Cieszkowo Nowe 108 13 297,47
9 Cieszkowo Stare 250 19 428,12

10 Cywiny Dynguny 177 16 276,45
11 Cywiny Wojskie 127 14 117,77
12 Dłużniewo 304 21 759,49
13 Dramin 225 18 348,78
14 Dziektarzewo 180 16 405,97
15 Galomin 159 15 499,32
16 Galominek 65 11 441,00
17 Galominek Nowy 34 10 102,62
18 Goszczyce Poświętne 62 11 311,48
19 Goszczyce Średnie 137 14 549,50
20 Jarocin 254 19 600,81
21 Jesionka 44 10 534,36
22 Kiełki 211 17 744,35
23 Korzybie 141 14 722,20
24 Kowale 109 13 340,64
25 Krościn 160 15 542,50
26 Kruszewie 57 11 095,62
27 Lachówiec 56 11 052,44
28 Lutomierzyn 140 14 679,02
29 Mystkowo 215 17 917,04
30 Niedarzyn 224 18 305,61
31 Pawłowo 124 13 988,25
32 Pieńki Rzewińskie 103 13 081,60
33 Polesie 71 11 700,05
34 Rybitwy 162 15 628,84
35 Rzewin 283 20 852,85
36 Sarbiewo 169 15 931,06
37 Sokolniki Nowe 147 14 981,24
38 Sokolniki Stare 163 15 672,02
39 Śródborze 191 16 880,88
40 Wola Dłużniewska 91 12 563,52
41 Wola Folwark 176 16 233,27
42 Zbyszyno 152 15 197,11

RAZEM 655 245,73

Tomasz Sobecki

Są jeszcze wolne miejsca!

Dziesięciodniowe kolonie nad 
morzem dla dzieci rolników z 
gminy Baboszewo!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras otrzymało dofinansowanie z 
FSUSR na organizację koloni dla dzieci które nie ukończyły 16 lat, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone 
w pełnym zakresie w KRUS. Wypoczynek będzie mił miejsce w miejscowości Darłowo, woj. zachodniopomorskie w termi-
nie: 11.08-21.08.2018.  Koszt kolonii wynosi 1100 zł brutto, z czego dofinansowanie z FSUSR wynosi 750 zł. Różnica w 
kwocie 350 zł brutto musi zostać pokryta przez wpłaty własne rodziców. 

Stowarzyszenie zapewnia kompleksowe zorganizowanie kolonii, rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat, poza 
wyżej wymienioną. Karty zgłoszeń na kolonie oraz inne niezbędne informacje uzyskają Państwo w UG Baboszewo, pok. 30 
oraz pod nr Tel. 23 661 10 91 wew. 40. 

BEATA WIECHOWSKA
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Blisko 100 osobowa grupa mieszkań-
ców Raciąża i okolic wybrała się na wy-
cieczkę po 3 gminach. Trasa była bardzo 
ciekawa, a atmosfera miła i wesoła. 
Pogoda sprzyjała wspólnej aktywności 
sportowej w naszym mieście.

II Raciąski Rajd Rowerowy zgro-
madził wielu chętnych pasjonatów 
rowerowej turystyki. Sam rajd to wspa-
niały pomysł i inicjatywa – podczas 
mile spędzonego czasu można posze-
rzać swą wiedzę dotyczącą lokalnej hi-
storii i podziwiać zabytki we własnym 
regionie. Ponadto to doskonała okazja 
do integracji z lokalnym społeczeń-
stwem a może nawet fajna forma spę-
dzenia czasu z rodziną.

Rowerem w nieznane
II Raciąski Rajd Rowerowy nosił 

nazwę „Podróż przez dwudziestolecie,” 
ponieważ wszystkie odwiedzane miej-

sca powstały podczas dwudziestolecia 
międzywojennego. Uczestnicy Rajdu 
wyruszyli w ponad 60 km podróż w 
sobotę 21 lipca spod Urzędu Miej-
skiego w Raciążu, gdzie przywitał ich 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski. Liczną grupą 94 uczestni-
ków przejechali do Wierzbicy Pańskiej. 
Tam odwiedzili nadal działający młyn 

wodny wybudowany w 1939r. W dru-
gim etapie grupa udała się do Parafii 
św. Achacjusza w Skołatowie, gdzie za-
poznała się z historią kościoła z 1927 
roku. Po tym etapie rajdu na wszyst-
kich uczestników czekał ciepły posiłek. 
Ostatnim przystankiem na trasie rajdu 
był dwór w Mystkowie wybudowany w 

1925 roku dla Władysława Staniszew-
skiego. Po wysłuchaniu krótkiej histo-
rii amatorzy rowerowych wycieczek

powrócili do Raciąża, gdzie prze-
jechali rundę honorową dookoła ryn-
ku oraz wykonali pamiątkowe zdjęcie 
na tle Urzędu Miejskiego.

Popołudniu na placu przy Miej-
skim Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu – podczas odbywającej się 
Biesiady Romskiej – Burmistrz Mia-
sta Raciąża wręczył uczestnikom pa-
miątkowe medale. Wręczono również 
podziękowania dla sponsorów i osób 

pomagających przy organizacji II Ra-
ciąskiego Rajdu Rowerowego. 

UM RACIĄŻ

Burmistrz Miasta Raciąża serdecznie 
dziękuje wszystkim uczestnikom Rajdu 
oraz:
Panu Markowi Gierlachowi,

Panu Markowi Świderskiemu , 
Ks. Grzegorzowi Mierzejewskiemu  
Proboszczowi Parafii pw. Św. Achacjusza,
Państwu Iwonie i Jackowi Żabikom ,
Piotrowi Pniewskiemu Prezesowi Banku 
Spółdzielczego w Raciążu,
podins. Piotrowi Dąmbrowskiemu  
Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego z 
Powiatowej Komendy Policji w Płońsku,
Policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego  
z Powiatowej Komendy Policji w Płońsku,
Policjantom z Posterunku Policji w Raciążu,
Jarosławowi Krupińskiemu Prezesowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu oraz 
Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Raciążu.

Za pomoc w organizacji II Raciąskiego 
Rajdu Rowerowego w Raciążu dziękujemy 
również Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Raciążu oraz  
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu.

W sobotę, 21 lipca na placu przy MCKSiR 
w Raciążu odbyła się Biesiada Romska, 
podczas której na muzycznej scenie wy-
stąpił Dziani i Cygańskie Gwiazdy oraz 
zespół taneczny „Romanca” z Płońska. 
Uczestnicy II Rajdu Raciąskiego otrzy-
mali pamiątkowe medale. Tego dnia 
nie zabrakło muzyki i tańca a publicz-
ność dopisała.

Impreza rozpoczęła się występem 
zespołu tanecznego „Romanca” z Płoń-
ska, który inspiruje się kulturą romską. 
Można ich spotkać na lokalnych im-
prezach. Kierownikiem artystycznym 
zespołu jest Stanisława Rólka. Choć ze-
spół powstał wiosną 2017 roku to  na 
swoim koncie posiada wiele znaczących 
występów. 
Dekoracja uczestników rajdu

Biesiada Romska połączona była z 
dekoracją uczestników II Rajdu Racią-
skiego „Podróż przez XX-lecie”. Pamiąt-
kowe medale wręczył burmistrz miasta 
Mariusz Godlewski. W tegorocznym 
rajdzie wzięło udział 94 uczestników, 
którzy pokonali łącznie 61 km. Trasa 
rajdu obejmowała Wierzbnicę Pańską, 
Skołatowo, Mystkowo i kończyła się 
w Raciążu. Uczestnicy rajdu zwiedzili 
ciekawe zakątki naszej okolicy, była to 
też okazja do integracji mieszkańców i 
miła forma relaksu. Przewodnikiem na 
trasie rajdu był archeolog Marek Gier-
lach.

