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Zgodnie z przyjętą w 2015 roku Strategią Roz-
woju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025 za-
planowano do realizacji instalacje OZE w bu-
dynkach użyteczności publicznej i budynkach 
mieszkalnych.
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W ostatnim czasie Urząd Miejski w Raciążu zło-
żył sporą liczbę projektów, które mogą po po-
zytywnym rozpatrzeniu i realizacji przynieść 
naszemu miastu spore zmiany.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku wydał ostrzeżenie o realnym zagrożeniu przeniesie-
nia choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) na teren województwa mazowieckiego. 
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Dofinansowanie do 80% 
na panele słoneczne i pompy 

ciepła dla mieszkańców Gminy 
Baboszewo

Treningi,
sparingi
W sierpniu ruszyły treningi seniorów Orląt pod 
opieką świeżo zatrudnionego trenera Dariusza 
Dziedzica. Gołym okiem widać duże zaangażowa-
nie zawodników i samego coacha.
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1,3 mln dodatkowych środków pozyskanych przez Burmistrza Mariusza Godlewskiego.
Szczegóły w części Informacja Burmistrza Miasta Raciąża na str. 3

1,3 mln 
dodatkowych środków

25 mln zł - projekty 
i dotacje miejskie

Afrykański pomór świń 
– realnym zagrożeniem 
dla naszych hodowców!

Błękitni – dość udana 
inauguracja sezonu
Klub „Błękitni” Raciąż zainaugurował rozgrywki  
IV ligi w sezonie 2016/2017 6 sierpnia. Na wła-
snym stadionie podjęliśmy drużynę „Hutnika” 
Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 
raciąskiej drużyny 4:1.

Czytaj str. 19
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Baboszewo – informacje urzędowe

29 lipca 2016 r. po raz 
XIX obradowali Radni 
Gminy Baboszewo.

W celu prowadzenia prawidło-
wej gospodarki finansowej rada 
wprowadziła następujące zmiany 
w budżecie: zwiększono o kwotę 
ponad 105 tys. zł. wpływy środ-

ków pochodzących z wpłat miesz-
kańców osiedla Topolowa-Zielona 
w ramach partycypacji w kosz-
tach budowy kanalizacji sanitarnej 
oraz zwiększono o 60 tys. zł. środ-
ki pozyskane z dotacji z przezna-
czeniem na zakup samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla jednostki 
OSP Dramin. W planie wydatków 

zabezpieczono ponad 150 tys. zł. 
na bieżące remonty dróg gminnych 
oraz 10 tys. zł. na odławianie bez-
pańskich psów.

Ponadto została rozpatrzona 
kolejna skarga na działalność Wójta 
Gminy Baboszewo, którą Wojewo-
da Mazowiecki przekazał zgodnie 
z właściwością rzeczową do Rady 

Gminy Baboszewo. Wójt Tomasz 
Sobecki złożył obszerne i spój-
ne wyjaśnienia i tym samym radni 
uznali skargę za bezzasadną. 

Wójt informował również, że 
oszczędności poprzetargowe po 
otwarciu ofert na przebudowę dro-
gi gminnej w Lutomierzynie oraz 
przebudowę ulicy Polnej mogą wy-

nieść nawet 800 tys. zł. Wójt So-
becki informował, że w urzędzie 
wprowadzono nowy regulamin 
organizacyjny, w związku z czym 
zamiast dotychczasowych samo-
dzielnych stanowisk pracy wpro-
wadzono referaty, za których pracę 
odpowiedzialni są nowo powołani 
kierownicy.

XIX Sesja Rady Gminy Baboszewo

• 19 sierpnia br podpisano 
umowę na wykonanie termomo-
dernizacji budynku, przebudowy 
dachu, budowy pochylni dla osób 
niepełnosprawnych i zagospoda-
rowanie terenu budynku ośrodka 
zdrowia w Sarbiewie. Wykonawcą 
jest Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe „PREMIUM” Marcin 
Pijanowski z siedzibą w Ojrzeniu; 
wartość oferty brutto 358 353,11 zł. 
Planowany termin wykonania in-
westycji do 31 października 2016 r.

• 19 sierpnia br. podpisano 
również umowę na pełnienie obo-
wiązków Inspektora nadzoru in-
westorskiego nad ww. inwestycją. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma ROAD GROUP Piotr Gryszpa-
nowicz z Nowego Gulczewa – cena 
oferty 4920,00 zł brutto.

• 9 sierpnia br. podpisano 
umowę na dostawę lekkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśnicze-
go dla OSP w Draminie. Wy-

brano ofertę złożoną przez JMG  
Sp. z o.o. z Częstochowy.

• 9 sierpnia br. podpisano umo-
wę na roboty budowlane polegające 
na wymianie pokrycia dachowego 
wraz z obróbkami blacharskimi na 
budynku świetlicy wiejskiej i gara-
żu w Sarbiewie. Najkorzystniejsza 
ofertę złożyła firma DACH-BUD 
Monika Witkowska z Giżynka, gm. 
Strzegowo, cena oferty brutto 78 
752,40 zł brutto.

• 12 sierpnia br. przedstawiono 
ocenę wniosków o dopuszczenie do 
udziału w konkursie na: 1) opraco-
wanie koncepcji architektoniczno 
– urbanistycznej na: zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjnego przy ul. 
Przemysłowej w Baboszewie;

2) modernizację/przebudowę 
gminnego stadionu sportowego 
w Baboszewie

3) zagospodarowanie terenu 
parku w Dziektarzewie i terenu 
przyległego do parku

Do składania prac konkur-
sowych zaproszono uczestników 
wspólnie biorących udział w kon-
kursie i spełniających warunki kon-
kursu tj.
Adama Józefa Zawadzkiego –War-
szawa – pełnomocnik
Bożenę Kaźmierczak – Warszawa
Mariusza Cuch – Warszawa
Tomasza Grzywacz – Warszawa

Beata Wiechowska
UG Baboszewo

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

Edyta Obrębska, Marek Wiejski  
– 5 września 2016 roku poniedzia-
łek) w godz. 17-18,

Krzysztof Dądalski – 8 września 2016 
roku (czwartek) w godz. 17-18,

Bogusław Jeżak – 12 września 2016 
roku (poniedziałek) w godz. 17-18,

Krystyna Chrzanowska, Andrzej  
Karasiewicz – 15 września 2016 
roku (czwartek) w godz. 17-18,

Leszek Kowalski, Dariusz Dobrosielski 
– 19 września 2016 roku (ponie-
działek) w godz. 17-18,

Andrzej Sendal, Artur Gizler  
– 22 września 2016 roku (czwartek) 
w godz. 17-18,

Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawen-
dowski – 26 września 2016 roku 
(poniedziałek) w godz. 17-18,

Zbigniew Adamski, Marzanna  
Kubińska – 28 września 2016 roku 
(środa) w godz. 17-18.

Dyżury
radnych

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacja 
Burmistrza 

Miasta 
Raciąża

Szanowni Państwo,

w dniu 26 lipca 2016 roku wpły-
nęły na konto miasta dodatkowe pie-
niądze w kwocie jeden milion trzy-
sta dwadzieścia tysięcy złotych. Jest 
nowe dofinansowanie, jakie udało 
mi się pozyskać z Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie. Cieszę się tym 
bardziej, że są to dodatkowe pienią-
dze których nie było ich w budżecie 
miasta. Możemy wydatkować je na 
dowolny cel inwestycyjny, w tym na 
wkład własny do inwestycji miej-
skich. Proces pozyskiwania tej dota-
cji był dość żmudny. Wymagał wie-
lu spotkań w Warszawie i ustaleń 
z pracownikami i dyrekcją MJW-
PU. W tę sprawę zaangażowałem się 
osobiście. Rozmawiając na co dzień 
z mieszkańcami wiem jak dokuczli-
wie odczuwamy brak środków finan-
sowych w budżecie miasta. Potrzeba 
pieniędzy między innymi na remon-
ty mieszkań i rozbudowę infrastruk-
tury komunalnej. Brakuje nam oko-
ło 30 milionów złotych. Cieszę się 
z tego, że sprawę udało mi się dopro-
wadzić do szczęśliwego końca i na 
koncie mamy dodatkowe 1,3 miliona 
złotych. Poprawia to znacząco sytu-
ację finansową Raciąża. 

Jest to już druga tak duża dotacja 
uzyskana przeze mnie do budżetu 
miasta w ciągu niecałego roku. Jesie-
nią ubiegłego roku na konta miasta 
wpłynęła kwota prawie półtora mi-
liona złotych przeznaczona dla Ra-
ciąża przez polski rząd, za sprawą 
pani premier Ewy Kopacz. Był to 
pierwszy w historii naszego miasta 
taki przypadek. Pozyskanie dotacji 
wymagało ogromnego wysiłku. Było 
bardzo mało czasu na uzyskanie 
wszystkich opinii i pozwoleń. Odpo-
wiednie zgody w kilka tygodni mu-
siałem uzyskać od pani premier Ewy 
Kopacz, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Wojewody Mazo-
wieckiego, Ministra Finansów, Mini-
stra Edukacji i wielu innych decy-
dentów. Pukałem od drzwi do drzwi 
pozyskując przychylność dla tej do-
tacji. Dokumenty przechodziły przez 
kolejne szczeble i urzędników. Czas 
był niesprzyjający, bo był to okres 
wyborczy, a potem powyborczy ze 
zmianą całego gabinetu. Ogromną 
pomocą służył w tej sprawie minister 
Marcin Kierwiński. Udało mi się do-
piąć sprawę i załatwić wszystko do 
końca. Dzięki temu mieszkańcy do-
mów komunalnych w Raciążu żyją 
w lepszych warunkach, w przedszko-
lu stanął nowy plac zabaw a w szkole 
po latach mamy nowe szatnie. Tak-
że obecny Wojewoda Mazowiecki 
pan Zdzisław Sipiera przyczynił się 

do pozytywnego zakończenia całego 
projektu. Wszystkim wymienionym 
osobom dziękuję w imieniu miesz-
kańców Raciąża. Mam nadzieję na 
dobrą współpracę z rządem pani 
premier Beaty Szydło. Będziemy 
zwracać się z wnioskami o kolejne 
dofinansowania. Niezwykle ważną 
dla nas kwestią jest budowa i po-
prawa jakości dróg miejskich oraz 
mieszkań komunalnych. 

W ciągu niecałego roku udało mi 
się dodatkowo do budżetu miasta po-
zyskać ponad 2,5 mln złotych, co sta-
nowi kilkanaście procent rocznego bu-
dżetu miasta. Nie wymieniam tutaj 
innych pozyskanych dotacji na kon-
kretne inwestycje, których kwota się-
ga kolejnych kilku milionów złotych. 
Sukcesy te są możliwe dzięki zespołowi 
pracowników, który udało mi się stwo-
rzyć. Również im dziękuję za zaanga-
żowanie w pracę i sukces projektów. 

Okres wakacyjny to okres inten-
sywnej pracy. Pracy nad kolejnymi 
projektami, które zostały złożone do 
odpowiednich instytucji z wnioskiem 
o dofinansowanie. To także okres wal-
ki ze zniszczeniami, jakich dokona-
ły w Raciążu burze i wichury. Służby 
miejskie wiele dni spędziły na usuwa-
niu zwalonych drzew i różnego ro-
dzaju naprawach po licznych awa-
riach. W szkole odbywały się remonty. 
MCKSiR organizował jarmark, festy-
ny i imprezy oraz wakacje dla dzieci. 
W samym urzędzie także odbywały 
się remonty. Udało się przenieść Urząd 
Stanu Cywilnego i kasę na parter. 
W najbliższym czasie na pater urzę-
du przeniosą się osoby odpowiedzial-
ne za obsługę mieszkańców w zakre-
sie mieszkań i gospodarki komunalnej 
oraz przestrzennej. Mieszkańcy będą 
mieli łatwiej załatwiać sprawy w urzę-
dzie. To dla mnie jako burmistrza 
bardzo ważne. Priorytetowo traktuję 
sprawy związane z komfortem i jako-
ścią obsługi w urzędzie i innych jed-
nostkach miejskich.

Niestety smutne informacje do-
chodzą do nas z Płońska. Zagrożony 
jest powiatowy szpital – narastają-
ce zadłużenie, przymiarki do likwi-
dacji oddziałów. Życzę jak najlepiej 
tej placówce, służy mieszkańcom ca-
łego powiatu. Musimy wszyscy wal-

czyć o jej przetrwanie i rozwój. W tle 
tego co się dzieje, nie sposób nie od-
nieść się do czasu, kiedy przekształ-
caliśmy służbę zdrowia w Raciążu. 
Do tego szumu medialnego – cza-
su swoistej nagonki na mnie i Radę 
Miejską, rozpowszechniania plotek 
i fałszywych informacji. Rodzi się we 
mnie pytanie, gdzie byśmy dziś byli 
jako mieszkańcy, jak byśmy się leczy-
li, gdybym wówczas nie uporządko-
wał tej sfery? Powiat z ogromnymi 
pieniędzmi nie może sobie poradzić 
z problemem służby zdrowia. U nas 
choć w innej skali ale jednak się to 
udało. Mamy wyremontowany ośro-
dek zdrowia, wielu lekarzy. Przejęcie 
od powiatu poradni rehabilitacyjnej 
uratowało ją, bo prawdopodobnie 
już by jej nie było w Raciążu. Wy-
remontowaliśmy siedzibę Pogoto-
wia Ratunkowego. Zapomnieliśmy 
jako pacjenci w końcu o leczeniu się 
w zrujnowanych pomieszczeniach, 
niepewności pracowników czy bę-
dzie ośrodek czy nie, bo może le-
karz pójdzie na emeryturę oraz in-
nych tego typu problemach. Trudne 
ale przemyślane decyzje o zmianach 
w działaniu raciąskiego ośrodka dziś 
skutkują pozytywnie, co szczególnie 
widać przy zestawieniu ich z trudną 
sytuacją płońskiego szpitala. 

W zakresie służby zdrowia po-
została jeszcze jedna sprawa. Nocna 
pomoc lekarska. Uważam za skan-
daliczną decyzję, że w Raciążu nie 
są świadczone takie usługi. Apeluję 
do wszystkich mieszkańców miasta 
i gminy, aby podpisywać list w tej 
sprawie do powiatu, szpitala i NFZ 
aby w Raciążu także można było 
iść wieczorem i w święta do lekarza 
korzystając z darmowego leczenia. 
Będę o to walczył. Mamy dwie przy-
chodnie. Myślę, że każdy z tych pod-
miotów jest gotowy we współpracy ze 
szpitalem lub samodzielnie podpisać 
kontrakt na nocną pomoc lekarską.

W ostatnim czasie podjęte zo-
stały także kroki dotyczące PGKIM 
sp. z o o. W najbliższym czasie biuro 
spółki przeniesione zostanie do Urzę-
du Miejskiego. Docelowo obsługę 
płatności dotyczącą spraw komunal-
nych będzie realizowała kasa Urzędu 
Miejskiego. Jest to racjonalne rozwią-
zanie. Ułatwi to mieszkańcom doko-

nywanie wszelkich opłat związanych 
ze sprawami miejskimi w jednym 
miejscu. Moim zdaniem w poprzed-
nich latach zbyt dużo ludzi pracowa-
ło w biurze w administracji spółki. 
Obecnie w biurze PGKIM pracują 
trzy osoby. Dla tych trzech osób nie 
ma sensu ogrzewać zimą i utrzy-
mywać budynku biurowego, który 
rocznie generuje dla spółki ogromny 
koszt. Pamiętajmy, że za utrzymanie 
budynku czy dużej liczby pracowni-
ków biurowych płacimy my wszyscy. 
Dla mnie jako burmistrza ważne 
jest, aby spółka rozwijała się w tych 
obszarach, w których miasto tego po-
trzebuje i nie rozrastała nadmiernie 
tam, gdzie przynosi to tylko koszty. 
Bo za to płacimy wszyscy w rachun-
kach. Jednocześnie uważam, że spół-
ka powinna dalej działać i pozostać 
własnością miasta. Nie widzę moż-
liwości na realizację pojawiających 
się wśród członków opozycji pomy-
słów, aby spółkę sprzedać. Dopóki je-
stem burmistrzem, nie zgodzę się na 
sprzedaż spółki.

Na rogatkach miasta możemy 
zobaczyć pracowników budujących 
gazociąg. Nadciąga nowa epoka 
w historii zaopatrzenia w gaz. Bę-
dziemy mieli w naszym mieści gaz 
ziemny. Cieszę się, że sprawę tę uda-
ło się doprowadzić do takiego etapu. 
Zwracam się do mieszkańców o pod-
łączanie się do powstającej sieci ga-
zowej. Im więcej nas się zgłosi tym 
pewniejsza jej budowa dużej sieci 
rozdzielczej w mieście. Na stronach 
Pulsu znajdą Państwo informacje 
na ten temat. Zakończenie budowy 
tej sieci będzie wspólnym sukcesem 
nas wszystkich, a sprawa wcale nie 
była prosta ani łatwa. W końcu jed-
nak dobiega finału.

Za kilka dni rozpocznie się nowy 
rok szkolny. Z końcem obecnego 
roku szkolnego dobiega końca praca 
pani Marii Chyczewskiej na stano-
wisku dyrektora Miejskiego Zespo-
łu Szkół. Bardzo serdecznie dzię-
kuję Pani Dyrektor za lata pracy 
na rzecz naszych dzieci i młodzie-
ży. Jednocześnie wszystkim uczniom 
życzę jak najlepszych ocen w nad-
chodzącym roku szkolnym.

Mariusz Godlewski
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Zgodnie z przyjętą 
w 2015 roku Strategią 
Rozwoju Gminy Babo-
szewo na lata 2015-
2025 zaplanowano do 
realizacji instalacje OZE 
w budynkach użytecz-
ności publicznej i bu-
dynkach mieszkalnych.

W związku z powyższym 
Gmina Baboszewo podję-
ła starania w celu pozyska-
na środków z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
województwa Mazowiec-
kiego Działanie 4.1 „Odna-
wialne Źródła Energii”. Pro-
gram przewiduje możliwość 
wzięcia udziału również 
przez mieszkańców gminy 
i uzyskanie nawet 80% do-
finansowania kosztów kwa-
lifikowanych na budowę 
przydomowych instalacji 
produkujących energię elek-
tryczną i ciepło.

Kto może wziąć udział 
w projekcie?

Do udziału mogą przy-
stąpić osoby fizyczne (także 
rolnicy), będące właścicielem 
lub użytkownikiem budynku 

mieszkalnego. W przypadku 
współwłasności nierucho-
mości wszyscy współwłaści-
ciele muszą wyrazić zgodę na 
użyczenie nieruchomości na 
cele projektu.

W celu przybliżenia za-
interesowanym mieszkań-
com gminy założeń pro-
gramu zorganizowano 18 
sierpnia 2016 r. spotkanie 
w Urzędzie Gminy. Z zapro-
szenia skorzystało około 90 
osób, z których większość 
pobrała ankiety i deklaracje 
uczestnictwa w celu wypeł-
nienia i złożenia. Mieszkań-
cy, którzy zadeklarują udział 
w projekcie zobowiązani są 
do uiszczenia opłaty za przy-
gotowanie dokumentacji 
technicznej instalacji.

Wkład własny w wyso-
kości 20% całej inwestycji 
zainteresowane osoby będą 
wnosiły po zawarciu umowy 
regulującej zasady realizacji 
inwestycji. Umowy zawiera-
ne będą po otrzymaniu przez 
Gminę dofinansowania.

Opis instalacji 
i technologii

Fotowoltaika to dziedzi-
na nauki zajmująca się prze-

twarzaniem promieniowania 
słonecznego na energię elek-
tryczną przy wykorzystaniu 
instalacji fotowoltaicznych.

Pierwsze instalacje po-
wstały na potrzeby NASA 
i zasiliły satelity okołoziem-
skie (często widziane tzw. 
skrzydła to nic innego jak 
moduły fotowoltaiczne).

Na zachodzie populary-
zowane już od lat 90, w Pol-
sce z uwagi na wysokie kosz-
ty instalacji dostępne dopiero 
teraz po wprowadzeniu no-
welizacji w ustawie o prawie 
energetycznym i możliwości 
uzyskania dużych dotacji pod 
inwestycję fotowoltaiczną.

