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Więcej w numerze:

7 września br. dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu ogłosił konkurs na sta-
nowisko Redaktora Naczelnego, miesięcznika 
„PULS Raciąża, Baboszewa i okolic”. 

Więcej str. 3

W Koniec roku szkolnego 2016/2017 przypad-
nie 23 czerwca 2017 r., a nie jak wcześniej za-
powiadano 30 czerwca. Zmiany wprowadza 
nowelizacja rozporządzenia w sprawie organi-
zacji roku szkolnego.

Szczegóły na str. 4

W niedzielę 18 września br. w Baboszewie odbyły się pierwsze dożynki parafialno-gminne. Po 
uroczystej Mszy Świętej wszyscy zebrani przemaszerowali przy akompaniamencie orkiestry na 
„baboszewskie błonia”, gdzie odbyła się druga część uroczystości dożynkowych. 

Czytaj str. 8-9

Konkurs na stanowisko 
Redaktora Naczelnego Pulsu 
Raciąża, Baboszewa i okolic

W sobotę 3.09 o godzinie 15 odbył się pierwszy hi-
storyczny mecz piłki nożnej GKS Orlęta Babosze-
wo kobiet w lidze Polskiego związku piłki nożnej. 
Dziewczyny swój debiut w IV lidze kobiet rozpo-
częły meczem z KS Mszczonów dnia 3.09.2016 na 
boisku rywala.

Więcej str. 20

W dniach 19-23 września w Raciążu odbywał się plener malarski pn. „Raciąż – pędzlem malo-
wany”. Głównym organizatorem wydarzenia było Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu pod patronatem Burmistrza Miasta Raciąża.

Więcej na str. 15

Zmiany w oświacie
Plener

malarski

Dożynki 2016

w Baboszewie

VIII Festyn Rodzinny 
w Kraszewie Czubaki

W Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie 
Czubakach odbył się VIII Festyn Rodzinny pt. „Poże-
gnanie lata” zorganizowany przez Grupę Zdrowie 
i Fundację Odzyskać Radość. Organizatorom zależa-
ło przede wszystkim na umożliwieniu wzajemnego 
poznania się i integrację pacjentów, ich rodzin oraz 
podopiecznych Fundacji Odzyskać Radość z pracow-
nikami i osobami zaprzyjaźnionymi z Centrum Me-
dycznym Grupa Zdrowie.  

Czytaj str. 11

Beniaminek 
GKS Orlęta Baboszewo 
liderem IV ligi kobiet
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9 września odbyła się XX se-
sja Rady Gminy Baboszewo, pod-
czas której Rada podjęła uchwa-
łę w sprawie zamiaru udzielenia 
w 2017 roku pomocy finansowej dla 
gminy Dzierzążnia, która zamierza 
ubiegać się o dofinansowanie prze-
budowy drogi gminnej w miejsco-
wości Sarnowo Nowe. Podjęcie 
przez Radę Gminy przedmiotowej 
uchwały będzie rodzić skutki finan-
sowe w 2017 r. w kwocie 100 tys. zł. 
pod warunkiem uzyskania przez 
Gminę Dzierzążnia dofinansowa-
nia w ramach programu rządowe-
go, natomiast partnerstwo Gminy 
Baboszewo w tej inwestycji zwięk-
sza szansę w uzyskaniu dofinanso-
wania przez Gminę Dzierzążnia. 
Należy zaznaczyć, że Rada Gmina 
Dzierzążnia podjęła analogiczną 
uchwałę o zabezpieczeniu 100 tys. 
zł dla Gminy Baboszewo na 2017 r. 

Zmianie uległa również pod-
jęta w kwietniu 2016 roku uchwa-

ła w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Płońskie-
go na przebudowę drogi powiato-
wej Baboszewo-Korzybie Wielkie. 
Radni zadecydowali o zwiększeniu 
udzielonej wówczas pomocy finan-
sowej o kwotę 10 tys. zł., gdyż w wy-
niku rozstrzygnięcia postępowania 
przetargowego przeprowadzonego 
przez powiat okazało się, że środki 
zabezpieczone w kwietniu są nie-
wystarczające. Ponadto rada podję-
ła uchwałę w sprawie przystąpienia 
i zabezpieczenia środków finanso-
wych w budżecie Gminy Baboszewo 
na rok 2017 na realizację zadania in-
westycyjnego dotyczącego przebu-
dowy ulicy Topolowej i Kwiatowej 
w Baboszewie, na które Gmina bę-
dzie ubiegała się o dofinansowanie 
ze środków budżetu Państwa w ra-
mach programu wieloletniego pod 
nazwą „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019”. Rada za-