Koncert Dziani i Cygańskie Gwiazdy
Od godz. 19.30 nastąpiło oficjalne 

rozpoczęcie imprezy, którą rozpoczął 
burmistrz Mariusz Godlewski witając 
zgromadzoną publiczność i życząc do-
brej zabawy. Następnie mogliśmy wy-
słuchać Hymnu Romskiego „Dżelem 
dżelem” w wykonaniu gwizdy wieczo-
ru, zespołu Dziani i Gwiazdy Cygań-
skie. Koncert był pokazem niezwykłych 
umiejętności artystycznych (tanecznych 
i wokalnych), a publiczność wraz z ze-
społem mogła wykonać piosenkę „Jed-
no jest niebo dla wszystkich”. Występy 

artystyczne przeplatane były ciekawost-
kami na temat kultury romskiej, ma-
jących na celu przybliżenie jej, a także 
zwrócenie uwagi, że kultura romska jest 
częścią kultury polskiej. Nie zabrakło 

pokazów sukni romskich, degustacji 
kuchni romskiej, ogniska, wróżb przy-
gotowanych przez cygańską wróżkę, 
czy pokazu bielenia patelni. Miłośnicy 
kultury romskiej mogli obejrzeć trady-
cyjny wóz cygański. 
Warsztaty i zabawy dla dzieci

Podczas zajęć plastycznych z ani-
matorami MCKSiR dzieci mogły wy-
konać suknie romskie z papieru i kre-
piny. Nie zabrakło gier i zabaw, m.in. 
przeciąganie liny, zbijak balonami z 
wodą, duże bańki. Bieganie w piłce po 
wodzie, dmuchańce, te i inne atrakcje 
czekały na najmłodszych, którzy chęt-
nie z nich korzystali. 

Biesiada Romska cieszyła się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców, 
którzy tego dnia dopisali i chętnie ko-
rzystali ze wszystkich przygotowanych 
atrakcji. Miała ona na celu przybli-
żenie kultury romskiej i ukazanie jej 
różnorodności. Skoczna, porywająca 
do tańca muzyka, barwne stroje spra-
wiły, że publiczność wraz z zespołem 

tańczyła i śpiewała 
do późnych godzin 
nocnych. Imprezę 
poprowadzili Anna 
Mika i Andrzej Świ-
der. 

Organizatora-
mi imprezy byli: 
MCKSiR w Racią-
żu oraz Gmina i 
Miasto Raciąż.

MARIANNA 
GÓRALSKA

II Raciąski Rajd Rowerowy niezwykle udany!

Rowerem przez świat

Biesiada Romska „Jedno jest niebo dla wszystkich” 

W rytmie cygańskich piosenek
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Zainaugurowana przez Parę Prezy-
dencką 28 lutego tegoroczna odsłona 
Narodowego Czytania odbywa się w 
roku 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, stąd wyjątkowa formu-
ła akcji, podczas której czytane będą aż 
dwie lektury.

 
Kulminacja akcji 8 września 2018r. 
Lekturą Narodowego Czytania na 

kulminację akcji 8 września 2018 roku 
jest  Przedwiośnie Stefana Żeromskie-
go. Ponadto, Para Prezydencka pro-
ponuje do czytania przez cały rok  44 
teksty Antologii Niepodległości.

 
- W trwającym roku stulecia od-

zyskania niepodległości pragnę zapro-
sić Polaków do Narodowego Czytania 
właśnie  Przedwiośnia. Jestem przeko-
nany, że wspólna lektura tej pięknej  i 
mądrej książki pomoże nam jeszcze 
bardziej przybliżyć się do doświad-
czeń sprzed wieku.  Bardzo zależy mi 
na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz 
jej stałego, głównego celu, którym jest 

promocja czytelnictwa, była też formą 
uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, 
aby przesłanie Żeromskiego wzboga-
ciło program obchodów i wydarzeń o 
niezwykle istotny i potrzebny element 
krytycznej refleksji nad dziejami oj-
czystymi – napisał w liście Prezydent 
RP Andrzej Duda.

- Zachęcam jednocześnie do czy-
tania Antologii Niepodległości, przy-
gotowanej z myślą o tym jubileuszo-
wym roku. Prezentuje ona powstałe 
na przestrzeni wielu wieków utwory, 
zaliczane  do kanonu polskiej litera-
tury patriotycznej. Ufam, że wraz z 
Narodowym Czytaniem stanie się 
inspiracją do podejmowania wciąż na 
nowo debaty o sprawach Ojczyzny, o 
dawnej i o przyszłej Rzeczypospolitej 
– dodał w liście Prezydent.

 
Podczas inauguracji akcji Pierw-

sza Dama Agata Kornhauser-Duda 
podkreślała, że Antologia Niepodle-
głości zawiera bardzo ważne i cenne 

utwory w dziejach naszej literatury, na-
szej kultury. - To piękny, przekrojowy 
obraz naszej kultury i literatury naro-
dowej - zaznaczyła.  

 
 Przedwiośnie Stefana  Żeromskiego

Przedwiośnie  to ostatnia powieść 
Stefana Żeromskiego, która została 
opublikowana w 1924 roku. Pisarz 

dokonał w niej bilansu pierwszych lat 
niepodległości Polski, zwracając uwagę 
na entuzjazm, chęć odbudowy pań-
stwa, ale także na błędy i zaniechania. 
Książka stanowiła zachętę do wspólnej 
debaty nad kształtem II Rzeczypospo-
litej. Do tej pory ukazało się ok. 120 
polskich i ponad 10 zagranicznych 
wydań Przedwiośnia. Doczekało się też 

dwóch ekranizacji (1929, 2001).

Historia
Akcja Narodowe Czytanie  orga-

nizowana jest przez Prezydenta RP 
od 2012 roku.  Została zainicjowana 
wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza. W 2013 roku w całej Pol-
sce odbyło się czytanie dzieł Aleksan-
dra Fredry, a podczas następnych edycji 
przeczytano kolejno: Trylogię Henryka 
Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Pru-
sa, Quo vadis  Henryka Sienkiewicza 
oraz   Wesele  Stanisława Wyspiańskie-
go. W całej Polsce i za granicą dramat 
ten przeczytano w ponad 2000 miejsc. 

Narodowe czytanie w Gminie Ba-
boszewo

W Gminie Baboszewo będziemy 
czytać po raz czwarty.  Akcję zapocząt-
kował Wójt Gminy Tomasz Sobecki.  
W tym roku  zaczynamy o god. 10:00 
w Świetlicy Środowiskowej.  

Chętni do udziału w „NARODO-
WYM CZYTANIU” proszeni są  o 
zgłaszanie się do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w celu odbioru wyznaczo-
nego fragmentu „Przedwiośnia”  lub 
kontakt telefoniczny (23)661-10-91 
wew. 56. Nie może Was tam zabraknąć!

BEATA WIECHOWSKA

Gmina Baboszewo uczestnikiem akcji

Narodowe Czytanie 2018

Szanowni Państwo! 
Serdecznie zapraszam do wspólnej 

organizacji i wspólnego świętowania 
III Parafialno – Gminnych Dożynek, 
które odbędą się w niedzielę  23 wrze-
śnia 2018r. w Baboszewie.

 Święto Plonów, chociaż wyrosło 
z historii i obyczajów polskiej wsi, jest 
świętem powszechnym, bliskim sercu 
każdego z nas. Łączy przeszłość z przy-
szłością, tradycję z nowoczesnością, jest 
źródłem naszej tożsamości i poczucia 
jedności, które budujemy jako naród i 
społeczność gminy.

 Polski rolnik uprawia ziemię nie 
tylko dla siebie, efekty jego wysiłku 
znajdujemy wszyscy na naszych sto-
łach. Chleb to codzienna praca i radość 

z jej owoców, to symbol wspólnoty jaką 
tworzymy, działając dla dobra Polski i 
Gminy Baboszewo. 

Spotkajmy się w Baboszewie, bądź-
my razem, dziękując Bogu za plony, 
rolnikom za ich pracę, życząc sobie 
nawzajem, by chleba powszedniego nie 
zabrakło nikomu. Świętując - bawmy 
się, a okazji ku temu na pewno nie za-
braknie. 

Czeka na Państwa szereg atrakcji, 
które uczynią ten dzień pełnym nieza-
pomnianych emocji i wrażeń. 

Wzorem lat ubiegłych proszę o zor-
ganizowanie przez chętne sołectwa sto-
łów dożynkowych. Wójt Gminy Babo-
szewo wystąpił z wnioskiem do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dofinanso-

wanie przygotowania wystawy produk-
tów regionalnych i lokalnych przez sołec-
twa.  W związku z powyższym, sołectwa, 
które zadeklarują swój czynny udział w 
przygotowaniu stołów dożynkowych, 
otrzymają wsparcie finansowe. 