Instalacja fotowoltaicz-
na – inaczej panele słonecz-
ne służą do produkcji energii 
elektrycznej ze słońca. Insta-
lacja jest łatwa w montażu, 
nie wymaga żadnej obsługi 
i nawet przez 25 lat produku-
je zupełnie darmową i ekolo-
giczną energię elektryczną. 
Panele można montować na 
dachach płaskich i pochyłych 
z każdym rodzajem pokrycia 
dachowego, za wyjątkiem po-
krycia zawierającego azbest 
(eternit), na ziemi, a nawet 
na elewacji.

Istnieją różne rodzaje in-
stalacji. Jednak najczęściej 
wykorzystywanym jest in-
stalacja podłączona do sie-
ci energetycznej (on-grid). 
Energia elektryczna z foto-
woltaiki w postaci prądu sta-
łego za pomocą inwerte-
ra zamieniana jest na prąd 
zmienny (taki jak w gniazd-
ku). Następnie prąd jest wy-
korzystywany na potrzeby 
urządzeń domowych. Nad-
wyżka energii sprzedawana 
jest lub oddawana do sieci. 
Równocześnie cały czas je-
steśmy podłączeni do sieci 
i mamy możliwość korzysta-
nia z prądu na dotychczaso-
wych zasadach. Istnieje rów-
nież możliwość odebrania 
z sieci 80% oddanej nadwyż-
ki w ciągu roku (zasada rocz-
nego bilansowania).

Położenie 
i nasłonecznienie

Natężenie promienio-
wania słonecznego w Pol-
sce waha się w zależności 
od rejonu pomiędzy 980-
1050 kWh na m² rocznie. 
Taka ilość promieni słonecz-
nych pozwala na to, aby przy 
spadających cenach tech-

nologii/ cena energii elek-
trycznej z sieci inwestować 
w technologię fotowoltaicz-
ną. Istotnym czynnikiem 
wpływającym na efektyw-
ność instalacji jest położenie 
względem południa (cieka-
wostka: w uzysku rocznym 
lepsze osiągi mają instala-
cja o azymucie południowo-
-wschodnim niż południo-
wo-zachodnim). Idealny kąt 
położenia paneli względem 
gruntu to 35 stopni. 

Zacieniania – mają olbrzy-
mi wpływ na pracę instalacji 
(zacienienie części modułu 
wpływa na pracę pozostałych). 
Zacienienia to: kominy, ante-
ny, wykusze, balkony, drzewa 
i inne obiekty, które mogą rzu-
cać cień na instalację

Projekt przewiduje rów-
nież możliwość instalacji 
pomp ciepła.

Pompy ciepła – typu 
powietrze woda, produ-
kują ciepłą wodę użytko-
wą, a także mogą służyć do 
wstępnego podgrzewania 
wody do instalacji central-
nego ogrzewania. WAŻNE 
– nie są to pompy ziem-
ne, czyli nie wymagają od-
wiertów! Dzięki zastosowa-

niu najnowszych rozwiązań 
pompy takie dają nawet  
4 razy tyle energii wobec 
tego co pobierają. Warto do-
dać, że najlepiej współpra-
cują one właśnie z panela-
mi słonecznymi i dają wtedy 
najlepsze efekty! Na pompy 
także można otrzymać do 
80% dofinansowania.

Koszty
Jak już wyżej wspomnia-

no na realizację inwestycji 
można uzyskać do 80% do-
finansowania, i o takie gmi-
na będzie wnioskowała. Jeśli 
chodzi o koszty, jakie ponio-
są indywidualnie mieszkańcy, 
to uzależnione są one od wy-
branej mocy instalacji. Sza-
cunkowy koszt do poniesienia 
przez mieszkańca przy instala-
cji o mocy 3 kW to około 3600 
zł netto, przy instalacji o mocy 
5 kW 6000 zł netto itd. Inwe-
stycja w pompę ciepła to sza-
cunkowo kwota około 3000 
zł netto. Na etapie tworzenia 
dokumentacji technicznej, ko-
niecznej do złożenia wniosku 
o dofinansowanie, mieszkańcy 
ponoszą koszt 100 zł netto.

Beata Wiechowska 
Urząd Gminy Baboszewo

Dofinansowanie do 80% 
na panele słoneczne i pompy ciepła 
dla mieszkańców Gminy Baboszewo
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Nieruchomość niezabudowana stanowi własność Gminy Miasto Raciąż, położona jest na terenie miasta Raciąż, 
przy ul. 19 Stycznia, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0233 Raciąż numerem ewidencyjnym działki 1522/4 
o pow. 0.5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 
PL1L/00028497/3. Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia – nie zawiera żadnych wpisów Dział IV – hipoteki – nie 
zawiera żadnych wpisów.

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana na terenie miasta w jego peryferyjnej strefie w odległości nie przekraczają-
cej 1 km od centrum miasta. Ulica 19 Stycznia jest jedną z głównych ulic Raciąża, ale nie trasą przelotową przez miasto, 
o stosunkowo niskim nasileniu ruchu co sprzyja funkcji mieszkalnej. Kształt działki korzystny – zbliżony do kwadratu 
dający możliwość racjonalnego zagospodarowania. Otoczenie bezpośrednie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i wielorodzinna oraz mieszkaniowo-usługowa. Dostęp do ulicy 19 Stycznia poprzez ustanowienie służebności gruntowej 
prawa przechodu i przejazdu przez działkę 1522/2 stanowiąca własność Gminy Miasto Raciąż. Aktualnie obydwie działki 
wykorzystywane są na targowisko miejskie. Nad działką o nr 1522/4 po przeciwległej stronie do ulicy 19 Stycznia prze-
biega linia energetyczna średniego napięcia. Nieruchomość gruntowa nieuzbrojona, ale położona w zasięgu technicz-
nych możliwości pełnego uzbrojenia z sąsiedztwa.

Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania dla części Miasta Raciąż zatwierdzonym Uchwałą nr 
XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2012 roku przedmiotowa działka położona jest na terenie 
oznaczonym symbolem MU/A2 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.

Księga wieczysta prowadzona dla przedmiotowej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Przyjmuje się, że stawający do przetargu znają i akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej – 470.000,00 zł plus podatek VAT 23%.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, pl. 
Adama Mickiewicza 17, pokój nr 27 (sala ślubów). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium wniesio-
na w wysokości 47.000,00 zł w terminie do dnia 23 września 2016 roku na konto Urzędu Miejskiego w Racią-
żu nr 31 8233 0004 0000 1544 2016 0009 w Banku Spółdzielczym w Raciążu.

Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 23 września 2016 roku.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy winni przedłożyć komisji przetargowej:
1. dowód wpłaty wadium,

2. w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przed-
łożyć wraz ze swoim dowodem tożsamości stosowne pełnomocnictwo,

3. w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu win-
ni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie 
nieruchomości wyrażona przez drugiego współmałżonka.

4. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – aktualny odpis z rejestru działalności gospo-
darczej lub KRS-u, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

5. stosowne zezwolenie, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1061) – w przypadku osób będących cudzoziemcami w rozu-
mieniu przepisów ustawy, od których takiego zezwolenia się wymaga albo złożyć oświadczenie, że osoba praw-
na, inny podmiot nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy albo jest cudzoziemcem i zgodnie 
z przepisami ustawy jest uprawniona do nabycia przedmiotowej nieruchomości – uprawnienie takie powinno 
być udokumentowane w przypadkach, gdy jest to wymagane.

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia wła-
sności nieruchomości w formie aktu notarialnego. W dniu podpisania aktu notarialnego środki finansowe winny znajdo-
wać się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Raciążu.

O miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości za-
budowanej. Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, na wskazane przez nich konto. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Raciąż w ra-
zie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organizatora przetargu. 
Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Burmistrz rozpatrując skargę w terminie 7 dni 
od daty jej wniesienia, może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności związanych z przetargiem lub 
unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłat sądowych i skarbowych pokrywa nabywca nieruchomości.

Burmistrz Miasta Raciąż zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na zasadach określonych w art. 38 ust. 4 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Raciążu, 09-140 Raciąż pl. Adama Mic-
kiewicza 17, pokój nr 16, teł. 23 679 11 63 wew. 26, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Miasta Raciąż 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciążu 

przy ul. 19 Stycznia wraz z ustanowieniem dla niej służebności gruntów polegającej na prawie przechodu i przejazdu.

Ogłoszenie o przetargu

Urząd Miejski w Raciążu 
w imieniu Firmy UNIMOT SYS-
TEM Sp. z o.o. uprzejmie infor-
muje, iż istnieje możliwość podłą-
czenia się każdej zainteresowanej 
osoby, nieruchomości do gazociągu 
średniego ciśnienia Pe de200, który 
aktualnie jest budowany na terenie 
Miasta Raciąż.

Obecnie podłączenia gazo-
we dotyczą podmiotów gospodar-
czych oraz mieszkańców nieru-
chomości usytuowanych wzdłuż 
budowanej sieci gazowniczej obej-
mującej części ulic: 

– część ul. Działkowej – od nu-
meru nieruchomości 1 do nr 5,

– część ul. Zawoda – od skrzy-
żowania ul. Działkowej do skrzyżo-
wania z ul. 19-go Stycznia,

– część ul. 19-go Stycznia – od 
skrzyżowania ul. Zawoda z ul. 19-
go Stycznia do numeru 9.

Formalności jakie należy speł-
nić to złożenie wniosku o wydanie 
warunków przyłącza nieruchomo-
ści oraz podpisanie umowy przyłą-
czeniowej.

Opłata za przyłącze do 15 mb 
wynosi 1500 zł/netto czyli 1845 zł/

brutto. Powyższa opłata dotyczy od-
cinka od rury głównej do skrzynki 
gazowej umieszczonej przy granicy 
działki przyłączanej. Jeżeli długość 
przyłącza przekracza 15 mb opła-
ta wynosi 60 zł/netto czyli 73,80 zł 
brutto za każdy metr powyżej 15 mb. 

Szczegółowych informacji udziela:
Pan Paweł Szostek 

tel. kon. 504224783 
przedstawiciel Firmy 

UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o.
03-901 Warszawa 

ul. Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

Informacja o przyłączach 
do sieci gazowej

Informacje z PGKiM
Wspólnoty mieszkaniowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Racią-
żu informuje, że opiekę nad wspólnotami mieszkaniowymi od 4 sierpnia 
2016r., w imieniu spółki sprawują panie – Anna Opasińska i Anna Radzi-
szewska. We wszystkich sprawach związanych ze wspólnotami prosimy 
o kontakt z Paniami.

Prace na rzece wykonane
PGKiM pragnie poinformować, że pracownicy spółki ukończyli prace 

mające na celu oczyszczenie oraz wykarczowanie koryta i skarp na rzekach 
Karsówka i Raciążnica.

Remont szkoły ukończony
W ostatnich dniach PGKiM zakończyło remont w Miejskim Zespole 

Szkół w Raciążu. Odnowione zostały cztery sale lekcyjne. Odświeżona zo-
stała część korytarzy i łazienek. Ponadto, od września, uczniowie będą mie-
li do swojej dyspozycji nowe szatnie przy sali gimnastycznej. 

Opłata za czynsze
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu 

informuje, że od dnia 1 września 2016r. opłaty za czynsze należy dokonywać 
w kasie Urzędu Miejskiego w Raciążu przy placu Adama Mickiewicza 17.

PGKiM Raciąż
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Na początku lat dzie-
więćdziesiątych ubie-
głego stulecia na 
terenach naszego 
kraju zaobserwowano 
rozwój agroturysty-
ki. Dawniej znana była 
w Polsce, jako wczasy 
pod gruszą.

Forma ta łączy ze sobą 
nierozerwalnie dwie dziedzi-
ny – funkcjonujące gospo-
darstwo rolne i usługi tury-
styczne. Obejmuje różnego 
rodzaju świadczenia, po-
cząwszy od zakwaterowania, 
poprzez częściowe lub cało-
dniowe posiłki, wędkarstwo, 
jazdę konną, po uczestnictwo 
w pracach gospodarskich. 
Polega na wykorzystaniu wa-
lorów krajobrazu wiejskiego 
i uatrakcyjnianiu gościom 

Gmina Baboszewo jest 
gminą, w której rolnictwo sta-
nowi jedną z głównych gałęzi 
gospodarki oraz wpływa na 
poziom rozwoju i standar-
du życia mieszkańców. Użyt-
ki rolne zajmują powierzch-
nię 13 553 ha, co stanowi ok. 
82% terenu gminy. W struk-
turze upraw przeważają zbo-
ża. Z uwagi na znaczny obszar 
użytków zielonych dominu-
jącym elementem produkcji 
zwierzęcej jest chów bydła 
mlecznego i trzody chlewnej. 
W układzie przestrzennym 
Gminy najkorzystniejsza dla 
rolnictwa struktura gruntów 
ornych występuje w połu-
dniowej części (Bożewo, Brze-
ście Nowe, Kowale, Krusze-

wie, Korzybie, Niedarzyn). 
Północno-wschodnia część 
Gminy odznacza się mało 
korzystną strukturą gruntów 
ornych, ponad 60% zajmują 
klasy V-VI z (Dramin, Śród-
borze, Rybitwy, Pieńki Rze-
wińskie, Polesie, Goszczyce 
Poświętne, Goszczyce Śred-
nie, Jesionka, Budy Radzy-
mińskie, Wola Folwark).

Według danych z Po-
wszechnego Spisu Rolnego 
w 2010 r. w gminie funkcjo-
nowało 951 gospodarstw, 
w tym 944 rolnych. W więk-
szości są to gospodarstwa 
powyżej 5 ha (prawie 70%). 
Niewielki udział mają go-
spodarstwa poniżej 1 ha (ok. 
8,2%). Z uwagi na dobrą ja-

kość gleb produkcja roślina 
stanowi najważniejszą spe-
cjalizację na terenie Gmi-
ny. Znaczący udział w upra-
wach zajmują także buraki 
cukrowe, rzepak i ziemnia-
ki. W produkcji zwierzęcej 
przeważa chów bydła i trzo-
dy chlewnej. 

Na terenie Gminy nie wy-
stępuje wyraźna specjalizacja 
gospodarstw wg kierunków 
produkcji. Produkcję zwie-
rzęcą, jako dominujący kie-
runek zadeklarowało około 
20% gospodarstw indywidu-
alnych, a mieszaną (roślinną 
i zwierzęcą) – około 55% go-
spodarstw. 

Źródło: 
dane UG Baboszewo

Rolnictwo w gminie Baboszewo

pobytu udziałem w codzien-
nych zajęciach w gospodar-
stwie, w tradycyjnym rze-
miośle artystycznym (np. 
haftowanie, szydełkowanie), 
w obrzędach ludowych oraz 
w przygotowywaniu potraw 
regionalnych, połączonych 
z wypiekiem chleba, wyro-
bem serów czy wędlin.

Agroturystyka może stać 
się źródłem dodatkowych 
dochodów zarówno dla ma-
łych jak i dużych gospo-
darstw rolnych.

Wyobraźmy sobie, że je-
steśmy „mieszczuchami”: 
każdego dnia przeciskamy się 
w ogromnych korkach, spę-
dzamy masę czasu, stojąc na 
przejściach dla pieszych, cały 
czas mamy do czynienia z nie-
kończącym się hałasem, ści-
skiem i pędem. Zaczynamy 
desperacko potrzebować wy-

tchnienia – ciszy i spokoju. 
Czując zmęczenie codzienny-
mi trudami, nie mamy zbyt-
niej ochoty na dalekie podró-
że. Wydaje się, że idealnym 
rozwiązaniem jest wyrwanie 
się z miasta, przemierzenie 
zaledwie 70 kilometrów i za-
szycie się w głuszy – ostoi ci-
szy i spokoju. Przyjeżdżamy 
do miejsca, w którym słychać 
jedynie odgłosy przyrody, 
w którym dzieci mogą przyj-
rzeć się z bliska, np. skąd się 
bierze mleko. Przyglądamy się 
jak powstaje chleb, karmimy 
zwierzęta, możemy oddać się 
czynnemu relaksowi w posta-
ci kąpieli w rzece, jazdy kon-
nej itp. Wakacje w takich miej-
scach pozostawią niezatarte 
wrażenie na dzieciach, dla któ-
rych często jest to pierwszy 
kontakt z prawdziwą krową 
czy kombajnem. I wszystko 

to jest możliwe do stworzenia 
na terenach gminy Babosze-
wo, które są na prawdę piękne 
i atrakcyjne. Przeciętny rolnik 
ma ku temu ogromne możli-
wości. Wystarczy trochę chę-
ci, zainteresowania tematem 
i plan założenia gospodarstwa 
agroturystycznego staje się re-
alny. Rolnicy, decydując się 
na zarejestrowanie tego typu 
działalności, zyskują możli-
wość uzyskania dodatkowego 
dochodu, pozyskanie klien-
tów, którzy będą bezpośrednio 
zaopatrywali się u gospodarza 
w jego produkty rolne. Daje to 
również rolnikowi możliwość 
rozwoju i pozyskanie nowych 
perspektyw. Obecnie istnieje 
wiele możliwości wsparcia fi-
nansowego dla rolników, które 
można uzyskać na podstawie 
odpowiednich środków otrzy-
manych od specjalnie do tego 
dostosowanych jednostek.

Tymczasem na obszarze 
naszej gminy znajduje się za-
ledwie jedno gospodarstwo 
agroturystyczne. Gmina Ba-
boszewo charakteryzuje się 
cechami sprzyjającymi roz-

wojowi agroturystyki. Atu-
tem Gminy jest korzystne 
położenie przy trasie Nr 10 
Warszawa-Bydgoszcz, trasie 
nr 7 Warszawa-Gdańsk oraz 
linii kolejowej Sierpc-Na-
sielsk. Malowniczo położone 
tereny poprzecinane krętymi 
rzekami, bogactwo obiektów 
historycznych i przyrodni-
czych, czyste wody, nieska-
żone przemysłem powietrze 
tworzą sprzyjające warunki 
dla rekreacji i wypoczynku. 
Cała gmina wraz z byłym wo-
jewództwem ciechanowskim 
należy do obszaru funkcjo-
nalnego „Zielone Płuca Pol-
ski” obejmującego północno-
-wschodnią część kraju.

Decyzja o założeniu dzia-
łalności agroturystycznej 
nie musi wiązać się z dużym 
rozmachem. Na początek 
wystarczy kilka pokoi i do-
stęp gości do uczestnictwa 
w funkcjonowaniu gospo-
darstwa. W miarę upływu 
czasu można rozpocząć roz-
wój, poprzez zakup dodat-
kowych zwierząt, których 
wcześniej nie było w da-

nym gospodarstwie, a które 
znacząco uatrakcyjnią nasz 
obiekt. Mogą to być minia-
turowe kozy, bażanty, króli-
ki i inne. Każdy dodatkowy 
zwierzak, który będzie mógł 
być karmiony przez przyby-
łych gości, będzie generował 
dodatkowe zainteresowanie 
i wpłynie na urozmaicenie 
oferty. Są rolnicy, którzy po-
siadają dawne maszyny rol-
nicze po swoich dziadkach, 
a których nigdy się nie po-
zbędą z powodu sentymentu. 
Warto jest pomyśleć o rozpo-
częciu małej ich kolekcji w celu 
udostępniania oglądającym.

Rolnicy, którzy zainte-
resują się tematem agro-
turystyki, otrzymają cen-
ne informacje i wskazówki, 
związane z jej wdrożeniem 
w Mazowieckim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Warszawie oddział 
Poświętne w Płońsku.

Monika Ciska
UG Baboszewo

Zdjęcia: Gospodarstwo 
Agroturystyczne Kalinka

– Pieńki Rzewińskie

Agroturystyka
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W ostatnim czasie Urząd Miej-
ski w Raciążu złożył sporą liczbę 
projektów, które mogą po pozy-
tywnym rozpatrzeniu i realizacji 
przynieść naszemu miastu spo-
re zmiany. Realizacja projektów, 
może usprawnić funkcjonowanie 
miasta w wielu płaszczyznach, 
przynieść wymierne oszczędności, 
poprawić jakość otaczającego nas 
środowiska oraz w kilku przypad-
kach wpływać na rozwój osobisty 
mieszkańców. Niektóre wnioski 
zostały zaakceptowane, inne ocze-
kują na zatwierdzenie bądź znaj-
dują się na liście rezerwowej, są 
i takie, które niestety odrzucono. 