bezpieczyła na tę inwestycję w wie-
loletniej prognozie finansowej 479 
615,19 zł., co stanowi 50% wartości 
zadania. Partnerem w realizacji tej 
inwestycji będzie Powiat Płoński, 
który w ramach zawartej umowy 
wniesie udział finansowy w wyso-
kości do 350 tys. zł. Zadanie będzie 
zrealizowane pod warunkiem po-
zyskania przez Gminę Baboszewo 
dofinansowania w ramach progra-
mu rządowego. 

Podczas sesji pani skarbnik 
Anna Guzanowska informowa-
ła, że gmina otrzymała 3 promesy 
na wnioskowane pożyczki z WFO-
ŚiGW w związku z weryfikacją 
złożonych wniosków. WFOŚiGW 
w Warszawie uznał pewne koszty 
ujęte we wniosku za koszty niekwa-
lifikowane, które Gmina musi po-
kryć ze środków własnych i tym sa-
mym na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej w Mystkowie oraz ter-
momodernizację stacji uzdatniania 

wody w Cieszkowie Kolonii, Gmi-
na wnioskowała o pożyczkę 200 tys. 
zł, natomiast otrzyma 177 888,53 
zł. Na termomodernizację Ośrod-
ka Zdrowia w Sarbiewie wniosko-
wano o 210 tys. zł., a otrzymana 
kwota to 133 027,89 zł. Na budowę 
kanalizacji w Baboszewie na osie-
dlu Topolowa-Zielona wnioskowa-
no o kwotę 680 tys. zł, natomiast 
promesa opiewa na kwotę 626 787, 
73 zł. Pani Skarbnik nadmieniła, 
iż wysokość otrzymanych poży-
czek może ulec zmianie w związku 
z oszczędnościami poprzetargowy-
mi na te przedsięwzięcia.

W planach wieloletnich wpro-
wadzono również nowe przed-
sięwzięcie inwestycyjne, na które 
wstępnie zabezpieczono 853 tys. 
z czego na 2016 r. 13 tys. zł. z prze-
znaczeniem na sporządzenie pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego 
i studium wykonalności przedsię-
wzięcia inwestycyjnego „Instalacji 

odnawialnych źródeł energii na te-
renie gminy”. Ponadto zmniejszo-
no wydatki inwestycyjne o kwo-
tę ponad 816 tys. zł. w związku 
z oszczędnościami poprzetargo-
wymi na przebudowę ulicy Po-
lnej i drogi w Lutomierzynie. Ko-
lejne oszczędności poprzetargowe 
uwzględnione w zmianach budże-
towych dotyczą budowy kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w Ba-
boszewie na osiedlu Topolowa-Zie-
lona – zmniejszenie o kwotę 319 047 
zł. oraz zakupu lekkiego samocho-
du strażackiego dla OSP Dramin – 
zmniejszenie o kwotę 23 300 zł. 

Zmiany w budżecie dotyczy-
ły również zwiększenia o kwotę 
ponad 10 tys. zł. środków z prze-
znaczeniem na „Przeprowadze-
nie olimpiady w zakresie wie-
dzy o środowisku przyrodniczym 
i ekologii w Gminie Baboszewo – 
II edycja”. Są to środki otrzymane 
z WFOŚiGW.
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XX Sesja Rady Gminy Baboszewo

Opublikowano nowe roz-
porządzenie Ministra Zdrowia 
określające na nowo grupy środ-
ków spożywczych dopuszczonych 
do sprzedaży dzieciom i młodzie-
ży w jednostkach systemu oświa-
ty. Rozporządzenie określa też 
wymagania, jakie powinny speł-
niać środki spożywcze stosowane 
w ramach żywienia zbiorowego w 
placówkach oświatowych. Nowe 
przepisy wszły w życie 1 września 
2016 r., niemniej jednak do 31 
grudnia 2016 r. należy stosować 
stare rozporządzenie.