W tygodniu poprzedzającym nie-
dzielę dożynkową, zachęcam Państwa 
do dekorowania naszych miejscowości. 

 Już teraz dziękuję za jakiekolwiek 
zaangażowanie.  
Pierwsze spotkanie organizacyjne od-
będzie się w dniu 01 sierpnia o godz. 
14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Baboszewo. Serdecznie zapra-
szam wszystkich zainteresowanych.

WÓJT GMINY BABOSZEWO
TOMASZ SOBECKI

23 września 2018r. świętujmy razem

III Parafialno-Gminne Dożynki 
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O ojcu 
Adam Fronczak (ojciec pani Hali-

ny) w chwili wybuchu wojny służył w 
wojsku, w oddziale artylerii w Płocku, 
i miał stopień bombardiera. Walczył na 
froncie Mława-Modlin na obrzeżach 
Warszawy, za co później został odzna-
czony medalem „Za udział w wojnie 
obronnej 1939”.

- W czasie wojny ojciec został 
umieszczony w karnym obozie pracy 
w Gralewie, a później przeniesiony 
do Grodźca. W obozie w Gralewie, 
wszystko przez donos o zabiciu świnia-
ka, co w tamtych czasach było zabro-
nione i karane śmiercią. Ojciec miał 
mieć nadany w obozie numer za cięższy 
wyrok, ale dzięki znajomości z osobą, 
która nadawała numery więźniom, pa-
nem Gołaszewskim, otrzymał numer za 
lżejszy wyrok. Jednak oszustwo zostało 
przez Niemców odkryte i obaj zostali 
ukarani, jeden drugiego musiał bić – 
opowiada.

Rodzice pani Haliny zaraz po 
wojnie wrócili do Raciąża. Wcześniej 
mieszkali w Łempinie. 

O sobie
- Urodziłam się podczas wojny. Po 

zakończeniu II wojny światowej mia-
łam kilka lat. Pamiętam, że w miejscu 

„małego parku” znajdował się rynek. 
Na środku stało ogrodzenie ze sztache-
tek i były posadzone 2 lipy, oraz stał 
duży, drewniany krzyż. Po wojnie wy-
kopano kości i wywieziono je na cmen-
tarz. Park założył w połowie lat 50-tych 
Stanisław Rybacki – wspomina.

Halina Otowska urodziła się w 
1943 roku, kiedy wojna jeszcze trwa-
ła. Po wojnie, w wieku 5 lat poszła do 
przedszkola, które znajdowało się na 
ul. Błonie w miejscu obecnej „Biedron-
ki”. W 1950 roku rozpoczęła naukę w 
Szkole Podstawowej, a  później uczyła 
się u krawcowej szycia. 

- Po ukończeniu nauki w tym za-
wodzie pracowałam parę lat. Potem 
poszłam do pracy w Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Raciążu. Kiedy 
powstał nowy zakład zostałam przenie-
siona na proszkownię. Łącznie przepra-
cowałam tam 26 lat – mówi. 

Teraz będąc na emeryturze pani 
Halina zajmuje się szydełkowaniem. 

- Od czasów młodości lubiłam ro-
bić na szydełku, serwetki, pokrowce na 
poduszki, ozdoby świąteczne (aniołki). 
Haftowałam ubrania (bluzki, sukienki, 
chusty). Teraz robię na szydełku dwie 
serwety. Jest to dla mnie jedna z nie-
wielu form spędzania czasu wolnego, 
na którą w obecnym stanie zdrowia, 
mogę sobie pozwolić  – dodaje. 
O Raciążu 

Raciąskie potańcówki odbywały się 
w „dużym parku”.

- Pamiętam, że po wojnie w latach 
50, 60-tych w parku nad rzeką odby-
wały się zabawy miejskie, m.in. Zielone 
Świątki. Podczas jednego z takich świąt 
wystąpiła Marta Mirska, która wykona-
ła jeden ze swoich przebojów „Ukocha-
ny kraj, umiłowany kraj” – wspomina. 

Pod koniec lat 50-tych na Pólkach-
-Raciąż odbywały się Majówki. Ludzie 
jechali na wozach, albo szli pieszo. Im-
prezy organizowane były z udziałem 
Orkiestry Strażackiej. W zabawach, 

imprezach uczestniczyły całe rodziny. 
Z opowieści starszych raciążan pani 

Halina pamięta, że tam gdzie obecnie 
znajduje się „duży park” wcześniej były 
chaszcze i bagna. W latach 20-tych XX 
w. raciąska młodzież uporządkowała 
teren wycinając gęste zarośla i nawożąc 
teren ziemią. 

- W czasach mojego dzieciństwa 
park za rzeką był pięknym obiektem na 
wypoczynek. Młodzież, dorośli, starsi 
często w nim spędzali czas. Rosły pięk-
ne, kwitnące krzewy, bzy, róże. Mnó-
stwo innych równie pięknych kwiatów. 

Opiekunem parku był pan Wasążnik 
– opowiada.

 Z ciekawostek o Raciążu, które pa-
mięta pani Halina, to ta o najstarszym 
rodzie w Raciążu – Kotermańskich. 
Dowiedziała się o tym od ks. prałata 
Alojzego Poszwy. Ksiądz wyszukał je w 
archiwach w aktach parafialnych. 

*
Wspomnienia zebrane zostały w 

ramach cyklu „Pytaj jeśli możesz i masz 
kogo”. 

MARIANNA GÓRALSKA

Raciąż – aktualności

09 – 100 Płońsk ul. Wspólna 5
Tel. 23 662 66 60,  0 798 994 503
e – mail: aaron.majchrzak@wp.pl

- konsultacje operacyjne
- antykoncepcja
- prowadzenie ciąży i porodu
- USC trójwymiarowe
- małe zabiegi ginekologiczne 
- diagnostyka piersi

Lokalna Grupa Działania z 
Katalonii w MCKSiR w Raciążu
16 lipca w godzinach popołudniowych Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji w Raciążu gościło przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania z terenu Katalonii 
z Hiszpanii. 

Hiszpanie przyjechali na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania z Płońska. 
Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń, związanych z działaniami regional-
nymi obu krajów. W spotkaniu brał udział również Burmistrz Raciąża Mariusz 
Godlewski. Klub „BabyRobią” z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu przedstawiał swój dotychczasowy dorobek 
twórczy a Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krajkowiacy” z Krajkowa wprowadził w 
spotkanie wątek strojów ludowych. 

MCKSIR.

20 lipca przez nasze miasto przejechał 
zabytkowy pociąg, który kursuje w 
ramach projektu „Mazowsze, Kujawy, 
Mazury”. Najdłuższy postój miał w Ra-
ciążu. 

W piątkowe popołudnie mogli-
śmy oglądać przejazd turystyczny 
specjalnego pociągu SAWA ciągnię-
tego przez zabytkowy parowóz z 
wolsztyńskiej parowozowni Ol49 69 

SAWA z 1953 roku z wagonami z lat 
osiemdziesiątych. Pociąg pokonał tra-
sę z Torunia Głównego przez Sierpc i 
Nasielsk do Warszawy Gdańskiej. W 
jego składzie oprócz wagonów 1 i 2 
klasy znajdował się kultowy wagon 
barowy WARS. Najdłuższy postój 
miał właśnie w Raciążu, gdzie strażacy 
uzupełnili wodę w lokomotywie. Na 
stacji pojawiło się wielu mieszkańców 
naszego miasta, którzy chcieli obej-
rzeć zabytkowy parowóz.

MARIANNA GÓRALSKA

Sawa – pociągiem z parowozem do stolicy

Pociąg retro zawitał do Raciąża

Wspomnienia raciążanki Haliny Otowskiej z 
czasów II wojny światowej i lat powojennych.
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Urząd Gminy w Baboszewie rozstrzy-
gnął przetarg na dostawę sprzętu 
komputerowego i multimedialnego 
do szkół z terenu gminy Baboszewo. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
Wykonawcy Ogólnopolska Grupa IT z 
Olsztyna (sprzęt komputerowy) oraz 
Firmy Handlowo-Usługowej DIAMENT z 
Częstochowy (sprzęt multimedialny). 
Dostawa sprzętu jest możliwa dzięki re-
alizacji projektu unijnego „Nowoczesna 
edukacja w Gminie Baboszewo”.