Oczyszczalnia i wodociągi
Projekt pn. „Uporządkowa-

nie gospodarki wodno – ścieko-
wej w Raciążu” zakłada poprawę 
warunków społeczno – gospodar-
czo- przyrodniczych Raciąża. Ce-
lem projektu jest poprawa systemu 
zaopatrzenia w wodę, zwiększenie 
stopnia skanalizowania terenu mia-
sta i zwiększenie przepustowości 
oczyszczalni ścieków zapewniają-
ce możliwość oczyszczania ścieków 
z terenu całego miasta. Powyższy 
projekt zakłada:

– budowę kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej i ciśnieniowej 
w Raciążu,

– rozbudowę i modernizację 
istniejącej oczyszczalni ścieków 
w Raciążu,

– remont stacji uzdatniania 
wody w Witkowie.

Zaprojektowano 189 włączeń 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Łącz-
na jej długość ma wynosić 6,46 km. 

Kwota projektu: 11 247 235,46 zł,  
w tym kwota dofinansowania: 
5 829 359,84 zł
Status projektu: Złożony

Termomodernizacja
Projekt pn. „Termomoderni-

zacja oraz poprawa efektywności 
energetycznej budynków użytecz-

ności publicznej w Gminie Mia-
sto Raciąż” zakłada poprawę efek-
tywności energetycznej budynków: 
Urzędu Miejskiego, Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji, Miejskiego Przedszkola, Miej-
skiego Zespołu Szkół, budynek 
przy ul. Kilińskiego 21 (budynek 
po dawnej poczcie), Hala Sportowa 
przy Stadionie Miejskim, budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Efek-
tem realizacji projektu będzie po-
prawa jakości powietrza w mieście, 
wymierne oszczędności związane 
ze zużyciem energii elektrycznej 
i cieplnej oraz poprawa stanu obiek-
tów miejskich. 

W ramach modernizacji ener-
getycznej zostaną wykonane nastę-
pujące prace:

– ocieplenie obiektów (przegród 
zewnętrznych obiektu, w tym ścian 
zewnętrznych, podłóg, dachów 
i stropów dachowych),

– wymiana okien i drzwi ze-
wnętrznych, 

– wymiana oświetlenia na ener-
gooszczędne,

– przebudowa systemów grzew-
czych,

– zastosowanie automatyki po-
godowej,

– zastosowanie systemów zarzą-
dzania energią w budynku,

– instalacja odnawialnych źró-
deł energii w modernizowanych 
energetycznie budynkach,

Wartość projektu: 7 207 762,42 zł w tym 
kwota dofinansowania: 5 328 512,84 zł
Status projektu: Złożony

Kultura
Projekt pn. „Wzrost potencja-

łu kulturalnego regionu poprzez 
rozwój infrastruktury kulturalnej 
w gminie Miasto Raciąż” zakłada:

– dokończenie remontu siedzi-
by MCKSiR. Elewacja i wentylacja 
mechaniczna z rekuperacją.

– modernizację placu przy 
MCKSiR – utworzenie nowej prze-
strzeni kulturalnej – muzyczny 
plac zabaw. 

– remont siedziby Biblioteki 
wraz z przyległym placem – ul. Ki-
lińskiego 21 

– zakup wyposażenia i sprzę-
tu w tym specjalistycznego dla Bi-
blioteki 

– utworzenie nowych przestrze-
ni kulturalnych, Pracowni Doku-
mentacji Dziejów Miasta Raciąża 
i okolic, Pracowni fotograficznej 
oraz pracowni ceramicznej.

Wartość projektu: 3 494 255,22 zł. Kwota 
dofinansowania: 2 221 472,49zł
Status projektu: Złożony

e-Urząd
Głównym celem projektu pn. 

„Platforma e-Urząd w Raciążu” 
jest zapewnienie mieszkańcom 
Gminy Miasto Raciąż dostępu do 
korzystania z usług publicznych 
drogą elektroniczną. Udostępnie-
niu jak najszerszego zakresu usług 
publicznych świadczonych elektro-
nicznie, umożliwiając w ten sposób 
pełną interakcję z Urzędem czyli 
możliwość całkowitego załatwienia 
spraw on-line.

W ramach powyższego projektu 
możliwe będzie:

– wdrożenie elektronicznego 
systemu obiegu dokumentów, 

– ujednolicenie oprogramowa-
nia informatycznego (programy 
specjalistyczne, biurowe, antywiru-
sowe, systemowe),

– remont infrastruktury telein-
formatycznej,

– zakup sprzętu komputerowego,
– utworzenie punktu potwier-

dzenia profilu zaufanego,
– zintegrowanie systemów po-

datkowo – księgowych z elektro-
nicznym obiegiem dokumentów.

- budowę portalu internetowe-
go Urzędu Miejskiego w Raciążu, 
na którym zostaną uruchomione 
usługi administracyjno – bizneso-
we co zapewni komunikowanie się 
urzędu z obywatelem na drodze 
elektronicznej. Udostępnione usłu-
gi dotyczyć będą: spraw związanych 
z zameldowaniem, spraw związa-

nych z Urzędem Stanu Cywilnego, 
sprawy związane z uzyskaniem do-
kumentu tożsamości, podatków lo-
kalowych, zamówień publicznych, 
uzyskania zezwoleń, potwierdzenia 
uzyskania profilu zaufanego, reje-
stracji działalności gospodarczej, 
świadczenia usług społecznych, 
spraw gospodarki odpadami komu-
nalnymi

Wartość projektu: 1 020 285,00zł, w tym 
kwota dofinansowania: 816 228,00zł
Status projektu: Złożony i oceniony. Zaj-
mujemy 3 miejsce na liście rezerwowej 
z perspektywą realizacji projektu w prze-
ciągu 2-3 lat. 

Ulice: Barańskiego, Jesionowa 
i Lipowa

Projekty pn. „Budowa drogi 
gminnej ul. Barańskiego w Raciążu” 
oraz „Budowa drogi gminnej ul. Je-
sionowa i Lipowa w Raciążu”. W ra-
mach projektu planuje się wykona-
ne wykonanie nowej nawierzchni 
oraz odwodnienia drogi. Projekty 
na kolejne drogi wymagające po-
łożenia nowej nawierzchni lub re-
montu starej, będą sukcesywnie 
składane po ogłoszeniu kolejnych 
naborów na ten typ projektów. 

Kwota projektu: 373 282,90 zł, w tym 
kwota dofinansowania: 242 215,00 zł
Kwota projektu 319 107,42 zł, , w tym 
kwota dofinansowania: 203 048,00 zł
Status projektu: Złożony 

Aktywność Społeczna Osób 
Starszych – Uniwersytet Trzecie-
go Wieku

Głównym celem projektu pn. 
„Raciąski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku” jest poprawa jakości i po-
ziomu życia osób starszych dla god-
nego starzenia się oraz zagospoda-
rowanie potencjału osób starszych 
poprzez aktywność społeczną tych 
osób. Oferta programowa UTW 
obejmowałaby organizację wy-
kładów o różnej tematyce – odpo-
wiadającej potrzebom seniorów. 

Planowano uruchomienie zajęć 
i warsztatów teatralnych, muzycz-
nych, artystycznych, tanecznych, 
rekreacyjno-ruchowych oraz pro-
jekcji kina ambitnego w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 

Wybór powyższej oferty pro-
gramowej został oparty na spraw-
dzonej strukturze funkcjonujących 
UTW w Polsce. Inicjatorem przed-
sięwzięcia jest Stowarzyszenie Eme-
rytów i Rencistów w Raciążu wraz 
z MCKSiR w Raciążu. 

Kwota możliwa do pozyskania: 97 530,00 zł. 
Status projektu: Odrzucony. 
Projekt uzyskał 182 pkt na 200 możli-
wych do zdobycia. Niestety zabrakło 
3 pkt do zakwalifikowania do realizacji. 
W kolejnych latach planowane jest po-
nowne aplikowanie do konkursu. 

III Jarmark Raciąski
Także na zorganizowany 2-3 

lipca III Jarmark Raciąski pozyska-
no środki z dotacji. Za uzyskane 
– w ramach projektu pn. „III Jar-
mark Raciąski” środki zapłacono za 
wynajem sceny , barierek , sprzętu 
nagłośnieniowo – oświetleniowego 
oraz agregatu prądotwórczego. Po-
zyskane środki przeznaczono także 
na honorarium dla konferansjera za 
prowadzenie III Jarmarku Racią-
skiego, zapłacono wynagrodzenie 
firmie ochroniarskiej oraz zakupio-
no materiały promocyjne. 

Ponadto 22 lipca 2016r. w Miej-
skim Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu odbyło się se-
minarium – poświęcone tematyce 
„Produktów tradycyjnych, lokal-
nych i regionalnych, rozwoju obsza-
rów wiejskich oraz agroturystyki” 
połączone z prezentacją produk-
tów i potraw tradycyjnych. Także to 
wydarzenie zostało zorganizowane 
z pozyskanych z projektu pieniędzy. 

Kwota pozyskana: 38 596,00 zł
Status projektu: Przyznany i zrealizowany

UM Raciąż

25 mln zł - projekty i dotacje 
miejskie złożone w 2016 roku

W postępowaniu w sprawie zamó-
wienia publicznego dotyczącego „Pro-
wadzenia całodobowego pogotowia 
awaryjnego w branży hydraulicznej 
i elektrycznej oraz konserwacji i drob-
nych napraw bieżących w budynkach 

mieszkalnych i użytkowych zarządza-
nych przez Gminę Miasto Raciąż oraz 
w lokalach gminnych w budynkach 
Wspólnot Mieszkaniowych” 20 czerw-
ca 2016 r. wybrano ofertę firmy RE-
MONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o. 

Spółka pełni całodobowe po-
gotowie awaryjne od 1 sierpnia br.

Awarie powstałe w dniach ro-
boczych w godzinach 7:30-15:30 
prosimy zgłaszać pod numery:  
23 679 11 63 – Urząd Miejski w Ra-

ciążu, lub 24 267 42 90 – REMON-
DIS Drobin Komunalna Sp. z o.o.

Awarie powstałe w dniach ro-
boczych w godzinach 15:30-7:30 
rano dnia następnego oraz całodo-
bowo w dniach wolnych od pracy 

i dniach świątecznych zgłaszamy: 
24 267 42 97 – REMONDIS Drobin 
Komunalna Sp. z o.o., lub 506 189 
970 – REMONDIS Drobin Komu-
nalna Sp. z o.o.

UM Raciąż

Nowe telefony alarmowe
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Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miasta Ra-
ciąż uchwały Nr XVII/149/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż – Raciąż Północny.

Obejmującego obszar, którego granice przebiegają przez punkty A (pn.-zach. narożnik działki nr ew. 553/3 
obręb 233), B (pn.-wsch. narożnik działki nr ew. 2025/139 obręb 233), C (punkt styku granic działek nr ew. 
551/2, 564/1, 1802):

– od północy i wschodu, z punktu A do punktu B wzdłuż granicy Miasta Raciąża,
– od południa, z punktu B w kierunku zachodnim do działki 2026/1, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż pn. gra-

nicy działki nr ew. 2026/1 i 1521 do działki nr ew. 723, dalej przez około 355m w kierunku północnym wzdłuż wschod-
niej granicy działki nr ew. 723 do punktu stanowiącego północno-wschodni narożnik terenu oznaczonego B19P/96 
w zmianie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Raciąża uchwalonej Uchwałą nr 
XXII/124/97 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 kwietnia 1997 roku, dalej przez około 150m w kierunku zachodnim 
wzdłuż północnej granicy ww. terenu oznaczonego B19P/96 do działki nr ew. 717, dalej w kierunku północnym wzdłuż 
wsch. granicy działki nr ew. 717 do rowu melioracyjnego, dalej wzdłuż pn. i zach. granicy MPZP Miasta Raciąż obszar 
C uchwalonego Uchwałą Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 czerwca 2012 roku do działki nr ew. 711, 
dalej w kierunku zachodnim oraz południowym wzdłuż pn. i zach. granicy działki nr ew. 704/3 do działki nr ew. 1103/1, 
dalej w kierunku zachodnim wzdłuż pn. granicy działki nr ew. 1103/1 do działki nr ew. 1804, dalej w kierunku północ-
nym wzdłuż wsch. i pn. granicy działki nr ew. 1804 do działki nr ew. 1802, dalej w kierunku zachodnim wzdłuż pn. gra-
nicy działki nr ew. 1802 do punktu C,

– od zachodu, z punktu C w kierunku północnym wzdłuż wsch. granicy działki nr ew. 551/2 do punktu A.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Raciąż Pl. Adama Mickiewicza 17 w terminie do dnia 

26.09.2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016. 353), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządze-
nie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta Raciąż Pl. Adama Mickiewicza 17 w godzinach 
pracy Urzędu.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 
do dnia 26.09.2016 r.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Raciąż, pocztą, ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu, 
pok. 3) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail sekretariat@miastoraciaz.pl). Wniosek po-
winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Burmistrz Miasta Raciąż.

Burmistrz Miasta Raciąż
Mariusz Jerzy Godlewski

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru Miasta Raciąż – Raciąż Północny.

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej od 
1997 roku jest spółką z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. Od tego 
czasu musi dbać by zarobić na swo-
je utrzymanie. A każdy kolejny za-
rząd powinien pamiętać, że dbanie 
o finanse jest jego jednym z najważ-
niejszych zadań. Przez lata jednak 
tak się nie działo. Spółka obecnie 
zatrudnia 21 osób, ma obroty sięga-
jące trzech milionów złoty i bardzo 
duży majątek.

Naszą podstawową działalno-
ścią, o której wiele osób zapomi-
na, jest dostarczanie mieszkańcom 
wody i odbiór ścieków. By utrzy-
mać się musimy również realizo-
wać inne usługi, takie jak sprzątanie 
miasta, dbanie o zieleń czy wykony-
wanie drobnych remontów – mówi 
prezes zarządu Andrzej Rybus-Toł-
łoczko. Zarobek, który przynosi 
każda działalność obecnie przezna-
czany jest nie na rozwój spółki, czy-
li zakup nowoczesnego sprzętu lub 
pensje dla pracowników, a niestety 
na spłatę kredytu czy utrzymywanie 
terenów, które PGKiM posiada.

A terenów jest nie mało. Są to: 
stacja uzdatniania wody w Witko-
wie (ok. 2 ha), oczyszczalnia ście-
ków przy ulicy Szwedzkiej (ok. 1 
ha) oraz baza spółki przy ulicy Wol-
ności (ok. 1,5 ha). Przy ulicy Wol-
ności jest również budynek, w któ-
rym - po wyprowadzce Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, pra-

cują obecnie 3 osoby. A budynek 
jest dwukondygnacyjny i na każ-
dym piętrze jest po 8 pokoi, które są 
nie wykorzystywane. Utrzymanie 
bazy przy ulicy Wolności kosztuje 
mieszkańców Raciąża 300  000 zł. 
Pieniądze te można byłoby spożyt-
kować na wiele różnych, znacznie 
bardziej korzystnych dla mieszkań-
ców miasta, sposobów. I teraz wła-
śnie nad tym pracujemy – podkre-
śla Andrzej Rybus-Tołłoczko. We 
wrześniu planujemy przeprowadz-
kę do pokoi udostępnionych nam 
przez Burmistrza w Urzędzie Miej-
skim. Na jesieni podejmiemy kolej-
ne kroki, by ograniczać koszty spół-
ki, przy zapewnianiu mieszkańcom 
jak najlepszej jakości naszych usług.

Cieszą mnie zapowiedzi preze-
sa PGKiM – komentuje burmistrz 
Mariusz Godlewski – Do tej pory 
nie było myślenia strategicznego 
w spółce. A tylko takie podejście 
pozwoli nam na zadbanie o nasze 
miasto. Cieszę się też, że zmiany ja-
kie zainicjowałem są coraz bardziej 
zauważalne, a współpraca na linii 
Miasto-Spółka nareszcie przynosi 
pierwsze efekty.

Zapowiedzi, że PGKiM będzie 
rentowną firmą było już wiele. Tak 
samo jak wiele było obietnic, że 
działalność będzie na najwyższym 
poziomie. Czy tym razem tak bę-
dzie? Przekonamy się w najbliż-
szych miesiącach.

Red.

Czy będzie lepsza 
jakość pracy?

PGKiM Raciąż tnie koszty.

7 czerwca w sali widowisko-
wej Miejskiego Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
-Własnościowej. Główną tematyką 
przeprowadzonego zebrania były 
sprawozdania: Rady Nadzorczej 
Spółdzielni, Zarządu Spółdzielni 
oraz finansowe za 2015 rok. Następ-
nie dokonano lustracji Spółdzielni 
– omówiono protokół i przedsta-
wiono wnioski polustracyjne. Na 
walnym zebraniu podjęto uchwały 
w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności Rady Nadzorczej 
za 2015 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności zarządu za 2015 rok,

– zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2015 rok,

– udzielenia absolutorium 
Członkom Zarządu za 2015 
rok,

– podziału nadwyżki bilansowej,
– uchwalenia najwyższej sumy 

zobowiązań,
– przyjęcia wniosków polustra-

cyjnych,
– wyboru przedstawiciela na 

zjazd przedkongresowy KRS.
Następnie przeprowadzona zo-

stała dyskusja i złożone zostały 
wnioski. Poruszone zostały głównie 
tematy:

– oczyszczania kanalizacji na ul. 
Piłsudskiego przez PGKiM,

– parametrów ciepłej wody,
– ewentualnego zagospodarowa-

nia boiska, 

– reorganizacji ruchu na osiedlu 
Jana Pawła II,

– ewentualnych szlabanów wjaz-
dowych,

– organizacji miejsc parkingo-
wych,

– kanalizacji – wody i ścieków,
– zalewania przez rzekę terenów 

osiedla.
Na zebraniu został przedstawio-

ny pomysł przeprowadzenia ankie-
ty, w której każdy mieszkaniec bę-
dzie mógł się wypowiedzieć, w jaki 
sposób chciałby zagospodarować 
teren boiska (np. czy nadal ma po-
zostać miejscem zabaw dla dzieci, 
czy zorganizować tam parking itd.).

Po przedstawieniu sprawozda-
nia przez komisję uchwał i wnio-
sków obrady zostały zamknięte. 

Red.

Walne zebranie w Spółdzielni

W ostatnim czasie w naszym 
mieście odbyły się dwa konkursy na 
stanowiska kierownicze. W kwietniu 
został ogłoszony konkurs na Prezesa 
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Raciążu. Kandydaci mogli 
składać swe zgłoszenia do 11 maja br. 
Zaś od 1 do 16 czerwca 2016 r. prze-
prowadzony został konkurs ofert na 
stanowisko Dyrektora Miejskiego Ze-
społu Szkół w Raciążu. Nowi kandy-
daci na powyższe stanowiska zostali 
wyłonieni. Od 1 czerwca prezesem 
PGKiMu jest Andrzej Rybus-Tołłocz-
ko, a od 1 września nowym dyrekto-

rem raciąskiej szkoły będzie Dariusz 
Mossakowski.

Na powyższe konkursy swych 
ofert nie złożyli jednak mieszkańcy 
naszego miasta. O żadne z powyż-
szych stanowisk nie ubiegali się Ra-
ciążanie. Warto się zastanowić, czy 
kierowane oferty były mało atrak-
cyjne? Czy może Raciążanie nie chcą 
pracować na rzecz swojego miasta? 
To nie pierwsza tego typu sytuacja, 
we wcześniej organizowanych kon-
kursach również brak było chętnych 
z naszego miasteczka. Mieszkańcy 
Raciąża posiadają przecież odpo-
wiednie kwalifikacje, które umożli-

wiłyby staranie się o objęcie ofero-
wanych stanowisk. Wszelkie oferty 
pracy kierowane są przede wszyst-
kim do Raciążan, przecież to wła-
śnie poprawa ich sytuacji zawodo-
wej jest najważniejsza. Jednak, aby 
się to udało musimy sami decydo-
wać się na wykorzystywanie oka-
zji. Miasto – jego włodarze, a także 
lokalni przedsiębiorcy dają szanse 
na rozwój zawodowy. Przeglądaj-
my oferty pracy na lokalnym rynku 
i bierzmy udział w organizowanych 
konkursach. Nic na tym nie straci-
my, a zyskać możemy wiele. 