Rozporządzenie wprowadza 
ostatecznie 20 grup środków spo-
żywczych przeznaczonych do sprze-
daży dzieciom i młodzieży w jed-
nostkach systemu oświaty. Co 
istotne w wśród dopuszczonych pro-
duktów znalazły się drożdżówki a 
także inne pieczywo, z wyłączeniem 
jednak pieczywa produkowanego z 
ciasta głęboko mrożonego. Ze słody-
czy dostępna będzie także czekolada 
o zawartości minimum 70% miazgi 
kakaowej oraz bezcukrowe gumy do 
żucia. Część z dopuszczonych pro-
duktów będzie musiała spełniać do-
datkowe wymagania, a mianowicie 
zawierać nie więcej niż:

• 15 g cukru w 100 g/ml pro-
duktu gotowego do spożycia,

• 15 g tłuszczu w 100 g/ml pro-
duktu gotowego do spożycia,

• 0,4 g sodu/1 g soli w 100 g/ml 
produktu gotowego do spożycia, a 
w przypadku pieczywa półcukier-
niczego i cukierniczego – nie więcej 
niż 0, 45 g sodu/1,2 g soli w 100 g/
ml produktu.

Wykaz 20 grup produktów do-
puszczonych do sprzedaży

• pieczywo, z wyłączeniem pie-
czywa produkowanego z ciasta głę-
boko mrożonego,

• pieczywo półcukiernicze i cu-
kiernicze, z wyłączeniem pieczywa 
produkowanegoz ciasta głeboko 
mrożonego,

• kanapki,
• sałatki i surówki,
• mleko,
• napoje zastępujące mleko, 

takie jak napój: sojowy, ryżowy, 
owsiany, kukurydziany, gryczany, 
orzechowy, jaglany, kokosowy lub 
migdałowy

• produkty mleczne, takie jak: 
jogurt, kefir, maślanka, mleko zsia-
dłę, mleko acidofilne, mleko sma-
kowe, serwatka, ser twarogowy, se-
rek homogenizowany lub produkty 
zastępujące produkty mleczne na 

bazie soi, ryżu, owsa, orzechów lub 
migdałów,

• zbożowe produkty śniadanio-
we oraz inne produkty zbożowe,

• warzywa,
• owoce,
• suszone warzywa i owoce, 

orzechy oraz nasiona bez dodat-
ku cukrów, substancji słodzących i 
zdefiniowanych w przepisach unij-
nych oraz bez dodatku soli,

• soki owocowe, warzywne, 
owocowo-warzywne,

• przeciery, musy owocowe, wa-
rzywne oraz owocowo-warzywne 
bez dodatku cukru i soli,

• koktajle owocowe, warzywne 
oraz owocowo-warzywne na bazie 
mleka, napojó zastępujących mle-
ko, o których mowa w poz. 6, pro-
duktów mlecznych lub produktów 
zastępujących produkty mleczne, o 
których mowa w poz. 7, bez dodat-
ku cukrów i substancji słodzących, 
o których mowa w przepisach unij-
nych

• naturalna woda mineralna ni-
sko- lub średnizmineralizowana, 
woda źródlana i woda stołowa,

• napoje przygotowane na miej-
scu, które nie mogą zawierać więcej 
niż 10 g cukrów w 250 ml produktu 
gotowego do spożycia,

• napoje bez dodatku cukró i 
substancji słodzących zdefiniowa-
nych w przepisach unijnych,

• bezcukrowe gumy do żucia,
• czekolada gorzka o zawartości 

minimum 70% miazgi kakaowej,
• inne
Środki spożywcze przeznaczo-

ne do zbiorowego żywienia dzieci 
i młodzieży w jednostkach oświaty 
będą dobierane według następują-
cych reguł:

1) Środki spożywcze muszą 
spełniać odpowiednie wymagania 
dla danej grupy wiekowej, wynika-
jące z aktualnych norm żywienia 
dla populacji polskiej.

2) Na całodzienne żywienie 
mają składać się środki spożywcze 
pochodzące z różnych grup środ-
ków spożywczych.