Sprzęt za ponad 200 tyś. złotych trafi we 
wrześniu do szkół

Szkoła Podstawowa w Babosze-
wie otrzyma 12 laptopów, 2 drukarki 
ze skanerem, 2 drukarki kolorowe lase-
rowe, 2 projektory krótkoogniskowe, 2 
tablice interaktywne, 2 tablice interak-
tywne z projektorem,  wizualizer, sys-
tem do zbierania i analizowania odpo-
wiedzi moduł centralny, piloty –zestaw, 
kamerę cyfrową z kartą pamięci, aparat 
fotograficzny. 

Szkoła Podstawowa w Polesiu 
otrzyma 10 laptopów, urządzenie wie-
lofunkcyjne umożliwiające drukowa-
nie, kopiowanie i skanowanie (laser/
kolor), tablicę interaktywną z projekto-
rem, wizualizer, kamerę mikroskopową 
cyfrową, kamerę cyfrową z  kartą pa-
mięci, lustrzankę cyfrową z osprzętem i  
akcesoriami, 9 szt pamięci zewnętrznej 
USB, oprogramowanie do obróbki, ar-
chiwizacji i publikowania zdjęć.

Szkoła Podstawowa w Sarbie-
wie otrzyma 11 laptopów, 2 drukarki 
ze skanerem, 2 tablice interaktyw-
ne  z projektorem, wizualizer, system 
elektroniczny do testów i głosowania 
(moduł centralny, piloty do wybierania 
odpowiedzi testów , oprogramowanie).

Gimnazjum w Baboszewie otrzy-
ma 14 laptopów, 2 urządzenia wie-
lofunkcyjne umożliwiające drukowa-
nie, kopiowanie i skanowanie (laser/
kolor), 2 projektory krótkoogniskowe, 
2 tablice interaktywne z projektorem, 
kamerę cyfrową z  kartą pamięci, cyfro-
wy aparat fotograficzny, oprogramowa-
nie do obróbki, archiwizacji i publiko-
wania zdjęć.

Gimnazjum w Polesiu otrzyma 10 
laptopów, 1 urządzenie wielofunkcyjne 
umożliwiające drukowanie, kopio-
wanie i skanowanie (laser/kolor) oraz 
oprogramowanie do obróbki cyfrowej 
, archiwizacji i publikowania zdjęć, 
tablicę interaktywną z projektorem, 
wizualizer , kamerę mikroskopową cy-
frową, lustrzankę cyfrową z  osprzętem 
i akcesoriami. 

I pomoce dydaktyczne za prawie 100 tys. 
złotych!

Do szkół trafią również  pomoce 
dydaktyczne, podręczniki , programy, 
atlasy, drobne przedmioty, artykuły 
elektrotechniczne, artykuły elektrycz-
ne, pomoce edukacyjne, artykuły 
gimnastyczne, artykuły logopedyczne, 
wyposażenie specjalistyczne oraz opro-
gramowanie specjalistyczne

Szkoła Podstawowa w Babosze-
wie: Układ słoneczny – model, Powie-
trze i jego właściwości – zestaw do ćwi-

czeń uczniowskich,  Wulkan – erupcja 
wulkanu (model ), Model komórki 
zwierzęcej, Model komórki roślinnej, 
Model kwiatu, 2 Lornetki, Model oka 
(przekrojowy z pianki), Model ucha 
(przekrojowy z pianki), Zestaw magne-
sów sztabkowych, 25 szt termometrów 
uczniowskich, 2 zestawy „Młody che-
mik, teleskop, barometr, przewodniki 
i izolatory (zestaw),lusterka, 4 latarki, 
stetoskop, ciśnieniomierz, globus kon-
turowy z możliwością pisania mazaka-
mi, szkielet ryby – model, szkielet płaza 
– model, szkielet gada – model, szkielet 
ptaka – model, szkielet ssaka – model, 
biała tablica metalowa, komplet ma-
gnetycznych przyrządów tablicowych, 
bryły magnetyczne pełne 3D ułamko-
we 1 kpl (20 elementów ), program 
komputerowy „Matlandia, magne-

tyczne jabłka ułamki, 4 taśmy mier-
nicze, zestaw cylindrów  miarowych, 
3 osie liczbowe, bryły geometryczne 
olbrzymie 1 komplet (10 elementów),  
zestaw do mierzenia długości, zestaw 
brył pełnych do mierzenia i porównań 
objętości, bryły szkieletowe –zestaw do 
budowy, bryły obrotowe, platforma 
do balansowania, deska równoważna, 
beczka - do zajęć integracji sensorycz-
nej, podwieszana dętka, drążki do de-
skorolki, kładka do ćwiczeń równoważ-
nych, trapez podwójny, podwieszana 
gruszka, konik bujany, żabka, maglow-
nica, Climb system – zestaw podstawo-
wy, Comprimo, zjeżdżalnia rolkowa, 
tablica ścienna fala, tablica ścienna 
góra, podest równoważny, zestaw do 
zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Szkoła Podstawowa w Polesiu: 
woda – przenośny zestaw do badania 
+ odczynniki, pudełko do obserwacji 
okazów (z lupami),  Świat roślin jed-
noliściennych – 25 preparatów – 2 
szt, mikroskop 20x-1280 z okularem 
cyfrowym w walizce, 8 mikroskopów 
szkolnych, 4lornetki  7-21x40 z zoo-
mem, kropelka wody pełna życia– 10 
preparatów mikroskopowych, przyroda 
– zestaw 10 preparatów mikroskopo-
wych, 4 zestawy preparatów biologicz-
nych, 2 szkiełka podstawowe, 8 lup, 2 
piankowe modele komórki zwierzęcej i 
komórki roślinnej, 4 łopatki metalowe 
do gleby, 8 kompasów zamykanych, 
magnetyzm kuli ziemskiej– zestaw 

doświadczalny, taśma miernicza 20 
metrów, gleba – zestaw doświadczalny, 
zestaw do badania powietrza, zestaw 
filtrujący – oczyszczający, stacja me-
teorologiczna z oprzyrządowaniem, 10 
przewodników do oznaczania drzew, 
owadów, grzybów, roślin, organizmów 
wodnych po 2 szt., 2 zestawy do do-
świadczeń, zestaw 6 różnych cylindrów 
–  jednakowy ciężar, 4 pałeczki elektro-
statyczne,  akrylowe, 2 zestawy  proste 
obwody elektryczne z multimetrem, ze-
staw klasowy do magnetyzmu, zestaw 
magnesów (44), zestaw do demonstra-
cji linii pola magnetycznego przewod-
nika z prądem, zestaw optyczny mie-
szanina barw, zestaw demonstracyjny 
do optyki – pryzmaty, laser, zestaw do 
doświadczeń elektrostatycznych z elek-
troskopem, 2 zestawy skał i minerałów, 

miernik natężenia dźwięku, 2 zestawy 
do badania rozszerzalności cieplnej, 
4 stopery elektroniczne, 4 stetoskopy 
uczniowskie, 2 wagi laboratoryjne, 4 
szklane palniki spirytusowe z wypo-
sażeniem, metale i ich stopy, 2 paski 
wskaźnikowe pH (0-1 4), komplet 
elementów dobudowy szkieletów brył, 
tablica z przyborami magnetycznymi, 
8 kalkulatorów prostych dla uczniów, 
2 zestawy brył „2 w 1” rozkładanych z 
siatkami, 2 zestawy  figur transparent-
nych- tangram, 2 zestawy 6 brył do po-
równywania objętości, 2 magnetyczne 
bryły – ułamki zestaw 20- elementowy, 
8 szt pieniądze banknoty i monety,  4 
sześciany  1000 jednostek rozkładane 
– 132 elementy, kostki – pakiet klaso-
wy, zegar dwutarczowy, waga metalowa 
do 2 kg, odważniki do wagi-komplet 
2-łącznie 2 kg-13sztuk, 3 piramidy ma-
tematyczne M1-dodawanie do 100, 3 
piramidy matematyczna M2- tabliczka 
mnożenia, 2 piramidy ortograficzna-
-P2-ó-u,rz-ż,ch-h, 2 piramidy logope-
dyczne L1 głoski ś,ź,ć,dź, 2 piramidy 
logopedyczna L2 głoski b-p,d-t,w-f