Red.

Dlaczego Raciążanie nie chcą robić 
kariery w Raciążu?
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Afrykański pomór świń 
– realnym zagrożeniem dla naszych hodowców!
Powiatowy Lekarz Weteryna-

rii w Płońsku wydał ostrzeżenie 
o realnym zagrożeniu przeniesie-
nia choroby afrykańskiego pomo-
ru świń (ASF) na teren wojewódz-
twa mazowieckiego. 12 sierpnia br. 
w siedzibie Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynarii w Płońsku odbyło 
się zebranie szkoleniowo – infor-
macyjne w tej sprawie, kierowane 
do przedstawicieli Urzędów Gmin 
oraz rolników. Poruszane były naj-
istotniejsze tematy, związane z ak-
tualną sytuacją epizootyczną.

Co to jest ASF?
Afrykański pomór świń (ASF) 

to szybko szerząca się, zakaźna cho-
roba wirusowa, na którą podatne są 
świnie domowe oraz dziki. Na wirus 
nie ma lekarstwa ani szczepionek. 
Ludzie nie są wrażliwi na zakaże-
nie wirusem ASF w związku, z czym 
choroba ta nie stwarza zagrożenia 
dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym 
sposobem zakażenia zwierząt jest 
bezpośredni lub pośredni kontakt ze 
zwierzętami zakażonymi. W przy-
padku terenów o wysokim zagęsz-
czeniu gospodarstw utrzymujących 
świnie, rozprzestrzenianie się wi-
rusa między gospodarstwami jest 
stosunkowo łatwe za pośrednic-
twem osób odwiedzających gospo-
darstwo, jak również przez zakażo-
ną paszę, wodę, wyposażenie oraz 
skarmianie zwierząt odpadami ku-
chennymi (zlewkami).

Wirus jest odporny na wysoką 
temperaturę, procesy gnilne, wę-
dzenie, krótkotrwałe gotowanie, 
wysychanie, potrafi przetrwać do 6 
miesięcy w mrożonym mięsie. Nie 
ma na niego lekarstwa. W przy-
padku stwierdzenia wirusa u jednej 
świni w stadzie, całe stado podlega 
utylizacji. Jedynym zabezpiecze-
niem przed wirusem jest zacho-
wywanie odpowiednich środków 
ostrożności.

Wystąpienie ASF w popula-
cji świń lub dzików decyduje 

o tym, że kraj lub region, traci 
prawo eksportu świń i mięsa 

wieprzowego

Za ochronę stada przed ASF od-
powiada właściciel gospodartstwa! 
Szczegółowe wytyczne określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 
2003 roku w sprawie szczegóło-
wych warunków weterynaryjnych, 
jakie muszą spełniać gospodar-
stwa w przypadku, gdy zwierzęta 
lub środki spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego pochodzące z tych go-
spodarstw są wprowadzane na ry-
nek (Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1643). 
Poniżej poszczególne wytyczne.

Co należy robić by nie dopuścić 
do wejścia wirusa do stada świń:

• Solidnie zabezpieczyć chlewnię,
• Zabezpieczyć odpowiednio 

ogrodzenie tak by nie przedostawa-
ły się przez nie obce zwierzęta,

• Zamykać bramy wjazdowe 
oraz drzwi chlewni,

• Stworzyć warunki ogranicza-
jące możliwość wejścia ASF do fer-
my (maty, baseny dezynfekcyjne, 
myjnie samochodowe, etc.),

• Nie skarmiać zwierząt paszą 
niewiadomego pochodzenia ani 
produktami (w tym resztkami, zlew-
kami) pochodzenia zwierzęcego,

• Właściciel powinien codzien-
nie wnikliwie obserwować swoje 
świnie, włącznie z oceną apetytu 
i objawów gorączki,

• Ograniczenie do niezbędne-
go minimum liczby osób wizytują-
cych: wszyscy – w tym lekarze wete-
rynarii, osoby prywatne i inspekcja 
powinni zmieniać obuwie i okry-
cia wierzchnie. Tam gdzie możliwe 
powinni przechodzić przez śluzę 
z prysznicem,

• Osoby postronne wpuszczać 
do chlewni, jeżeli nie miały kontaktu 
ze świniami w okresie ostatnich 72 h,

• Ograniczyć do minimum 
wjazdy samochodów na teren go-
spodarstwa,

• Wjeżdżający samochód musi 
być umyty, zdezynfekowany i wysu-
szony, powinno być to potwierdzo-
ne stosownymi dokumentami,

• Pracownicy chlewni nie mogą 
mieć własnych świń, nie mogą brać 
udziału w polowaniach w tym na-
gonce, nie mogą wnosić na teren 
chlewni produktów wieprzowych 
i dziczyzny,

• Właściciele stad świń powin-
ni: wycofać się z polowań na dziki, 
uświadomić pracowników o zagro-
żeniu i konieczności przestrzegania 
określonych zasad,

• Samochody muszą przejeżdżać 
przez nieckę wypełnioną zawsze ak-
tywnym środkiem dezynfekcyjnym 
(głównie soda kaustyczna lub Virkon),

• Ograniczyć do niezbędnego 
minimum zakupy świń. Jeżeli za-
kup jest konieczny kupować świnie 
w znanych źródłach, a przed włą-
czeniem do stada poddać 21 dnio-
wej kwarantannie.

Jak rozpoznać ASF?
Najczęściej obserwowane obja-

wy kliniczne – ujawniają się dopie-
ro po 6-10 dni po zakażeniu ASF

U świń mogą pojawić się nastę-
pujące objawy:

• pierwszym objawem choroby 
jest gorączka 41-42°C utrzymująca się 
3-4 dni przy zachowanym apetycie,

• liczne upadki,
• sinica skóry uszu, brzucha 

i boków ciała, drobne, lecz liczne 
wybroczyny w skórze,

• duszność, pienisty wypływ 
z nosa,

• wypływ z worka spojówkowego,
• biegunka, często z domieszką 

krwi, wymioty,
• niedowład zadu,
• objawy nerwowe w posta-

ci podniecenia, drgawek mięśni 
i skurczów kloniczno-tonicznych,

• ronienia.

Jeżeli właściciel stwierdza obja-
wy zwiększonych zachorowań 

i padnięć świń, natychmiast po-
winien zawiadomić powiatowe-
go lekarza weteterynarii bezpo-
średnio lub za pośrednictwem 

lekarza weterynarii opiekującego 
się stadem, wójta lub burmistrza

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Płońsku – 23 662 22 45

Urząd Gminy w Baboszewie 
– 23 66 11 071

Urząd Miasta w Raciążu 
– 23 679 11 63

Zgłosiłeś podejrzenie afrykań-
skiego pomoru – co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia – do 
czasu przybycia urzędowego leka-
rza weterynarii - posiadacz zwierząt 
zobowiązany jest do:

• izolacji i strzeżenia w gospo-
darstwie wszystkich przebywają-
cych tam zwierząt,

• wstrzymania się od wywoże-
nia, wynoszenia i zbywania pro-
duktów z gospodarstwa, w szcze-
gólności mięsa, zwłok zwierzęcych, 
środków żywienia zwierząt, wody, 
ściółki, nawozów naturalnych,

• nie wywożenia z gospodarstwa 
materiału biologicznego (nasienia, 
komórek jajowych, zarodków),

• uniemożliwienia dostępu oso-

bom postronnym do pomieszczeń 
lub miejsc, w których znajdują się 
zwierzęta podejrzane o zakażenie.

W przypadku stwierdzenia ASF 
i likwidacji stada właściciel otrzy-
muje pełne odszkodowanie, ale tyl-
ko wówczas, jeżeli komisja spraw-
dzająca stwierdzi, że hodowca 
zachowywał wszelkie środki ostroż-
ności, o których mowa powyżej.

Pamiętajmy – nieodpowiedzial-
ność rolników lub spóźnione 

czy nieskuteczne działania
odpowiedzialnych służb mogą 

doprowadzić do załamania pro-
dukcji świń w polsce 
i miliardowych strat!

źródło:Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Płońsku, 

Główny Inspektorat Wetery-
narii – www.wetgiw.gov.pl
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W ostatnim czasie co-
raz częściej dochodzi do 
kradzieży rowerów. W wie-
lu przypadkach właściciele 
jednośladów nie zachowują 
należytej ostrożności i roz-
wagi, pozostawiając swoje 
mienie bez odpowiedniego 
zabezpieczenia. Oznakowa-
nie rowerów jest jednym ze 
skuteczniejszych sposobów 
na zapobieganie kradzie-
żom jednośladów.

• Pamiętajmy, aby zawsze 
zostawiać rowery w dobrze 
widocznym, oświetlonym 
miejscu lub w miejscu zasię-
gu kamer monitoringu.

• Korzystajmy z moc-
nych i profesjonalnych blo-
kad, gdyż nawet najprostsze 
zabezpieczenie może sku-
tecznie zniechęcić złodzieja. 
Stosujmy linki rowerowe do 
przypinania roweru, do nie-
ruchomej części otoczenia. 
Linka powinna trzymać nie, 
koło, które łatwo zdjąć, ale 
ramę z kołem.

• Jeśli pozostawiamy ro-
wer w piwnicy to zadbajmy 
o jak najlepsze jej zabezpie-
czenie– złodzieja goni czas, 
więc dobrze zabezpieczone 
piwnice będzie omijał.

• Z pozostawianego ro-
weru zdejmujmy liczniki, 

lampki bateryjne, a nawet 
siodełko, (jeśli jest moco-
wane za pomocą szybkozłą-
cza), złodziej ich nie ukrad-
nie, a rower bez siodełka jest 
mniej atrakcyjny i trudniej 
nim uciec.

• Warto nanieść na swój 
jednoślad znaki charaktery-
styczne, o których tylko my 
będziemy wiedzieli, pozwoli 
to na sprawną identyfikację 
w przypadku odnalezienia 
skradzionego roweru.

• Zachowajmy kartę gwa-
rancyjną roweru a jeśli już jej 
nie mamy to spiszmy numer 
fabryczny roweru, jego na-
zwę i cechy szczególne. Do-

brze jest sfotografować jed-
noślad, aby w przypadku 
jego kradzieży móc przeka-
zać zdjęcie wraz z dowodem 
zakupu policjantom.

Komenda Powiatowa Poli-
cji w Płońsku radzi: Ozna-
kuj swój rower!

Komenda Powiatowa 
Policji w Płońsku zachęca 
wszystkich właścicieli jed-
nośladów do znakowania ro-
werów. Oznaczenie roweru 
zostaje naniesione na ramie 
roweru w widocznym miej-
scu. Na naniesiony numer 
zostaje przylepiona naklejka 
z kodem zawierającym nu-

mer identyfikacyjny. Podczas 
znakowania wypełniana jest 
karta identyfikacyjna, która 
jest przechowywana w jedno-
stce. Właściciel roweru otrzy-
muje dowód identyfikacyjny. 
Policja będzie dysponować 
bazą zawierającą dane osób, 
które zdecydowały się ozna-
kować swoje rowery. Dzięki 
temu w przypadku ich ewen-
tualnej kradzieży i później-
szego odzyskania, możliwa 
będzie błyskawiczna identy-
fikacja właściciela. 

Rower można znako-
wać w Komendzie Powiato-
wej Policji w Płońsku przy 
ul. 1-go Maja 3 po wcze-

śniejszym zgłoszeniu tele-
fonicznym (023) 662-15-23 
lub (023) 662-15-18. Zna-
kowaniem rowerów zajmu-
ją się funkcjonariusze rewi-
ru dzielnicowych Wydziału 
Prewencji KPP w Płońsku. 
Z rowerem do oznakowa-
nia powinna zgłosić się 
osoba dorosła wraz z do-
wodem osobistym i w mia-
rę możliwości dowodem 
zakupu. Bliższych informa-
cji udziela Kierownik Re-
wiru Dzielnicowych st. asp. 
Paweł Wudarczyk. Znako-
wanie jest bezpłatne. 

Źródło: KPP Płońsk

Wycinka drzew i krze-
wów jest jedną z czynno-
ści, która dotyczy większości 
mieszkańców naszej gmi-
ny. Zarówno rolnicy, którym 
drzewa i krzewy utrudniają 
uprawę gruntów rolnych lub 
przejazd maszynami rolni-
czymi, jak i mieszkańcy do-
mów jednorodzinnych, przy 
których drzewa utrudnia-
ją zagospodarowanie dział-
ki lub zagrażają budynkom, 
pozyskane drewno przezna-
czają na opał. Zanim jednak 
przystąpimy do prac musimy 
wziąć pod uwagę uregulowa-
nia prawne, które szczegó-
łowo określają tryb uzyska-
nia zezwolenia na wycinkę 
drzew, szczególnie, że za sa-
mowolną wycinkę na własnej 
posesji grożą wysokie kary. 
Warto, więc wiedzieć, jak 
uniknąć problemów i usunąć 
niechciane rośliny zgodnie 
z przepisami.

1. Usunięcie drzew lub 
krzewów z terenu nierucho-
mości może nastąpić po uzy-
skaniu zezwolenia w postaci 
decyzji wydanej przez wójta, 
burmistrza albo prezyden-
ta miasta, po wcześniejszym 
złożeniu wniosku o wycinkę, 
pobranego z urzędu gminy.

2. W przypadku drzew 
i krzewów usuwanych z nie-
ruchomości wpisanej do re-
jestru zabytków zezwolenie 
wydaje wojewódzki konser-
wator zabytków, natomiast 

w odniesieniu do nierucho-
mości będących własnością 
gminy zezwolenie wydaje 
starosta.

3. Wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów 
na obszarach objętych ochro-
ną krajobrazową w granicach 
parku narodowego albo re-
zerwatu przyrody wymaga 
uzyskania zgody odpowied-
nio dyrektora parku narodo-
wego albo regionalnego dy-
rektora ochrony środowiska.

4. Zezwolenie na usu-
nięcie drzew w obrębie pasa 
drogowego drogi publicz-
nej, z wyłączeniem obcych 
gatunków topoli, wydaje się 
po uzgodnieniu z regional-
nym dyrektorem ochrony 
środowiska.

Wbrew pozorom nie każ-
de drzewo lub krzew wyma-
ga uzyskania pozwolenia na 
wycinkę. Istnieją przypad-
ki, w których ustawodawca 
przewiduje odstępstwa od 
uzyskania stosownej decyzji.

Zezwolenie nie jest wy-
magane, gdy chcemy wyciąć:

• drzewa i krzewy owo-
cowe, (chyba, że rosną na te-
renie nieruchomości, która 
została wpisana do rejestru 
zabytków lub na terenach 
zieleni, na przykład bulwa-
rach lub dworkach udostęp-
nionych do zwiedzania),

• krzewy w ogrodach 
przydomowych, (chyba, 
że rosną w pasie drogi pu-

blicznej, na terenie nie-
ruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków lub na 
terenach zieleni),

• drzewa, których obwód 
pnia na wysokości 5 cm nad 
ziemią nie przekracza: 35 cm 
– w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjo-
wej oraz platanu klonolistne-
go; 25 cm – w przypadku po-
zostałych gatunków drzew;

• krzewy, które mają 
mniej niż 10 lat,

• drzewa i krzewy zła-
mane lub wywrócone w wy-
niku działania czynników 
naturalnych (na przykład 
podczas wichury lub odła-
mane przez bobra), wypad-
ku lub katastrofy. Zanim 
je wytniesz, skontaktuj się 
z urzędnikiem, który oceni 
czy możesz to zrobić.

• drzewa i krzewy na 
plantacji drzew i krzewów,

• bożodrzew gruczołko-
waty (Ailanthus altissima).

We wszystkich pozosta-
łych sytuacjach potrzebu-
jesz zezwolenia na wycięcie 
drzew i krzewów.

Kto może złożyć wniosek?
Każdy, kto jest posia-

daczem działki, na której 
znajdują się drzewa i krze-
wy. Posiadaczem może być 
właściciel działki albo inna 
osoba, która zarządza dział-

ką (na przykład najemca, 
dzierżawca, użytkownik 
wieczysty albo osoba, która 
ma inne prawo do zarządza-
nia działką).

Wniosek możesz złożyć 
osobiście albo może to za 
ciebie zrobić pełnomocnik. 
W przypadku naszej gminy 
wniosek składa się w kance-
larii ogólnej Urzędu Gminy 
Baboszewo.

Jak przygotować się do 
złożenia wniosku?

1. Zmierz dokładnie ob-
wód drzew, które chcesz 
wyciąć i określ ich gatunek. 
Obwód pnia zmierz na wyso-
kości 130 cm od ziemi. Jeśli 
na tej wysokości drzewo ma 
kilka pni, zmierz obwód każ-
dego z nich, a jeżeli nie po-
siada pnia (na przykład jest 
to niskie rozłożyste drzewo) 
zmierz obwód pnia bezpo-
średnio poniżej korony drze-
wa. W przypadku krzewów 
zmierz powierzchnię, jaką 
zajmują, i określ ich gatunek.

2. Przygotuj własnoręcz-
ny rysunek, mapkę albo pro-
jekt zagospodarowania dział-
ki lub terenu, na którym:

a. wskażesz drzewa i krze-
wy do wycięcia,

b. zaznaczysz granice 
działki,

c. zaznaczysz budynki 
i inne budowle, które obec-
nie znajdują się na działce lub 
które planujesz zbudować.

3. Przygotuj projekt 
planu nasadzeń zastęp-
czych lub przesadzenia, 
– jeśli planujesz to zro-
bić. Projekt możesz zrobić 
w formie rysunku, mapy 
lub projektu zagospodaro-
wania działki lub terenu, 
jeśli jest wymagany, bo na 
przykład realizujesz inwe-
stycję na podstawie pozwo-
lenia na budowę. Pamiętaj, 
aby w projekcie wskazać:

a. liczbę, gatunki lub od-
miany drzew lub krzewów,

b. miejsce i termin nasa-
dzeń zastępczych lub przesa-
dzania,

4. Przygotuj oświadcze-
nie właściciela działki, że 
zgadza się na wycięcie drzew

i krzewów – tylko, jeśli 
nie jesteś właścicielem dział-
ki lub użytkownikiem wie-
czystym (na przykład jesteś 
dzierżawcą).

5. Wypełnij wniosek, 
(PPGNiOŚ/03) i przygotuj 
wszystkie potrzebne doku-
menty. Wniosek możesz po-
brać w Referacie Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochro-
ny Środowiska lub w Kance-
larii Ogólnej Urzędu Gmi-
ny w Baboszewie. Można go 
również pobrać na stronie 
www.gminababoszewo.pl.

6. Złóż wniosek wraz 
z innymi dokumentami 
w Urzędzie Gminy Babosze-
wo w Kancelarii Ogólnej

7. Czekaj na wizytę urzęd-
nika, który przyjedzie w celu 
przeprowadzenia oględzin. 
Potwierdzi w ten sposób in-
formacje, które zostały wpi-
sane we wniosku. Spraw-
dzi również, czy na drzewie 
lub krzewie nie znajdują się 
chronione gatunki, na przy-
kład ptaki w gniazdach.

8. Czekaj na zezwolenie 
na wycięcie drzew i krzewów.

Ile zapłacisz?
Uzyskanie samego zezwo-

lenia na wycinkę drzew jest 
bezpłatne. Wyjątkiem jest sy-
tuacja, gdy wycinka drzew lub 
krzewów wynika z prowadze-
nia działalności gospodarczej. 
Informację, ile wynosi opła-
ta, dostaniesz w zezwoleniu 
na wycięcie drzew i krzewów. 
Częstą praktyką jest jednak 
nienaliczanie opłat.

Jeśli nie masz pewności, 
czy na określony krzew lub 
drzewo potrzebujesz zezwole-
nia na wycięcie – złóż wnio-
sek lub zapytaj urzędnika 
z Referatu Planowania Prze-
strzennego, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Odpadami 
Komunalnymi, Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa – pokój 
27, I piętro, tel. 23 66 11 091, 
wew. 37. Urzędnik przyje-
dzie i oceni, czy potrzebujesz 
zezwolenia na wycięcie tego 
krzewu lub drzewa.

Wojciech Wolder
UG Baboszewo

Zezwolenie na wycinkę drzew 
– wszystko co warto wiedzieć na ten temat

Oznakuj swój rower
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Pozyskane 
dotacje 

modernizują 
miasto

Na stronie przedstawiamy fotodokumentację 
części przeprowadzonych do tej pory inwesty-
cji i remontów z pozyskanych środków.
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1 sierpnia br. około godz. 17 w miejscowości Dziektarzewo (gmina Baboszewo) na prostym odcinku drogi 
zderzyły się dwie osobówki – Volvo i Toyota. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, Volvo jechało od strony Warszawy 
w kierunku Gdańska. Kierował nim 28-letni mieszkaniec woj. warmińsko-mazurskiego. W pewnym momencie 
auto zjechało na przeciwległy pas ruchu gdzie zderzyło się czołowo z Toyotą, którą kierował 74-letni mieszkaniec 
pow. legionowskiego. 

Kierowca Toyoty oraz pasażerka tego pojazdu z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. Obaj kie-
rowcy byli trzeźwi. Prowadzącemu Volvo oraz pasażerom tego pojazdu nic się nie stało. 

KPP w Płońsku

8 sierpnia br. w miejscowości Wola 
Folwark quad, którym jechały dwie oso-
by uderzył w drzewo. Kierujący czteroko-
łowcem 17-latek z obrażeniami ciała trafił 
do szpitala. Jak wynika z ustaleń quadem 
jechało dwóch 17-latków z gm. Babosze-
wo. Pojazd jechał w stronę miejscowości 
Smardzewo. Na łuku drogi kierujący stra-
cił panowanie nad czterokołowcem, zje-
chał na przeciwległy pas ruchu i uderzył 
w przydrożne drzewo. Quad przewrócił się 
na bok. W wyniku tego zdarzenia obrażeń 
ciała doznał kierujący pojazdem młody 
chłopak. Został przewieziony do szpitala 
w Płońsku. Płońska policja prowadzi w tej 
sprawie postępowanie. 

KPP w Płońsku

10 sierpnia br. w miejscowości Sokolni-
ki Stare doszło do śmiertelnego w skutkach 
wypadku na niestrzeżonym przejeździe ko-
lejowym w Sokolnikach Starych. Wstępne 
ustalenia wskazują na to, że kierujący Oplem 
23-latek (mieszkaniec Baboszewa) wjechał na 
przejazd, gdy po torach poruszał się szynobus. 
Szynobus uderzył w Opla od strony kierowcy. 
Auto dachowało. 23-latek zginął na miejscu. 
Pasażer pojazdu z obrażeniami ciała został 
przewieziony do szpitala.

KPP w Płońsku

11 sierpnia br. ok. godz. 2 dyżurny płońskiej komendy skierował patrol ruchu drogowego na ul. Kolejową w Płoń-
sku, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu pracowali już strażacy i załoga karetki pogotowia. Policjanci 
ustalili, że osobowy Opel, którym kierował 20-letni mieszkaniec gm. Baboszewo, jadąc ul. Kolejową w stronę Płockiej 
uderzył w słup. Kierowca najprawdopodobniej jechał zbyt szybko i stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało 
na przeciwległy pas ruchu, a później na przystanek autobusowy, gdzie uderzyło w słup energetyczny. Kierowca wraz 
z dwojgiem pasażerów został przewieziony do szpitala. Na szczęście osoby te doznały tylko ogólnych potłuczeń ciała. 
Policjanci fakultatywnie zatrzymali 20-latkowi prawo jazdy, które posiada od niespełna roku.

KPP w Płońsku

12 sierpnia br. (tuż przed północą) 
w Cieszkowie Nowym osobowa Skoda zje-
chała na pobocze drogi, uderzyła w betono-
we ogrodzenie i dachowała. Na miejscu zda-
rzenia policjanci ustalili, że Skodą kierował 
21-letni mieszkaniec gm. Staroźreby. Wraz 
z nim podróżowało jeszcze dwoje młodych 
pasażerów: 18-latka z gm. Drobin i 21-latek 
z gm. Staroźreby. Najprawdopodobniej kie-
rujący Skodą młody mężczyzna stracił pano-
wanie nad pojazdem w czasie omijania sar-
ny, która wyskoczyła nagle na jezdnię. Auto 
zjechało na pobocze, uderzyło w ogrodzenie 
posesji i dachowało. Kierujący oraz pasaże-
rowie z obrażeniami ciała zostali przewiezie-
ni do szpitala. Wstępne badanie wskazało, że 
osoby te były trzeźwe. Płońska policja wyja-
śnia dokładnie, w jaki sposób doszło do tego 
zdarzenia i jaki faktycznie był jego przebieg.

KPP w Płońsku

Po raz kolejny płońscy po-
licjanci apelują do wszystkich 
mieszkańców pow. płońskiego 
o rozwagę. Oszuści coraz częściej 
podając się za policjantów próbu-
ją wyłudzać pieniądze nie tylko od 
osób starszych. Należy pamiętać 
o tym, że na działanie oszustów 
wystawiony może być każdy nie-
zależnie od wieku.

4 sierpnia br. ofiarą oszustów pa-
dła 57-letnia mieszkanka Płońska. 
Do kobiety zadzwoniła osoba, która 
zapytała o nr domu. Po „przerwa-
niu połączenia” zadzwonił mężczy-
zna podający się za funkcjonariusza 
policji, zajmującego wysokie sta-
nowisko. Dzwoniący przekonywał 
kobietę, że jest obserwowana przez 
oszustów wyłudzających pieniądze, 
a jej dowód osobisty został już sfał-
szowany. Wypytywał ją o pieniądze 
przechowywane w domu i biżuterię. 
Polecił 57-latce zadzwonienie na nr 
112, co też uczyniła. Telefon ode-
brał kolejny mężczyzna, który rów-
nież podawał się za policjanta. Po-
lecił on kobiecie nie rozłączanie się 
i przekazanie posiadanych w domu 
pieniędzy i biżuterii funkcjonariu-
szowi, który będzie czekał pod jej 
domem. Po przekazaniu pieniędzy, 
od swojego telefonicznego rozmów-
cy kobieta usłyszała zapewnienie, 
że oszuści zostali zatrzymani a ona 
wkrótce odzyska swoje pieniądze. 
Po kilku godzinach kobieta zo-
rientowała się, że została oszukana 
i zgłosiła się na Policję.

Oszuści nie próżnują i wciąż 
modyfikują metody swojego dzia-
łania. Często wykorzystują meto-
dę na tzw. „policjanta” czy „funk-
cjonariusza CBŚ”. Swoim ofiarom 
przedstawiają różne scenariusze 
np. prowadzenia tajnych akcji lub 
wypadku kogoś z rodziny. Wska-

zują, że np. pomoc seniora czy na-
wet młodej osoby jest potrzebna do 
rozpracowania i zatrzymania oszu-
stów lub by uchronić najbliższych 
przed aresztem. Polecają wypłace-
nie i przekazanie znacznych sum 
pieniędzy na potrzeby tych działań. 
Na ten sposób działania oszustów 
nabierają się osoby w różnym wie-
ku, które wykazują chęć pomocy 
w „tajnej akcji” Policji.

Na ofierze cały czas wywierana 
jest presja czasu, która nie pozwala 
jej racjonalnie myśleć. Oszuści nie 
dają chwili na zastanowienie się, czy 
sprawdzenie informacji o dzwonią-
cym. Chcąc uśpić czujność ofiary 
„fałszywy funkcjonariusz” podaje 
często wymyślone nazwisko, a na-
wet numer odznaki, a także prosi 
o ich dokładne zanotowanie. Prze-
stępcy grożą nawet konsekwencja-
mi prawnymi, jeżeli ich rozmówca 
nie będzie współpracował.

Przypominamy, że funkcjona-
riusze Policji NIGDY nie informują 
o prowadzonych przez siebie spra-
wach telefonicznie! Nigdy nie pro-
szą też o przekazanie pieniędzy nie-
znanej osobie.

Jeżeli rozmówca proponuje Ci, 
że możesz potwierdzić autentycz-
ność dzwoniącego policjanta pod 
numerem 112 czy 997 – zanim za-
dzwonisz pod ten telefon, sprawdź 
czy na pewno rozłączyłeś poprzed-
nią rozmowę, a najlepiej skorzystaj 
z innego aparatu telefonicznego 
np. od sąsiada.

Z oficerem dyżurnym Komen-
dy Powiatowej Policji w Płoń-
sku można połączyć się również 
dzwoniąc na nr tel. 23 662 15 00 
lub 23 662 15 50.

mł. asp. Kinga 
Drężek-Zmysłowska

kwp.radom

KRONIKA POLICYJNA
Policja ostrzega 
przed oszustami

Zdarzenia
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997
Wtargnęła na jezdnię

We wtorek, 26 lipca około 
godz.10.00 w miejscowości Krasze-
wo Podborne osobowy ford potrącił 
76-letnią pieszą. Fordem kierowa-
ła 25-letnia mieszkanka gm. Raciąż. 
Ustalenia policji wskazują, że to pie-
sza próbując przejść przez jezdnię 
przez nieuwagę weszła na drogę pro-
sto pod nadjeżdżający samochód.

Rodzinna tragedia
Dnia 31 lipca w godzinach oko-

ło południowych do domu jedno-
rodzinnego przy ul. Błonie zosta-
ła wezwana policja. Jak się okazało 
doszło do tragicznego zdarzenia, 
na miejscu znalezione zostało cia-
ło 42-letniego Daniela W. Wezwana 
karetka pogotowia stwierdziła zgon, 
przypuszczając iż nastąpił on w sku-
tek zadanych od noża ciosów. Męż-
czyzna posiadał rany cięte. Policja 
zatrzymała do wyjaśnienia dwie 
osoby – żonę i 17-letniego syna 
mężczyzny. Kobieta została zwol-
niona po przesłuchaniu. 

Przeprowadzona została sekcja 
zwłok, w wyniku której ustalono, że 
mężczyzna zmarł na skutek zada-
nych mu nożem ciosów.

Sprawa została przekazana 
płońskiej prokuraturze. 17-letnie-
mu synowi zmarłego – Klaudiuszo-
wi W. został przedstawiony zarzut 
zabójstwa. Został on przesłuchany 
i przyznał się do popełnienia za-
rzucanego mu czynu. Prokuratura 
złożyła do sądu wniosek o tymcza-
sowe aresztowanie Klaudiusza W. 
– na okres 3 miesięcy. Sąd ustosun-
kował się do wniosku i wydał decy-
zje o tymczasowym aresztowaniu. 
Podejrzany ukończył 17 lat, zatem 
w świetle przepisów Kodeksu kar-
nego za popełniony czyn będzie od-
powiadał jak osoba dorosła. Jedną 
z czynności w śledztwie będą bada-
nia psychiatryczne.

Prokurator Ewa Ambroziak na-
dal nie może mówić o szczegółach, 
wyjaśnieniach 17-latka i jego mat-
ki oraz okolicznościach zdarze-
nia. Wiadom, że matka była w cza-
sie zdarzenia w domu, z obecnych 
ustaleń wynika, że na innym piętrze 
oraz, że odpowiednie służby we-
zwała dalsza rodzina zmarłego. 

Prokuratora potwierdza, że poli-
cja nie odnotowała nigdy w przypad-
ku tej rodziny żadnej interwencji. 

Według nieoficjalnych infor-
macji mężczyzna został kilkukrot-
nie ugodzony nożem w trakcie snu. 
Ciosy zadane w klatkę piersiową 
okazały się śmiertelne.

Red.

Od pewnego – dłuższego już 
czasu płoński szpital bory-
ka się z problemami. Bra-
ki w personelu, problemy 
finansowe oraz niezbyt po-
chlebna opinia nie wpływają 
dobrze na jego sytuację. 
Pojawiły się co prawda po-
mysły i plany naprawcze dy-
rektora płońskiej placówki 
dotyczące oddziału położni-
czego, rehabilitacyjnego czy 
szpitalnego laboratorium, 
jednak w ostatnim czasie to 
zupełnie inne problemy za-
przątają głowę władz powia-
tu i rady społecznej płoń-
skiego szpitala.

Od początku sierpnia możemy 
obserwować diametralne zmiany 
w płońskim szpitalu, podejmowa-
ne są szybkie decyzje, które mogą 
całkiem zmienić losy Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

Obecne perturbacje rozpoczęły 
się 3 sierpnia br. – tego dnia dy-
rektor Józef Świerczek poinfor-
mował pracowników o podjęciu 
decyzji o zawieszeniu działalności 
trzech oddziałów – internistyczne-
go, kardiologicznego i reumatolo-
gicznego. Decyzję swą uzasadniał 
problemami kadrowymi i brakiem 
możliwości obsadzenia dyżurów 
na tych oddziałach. Kolejnego dnia 
o zaistniałej sytuacji poinformo-
wał starostę powiatu płońskiego 
Andrzeja Stolpę. Do zaopiniowa-
nia przez radę społeczną złożona 
została uchwała dotycząca wstrzy-
mania działalności powyższych 
oddziałów w terminie 12-28 sierp-
nia z możliwością przedłużenia. 
Punktem kulminacyjnym był jed-
nak dzień 8 sierpnia. W ponie-
działkowy poranek dyrektor Józef 
Świerczek złożył rezygnację ze sta-
nowisk. Natomiast nadzwyczajne 
obrady rady społecznej były dość 
burzliwe. Obecni na nich byli nie 
tylko jej członkowie, ale przede 
wszystkim przedstawiciele innych 
gmin i miast w powiecie, miesz-

kańcy oraz pracownicy szpitala. 
Wicestarosta – Anna Dumińska – 
Kierska poinformowała, iż dymi-
sja dyrektora została przyjęta przez 
zarząd powiatu i został on odwo-
łany ze stanowiska (z dniem 9.08). 
Obowiązki dyrektora, do czasu 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
konkursu na to stanowisko, będzie 
pełnił Franciszek Makowski (do-
tychczasowy zastępca ds. admini-
stracyjnych).

 Do zawieszenia pracy oddzia-
łów w płońskim szpitalu jednak nie 
doszło. Uprzejmie informujemy, że 
wspólnym wysiłkiem zarządu po-
wiatu, społecznego doradcy starosty 
ds. organizacji działalności leczni-
czej w powiecie, Pawła Obermey-
era oraz dyrekcji szpitala udało się 
rozwiązać trudny problem zabez-
pieczenia dyżurów na 3 oddziałach 
płońskiego szpitala – poinformo-
wał starosta Andrzej Stolpa w ofi-
cjalnym komunikacie - W związku 
z powyższym planowane wcześniej 
zawieszenie funkcjonowania od-
działów: internistycznego, kardio-
logicznego i reumatologicznego 

jest już nieaktualne. Szpital pracu-
je normalnie, a pacjenci powiatu 
płońskiego mogą czuć się bezpiecz-
nie, gdyż mogą liczyć na całodobo-
wą opiekę medyczną.

W obecnej sytuacji płońskiej 
placówce pomaga były dyrektor 
szpitala – Paweł Obermayer, który 
jest społecznym doradcą starosty 
ds. organizacji działalności leczni-
czej w powiecie. 

Konkurs na stanowisko dyrek-
tora zostanie przeprowadzony. Na 
nadzwyczajnej sesji rady powiatu 
(16 sierpnia) nie udało się powołać 
komisji do przeprowadzenia kon-
kursu na dyrektora szpitala. Powo-
dem tego był błąd w uchwale. Usta-
lono jednak, że ostatecznie uchwała 
o komisji konkursowej zostanie 
podjęta podczas kolejnych obrad – 
31 sierpnia. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
nowy dyrektor płońskiego szpitala 
będzie miał dobry plan naprawczy 
dla placówki i jej normalne funk-
cjonowanie nie zostanie zagrożone.

Paula

Zmiany w płońskim szpitalu

W dniu 22 lipca 2016 
roku w Sali Ślubów Urzę-
du Miejskiego w Raciążu 
Burmistrz wręczył stypen-
dia uczniom Miejskie-
go Zespołu Szkół w Ra-
ciążu. Przyznane zostały 
w dwóch kategoriach: za 
wybitne wyniki w na-
uce w II semestrze roku 
szkolnego 2015/2016 
oraz za szczególne osią-
gnięcia w roku szkolnym 
2015/2016. Wyróżnione 
zostały 32 osoby, w tym 23 
uczniów za wybitne wyni-
ki w nauce i 9 za szczegól-
ne osiągnięcia. 

Stypendia za wybitne 
wyniki w nauce przyzna-
wane są dwa razy w roku 
kalendarzowym, po zakoń-
czeniu semestru za który 
dokonywana jest klasyfi-
kacja. Stypendium to może 
otrzymać uczeń, którego średnia 
ocen wynosi co najmniej 5,16. Dla 
obliczenia ww. średniej w Szkole 
Podstawowej bierze się pod uwagę 
następujące przedmioty: język pol-
ski, matematyka, historia, przyroda, 
język obcy. Dla gimnazjalistów li-
czącymi się przedmiotami są: język 
polski, matematyka, historia, biolo-
gia lub geografia, fizyka lub chemia, 
język obcy. Wniosek o przyznanie 
stypendium w kategorii: za wybitne 
wyniki w nauce składa wychowaw-
ca na ręce Dyrektora Miejskiego Ze-
społu Szkół w Raciążu. 

Nagrody za szczególne osią-
gnięcia przyznawane są raz w roku 
kalendarzowym – po zakończeniu 
roku szkolnego. Aby uzyskać ww. 
stypendium należy spełnić okre-
ślone warunki: być laureatem bądź 
finalistą konkursu lub olimpiady 
przedmiotowej na szczeblu okrę-
gowym, wojewódzkim, ogólnopol-
skim lub międzynarodowym oraz 
za szczególne osiągnięcia sportowe 
na szczeblu wojewódzkim. Wniosek 
o przyznanie nagrody za szczególne 
osiągnięcia składa Dyrektor MZS.

Wnioski o przyznanie stypen-
dium rozpatruje, specjalnie w tym 

celu powołana przez Burmistrza 
Miasta, komisja stypendialna. Sty-
pendia przydziela Burmistrz Miasta 
Raciąża.

Lista uczniów, którzy otrzyma-
li stypendium za wybitne wyniki 
w nauce w II semestrze roku szkol-
nego 2015/2016:
Szkoła Podstawowa:
1. Burdecka Kinga
2. Bylińska Oliwia
3. Chłopik Dominik
4. Chudzyński Szymon
5. Gryszpanowicz Jakub
6. Obrębski Tymon 

7. Traczyk Karolina
8. Wąsiewska Zuzanna 
Publiczne Gimnazjum:
1. Dębkowska Natalia
2. Fijałkowski Krystian
3. Gawroń Agnieszka
4. Gizler Mateusz
5. Kołodziej Julia
6. Kowalska Angelika
7. Kruszewska Aleksandra
8. Kubińska Laura
9. Kujawa Weronika
10. Ogrzewalska Urszula
11. Olszewska Karolina
12. Siemiątkowska Anna
13. Skonieczna Gabriela
14. Smoliński Kacper
15. Szałkowska Aleksandra

Lista uczniów, któ-
rzy otrzymali stypen-
dium za szczególne osią-
gnięcia w roku szkolnym 
2015/2016:
Szkoła Podstawowa:

1. Chądzyńska Natalia
2. Gburczyk Karolina
3. Kopciński Jacek 
Publiczne Gimnazjum:
1. Ambrochowicz Piotr
2. Cybulska Dominika
3. Cybulska Weronika
4. Kujawa Weronika
5. Liberadzka Alicja
6. Olszewska Karolina

Wszystkim nagrodzonym ucz- 
niom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w nauce.