Szkoła Podstawowa w Sarbiewie 
: układ słoneczny – model, powietrze 
i jego właściwości – zestaw do ćwiczeń 
uczniowskich, wulkan – erupcja wulka-
nu (model), model komórki zwierzę-
cej, model komórki roślinnej, model 
budowy kwiatu, 2 lornetki, model oka 
(przekrojowy z pianki), model ucha 
(przekrojowy z pianki), zestaw magne-

sów sztabkowych do podstawowych 
eksperymentów z magnetyzmu, 8 ter-
mometrów uczniowskich, zestaw „Mło-
dy chemik”, teleskop, barometr, prze-
wodniki i izolatory (zestaw), 4 lusterka, 
4 latarki, stetoskop, ciśnieniomierz, 
globus konturowy z możliwością pisa-
nia mazakami, szkielet ryby – model, 
szkielet płaza – model, szkielet gada – 
model, szkielet ptaka – model, szkielet 
ssaka – model, 2 komplety magnetycz-
nych przyrządów tablicowych, bryły 
magnetyczne pełne 3D ułamkowe (20 
elementów), 16  programów kompute-
rowych „Matlandia”, 8 magnetycznych  
jabłek–ułamki, 8 taśm mierniczych, 
cylindry miarowe-zestaw do praktycz-
nego nauczania matematyki,  oś licz-
bowa, bryły geometryczne –olbrzymie 
(10 szt.), zestaw do mierzenia długo-
ści, zestaw brył pełnych do mierzenia i 
porównań objętości, bryły szkieletowe 
– zestaw do budowy, bryły obrotowe, 
równoważnia kładka, deskorolka mała, 
duża piłka sensoryczna ABS, piłka do 
masażu jeżyk 25cm, piłka do masażu z 
wypustkami 55cm, piłka do masażu z 
wypustkami 75cm, wąż sensoryczny, 10 
woreczków do ćwiczeń, gruszka rehabi-
litacyjna, 4 szt Ciastoplasto 4 x 30 g, 
kostka manipulacyjna, pamięć 3D- gra, 
4 worki do skakania 1-osobowe, dysk 
masujący – jeż, 4 akustyczne słuchaw-
ki, 4 dmuchajki drewniane, dmuchnij 
piłkę -magnetyczny labirynt logope-
dyczny, 100  nakładek na palce- ste-
rylne, słomki logopedyczne, wibrator 
logopedyczny z łopatkami, zestaw mul-
timedialny pakiet logopedyczny, Teczka 
Pracy Logopedy, Logopedia, Articula 
–program ćwiczeń, Ćwiczenia artykula-
cyjne, Ortograffiti Od dysgrafii do ka-
ligrafii ćwiczenia, Ortograffiti. Czytam, 
rozumiem, piszę, alfabet sensoryczny

Gimnazjum w Baboszewie: bez-
kręgowe organizmy – zestaw 25 pre-
paratów mikroskopowych, budowa 
człowieka, organy i tkanki – zestaw 25 
preparatów, świat roślin jednoliścien-
nych – 25 preparatów, świat roślin dwu-
liściennych– 25 preparatów, 2 szkiełka 
nakrywkowe, mikroskop 20x-1280x z 
podłączeniem do komputera, 8 mikro-
skopów  szkolnych, 4 lornetki 7-21x40 
z zoomem, 8 lup, model szkieletu czło-
wieka na stojaku, wielkość naturalna, 
piankowy model komórki zwierzęcej, 
piankowy model komórki roślinnej, 10 
przewodników do oznaczania roślin , 
drzew , owoców grzybów i organizmów 
widnych, zestaw do badania powietrza, 
2 wagi elektroniczne, 4 szklane palniki 
spirytusowy z wyposażeniem, metale i 
ich stopy, 2 paski wskaźnikowe pH (0-
14), 4 rozdzielacze gruszkowe z kranem 
szklanym, zestaw szkła laboratoryjnego 
do doświadczeń chemicznych w gim-
nazjum, Tellurium (Słońce, Ziemia i 
Księżyc), 8 kompasów  zamykanych, 
magnetyzm kuli ziemskiej– zestaw 
doświadczalny, energia odnawialna 
wody– wiatru – słońca – model, gleba – 
zestaw doświadczalny, stacja pogodowa 
(termometr, higrometr i barometr), 2 
białe tablice z układem współrzędnych, 
2 tablice z przyborami magnetycznymi, 
16 kalkulatorów prostych  dla uczniów, 
2 siatki brył i figur geometrycznych, 2 
modele brył obrotowych, 2 pakiety do 
nauki rachunku prawdopodobieństwa, 
waga szkolna elektryczna, 4 termome-
try laboratoryjne–zwykłe, 8 siłomierzy, 
4 przewody połączeniowe, prądnica 
– silnik,  4 mierniki elektryczne uni-
wersalne, pakiet ćwiczeń i kart pracy 

do zajęć Terapia dysleksji. Funkcje 
słuchowe. Funkcje wzrokowe. Grafo-
motoryka, pakiet ćwiczeń i kart pracy 
do zajęć korekc-komp. Terapia dyslek-
sji. ADHD, Rozwój mowy i języka, 
pakiet ćwiczeń i kart pracy do zajęć 
korekcyjno kompensacyjnych, Koor-
dynacja Wzrokoworuchowa. Koncen-
tracja uwagi. Orientacji Przestrzenie, 
materiały plast- techn. do zaj.artetera-
pii (Wałki dekorac., szablony, stemple 
przybory do masy solnej foremki do 
wykraw. pianka do model.

Gimnazjum w Polesiu: bezkręgo-
we organizmy – zestaw 25 preparatów 
mikroskopowych, komórki i tkanki 
zwierzęce– zestaw 25 preparatów mi-
kroskopowych, budowa człowieka, or-
gany i tkanki – zestaw 25 preparatów, 
świat roślin jednoliściennych – 25 pre-
paratów, świat roślin dwuliściennych– 
25 preparatów, mikroskop 20x-1280x z 
okularem cyfrowym w walizce, 4 mikro-
skopy szkolne, 4 lornetki 7-21x40 z zo-
omem, 8 lup, model szkieletu człowieka 
na stojaku, wielkość naturalna, pianko-
wy model komórki zwierzęcej, pianko-
wy model komórki roślinnej, Tellurium 
(Słońce, Ziemia i Księżyc), 8 kompasów 
zamykanych, magnetyzm kuli ziem-
skiej– zestaw doświadczalny, energia od-
nawialna wody– wiatru – słońca – mo-
del, gleba – zestaw doświadczalny, stacja 
pogodowa (termometr, higrometr i ba-
rometr), waga laboratoryjna, waga elek-
troniczna, 10 przewodników do ozna-
czania 5 rodzajów roślin po 2 szt, zestaw 
do doświadczeń elektrostatycznych z 
elektroskopem, zestaw klasowy do na-
uki o elektryczności, 2 zestawy prostych 
obwodów elektrycznych z multime-
trem, zestaw klasowy do magnetyzmu, 
zestaw magnesów, zestaw do demonstra-
cji linii pola magnetycznego przewod-
nika z prądem, zestaw do doświadczeń 
z optyki, miernik natężenia dźwięku, 
2 zestawy do badania rozszerzalności 
cieplnej, wahadło rezonansowe, 4 na-
czynia połączone, 4 szklane palniki spi-
rytusowe z wyposażeniem, metale i ich 
stopy – zestaw, 2 paski wskaźnikowe 
pH (0-14), 4 rozdzielacze gruszkowe z 
kranem szklanym, biała tablica z ukła-
dem współrzędnych, tablica z przybora-
mi magnetycznymi, 16kKalkulatorów 
prostych dla uczniów, siatki brył i figur 
geometrycznych zestaw, pakiet do na-
uki rachunku prawdopodobieństwa, 
Sposób na dysleksję –oprogramowanie, 
3 edukacyjne programy komputerowe 
plus: ćwicz. językowe, matematyczno 
pamieciowo- wzrokowo słuchowe, 3 ze-
stawy puzzli do zajęć indywidualnych z 
dziećmi 3 rodzaje.

Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe 
i postawy uczniów oraz doskonalenie 
zawodowe nauczycieli

Warto podkreślić, że dzięki dofi-
nansowaniu unijnemu szkoły nie tylko 
wzbogacą się o nowy sprzęt kompute-
rowy, multimedialny i pomoce dydak-
tyczne, ale uczniowie mają możliwość 
korzystania z przeróżnych zajęć dodat-
kowych kształtujących kompetencje 
kluczowe (językowe, matematyczno-
-przyrodnicze, chemiczne, biologicz-
ne) oraz z zajęć kształtujących ich po-
stawy (kreatywności, innowacyjności, 
przedsiębiorczości, pracy zespołowej) i 
wielu innych. Nauczyciele mają rów-
nież możliwość korzystania z wielu, 
wybranych przez nich szkoleń a także 
studiów podyplomowych. 

BEATA WIECHOWSKA

Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo

Nowy sprzęt komputerowy, multimedialny  
i nie tylko wkrótce w baboszewskich szkołach
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Karol Kownacki promuje Gminę Baboszewo

Kolejny sukces  
naszego kulturysty
Karol Kownacki, pochodzący z Baboszewa kulturysta, odnosi kolejne sukcesy. 

Sezon wiosenno letni zakończony
Sezon startowy wiosenno- letni zakończył 15 lipca br. w Sopocie, zdobywając  

1 miejsce w kat. do 100kg  i 3 miejsce w kat. open . Największym osiągnięciem 
Karola jest oczywiście Mistrzostwo Europy Open, szczególnie ważne bo od 2000 
roku żaden Polak nie wygrał w tej kategorii. W tym roku baboszewianin dorzucił 
jeszcze tytuł Mistrza Polski w rywalizacji do 100 kg oraz zajął II miejsce open. 
Drugie miejsce zajął również na zawodach PCA Poland. 
Plany w sezonie jesiennym

Karol Kownacki ma ambitne plany na sezon jesienny. Wystartuje w Mistrzo-
stwach Polski WBB/WFF oraz WPF, ale także weźmie udział w Mistrzostwach 
Świata na Litwie, Grand Prix World w Niemczech oraz Burneika Sports, gdzie do 
wygrania jest Karta Pro. Cieszymy się z osiągnięć Karola, jesteśmy dumni  że Gmi-
na Baboszewo jest przez niego promowana nie tylko w Polsce, ale i poza granicami 
kraju. Trzymamy kciuki i czekamy na wieści z zawodów!

BEATA WIECHOWSKA

7 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Mystkowie odbyło się spotkanie absolwentów, którzy w 1985 roku jako 
ósmoklasiści ukończyli szkołę podstawową. Do klasy VIII w ubiegłym czasie uczęszczało 15 osób. W tym dniu, oprócz wspo-
mnień z ubiegłych lat i zwiedzania teraźniejszej szkoły rozegrano mecz piłki nożnej - absolwenci kontra ich synowie/córki. 
Grze przyglądali się uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, w tym również ci emerytowani, którzy zostali zaproszeni na 
tę uroczystość. Następnie odbyło się klasowe spotkanie, w którym uczestniczyli: emerytowany dyrektor, Bonifacy Kaniewski, 
wychowawczyni (do szóstej klasy) Wiesława Werner i Irena Sławińska, która m.in. uczyła biologii, a także ks. Stanisław Gu-
towski – proboszcz parafii Baboszewo, obecni pedagodzy i dyrektor SP w Mystkowie - Paweł Osiński. Absolwenci podarowali 
szkole książki, zabawki i piłkę ze swoimi podpisami, którą rozgrywali mecz. Dziękujemy za upominki i zapraszamy na kolejne 
spotkania.

SP MYSTKOWO

Zjazd absolwentów  
w szkole w Mystkowie
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 Pani Jadwiga Mieszawska udostępniła 
album rodzinny, w którym było zdjęcie 
dzwonów kościelnych z adnotacją „Dzwo-
ny z Raciąża nowe kupione po kradzieży” 
Ze zdjęcia na odlewie  można odczytać  
„lat po kradzieży „ i „Rok 1935” w tle  nasz 
kościół (zdj. Nr 1). Zainspirowany tym 
zdjęciem, chciałem poznać ich historię i 
sprawdzić czy te dzwony na zdjęciu znaj-
dują się na wieży kościoła. Dnia 26 czerw-
ca 2017 roku zrobiłem zdjęcia dzwonów 
(zdj. Nr 2 i 3), które są aktualnie na wieży.

Pierwsza wzmianka  jest z 1710 
roku, drewniana dzwonnica na cmen-
tarzu przykościelnym miała 5 dzwo-
nów.  Pierwszy kościół uległ spaleniu 
11.09.1725, ale dzwonnica prawdopo-
dobnie ocalała. Nowy drewniany kościół 
został pobudowany w 1729roku. W na-
stępnych latach dzwonnicę wielokrotnie 
naprawiano a w roku 1884 wykonano 
nową.    Dnia 15 i 17 sierpnia 1886  
biskup Henryk Kossowski  dokonał on 
konsekracji świątyni i czterech dzwonów 
kościelnych pochodzących z XVII wieku 
i umieszczonych  w 2 nowych wieżach. 
Znajdujący się w wieży północnej - naj-
większy ze wszystkich dzwonów otrzy-
mał imię Leona na pamiątkę wielkiego 
papieża Leona XIII ówcześnie rządzącego 
Kościołem, znajdujący się zaś z nim w tej 
wieży drugi dzwon - najmniejszy spośród 
czterech - otrzymał imię Gracjana na pa-
miątkę proboszcza parafii; kolejne dwa 
dzwony średnie, umieszczone w wieży 
południowej ochrzczono imionami ów-
czesnego arcybiskupa metropolity War-
szawskiego Wincentego Popiela i  bisku-
pa-konsekratora Henryka Kossowskiego. 

Wyświęcone dzwony,  zostały zra-
bowane przez Niemców podczas I woj-
ny światowej. Dwudziestego piątego 
listopada 1917 roku Jenerał-Gubernator 
Warszawski wydał rozporządzenie o wy-
właszczeniu  wszystkich dzwonów ko-
ścielnych (Urzędowy Dodatek dla pow. 
Płockiego, sierpeckiego i płońskiego nr 
24 z dnia 10 grudnia 1917).Dzwony 
powinny być dostarczone w ciągu 3 ty-
godni. Odpowiedzialnym za dostarcze-
nie dzwonów do punktów zbiorczych 
(powiat) jest proboszcz pod zagrożeniem 
karą więzienia do  5 lat lub 10 000 ma-
rek, oddzielnie albo łącznie. Po złożeniu 
wniosku mógł w kościele pozostać naj-
mniejszy dzwon (prawdopodobnie po-
została tylko sygnaturka).  Rekwizycja 
obejmowała również dachy miedziane na 

kościołach i synagogach oraz piszczałki 
cynowe z organów. Szacuje się, że wów-
czas przetopiono około 65.000 dzwo-
nów.  Do roku 1935 kościół dzwonów 
nie posiadał. Dzięki  proboszczowi Lu-
dwikowi Dunin Wolskiemu jeden dzwon 
został wykonany  w pracowni ludwisar-
skiej  w Warszawie,  drugi zakupiono 
od Straży Pożarnej, do tej pory używano 
tylko sygnaturki  . Po objęciu probostwa 
w sierpniu 1935 roku, przez Ks. Józefa 
Jakubowskiego, zastał 4 dzwony zaku-
pione przez poprzednika ks. Franciszka 
Chełchowskiego.   Wyświęcenie nowych 
dzwonów w 1935 roku potwierdziła pani 
Irena Nowakowska z Raciąża , która jako 
pięcioletnie dziecko wraz z rodziną brała 
udział tym wydarzeniu i przez wiele lat 
w gronie rodzinnym o tym wielokrotnie 
wspominano (zdjęcie nr1). 