Paula

Stypendia dla uczniów MZS w Raciążu przyznane
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Termin ekologia i zwią-
zana z nim ochrona śro-
dowiska zaczął się poja-
wiać w zasadzie w każdej 
dziedzinie życia. W prasie 
i w telewizji publikowa-
nych jest mnóstwo artyku-
łów i dokumentów, zwią-
zanych z ekologicznym 
stylem życia. Powstała 
moda na bycie „eko”. 

Czy nie należy zadać sobie pyta-
nia, – co ja robię w tym kierunku? 
Część społeczeństwa „idzie z du-
chem czasu” i automatycznie po-
wtarza – jestem „eko”, myśląc – bo 
tak należy, bo tak jest „na czasie”. 
Są też tacy, którzy nie odnoszą się 
w ogóle do tematu, twierdząc, że to 
jakiś nowy wymysł.

Tymczasem, spoglądając przez 
okno, zaczynamy zauważać różni-
cę w tym jak kiedyś wyglądały pory 
roku, a tym, co mamy teraz. Już dziś 
tak niegdyś typowe wiosenne po-
wodzie roztopowe czy zamarzanie 
Bałtyku praktycznie stały się wspo-
mnieniem. Nasilają się za to zabu-
rzenia pogodowe wcześniej niety-
powe, takie jak fale upałów, susze, 
gwałtowne burze, trąby powietrz-
ne czy powodzie opadowe. Zjawi-
ska te, nabierające ekstremalnych 
form, spowodowane są ociepleniem 
klimatu, które w ostatnich latach 
gwałtownie narasta. Ocieplenie kli-
matu natomiast jest wynikiem wy-
sokiej emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Wysoka emisja gazów 
do atmosfery związana jest z kolei 
z rozwojem gospodarczym, a co za 
tym idzie – z dużą ilością zużywa-
nego paliwa, wykorzystywanego 
w przemyśle, transporcie i energe-
tyce. Przeciętny Kowalski pomy-
śli – a co ja mam z tym wspólnego? 
Tymczasem jest to swoista „reak-
cja łańcuchowa”. Człowiek pomi-
mo świadomości o zagrożeniach 
dla naszej planety, związanych z za-
nieczyszczaniem środowiska, cią-
gle popełnia podstawowe błędy 
wynikające ze złego gospodarowa-
nia zasobami Ziemi. Każdego dnia 
produkuje o wiele więcej śmieci niż 
powinien, marnuje energię i wodę. 
Tymczasem gdyby wszyscy podeszli 
poważniej do przestrzegania pod-
stawowych zasad ochrony środowi-
ska, problem degradacji naszej Zie-
mi znacznie by się zmniejszył i tym 

samym wpłynął na częściowe zaha-
mowanie ocieplenia klimatu. Dla 
przykładu:

• jeżeli każdy z nas wyrzuci na 
śmietnik tylko jeden słoik to na wy-
sypisko w całej Polsce trafi rocznie 
10 tys. ton szkła; obecnie w Polsce 
odzyskuje się tylko około 5 pro-
cent zużytych opakowań szklanych, 
w Niemczech aż 45 procent!;

• w Polsce tylko 222 tysiące ton 
odpadów komunalnych jest kom-
postowanych (2%) – dla porówna-
nia w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 
60-80%;

• rzucona w lesie butelka pla-
stikowa rozłoży się w ziemi po 500 
latach, guma do żucia po 5 latach, 
a niedopałki papierosów po 2 la-
tach; styropianowa tacka do żywno-
ści rozkłada się aż 500 lat;

• butelki, torebki śniadanio-
we bądź torby na zakupy stanowią 
ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale 
zajmują dużo miejsca, niemal 30% 
wszystkich odpadów;

Liderami w segregacji odpadów 
oraz recyklingu są nasi zachodni są-
siedzi, a także kraje skandynawskie 
i tych dobrych praktyk wciąż należy 
uczyć się od najlepszych.

Dobre i solidne nawyki segre-
gowania śmieci mogą bardzo po-
zytywnie wpłynąć na stan naszego 
środowiska. Statystyczny Polak wy-
twarza ponad 320 kg śmieci rocz-
nie. Na wysypiska ląduje ponad 
12 milionów ton odpadów, aż 98% 
można by wykorzystać poprzez se-
gregację. Wyrzucona pojedyncza 
butelka szklana lub plastikowa nie 
powinna być dla przeciętnego Po-
laka „tylko jedną butelką”, ponie-
waż należy pamiętać, że tak wła-
śnie myśli większość mieszkańców 
naszego kraju. Dużo z nas uznaje, 
że segregowanie śmieci jest uciąż-
liwe; że nie mamy wystarczająco 
dużo miejsca w domu, by segre-
gować odpady, często są to jednak 
tylko wymówki. Tymczasem re-
cykling pozwala oszczędzać ener-
gię…, ponieważ wytwórcy nie mu-
szą produkować nowych rzeczy 
z surowych, nieobrobionych mate-
riałów (materiały raz wykorzysta-
ne wracają do ponownego użycia), 
recykling ogranicza powstawanie 
wysypisk śmieci (znacie kogoś, kto 
chciałby mieszkać obok wielkie-
go wysypiska?); recykling pozwa-
la w mniejszym stopniu eksplo-
atować źródła, a przez to chroni 
naturę; recykling pomaga walczyć 
ze zmianami klimatycznymi…, 

bo przyczynia się do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych do at-
mosfery. Więc kiedy wrzucasz/nie 
wrzucasz butelki PET do odpo-
wiedniego pojemnika, to napraw-
dę ma swoje konsekwencje. Każda 
szklana butelka ponownie wpro-
wadzona do obiegu pozwala zaosz-
czędzić energię potrzebną do świe-
cenia 100 watowej żarówki przez 4 
godziny, jeden hektar lasu liścia-
stego może wyprodukować ok. 700 
kg tlenu, co stanowi dobowe zapo-
trzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi – 
aby wyprodukować 1 tonę papieru 
trzeba ściąć średnio 17 drzew. Uży-
wając toreb biodegradowalnych 
ograniczasz zużycie plastikowych 
i papierowych. Pomagasz tym spo-
sobem ocalić drzewa i zapobiegasz 
zaleganiu plastiku przez wieki na 
śmietnikach.

Kolejny problem to woda. Dla 
większości z nas swobodny dostęp 
do wody pitnej jest czymś oczywi-
stym. Świadomość, że ten życiodaj-
ny płyn pokrywa 70% powierzchni 
globu powoduje, iż traktujemy go, 
jako dobro nieograniczone i ogól-
nodostępne. Tymczasem jedynie 
2,5% światowych zasobów wody to 
woda słodka, a mniej niż 0,01% to 
woda pitna!

Według danych Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) oko-
ło 1 miliarda ludzi nie ma dostępu 
do wody spełniającej podstawowe 
normy czystości – oznacza to, że 
jedna szósta mieszkańców Ziemi 
cierpi z powodu pragnienia i cho-
rób wywołanych spożywaniem za-
nieczyszczonej wody. Dla wielu 
społeczności oznacza wysiłek co-
dziennego pokonywania wielkich 
odległości, aby zdobyć wystarcza-
jącą ilość wody – czystej lub zanie-
czyszczonej. Dla innych, oznacza 
cierpienie z pragnienia, niedoży-
wienia i chorób. Według szacunków 
WHO każdego dnia około 6 tysię-
cy dzieci umiera z powodu chorób 
związanych z niedostatkiem czystej 
wody. Oznacza to, że co 15 sekund 
umiera jedno dziecko. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych szacuje, 
że dziecko urodzone w kraju rozwi-
niętym konsumuje 30-50 razy wię-
cej wody niż dziecko, które przyszło 
na świat w kraju rozwijającym się.

Jak podają liczne źródła, zaso-
by wodne naszego kraju w prze-
liczeniu na jednego mieszkań-
ca klasyfikują Polskę na jednym 
z ostatnich miejsc w Europie 

(przed Belgią i Maltą), natomiast 
według dostępności wody plasuje-
my się wraz z Belgią i Niemcami 
w grupie państw o bardzo małych 
zasobach. Niewiele osób zdaje so-
bie sprawę z tego, że pod wzglę-
dem zasobów wody nasz kraj ma 
zbliżone warunki do Egiptu! Ilość 
wody przypadającej na jedne-
go mieszkańca Polski to 4,5 m3/
dobę, średnia wartość tego wskaź-
nika w Europie to 11 m3/dobę. 
Zatem Polacy, bardziej niż inni 
mieszkańcy Europy, muszą myśleć 
o oszczędzaniu wody. Co robić 
w celu jej oszczędzania?

Stosując proste wskazówki każ-
dego dnia możemy przyczynić się 
do ograniczenia zużycia wody pit-
nej na całym świecie. Oszczęd-
ność wody nie powinna wyni-
kać z zasobności naszego portfela 
czy z obecnego trendu szerzonego 
w mediach czy kampaniach spo-
łecznych, lecz ze świadomości, że 
nasze zasoby wód są niestety nie-
wielkie i ograniczone. Co może 
zdziałać pojedynczy człowiek? 
Otóż może się wydawać, że niewie-
le, a jednak nic bardziej mylnego. 
Przede wszystkim należy zacząć od 
siebie i zadbać o to by jej nie mar-
nować. Woda nie musi cały czas le-
cieć z kranu, kiedy my zajęci jeste-
śmy myciem zębów (do płukania 
ust używaj kubka zamiast bieżą-
cej wody – zużyjesz tylko 0,5 litra 
zamiast 16 litrów!), czy w przy-
padku panów goleniem się. Bierz 
szybki prysznic zamiast kąpać się 
w wannie! Pełna wanna to około 
180 litrów wody, podczas gdy jed-
na minuta kąpieli pod prysznicem 
to około 10 litrów wody. Dzisiej-
sza technika też pomaga w oszczę-
dzaniu wody, bo np. pralka czy 
zmywarka, szczególnie ta ostatnia 
obecna coraz częściej w naszych 
domach, zużywa znacznie mniej 
wody niż tradycyjne ręczne pranie 
czy zmywanie. Należy sprawdzać 
czy z kranu nie kapie woda, – jeże-
li tak jest – należy kran naprawić. 
Jeżeli kran kapie z częstotliwością 
1 kropli na sekundę można oczeki-
wać utraty 11935 litrów wody rocz-
nie! Jeżeli istnieje potrzeba podle-
wania trawnika to należy to robić 
oszczędnie. Ogólną regułą jest to, 
że trawa potrzebuje podlewania la-
tem, co 5-7 dni. Obfity deszcz eli-
minuje konieczność podlewania 
nawet do 2 tygodni. Samochód po-
winno się myć w myjni, która sto-
suje recykling wody.

Oszczędzajmy również oświe-
tlenie – przede wszystkim nie zo-
stawiamy zapalonych żarówek 
w pokoju, w którym obecnie nikt 
nie przebywa; rozważmy zakup 
energooszczędnych żarówek do 
tych pomieszczeń, w których naj-
częściej przebywamy; wodę lepiej 
zagotować w czajniku niż na elek-
trycznej kuchence – i zawsze trzeba 
gotować jej tyle, ile potrzeba. Należy 
dbać o to, by grzałka w czajniku nie 
była pokryta kamieniem. Wyłącz 
komputer – przeciętni Kowalscy 
myślą, że jeśli odejdą od kompute-
ra na pół godziny, żeby zjeść obiad, 
to nie opłaca się go wyłączać. Ale 
jeśli to pół godziny będzie powta-
rzać choćby trzy razy w tygodniu, 
to w skali roku uzbiera się tego aż 
78 godzin. Stan czuwania to zło-
dziej pieniędzy – nawet osoby, któ-
re myślą, że żyją oszczędnie, bo pa-
miętają o wyłączaniu telewizora czy 
komputera, zapominają o wszech-
obecnych funkcjach stand-by, które 
są właściwie w każdym urządzeniu 
elektrycznym w domu. Przez zapo-
minanie o tej różnicy pochłaniane 
jest nawet do 10 proc. energii w go-
spodarstwie domowym.

Oszczędzaj ogrzewanie: dostęp 
do źródła ciepła nie może być zasta-
wiony meblami czy zasłonięty gru-
bymi zasłonami; kaloryferów nie po-
winno się odkręcać na maksymalną 
moc, zwłaszcza w tych pomieszcza-
niach, w których nie przebywa się 
w ciągu dnia, np. w sypialni.

Podsumowując – każdy z nas 
może zrobić wiele dla środowiska. 
Nie trzeba szukać daleko ani anga-
żować się w specjalne organizacje 
– wystarczy spojrzeć na siebie, swo-
je otoczenie, bo dzięki temu zro-
bisz naprawdę sporo! Zapomnijmy 
o stwierdzeniu, że „nie mamy wpły-
wu na środowisko”. Mamy – i to 
bardzo duży! Zmieńmy nasze przy-
zwyczajenia z myślą o naszych naj-
młodszych, których przyszłość jest 
ściśle związana z tym, co zrobimy 
obecnie, chroniąc środowisko.

Monika Ciska
UG Baboszewo

Źródła:
www.ekologia.p

www.ekonews.com.pl
www.who.un.org.pl

www.ulicaekologiczna.pl
www.iodpady.pl

Ochrona środowiska 
– moda czy obowiązek?
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Dyrektor MCKSiR Ar-
tur Adamski przy współpra-
cy z burmistrzem Mariuszem 
Godlewskim, wójtem Ry-
szardem Giszczakiem oraz 
proboszczem Wiesławem 
Kosińskim, postanowili zor-
ganizować imprezę rodzinną. 
Miała ona na celu wspólną 
zabawę i spędzanie czasu ca-
łych rodzin. Termin imprezy 
został trafnie wybrany – otóż 
15 sierpnia w Raciążu jest 
odpust parafialny. To zawsze 
okazja do spotkania z bliski-
mi, do naszego miasta przy-
jeżdżają mieszkańcy okolicz-
nych wiosek i innych miast. 
W tym roku mieli oni szan-
sę wzięcia udziału w festynie 
rodzinnym, który był zor-
ganizowany z myślą przede 
wszystkim o ich pociechach. 

Na placu przylegającym 
do MCKSiR w Raciążu od 
godziny 13 odbywało się wie-
le działań i atrakcji, m. in. ro-

dzinny konkurs papieski doty-
czący Jana Pawła II, który jest 
patronem rodzin. Konkurs zo-
stał przeprowadzony przez ks. 
Piotra Wilkowskiego i parafian 
z raciąskiej parafii św. Wojcie-
cha. Więcej informacji w dzia-
le „Wiadomości z parafii”. Od 
samego początku uczestnicy 
mogli korzystać także z placu 
zabaw z atrakcjami dla naj-
młodszych. Dzieciaki mogły 
korzystać z dużych zabawek 
rekreacyjnych – dmuchawców 
oraz trampolin, miały możli-
wość malowania twarzy w cie-
kawe wzory czy skorzystania 
z paintball’a. Ogromnym za-
interesowaniem cieszyły się 
quady. Młodzi wielbiciele prac 
manualnych mogli skorzystać 
z prowadzonych warsztatów 
ceramicznych oraz animacji 
plastycznych. Nie lada gratka 
czekała na wszystkich ama-
torów teatru. Uczestnicy im-
prezy z zapałem obserwowali 

spektakl teatralny pt. „Korsa-
rze” w wykonaniu „Teatru 
Wariacja”. Ponadto wszyst-
kich przybyłych czekały zaba-
wy z klaunem – szczudlarzem. 
Spotkać można było się także 
z postaciami z bajek – Mysz-
ką Micki i Kubusiem Puchat-
kiem. Amatorzy zdrowego sty-
lu życia i diet mogli zasięgnąć 
porady w namiocie propagu-
jącym zdrowe żywienie, wszel-
kich informacji udzielały die-
tetyczki z Natur House. 

Ponadto organizowane 
były liczne konkursy rodzin-
ne. Całe rodziny mogły ry-
walizować o wygraną a przy 
okazji świetnie się bawić oraz 
spędzać wspólnie czas. Od-
były się m.in.: bieg rodzin-
ny w workach, wyścigi dru-
żyn familijnych na nartach 
kaprala czy przeciąganie 
liny. Poza konkursami wy-
korzystującymi umiejętno-
ści fizyczne, przeprowadzo-

no liczne turnieje manualne 
i ogólnorozwojowe, np. pocz-
tówka z wakacji, wakacyjny 
pojazd rodzinny czy rodzi-
na na plaży. Piknik rodzinny 
okazał się doskonałą okazją 
do przekazania wiedzy zwią-
zanej z profilaktyką – zorga-
nizowane zostały: rodzinna 
krzyżówka profilaktyczna 
(dot. uzależnień), rodzin-
ny quiz profilaktyczny oraz 
quiz związany z bezpieczeń-
stwem na drodze. Nagroda-
mi w konkursach i turniejach 
były głównie nagrody rze-
czowe w postaci „wyprawek 
szkolnych” plecaki, piórniki, 
kredki, mazaki itp. Organi-
zatorzy wykorzystali znaną 
zasadę, że można się bawić 
ucząc i uczyć bawiąc.

Wydarzenie wzbogacił 
pokaz samochodów i sprzę-
tu służbowego należącego do 
Komisariatu Policji w Racią-
żu. Wzbudził on szerokie za-

interesowanie uczestników. 
Ponadto policjanci raciąskie-
go komisariatu znakowali 
rowery wszystkim chętnym 
– akcja ta ma na celu zapo-
bieganie kradzieżom. Do-
datkowo Policja rozdawała 
nagrody dla uczestników, po-
prawiające bezpieczeństwo, 
m.in. kaski rowerowe, oświe-
tlenia rowerów itp. 

Raciąski Piknik rodzinny 
to ciekawa forma spędzenia 
wolnego czasu z mnóstwem 
darmowych atrakcji dla naj-
młodszych i całych rodzin. 

Okazja do dobrej zabawy, ale 
i zacieśniania więzi rodzin-
nych. Wg. opinii wielu miesz-
kańców wydarzenie bardzo 
udane i potrzebne. Burmistrz 
zapytany o opinie na temat 
tego typu wydarzeń wyra-
ził zadowolenie z inicjatywy 
oraz podziękował dyrektoro-
wi Arturowi Adamskiemu za 
dobry pomysł i organizację, 
wolontariuszom za pomoc 
oraz wszystkim instytucjom 
i osobom, które wsparły ideę 
pikniku rodzinnego. 

Paula

Raciąż – kultura

Piknik 
rodzinny

15 sierpnia na terenie przy MCKSiR w tzw. Dużym Parku odbył się 
Piknik rodzinny. To pierwsza tego typu impreza w naszym mieście. 

Po dwóch udanych wydarzeniach z atrakcjami dla starszych mieszkańców 
Raciąża i okolic, przyszedł czas na imprezę familijną. 

Organizatorzy i partnerzy:
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Miasto Raciąż, 
Gmina Raciąż, Parafia św. Wojciecha w Raciążu, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, 
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu, 
Zespół Szkół w Raciążu, Komisariat Policji w Raciążu, 
OSP w Raciąż, PGKiM w Raciążu, 
SGB Bank Spółdzielczy w Raciążu, Księgarnia Dafne, 
DOMAX Paweł Chrzanowski

Na Pikniku Rodzinnym w Raciążu 15 sierpnia 2016 r. brała 
udział również firma Naturhouse – Centrum Dietetyczne z Płońska.

Specjaliści d/s dietetyki Pani Iwona Żebrowska i Aleksandra Januszew-
ska prowadziły bezpłatne konsultacje z osobami zainteresowanymi. Można 
było uzyskać wiedze z zakresu dietetyki, obliczyć BMI, porozmawiać m.in. 
o diecie w stanach chorobowych, tj. cukrzyca, nadciśnienie, wrzody żołąd-
ka, zakrzepica. Zainteresowanie było również ze strony najmłodszej grupy 
uczestników Pikniku, którzy mogli się dowiedzieć więcej o zasadach zdro-
wego odżywiania. Firma Naturhouse to Centrum Dietetyczne, w którym 
pracują eksperci z zakresu reedukacji żywieniowej. Stała opieka dietetyka, 
odpowiednia dobrana dieta i suplementacja, to sukces pracy Naturhouse. 
Dokładniejsze informacje na temat kuracji i wizyt w Naturhouse można uzy-
skać pod nr tel. 503 333 920 lub odwiedzić Centrum Dietetyczne osobiście: 
adres: Ul. M. Kopernika 24/1 w Płońsku lub odwiedzić stronę internetową: 
http://www.naturhouse-polska.pl/
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Na wstępie serdecznie gratuluję 
zwycięstwa. Czy to jest pierwszy 
konkurs hodowców, w którym 
brał pan udział?
W Poświętnem od 2007 roku 

organizowane są corocznie tego 
typu wystawy i ja w nich uczestni-
czę od początku. 

A wystawy krajowe? 
Tak, na przykład w Poznaniu co 

dwa lata odbywają się tego typu wy-
stawy. Uczestniczę w nich również 
i zdobyłem tam łącznie trzy tytu-
ły czempiona i pięć tytułów wice-
czempiona.

Za swoje osiągnięcia hodowlane 
otrzymał Pan tu w Poświętnem 
puchar. Czy jest Pan zadowolo-
ny z nagrody? Czy zwycięstwo to 
wiąże się jeszcze z dodatkowymi 
nagrodami?
Oczywiście, że jestem zadowolo-

ny. Jest to swego rodzaju uwieńczenie 
mojego wysiłku, wkładanego w ho-
dowlę. Nagrody, jakie otrzymuję po 
zdobyciu tytułu, to nagrody pienięż-
ne. Kwoty te, biorąc pod uwagę na-
kład finansowy, jaki trzeba ponieść 
hodując zwierzę nie są duże, ponie-
waż średnio wynoszą około 200 zł. 
Jednakże satysfakcja jest bezcenna!

Czy stosuje Pan jakąś specjalną 
dietę, by wyhodować dobrego 
gatunkowo knura bądź loszkę?
Hodowla nie polega tylko na die-

cie, ponieważ pasza musi być odpo-
wiednio zbilansowana. Należy, bo-
wiem pamiętać, że oszczędzając na 
wyżywieniu zwierzęcia, oszukuje się 
samego siebie, ponieważ odpowied-
nia dieta daje efekty w postaci do-
brego mięsa, a o to przecież chodzi 
żeby hodować takie zwierzęta, któ-
rych odbiorcy nie będą się obawiać, 
o jakość. Poza dietą w ogromnym 
stopniu istotny jest również dobór 
odpowiedniego materiału genetycz-
nego. Nasienie knurów sprowadzam 
z całej Polski, a czasami z zagrani-
cy. Wszystko po to by uzyskać jak 
najlepszy postęp genetyczny. Kie-
dy rozpoczynałem moją hodow-
lę, a było to 17 lat temu, nie posia-
dałem takiej wiedzy, jaką posiadam 
teraz. Kiedyś świnia była dla mnie 
po prostu świnią (śmiech). Jednak 
przez lata nauczyłem się, który ga-
tunek jest lepszy do hodowli, który 
czynnik wpływa na jej jakość i tak 
dalej. Kiedyś to ja jeździłem, aby 
kupić odpowiedni materiał gene-
tyczny. Obecnie, tak jak wspomina-
łem, kupuję tylko ze sprawdzonych 
miejsc, i według mnie najlepszych, 

ale też mniejsi producenci kupu-
ją ode mnie, co świadczy o tym, że 
zdobyłem przez te lata odpowiednią 
pozycję jako hodowcy. Mogę dodać, 
że w całym kraju jest 8 hodowców, któ-
rych knury znajdują się w stacjach in-
seminacji w Wielkopolskim Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz Ma-
zowieckim Centrum Hodowli i Roz-
rodu Zwierząt, i wśród nich jestem ja. 
Oczywiście nie mam też problemu ze 
sprzedażą knurków i loszek na terenie 
całej Polski. Klienci, którzy raz kupią 
ode mnie, zawsze nawiązują ponowny 
kontakt, ponieważ zadowoleni są, z ja-
kości trzody chlewnej, jaką im oferuję. 
I to jest właśnie wynik tylu lat pracy.

Pańskie wyniki świadczą o tym, 
że jest Pan pasjonatem i kocha 
to, co robi. Jakie ma Pan plany na 
przyszłość związane z hodowlą?
Wkładam dużo pracy i ser-

ca w swoją hodowlę. Przynosi mi 
ona satysfakcję. Staram się nie stać 
w miejscu, tylko zawsze idę w kie-
runku rozwoju. A żeby mieć plany, 
trzeba mieć, komu to przekazać. 
Mam dwie córki, jedna z nich jest 
mężatką. Zgodnie razem twierdzą, 
że to nie jest ich pasja i że nie są za-
interesowane hodowlą. Wiem, że 
w życiu ważne jest, żeby robić to, co 
się lubi – wtedy są tego efekty. Jeżeli 
moje córki i zięć mieliby robić coś 
wbrew sobie, to nigdy nie dałoby to 
korzyści, a mi satysfakcji. Oczywi-

ście nie jest to na chwilę obecną ja-
kimś ogromnym zmartwieniem dla 
mnie, ponieważ wiem, co myślałem 
będąc w ich wieku. Hodowla trzody 
chlewnej na pewno mnie nie intere-
sowała. Ale życie weryfikuje. Może 
jak zdobędą większe doświadcze-
nie, może stwierdzą wówczas, że 
życie na wsi i rolnictwo może być 
przyjemne, to wtedy postaram się 
jak najlepiej przekazać im swoją 
wiedzę, i tym samym snuć dalsze 
plany hodowlane. Wtedy już razem 
z dziećmi. Mam głęboką nadzie-
ję, że kiedyś któreś z nich przekona 
się do tej ciężkiej pracy i też będzie 
miało taką samą satysfakcję jak ja. 

Czy zajmuje się pan tylko hodow-
lą trzody chlewnej, czy posiada 
pan również gospodarstwo rol-
ne? Jeżeli tak to czy duże?  
Co pan produkuje?
Z hodowli zwierząt teraz mam 

tylko trzodę chlewną. Kiedyś mia-
łem też krowy mleczne, jednakże 
ukierunkowałem się tylko na taką 
hodowlę, po licznych szkoleniach, 
w jakich uczestniczyłem w Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego na Poświęt-
nem. Jeżeli chodzi o roślinność to 
produkuję same zboża, ponieważ 
z uwagi na masę czasu, jaką poświę-
cam na hodowlę, nie mogę sobie 
pozwolić na uprawę skomplikowa-
nych gatunków. Oczywiście zboże 
to wykorzystuje do mojej hodowli.

Czy gospodarstwo przejął Pan, 
tak jak to zwykle wywodzi się 
z polskiej tradycji, po rodzicach, 
czy zaczynał Pan „od niczego”?
Tak, gospodarstwo przejąłem po 

rodzicach. Było to w latach 90-tych, 
no i było znacznie mniejsze. Przeją-
łem 13,5 ha, a teraz mam 44 ha.

 Jak ocenia Pan sytuację polskich 
rolników? 
Uważam, że jestem nielicznym 

z rolników, którzy nie narzekają. 
To narzekanie wywodzi się również 
z mentalności Polaków. Wydaje mi 
się, że jeżeli ktoś poważnie podcho-
dzi do tego, co robi, to może zoba-
czyć efekty. Obecnie rolnicy, ci, któ-
rzy chcą się rozwinąć, mają ku temu 
szanse. Nie jest łatwo oczywiście. 
To, że są dofinansowania dla sekto-
ra rolniczego, wcale nie oznacza, że 
pieniądze są na wyciągnięcie ręki – 
wręcz odwrotnie – to masa warun-
ków, które należy spełnić, aby owo 
dofinansowanie otrzymać. Nie na-
leży też wychodzić z założenia, że 
trzeba mieć duży nakład pieniężny, 
żeby rozszerzyć swoją działalność 
rolniczą. Czasami warto skupić się 
na działalności na mniejszą skalę, 
sukcesywnie i racjonalnie gospo-
darować uzyskanymi przychodami, 
rzetelnie wykonywać swoją pracę, 
dbać o renomę, a wówczas można 
zauważyć tego efekty. „Nie od razu 
Warszawę zbudowano”. Ja pracowa-
łem latami na to, co mam. 

Jeżeli chodzi o naszych rolni-
ków, to można zauważyć, że po wej-
ściu Polski do Unii, ci, którzy chcie-
li się rozwinąć i mądrze skorzystali 
z tej szansy, dziś świetnie prosperu-
ją, a ci, którzy stwierdzili, że nie ko-
niecznie taki system im się opłaca 
po prostu stanęli w miejscu, a obec-
nie wręcz się cofają. Trzeba zwrócić 
też uwagę na to, że w dzisiejszych 

czasach posiadanie gospodarstwa 
rolnego, bez względu na to, co pro-
dukuje, jest swego rodzaju firmą, 
która będzie dobrze prosperowała 
tylko przy dobrej logistyce i zarza-
dzaniu. Kiedyś na wsi każdy był rol-
nikiem, teraz są nimi tylko ci, któ-
rzy chcą nimi być.

Czy nie obawia się pan rozprze-
strzeniającego się w Polsce wirusa 
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)? 
Tak, bardzo mnie niepokoi ta 

sytuacja. To bez wątpienia byłoby 
dla mnie ogromną tragedią. Jednak-
że staram się zachowywać wszelkie 
środki ostrożności, jakie są zaleca-
ne. Sam też w swojej hodowli trzy-
mam się podstawowych zasad, by 
moje zwierzęta były zdrowe. Prze-
chodzą one częste badania wetery-
naryjne. Posiadam dokumentację 
świadczącą o braku jakichkolwiek 
chorób w mojej hodowli. Badania 
te oczywiście przeprowadzam od 
zawsze, nie tylko teraz, kiedy ist-
nieje zagrożenie wirusem. Jednakże 
tak czy inaczej ASF jest dużym za-
grożeniem nie tylko dla pojedyn-
czego rolnika, ale dla hodowców 
w całym kraju. Myślę, że zabezpie-
czenia, jakich my rolnicy powinni-
śmy przestrzegać, są jak najbardziej 
wskazane, jednakże władze w kraju 
w połączeniu z instytutami wetery-
narii powinni rozpocząć działania 
związane z zabezpieczeniem lasów 
przed zarażonymi dzikami, czy też 
skupić większą uwagę na nie roz-
przestrzenianiu się wirusa z ognisk 
chorobowych.

Dziękuję bardzo za wywiad  
i życzę dalszych sukcesów.

Z Panem 
Grzegorzem Pruszkowskim 
rozmawiała Monika Ciska.

Hodowla to moja pasja

Wywiad z panem Grzegorzem Pruszkowskim z Galomina, hodowcą trzody chlewnej, który podczas XVII Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem  
na Wystawie Zwierząt Hodowlanych zdobył: tytuł czempiona i wiceczempiona w kategorii „Knury rasy wielka biała polska”, tytuł czempiona i wiceczempiona,  

w kategorii „Knury mieszańce ras DUROC X PIETRAIN, tytuł wiceczempiona w kategorii Loszki rasy wielkiej białej polskiej oraz tytuł superczempiona w kategorii 
knurów. Komisja stwierdziła, że zwierzęta charakteryzują się wysoką wartością hodowlaną zgodną z założeniami Krajowego Programu Hodowlanego.

Grzegorz Pruszkowski – trzeci od lewej
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W MCKSiR w Raciążu w ciągu wakacji odbywały się zajęcia dla dzieci 
podczas których uczestnicy ani chwili się nie nudzili. Codziennie do MCKSiR 
dostarczane były pyszne obiady. Oglądaliśmy też filmy w kinie za rogiem. 

Pojechaliśmy też na wycieczkę do skansenu w Sierpcu, gdzie mogliśmy zo-
baczyć jak mieszkało się kiedyś. Mogliśmy również nakarmić kozy, robić masło  
i malować na szkle. Własnoręcznie zrobione masło mogliśmy spróbować.

Codziennie wychodziliśmy na dwór, aby pograć w zbijaka, rysować 
kredą i się pobawić. Odwiedziliśmy grób nieznanego żołnierza, straż oraz 
naszego burmistrza pana Mariusza Godlewskiego. Na szóstkę spisali się 
nasi opiekunowie, którzy pilnowali aby fajnie i bezpiecznie minął nam 
czas. Wszyscy bardzo chcielibyśmy aby dalej były organizowane ferie i wa-
kacje w MCKSiR w Raciążu, ponieważ każdy tu przychodzi z chęcią.

Dominika

23 sierpnia odbyła się wycieczka do Skansenu w Sierpcu. Wzięły w niej udział 
wszystkie dzieci, które uczęszczały na wakacje z MCK. W skansenie zwiedzaliśmy 

różne ciekawe rzeczy, oglądaliśmy stare domy, ubijaliśmy masło, karmiliśmy kozy, 
malowaliśmy obrazki na szkle i mieliśmy ognisko. Pod koniec wycieczki byliśmy 
także w sklepie z pamiątkami. Podczas wycieczki zwiedzaliśmy także galerię rzeźb, 
powozownię, stary dworek w którym mieszkała szlachta, a także kuźnię. Cała wy-
cieczka minęła bardzo miło i cieszę się, że na nią pojechałam. 

Wiktoria

Gorące podziękowania dla opiekunów grupy wakacyjnej. Zorganizo-
wane zajęcia bardzo podobały się moim dzieciom Zuzi i Mai oraz ich kole-
żankom. Opiekunowie zajmowali się nimi z troską i wymyślali im różne za-
jęcia kreatywne, o których dzieci opowiadały w domu z zachwytem. Dzieci 
dopytują się już o następne takie spotkania.

Mama Mai i Zuzi 

Z relacji dzieci zajęcia wakacyjne w MCKSiR było super. 
Pani Kalinowska

Wakacje z MCKSiR
Zakończył się drugi turnus 

wakacji z MCKSiR. W zajęciach 
uczestniczyło blisko 40 dziecia-
ków z Miasta i Gminy Raciąż. Jak 
poprzednio tak jak i tym razem na 
dzieciaki czekało mnóstwo atrakcji 
m.in zajęcia plastyczno-rękodziel-
nicze, zajęcia sportowe rekreacyjne 

na boisku szkolnym oraz stadionie 
miejskim, pokaz mody (stroje wy-
konane przez dzieci podczas zajęć), 
seanse w kinie, ognisko w Ochot-
niczej Straży Pożarnej, zwiedzanie 
instytucji miejskich, zajęcia z funk-
cjonariuszami Policji komisariatu 
w Raciążu, gry i zabawy, xbox, kon-

kursy, karaoke, a na zakończenie 
wycieczka do Skansenu w Sierpcu 
dla uczestników I i II turnusu. Oce-
ną przygotowanych wakacji niech 
będą odpowiedzi uczestników wa-
kacji oraz ich rodziców.

Red.

Najbardziej podobało mi się jak ugniataliśmy masło.
Zuzia

Bardzo podobało mi się w emceku. Bardzo bym chciała tu wrócić.
Julia 

Mi się podobało wszystko. 
Bartek 

Najbardziej podobało mi się to, że wszyscy razem fajnie spędziliśmy wakacje. 
Zuzanna 

Podobało mi się rękodzieło i X-box. 
Kornel

Nie mogę nawet tego opisać jak tu było fajnie.
Filip

Podobały mi się wszystkie zajęcia.
Ala 

Mi się podobało wszystko. Panie były fajne! 
Magda

Najbardziej podobała mi się wycieczka. Gdy będzie szkoła zapiszę się na tańce.
Julia

Co mi się najbardziej podobało 
podczas wakacji w MCKSiR?
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18 sierpnia br. w Urzę-
dzie Gminy w Babosze-
wie doszło do bardzo 
ciekawego spotkania. 
Zgłosiło się do nas pięć 
młodych osób – Alek-
sandra Karwowska, Max 
Bober, Lorenzo Bober, 
Mariana Bober i Luciano 
Coria – przyjaciel rodzi-
ny, którzy założyli so-
bie, że tegoroczny urlop 
poświęcą na poznanie 
historii swojego dziad-
ka Henryka Bobera. 

W dniach 14-15 paź-
dziernika 1943 roku dokona-
no jedynego na północnym 
Mazowszu zrzutu broni, do-
kładnie w miejscowości Pień-
ki Rzewińskie. Samolot Ha-
lifax, z polską załogą, która 
wystartowała z Anglii, dowo-
dzony był przez pilota Hen-
ryka Bobera. Zrzutu doko-
nano w ramach pomocy dla 
członków Armii Krajowej, 
walczących na naszych tere-
nach w czasie II wojny świa-
towej. Historia pana Henryka 
przedstawia się następująco: 
urodził się 18 grudnia 1919 

roku w Uzarzewie, woj. po-
znańskie, syn Walentego 
i Marianny. Ukończył Szko-
łę Powszechną. Wstąpił do 
Szkoły Podoficerów Lotnic-
twa dla Małoletnich w Byd-
goszczy w 1937 r. Wybuch 
wojny we wrześniu 1939 
roku wstrzymał jego dalsze 
szkolenie na pilota bombo-
wego. Z większością uczniów 
był ewakuowany z Krosna do 
Rumunii. Przedostał się do 
Francji i z początkiem 1940 
roku został wysłany na dal-
sze szkolenie w pilotażu do 
Marrakesh w Maroku (Afry-
ka Północna). Po upadku 
Francji był ewakuowany do 
Wielkiej Brytanii, przybywa-
jąc tam 16 lipca 1940 roku 
do Bazy Blackpool. 5 czerw-
ca 1941 roku rozpoczął kurs 
odświeżający, który ukończył 
22 września 1941 roku. Na-
stępnego dnia był skierowany 
na końcowe wyszkolenie do 
18 Operation Training Unit 
– (Jednostka Szkolenia Ope-
racyjnego). Szkolenie zakoń-
czył 17 listopada 1941 roku 
i następnego dnia był odko-
menderowany do 16 Secon-
dary Flying Training School 

(Szkoła Pilotażu Podstawo-
wego), gdzie przebywał do  
4 stycznia 1942 roku. Powró-
cił do 18 OTU, skąd 5 maja 
1942 roku został wcielony 
do 300 Dywizjonu Bombo-
wego „Ziemi Mazowieckiej". 
5 listopada 1942 roku był 

przeniesiony do 1586 eska-
dry do zadań specjalnych. 
Na odpoczynek był wysłany 
(3.06.1944 r.) do Bazy Black-
pool. Po miesięcznym odpo-
czynku został skierowany do 
18 OTU, gdzie pełnił obo-
wiązki instruktora. Odszedł 

18 sierpnia 1944 roku na 
studia do Szkoły Handlowej 
w Glasgow (Szkocja). Ukoń-
czył trzy klasy Szkoły Han-
dlowej i 9 sierpnia 1945 roku 
powrócił do Bazy Lotniczej 
w Dunholme Lodge. 3 stycz-
nia 1946 roku był przesunięty 
do 304 Dywizjonu Transpor-
towego. Odznaczony trzy-
krotnie Krzyżem Walecz-
nych, Medalem Lotniczym, 
Distinguished Flying Medal 
(DFM) i brytyjskimi odzna-
czeniami pamiątkowymi. 
Wyemigrował do Argentyny, 
gdzie zamieszkiwał z rodziną 
– żona Stefania Bober, którą 
poznał w Argentynie, tam się 
ożenił i miał 3 synów. Zmarł 
23 sierpnia 1985 r. w Buenos 
Aires (Argentyna). 

Potomkowie pana Hen-
ryka Bobera odwiedzili na-
sze Baboszewo, by odszu-
kać ślady dziadka. Dla nas 
– Polaków, historia ta jest 
niecodzienna z uwagi na 
fakt, że pośród naszej mło-
dzieży trudno jest zauważyć 
tak wzniosłe czyny, związa-
ne z poszukiwaniem swojej 
historii. Niełatwo jest zna-
leźć polskiego nastolatka czy 

dwudziestoparolatka, który 
z takim zaparciem, podró-
żowałby po świecie w celu 
odnalezienia jakichkolwiek 
śladów swoich przodków. 
Jednakże u nas w Polsce nie 
ma kultury związanej z pie-
lęgnowaniem obcej narodo-
wości. Wynika to oczywiście 
z faktu, że w naszym kraju 
jest bardzo mało imigran-
tów, którzy pieczołowicie za-
znaczaliby swoją narodowość 
i tworzyli skupiska ludzi tego 
samego pochodzenia, jak na 
przykład polonia w Argenty-
nie. Ci młodzi ludzie, którzy 
odwiedzili nasze Baboszewo, 
zostali wychowani właśnie 
w atmosferze patriotyzmu do 
kraju, z którego się wywodzą, 
pomimo tego, że w Argenty-
nie się urodzili. Dla nich wi-
dok nazwiska ich dziadka na 
tablicy upamiętniającej, któ-
ra znajduje się na ścianie Ko-
ścioła w Baboszewie, był prze-
życiem, wywołującym łzy.