 II wojna światowa była również 
niełaskawa dla dzwonów. Szczegól-
nie cennym dla okupanta okazały się 3 
dzwony w tym największy ufundowany 
przez dziekana i proboszcza ks. Fran-
ciszka Chełchowskiego. W 1940 roku 
nazistowska III Rzesza podjęła działania 
w celu zwiększenia zasobów i utrzyma-
nia ciągłości dostaw metali kolorowych 
na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. 
Jako źródło surowca zamierzano między 
innymi wykorzystać – wzorem rekwizy-
cji przeprowadzonych przez Cesarstwo 
Niemieckie w czasie I wojny światowej 
– odlane z brązu dzwony kościelne. 15 
marca 1940 r. Hermann Göring, jako 

pełnomocnik do spraw planu czterolet-
niego, wydał rozporządzenie o przepro-
wadzeniu ewidencji, a następnie rekwi-
zycji dzwonów znajdujących się zarówno 
w „starej Rzeszy” i terenach do niej wcie-
lonych, jak i na wszystkich pozostałych 
obszarach przez nią okupowanych. 
Wszelkie dzwony pod surowymi karami 
miały być na koszt parafii wymontowane 
i odesłane do punktów zbornych wyzna-
czonych  przez  odpowiednie starostwa 
powiatowe, skąd następnie wysyłano je 
koleją do hut w głąb Rzeszy. Transporty 
z zarekwirowanymi dzwonami trafiały na 
wielkie pole pod Hamburgiem zdjęcie nr 
4. , albo przetapiano na sztaby w miej-
scowych odlewniach.  Koszty  zdjęcia i  
odstawienia instrumentów miały refun-
dować władze rządowe po przedłożeniu 
im udokumentowanych rachunków.  
Parafie  mogły też ubiegać się  o  wyna-
grodzenie  za  wartość  metalu z odda-
wanych dzwonów. Powyższe  rozporzą-
dzenie wywołało  zaniepokojenie. Wśród 
duchowieństwa, które poczęło naciskać 
na kurię biskupią, by interweniowała w  
tej  sprawie u władz niemieckich. Księża 
wskazywali przy tym na kilka istotnych 
okoliczności: zbyt krótki termin skła-
dania podań o ewentualne zwolnienie 
spod rekwizycji, nie dający możliwości 
zebrania potrzebnych materiałów;  brak  
odpowiednich środków technicznych, 
jak również siły fachowo roboczej  po-
trzebnej do wymontowania dzwonów; 
wreszcie brak środków komunikacyjnych 
niezbędnych  do odtransportowania in-
strumentów do wyznaczonych punktów. 
Władze niemieckie  nadal  domagały  się,  
by  wymontowania  i dostarczenia dzwo-
nów na miejsce przeznaczenia dokony-
wały same „gminy kościelne”. Gdyby 
warunki lokalne wymagały z jakichkol-
wiek względów interwencji specjalnej, 
należało zwrócić się bezpośrednio do 
odnośnego starosty  powiatowego (Kre-
ishauptmann  Stadthauptmann), który 
zleci demontaż wyspecjalizowanej ekipie. 

Działania wojenne oraz antypolska 
polityka III Rzeszy w czasie okupacji 
przyniosły ogrom zniszczeń i strat w 
zakresie kultury. Główną przeszkodę w 
ich całościowym oszacowaniu po 1945 
r. stanowił fakt, że Niemcy przy okazji 
niszczenia lub grabieży polskich dóbr 
kultury zazwyczaj niszczyli też lub kon-
fiskowali dokumentację.  

Dzwony odnalezione w 1945 r. w 
okolicach Hamburga przez brytyjskie 
okupacyjne władze wojskowe,  które były 
od 1941 r. sukcesywnie zwożone z całej 
okupowanej przez III Rzeszę Europy. 
Według różnych źródeł ich liczbę szaco-
wano na ponad 90 000 obiektów. Odna-
lezienie ich było impulsem do podjęcia  
rewindykacji ocalałych instrumentów 
odnalezionych w wielkich składnicach 
dzwonów w okolicach Hamburga, nazy-
wanych po 1945 r. cmentarzami dzwo-
nów.  Odzyskane  w 1948 roku tylko w 
niewielkiej części zrekompensowało stra-
ty wojenne. Duża ilość uszkodzonych lub 
nie zidentyfikowanych przekazano do 
hut.  Zabytkowe obiekty ulegały uszko-
dzeniom wywołanym demontażem, 
transportem i nieodpowiednim składo-
waniem. Jedną z konsekwencji grabie-
ży, której dopuściła się III Rzesza, były 
powojenne „przemieszczenia” dzwonów 
– kiedy trafiały nie tam, dokąd powinny, 
np. do innych kościołów niż macierzyste; 
częstokroć „pozyskiwano” też dzwony z 
opuszczonych kościołów protestanc-
kich. Grabieży dzwonów dokonywali 
też Rosjanie i Austriacy. Wydział opieki 

nad zabytkami w Komitecie Polskim w 
Moskwie odnalazł 8511 dzwonów zabra-
nych prze wojska rosyjskie, które znajdu-
ją się w wielu miejscach.

W roku 1945 ks. Witold Grotowski 
sprowadził dwa dzwony (w jakim mie-
siącu nie  ustaliłem, prawdopodobnie w 
pierwszym półroczu).  

Wg p. Kazimierza Adamskego z 
tzw. „szabru” dzwony, które obecne są 
w naszym kościele przywieźli Aleksander 
Oleszkin i Józef Kolary. 

Jeżeli ktoś z Państwa posiada wiedzę, 
zdjęcia na powyższy temat to proszę o 
kontakt. 

Składam podziękowanie: 
p. Jadwidze Mieszawskiej za udo-

stępnienie zdjęcia, 
proboszczowi ks. Wiesławowi Ko-

sińskiemu  za umożliwienie wykona-
nia zdjęć dzwonów na wieży kościoła i 
przekazanie informacji z kroniki parafii 
Raciąż.

JAN CHĄDZYŃSKI

Źródła:
-  Małgorzata Karkocha – Uniwersytet 

Łódzki
 „Dzwony kościelne utracone w czasie 

II wojny światowej z terenu diecezji kielec-
kiej.    Przyczynek do zagadnienia,

-  Album rodziny p. Jadwigi Mieszaw-
skiej,

-  Strona internetowa parafii Raciąż,
-   Hanna Zofia Kuźniewska „Z Dzie-

jów  rzymsko- katolickiej Parafii  Raciąż”,
-  Tomasz Łuczak, Poznań „Dzwon czy 

Złom”,
-  P. Irena Nowakowska potwierdzenie 

wyświęcenia dzwonów w 1935 roku,
-   Google – grafika, zdjęcia zrabowa-

ne,
-  Muzeum Dziedzictwa Pruskiego w 

Berlinie- Dziennik Urzędowy dla powia-
tów Płockiego, Sierpeckiego i              Płoń-
skiego,

-Gazeta Świąteczna nr 1884 z 11 
marca 1917 roku.

Historia dzwonów kościelnych w parafii Raciąż

Dzieje dzwonów
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Znamy już pierwszą trójkę, któ-
ra awansowała do finału Piłkarskiego 
Pucharu Lata 2018 po niedzielnych 
rozgrywkach w grupie A. Od godzi-
ny 10.00, 8 lipca 2018 r. na boisku 
„ORLIK” w Baboszewie, sześć drużyn 
walczyło o przejście do wrześniowego 
finału. Tego dnia dopisała zarówno 
pogoda jak i lokalni kibice, którzy licz-
nymi grupami dopingowali swoje dru-
żyny. 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: Tynk Pol, Nextnet 
i Oldboy Raciąż. Łącznie strzelono 51 
goli. Najlepszym strzelcem został Emil 
Wachol (Tynk Pol), który zdobył 6 bra-
mek. 

Klasyfikacja końcowa:
Miejsce I – Tynk Pol
Miejsce II – Nextnet
Miejsce III – Oldboy Raciąż
Miejsce IV – GUKS Orzeł Siedlin
Miejsce V – B&I Hydraulika Si-

łowa
Miejsce VI – ADL Lewandowscy

Serdecznie zapraszamy na rozgryw-
ki grupy B, które odbędą się 5 sierpnia 
2018 r. o godzinie 10.00. Szczegółowe 
informacje oraz galeria zdjęć znajduje 
się na stronie Hali Sportowo-Wido-
wiskowej w Baboszewie na Facebooku 
oraz na stronie internetowej www.gmi-
nababoszewo.pl. 