Monika Ciska 
UG Baboszewo, 

historię dziadka Henryka 
Bobera przedstawiła 

Aleksandra Karwowska

Co Argentyna ma wspólnego z Baboszewem?
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DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

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

Ogłoszenia zbieramy jednorazowo na każde kolejne wydanie.

Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA, specjalizująca się 
w uprawie, przechowywaniu oraz pakowaniu warzyw świeżych, 

poszukuje pracowników polowych, 
produkcyjnych oraz magazynowych. 

Zakład mieści się we Wróblewie oddalonym od Płońska o 8 km. 

Zapewniamy pracę przez cały rok. 

Chętnych zapraszamy do przesyłania CV 
na adres kadry@primavega.com.pl 

lub osobiście do siedziby firmy 
Wróblewo,Osiedle 14, 09-152 Naruszewo. 

Szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy znajdują się 
na stronie internetowej www.primavega.com.pl 

bądź pod numerem telefonu 23 306 70 00

Klub „Błękitni” Raciąż 
zainaugurował rozgrywki 
IV ligi w sezonie 2016/2017 
6 sierpnia. Na własnym sta-
dionie podjęliśmy drużynę 
„Hutnika” Warszawa. Spo-
tkanie zakończyło się zwy-
cięstwem raciąskiej drużyny 
4:1. Zwycięstwo „Błękitnym” 
zapewniły bramki: 2x Maj-
kowski, Grudzień i Mitura. 
Dokładnie identyczny wy-
nik odnotowaliśmy podczas 
kolejnego meczu z „Bzu-
rą” Chodaków (10 sierpnia). 
Piłkę w siatce umieścili: 3x 
Majkowski i Komorowski. 
Pełni nadziei podjęliśmy 
na naszym stadionie miej-
skim zespół z Ciechanowa.  
13 sierpnia zagraliśmy z dru-
żyną, w której gra kilku by-
łych „Błękitnych” – Kamil 
Olszewski (defensywny za-
wodnik, który pomógł nam 
w awansie do III ligi), Łu-
kasz Barankiewicz (napast-

nik) oraz Błażej Kokosiń-
ski (rodowity raciążanin). 
Po ciężkim meczu i bramce 
niezawodnego Kamila Maj-
kowskiego (z rzutu karnego) 
w końcówce meczu zremi-
sowaliśmy 1:1. W sobotę, 20 
sierpnia zawodnicy udali się 
do Płocka. Po udanej pierw-
szej połowie (Raciąż prowa-
dził 2:0) wszyscy liczyli na 
kolejne zwycięstwo, jednak 
druga połowa odmieniła 
losy spotkania i ostatecznie 
„Błękitni” przegrali 3:4. Gole 
w tym meczu zdobyli: Da-
niel Mitura, Piotr Paczkow-
ski i Kamil Majkowski. Po 
czterech kolejkach raciąska 
drużyna plasuje się na szó-
stym miejscu w tabeli IV ligi 
mazowieckiej (grupy północ-
nej). Na tą chwilę najwięcej 
razy na listę strzelców wpisał 
się Kamil Majkowski (7 goli). 

LKS „Błękitni” Raciąż 
od 2 miesięcy trenują pod 

wodzą nowego trenera Paw-
ła Mazurkiewicza. Zawod-
nicy zdają się być zaangażo-
wani i pełni zapału. Dążą do 
zwycięstw i walczą o powrót 
do III ligi – taki właśnie cel 
stawiają przed nimi Prezes, 
Zarząd oraz trener. W ze-
spole widać zdecydowaną 
chęć do walki. Ich przygo-
towanie do nowego sezonu 
jest dobre. 

Dotacja pozyskana
LKS „Błękitni” Raciąż po 

raz kolejny pozyskał dotację 
z Urzędu Miejskiego w ra-
mach konkursu na realizację 
zadania w zakresie wspiera-
nia i upowszechniania kultu-
ry fizycznej. Pozyskaną kwo-
tę zamierzają przeznaczyć 
na organizowanie zajęć piłki 
nożnej dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych oraz meczów pił-
karskich dla poszczególnych 
grup wiekowych.

Młodzież szykuje się 
do sezonu

Juniorzy – rocznik 1998 
i młodsi (podopieczni Ol-
gierda Wszałkowskiego) 
przygotowania do rozgrywek 
rozpoczęli 2 sierpnia. Reali-
zują cztery jednostki trenin-
gowe w tygodniu oraz roze-
grali dwa mecze sparingowe 
– oba zwycięskie: 12 sierp-
nia z drużyną „Orlęta Babo-
szewo” 2:1 (bramki strzelili: 
Patryk Piasecki i Kamil Za-
wistowski) oraz 17 sierpnia 
z „Pegazem Drobin” 6:0 (gole 
zdobyli: 2x Mateusz Stani-
szewski, Dawid Nawrocki, 
Patryk Piasecki, Kamil Zawi-
stowski i Tomasz Ptasik)

Zawodnicy z rocznika 
2003 i młodsi (podopieczni 
Pawła Szpojankowskiego) na 
obozie w Augustowie zawod-
nicy rozegrali swój pierwszy 
sparing z APN „Spartą” Au-
gustów, zakończył się prze-

graną 1:5 (gola w spotkaniu 
zdobył Krystian Schodow-
ski). Młoda drużyna po po-
wrocie z obozu przygotowaw-
czego rozegrała trzy mecze 
sparingowe. Wygrała z „Del-
tą” Słupno 4:0 (bramki: Jacek 
Kopciński, Bartosz Krupiń-
ski, 2x Krystian Schodow-
ski). Przegrała z „Pegazem” 
Drobin 2:4 (gole dla „Błękit-
nych zdobyli: Krystian Scho-
dowski i Dominik Nawroc-
ki). Ostatni – czwarty sparing 
w przygotowaniach do rundy 
jesiennej zakończył się wygra-
ną 4:2 z drużyną APN Olimp 
Ciechanów (bramki: 2x Jacek 
Kopciński, Eryk Janiszewski, 
Grzegorz Krawczuk)

Rozgrywki ligowe juniorów
Wkrótce swoje rozgryw-

ki ligowe rozpoczynają nasze 
trzy grupy młodzieżowe. Naj-
starsza grupa – rocznik 1998 
i młodsi – pierwszy mecz 

rozgrywek swojej ligi roze-
grała 28 sierpnia w Chorze-
lach, a pierwszy mecz na na-
szym stadionie – 1 września 
(godz. 15) z MKS Przasnysz. 
Druga grupa – rocznik 2003 
i młodsi pierwszą ligową po-
tyczkę stoczyli w Nasielsku 
– z miejscowym Żbikiem  
(26 sierpnia), zaś pierwszy 
mecz jako gospodarze roze-
grają 1 września (godz. 18) 
z drużyną z Makowa Mazo-
wieckiego. Najpóźniej swo-
je rozgrywki rozpocznie 
rocznik 2005 i młodsi (pod-
opieczni trenera Wojciecha 
Stanowskiego) rozpoczną 
zmagania 17 września w Bie-
żuniu, a pierwszy mecz na 
Stadionie Miejskim w Racią-
żu zagrają 24 września z dru-
żyną z Płońska. Klub „Błękit-
ni” Raciąż zachęca wszystkich 
kibiców do dopingowania 
wszystkich raciąskich drużyn.

Paula

Błękitni – dość udana inauguracja sezonu

15 sierpnia na boisku 
przy Zespole Szkół w Racią-
żu odbył się Amatorski Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta Raciąża. 

Wzięło w nim udział 10 dru-
żyn – w kategorii Open (po-
wyżej 16 roku życia). Tur-
niej przyciągnął zawodników 
i drużyny nie tylko z Raciąża. 

Po zaciętej rywalizacji zwy-
cięzcą zawodów została dru-
żyna Mutant Mass . 

Na kolejnych stopniach 
podium uplasowały się na-
stępujące zespoły:
1 miejsce – Mutant Mass 
(Bielsk) 
2 miejsce – Młode Orły 
(Płock)
3 miejsce – Tiki – Taka 
(Raciąż) 

Puchary i dyplomy trzem 
najlepszym teamom wręczył 
burmistrz Mariusz Godlewski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Staniszewski oraz dy-
rektor MCKSiR Artur Adamski.

Podziękowania dla dyrek-
cji MZS za udostępnienie bo-
iska sportowego ORLIK przy 
Zespole Szkół w Raciążu.

MCKSiR

Amatorski Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Miasta Raciąża

Informacja
Wydawca PULS-u Raciąża, Baboszewa i okolic, informuje, że w gazecie funkcjonuje dział drobnych darmowych 

ogłoszeń. Każdy zainteresowany, może bezpłatnie zamieścić ogłoszenie typu: dam pracę, szukam pracy, sprzedam, 
kupię, zamienię, oferuję wykonanie itp.

Gazeta jest bezpłatna, ukazuje się, co miesiąc w 5000 egzemplarzy, kolportowana jest w dwóch gminach, ze swo-
bodnym dostępem gmin sąsiednich. Docierając w ten sposób do blisko 20 000 osób. Zachęcam do wykorzystania Pulsu 
jako lokalnego kanału komunikacji dla mieszkańców i firm z naszego regionu. 

Ogłoszenia należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, 09-140 Raciąż, ul. Par-
kowa 14, przesłać na adres e-mail: redakcja@mckraciaz.pl lub pocztą tradycyjną na ww. adres z dopiskiem ogłoszenie drobne. 

Dyrektor MCKSiR 
Artur Adamski

reklama
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21 sierpnia 2016 na boisku orlik 
w Baboszewie odbyły się rozgrywki 
piłkarskiego pucharu lata grupy B. 
Do rozgrywek przystąpiło 5 drużyn. 
Podczas meczów grupy B strzelo-
no łącznie 23 bramki. Najlepszymi 
strzelcami grupy B zostali: Rado-
sław Staniszewski (MKS Mazovia 
Błomino), Piotr Zjadewicz, Arka-
diusz Zawadzki – obaj (B&I Hy-
draulika Siłowa), Bartosz Adamiak, 
Jacek Niemociński – obaj (Futsal), 
Kowalski Jakub, Piotrowski Da-
niel – obaj (Myken&Champion) – 
wszyscy wymienieni wyżej zawod-
nicy strzelili po 2 gole dla swoich 
zespołów. W finale, który odbę-
dzie się 11 września 2016 zmierzy 
się ze sobą 6 drużyn (Art-dan, Adl 
Lewandowscy, Małolaty – awans 
z grupy A; B&I Hydraulika Siłowa, 
Myken&Champion, Futsal – awans 
z grupy B) 10.00

Przemysław Cytloch
Hala Sportowo-Widowiskowa 

w Baboszewie

Piłkarski 
Puchar Lata

W sierpniu ruszyły trenin-
gi seniorów Orląt pod 
opieką świeżo zatrud-

nionego trenera Dariusza Dziedzi-
ca. Gołym okiem widać duże zaan-
gażowanie zawodników i samego 
coacha. Przeprowadzone sparingi 
pokazały jednak, że przed naszymi 
zawodnikami jeszcze ogrom pracy. 
Okres przygotowawczy rozpoczął 
tradycyjny już sparing z drużyną 

Oldbojów Orląt rozegrany w dniu 
7 sierpnia. Towarzyska konwencja 
nie przeszkodziła w emocjonują-
cym i zaciętym spotkaniu. Mło-
dość, szybkość nie sprostały do-
świadczeniu. Mecz zakończył się 
remisem 2:2. Bramki dla Orląt 
strzelili Daniel Piotrowski i Jacek 
Klimkiewicz ( samobójcza). Dla 
Oldbojów trafiali Grzegorz Kaliń-
ski, Marek Charzyński. 

Kolejny sparing miał miejsce 
12 sierpnia. Przeciwnikiem Orląt 
byli juniorzy drużyny Błękitni Ra-
ciąż. Momenty dobrej gry nie wy-
starczyły na pokonanie przeciw-
nika i Orlęta zanotowały porażkę 
2:1. Bramkę dla naszej drużyny 
zdobył Rafał Gwiazda. 

Przegraną (2:0) zakończył się 
również sparing z GKS Gumino 
w dniu 20 sierpnia. Na wyniku 

zaważyła słaba pierwsza połowa, 
w której trener szukał optymal-
nego ustawienia. Druga połowa 
w wykonaniu naszej ekipy mo-
gła się już podobać. Nie zmienia 
to jednak rozmiaru pracy, przed 
którą stoi drużyna. Na wyróż-
nienie zasłużył Radosław Stani-
szewski, który był aktywny na le-
wym skrzydle.

Wraz z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego rusza nowy projekt 
Orląt Baboszewo, który będzie skie-
rowany do uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Baboszewie. Wszystko 
dzięki zaangażowaniu Roberta Po-
piołkowskiego oraz nieocenionej 
pomocy dyrektora szkoły Artura 
Piotrowskiego. Stworzenie i rozwój 
grup młodzieżowych, to dla zarzą-
du Orląt jeden z głównych celów na 
najbliższe miesiące.

Lepiej od chłopców wypadły 
w przedsezonowych sparingach 
dziewczyny z Orląt. Co prawda 
pierwszy sparing (07.08.2016) prze-
grały z drużyną DAF Płońsk 3:1, 
ale w drugim (10.08.2016) wysoko 
pokonały (4:1) drugoligowy UKS 
Mustang Wielgie. Bramkę z DAF 
Płońsk zdobyła Agnieszka Rosiń-
ska. Bramki w wygranym meczu 
z Mustangami strzelały: dwie Na-
talia Mak, Izabela Kuligowska oraz 
Justyna Sulkowska.

Nowy 
projekt 
Orląt

Dziewczyny 
lepsze 
od chłopaków

Treningi,
sparingi
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Marzec Niedziela 3, rok 1883 nr. 115 str 2.

Materiały do kroniki historycznej 
wyszukał i przekazał Jan Chądzyński.

reklama

Kronika Historyczna

Pielgrzymkowe apele

Od soboty 6 sierpnia do 15 
sierpnia trwały coroczne sierpnio-
we apele pielgrzymkowe. Była to 
dobra okazja do duchowego towa-
rzyszenia pielgrzymom zmierza-
jącym do Częstochowy. Z naszej 
parafii w tym roku do Matki Bożej 
pieszo wyruszyły 2 osoby, zaś na 
tzw. pielgrzymkę duchową zapisało 
się kilkadziesiąt osób.

Parafialny odpust

W poniedziałek 15 sierpnia w uro-
czystość Wniebowzięcia Matki Bożej 
nasza parafia obchodziła uroczystość 
odpustową. Na zakończenie mszy 
świętej o godz. 11.30 zostały poświęco-
ne trzy obrazy Matki Bożej Jasnogór-
skiej, które odwiedzą domy mieszkań-
ców naszej parafii. Obrazy rozpoczną 
peregrynację na ulicy Mławskiej, Fol-
warku - Raciąż oraz Pólce – Raciąż. Do 
każdego z obrazów dołączona będzie 
księga, w której będzie można zapisy-
wać swoje wrażenia, przeżycia i od-
czucia związane z „wizytą” Matki Bo-
żej w naszych domach.

Konkurs papieski na Pik-
niku rodzinnym

15 sierpnia w dniu odpustu 
w naszej parafii pw. św. Wojciecha 
odbył się Piknik Rodzinny. W ra-
mach pikniku przedstawiciele na-
szej parafii, czyli ks. Piotr Wil-
kowski, panie: Anna Wróblewska, 
Agnieszka Bojanowska, Ewa Ol-
szewska, panowie: Andrzej Sen-
dal oraz Jacek Bojanowski, a także 
młodzież zorganizowali specjal-
ny konkurs papieski, w ramach 
którego uczestnicy odpowiadali 
na pytania dotyczące Jana Paw-
ła II – patrona rodziny. Ponadto 
dzieci mogły narysować pocztów-
kę do Papieża Franciszka, obraz-
ki dla swoich rodziców, oraz na 
specjalnej tablicy napisać za co 
szczególnie kochają swoich ro-
dziców. Szczególnie maluchy, ale 
nie brakowało także i starszych 
osób, zainteresowały się ofertą 
parafii w Raciążu. Zarówno dzie-
ci, jak i dorośli byli nagradzani, 
otrzymywali: albumy dotyczące 
Światowych Dni Młodzieży, ga-
dżety związane z tym spotkaniem 

(np. bidony, płyty CD) oraz albu-
my dotyczące naszej parafii i re-
likwii św. Wojciecha. Dziękujemy 
Urzędowi Miejskiem, Miejskiemu 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji oraz wolontariuszom z naszej 
parafii za pomoc w zorganizowa-
niu tego przedsięwzięcia.

Zmiany personalne 
w naszej parafii

24 sierpnia pracę w naszej 
parafii zakończył ks. Piotr Wil-
kowski. W niedzielę 21 sierpnia 
na mszy o godz. 11.30 Ksiądz 
Proboszcz wraz z przedstawicie-
lami grup parafialnych podzię-
kował ks. Piotrowi za posługę 
w naszym mieście. Ksiądz roz-
począł pracę w parafii św. Woj-
ciecha w Nasielsku

Jednocześnie z dniem 24 sierp-
nia pracę w naszej parafii rozpoczął 
ks. Sebastian Krupniewski, pracują-
cy dotychczas w Gąbinie. 

Parafia św. Wojciecha 
w Raciążu

Młodzież z naszego dekanatu 
na ogólnodiecezjalnym spotkaniu 
ŚDM w Płocku

Młodzież z dekanatu raciąskie-
go wraz z ks. Piotrem wzięła udział 
w Płocku w spotkaniu dotyczącym 
Światowych Dni Młodzieży. Było to 
możliwe dzięki uprzejmości przed-
stawicielom Urzędu Miejskiego, 
którzy pokryli koszty transportu. 
W spotkaniu uczestniczyli młodzi 
ludzie z kilkunastu państw, którzy 
goszczą w naszej diecezji w ramach 
tzw. dni w diecezjach. Ponadto 
przyjechało wielu młodych z die-
cezji Płockiej, którzy biorą udział 
w Światowych Dniach Młodzieży 
w Krakowie.

Uczestniczyli oni we Mszy świę-
tej, której przewodniczył bp płoc-
ki Piotr Libera. Zaś koncelebrowa-
li tę Eucharystię biskupi z Armenii, 
Włoch, Hiszpanii oraz licznie zgro-
madzeni księża z naszej diecezji. Po 

Wieści z parafii
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

Mszy św. był czas na posiłek oraz 
wzajemną integrację. 

Nasza młodzież wyruszyła  
do Krakowa

W dniach od 25 do 31 lipca 
w Krakowie odbywały się Świa-
towe Dni Młodzieży. W tym wy-
darzeniu uczestniczyła także 
młodzież z naszej parafii pw. św. 
Wojciecha w Raciążu oraz z pozo-
stałych parafii naszego dekanatu 
raciąskiego. Nasza diecezja wraz 
z diecezją radomską przez ten ty-
dzień mieszkała na polu namioto-
wym w miejscowości Pobiednik 
Wielki – około 15 km od Krako-
wa. Autobusy komunikacji miej-
skiej oraz tramwaje podwoziły 
młodzież do Krakowa. Wzięliśmy 
udział w najważniejszych punk-
tach programu tego ogólnoświato-
wego spotkania: Mszach świętych 
z Papieżem Franciszkiem, drodze 

krzyżowej, czuwaniu w Brzegach. 
W pamięci każdego z uczestników 
na długo pozostanie życzliwość 
zarówno mieszkańców Brzegów, 
ale także samej młodzieży, dla 
której bariera językowa nie stano-
wiła żadnego problemu.

Kolejne spotkanie młodych 
odbędzie się w Panamie, gdzie 
miejmy nadzieję, nie zabraknie 
naszej młodzieży.
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