W trakcie trwania rozgrywek Gru-
py A rozlosowano grupy Pucharu Wój-
ta Gminy Baboszewo, który odbędzie 
16 września 2018 r. W Grupie A zagra-
ją: ADL Junior , Myken & Champion 
, ADL Lewandowscy, w Grupie B: B&I 

Hydraulika Siłowa , Oldboy Raciąż 
i Pegaz Oldboy Drobin, w Grupie C: 
Oldboy Baboszewo , GUKS Orzeł Sie-

dlin , Huragan – Skociński. Serdecznie 
zapraszamy. DOROTA BARTCZAKOWSKA

PRZEMYSŁAW CYTLOCH

Baboszewo – sport

Podziękowanie
Brać Rodzinna dziękuje sponsorom XV Rodzinnego 
Turnieju Piłki Nożnej:
Staroście Powiatu Płońskiego – Panu Andrzejowi Stolpie
Wójtowi Gminy Baboszewo – Panu Tomaszowi 
Sobeckiemu
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Płońsku Oddział w 
Baboszewie - Pani Annie Seweryniak
Firmie FERM-PASZ Baboszewo
Panu Tomaszowi Stachowicz
Właścicielowi Domu Weselnego „Toast” - Panu 
Krzysztofowi Kowalskiemu
Właścicielowi Dobro-Wet – Panu Jarosławowi 
Dobrzyńskiemu
Właścicielowi Piekarni Baboszewo – Panu Hubertowi 
Grali
Właścicielom Firmy Vik – Plast – Państwu Joannie i 
Arturowi Traczyńskim
Właścicielowi Firmy Biuro-Tel – Panu Radosławowi 
Charzyńskiemu
 

ORGANIZATORZY XV RODZINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W BABOSZEWIE
ANDRZEJ KOŁAKOWSKI, GRZEGORZ LEWANDOWSKI.

6 drużyn walczyło o wejście do wrześniowego finału

Puchar Lata 2018 – Grupa A
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Pod koniec czerwca Błękitni Raciąż 
rozpoczęli przygotowania do sezonu 
2018/2019. Reaktywowana drużyna 
seniorów będzie występować w cie-
chanowsko-ostrołęckiej Klasie A. Klub 
ogłosił również nazwisko nowego szko-
leniowca. 

Z trampkarzy do seniorów
Jesienią w rozgrywkach IV ligi 

drużynę prowadził dobrze znany w 
Raciążu Marek Brakowiecki, który 
pozostawał na stanowisku do podjęcia 
decyzji o wycofaniu klubu z rozgry-
wek. Po podjęciu działań mających 
na celu reaktywowanie I drużyny Błę-

kitnych rozpoczęto poszukiwania no-
wego trenera. Wybór padł na Pawła 
Szpojankowskiego, który z klubem jest 
związany od wielu lat – najpierw jako 
zawodnik, a później jako trener-asy-
stent w sztabie szkoleniowym trenerów 
Marka Brakowieckiego, Karola Szwedy 
i Pawła Mazurkiewcza, oraz jako szko-
leniowiec drużyny Trampkarzy. Trener 
Szpojankowski nadal będzie zajmował 
się błękitną młodzieżą, łącząc funkcję z 
trenowaniem I zespołu. 

Pierwszy sparing na plus 
14 lipca o godzinie 15.00 na Sta-

dionie Miejskim im. Jerzego Arceusza 
w Raciążu zespół rozegrał mecz sparin-
gowy z Olimpem Ciechanów, który był 
pierwszym poważnym sprawdzianem 
po niemal miesiącu przygotowań do 
sezonu. Spotkanie było pierwszą od 
ponad pół roku szansą by zobaczyć I 
drużynę na boisku. Trener Paweł Szpo-
jankowski mógł skorzystać z 23 zawod-

ników – w obu połowach raciążanie 
zagrali w dwóch różnych składach. Na 
boisku obok dobrze znanych kibicom 
zawodników, takich jak Kamil Kali-
nowski, Mariusz Ezman czy Damian 
Szelągiewicz wystąpili również piłkarze 
testowani. Błękitni wygrali z Olimpem 
2:1 po trafieniach Roberta Karwow-
skiego i zawodnika testowanego. 

Sparingi, puchar i liga
Raciążanie przed startem sezonu 

rozegrają jeszcze dwa mecze sparin-
gowe – najpierw 28 lipca zagrają w 
Radzanowie z miejscową Wkrą, a 4 
sierpnia również na wyjeździe z Wkrą 
Pomiechówek. 15 sierpnia drużyna ro-
zegra pierwszy mecz o stawkę – zmierzy 
się na wyjeździe z Wkrą II Żuromin w 
ramach I rundy Okręgowego Pucharu 
Polski. Rozgrywki ligowe Błękitni zain-
augurują domowym meczem z Borutą 
Kuczbork 18 lub 19 sierpnia. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Raciąż – sport

Błękitna młodzież poznała rywali
Zespół trampkarzy Błękitnych Raciąż który 17 czerwca zakończył rozgrywki okrę-
gowej ligi wojewódzkiej zajmując 2. miejsce poznał rywali z którymi zmierzy się 
w rundzie jesiennej.

Raciążanie w rozgrywkach ligowych zagrają z Orlętami Baboszewo (beniami-
nek), Koroną Ostrołęka (beniaminek), Makowianką Maków Mazowiecki, Koro-
ną Szydłowo, Koroną Karolinowo, MKS-em Przasnysz i MKS-em Ciechanów. 

Błękitni zainaugurują rozgrywki wyjazdowym meczem w Baboszewie 25 
sierpnia. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

8 lipca na terenie Raciąża, oraz kilku 
innych miejscowości odbył się wyścig 
z cyklu Legia MTB Maraton. W przed-
sięwzięciu organizatora wspomagali 
Miejskie Centrum Kultury Sportu i Re-
kreacji w Raciążu oraz władze miejskie 
w Raciążu. 

Ponad 13 km do przejechania
Trasa wyścigu ustalona w formie 

obszernego okrążenia liczyła dokładnie 
13 kilometrów i 372 metry. Zawodnicy 
startowali ze specjalnie wyznaczonego 
miejsca niedaleko budynku MCKSiR 
w Raciążu, a podczas jazdy musieli po-
ruszać się zarówno po drogach asfalto-
wych, jak i po krętych drogach leśnych, 
przebiegających przez okoliczne lasy 
m.in. niedaleko Kodłutowa i Żychowa. 

Trzy dystanse 
Organizatorzy podzielili wyścig na 

trzy dystanse – MINI (1 runda x 11,5 
km/Panie i Panowie), MEGA (3 rundy 
x 11,5 km, 34,5 km/Panie i Panowie) 
i GIGA (5 rund x 11,5 km, 57,5 km/
Panowie). Dla zawodników przygo-
towano stacjonarny bufet z gorącym 
posiłkiem, który był wydawany po za-
kończeniu zawodów. Wydawano także 
ciastka i wodę mineralną. 
Zwycięzcy 

Na dystansie GIGA najlepszy 
okazał się Tomasz Strzemieczny repre-
zentujący Sportgang Wysportowani 
Racing Team, który pokonał trasę w 
czasie 02:12:41.6. Dystans MEGA 
najszybciej pokonali Paulina Kawka 
(23 Team, czas 01:56:58.34) wśród 

pań i Grzegorz Ko-
złowski (ULKS Józefi-
na, czas 01:35:29.81) 
wśród panów. Dystans 
MINI najszybciej 
pokonali Ewa Gołąb 
(AMP UKS VICTO-
RIA Radzymin, czas 
00:43:56.96) wśród 
pań oraz Daniel Gra-
nat (Granaty, czas 
00:37:20.97) wśród 
panów. Nagrody dla 
zawodników z ramie-
nia Urzędu Miejskiego 
wręczył przewodniczą-
cy Rady Miejskiej An-
drzej Staniszewski. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Legia MTB Maraton znów w Raciążu 

Błękitni rozpoczęli przygotowania
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