3) Posiłki (śniadanie, obiad, 
kolacja) mają zawierać produkty z 
następujących grup środków spo-
żywczych: produkty zbożowe lub 
ziemniaki, warzywa lub owoce, 
mleko lub produkty mleczne, mię-
so, ryby, jaja, orzechy, nasiona ro-
ślin strączkowych i inne nasiona 
oraz tłuszcze.

4) Zupy, sosy oraz potrawy mają 
być sporządzane z naturalnych 
składników, bez użycia koncentra-

tów spożywczych, z wyłączeniem 
koncentratów z naturalnych skład-
ników.

5) Od poniedziałku do piąt-
ku należy podawać nie więcej niż 
dwie porcje potrawy smażonej, przy 
czym do smażenia jest używany 
olej roślinny rafinowany o zawar-
tości kwasów jednonienasyconych 
powyżej 50% i zawartości kwasów 
wielonienasyconych poniżej 40%.

6) Napoje przygotowywane na 
miejscu mogą zawierać nie więcej 
niż 10 g cukrów w 250 ml produktu 
gotowego do spożycia.

7) Każdego dnia należy poda-
wać:

• co najmniej dwie porcje mleka 
lub produktów mlecznych,

• co najmniej jedną porcję z 
grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona 
roślin strączkowych;

• warzywa lub owoce w każdym 
posiłku,

• co najmniej jedną porcję pro-
duktów zbożowych w śniadaniu, 
obiedzie oraz kolacji,

8) W żywieniu całodziennym 
należy podawać przynajmniej pięć 
porcji warzyw lub owoców.

9) Co najmniej raz w tygodniu 
należy podawać porcję ryby.

Beata Wiechowska

Zmiany w szkolnej diecie
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Radni Rady Miejskiej w Raciążu 
pełnią dyżury w siedzibie Miej-
skiego Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w następujących dniach:

Edyta Obrębska, Marek Wiejski 
– 03 października 2016 roku 
(poniedziałek) w godz. 17-18;

Krzysztof Dądalski – 06 października 
2016 roku (czwartek) w godz. 17-18;

Krystyna Chrzanowska, Andrzej 
Karasiewicz – 10 października 2016 
roku (poniedziałek) w godz. 17-18;

Leszek Kowalski, Dariusz Dobro-
sielski – 13 października 2016 roku 
(czwartek) w godz. 17-18;

Bogusław Jeżak – 17 października 
2016 roku (poniedziałek) 
w godz. 17-18;

Marzanna Kubińska, Artur Gizler 
– 20 października 2016 roku 
(czwartek) w godz. 17-18;

Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawen-
dowski – 24 października 2016 roku 
(poniedziałek) w godz. 17-18;

Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal 
– 27 października 2016 roku 
(czwartek) 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. 911

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu przyjmuje interesan-
tów w sprawie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim pokój nr 7  
w następujących dniach:

03 października 2016 r. (poniedziałek) od godziny 16:30 do 17:30
10 października 2016 r. (poniedziałek) od godziny 16:30 do 17:30
17 października 2016 r. (poniedziałek) od godziny 16:30 do 17:30
24 października 2016 r. (poniedziałek) od godziny 16:30 do 17:30

7 września br. dyrektor Miej-
skiego Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu ogłosił kon-
kurs na stanowisko Redaktora 
Naczelnego, miesięcznika „PULS 
Raciąża, Baboszewa i okolic”. 

Wymagania niezbędne na to 
stanowisko związane są ze znajomo-
ścią procesu wydawniczego, reda-
gowaniem materiałów prasowych, 
specyfiki gminy miasto Raciąż, oraz 
ustawy o prawie prasowym.

Do zadań i obowiązków przy-
szłego Redaktora Naczelnego będzie 
należało m.in. redagowanie i przy-
gotowywanie materiałów prasowych 
własnych, zamawianych i nadsyła-
nych, planowanie numeru, sporzą-
dzanie relacji z wydarzeń w mieście 
(kulturalnych, z życia samorządu, 
sportowych), przeprowadzanie wy-
wiadów, odpowiedzialność za sprawy 
redakcyjne i finansowe, reprezento-
wanie czasopisma, współpraca z kole-
gium redakcyjnym i wydawcą.

Postępowanie konkursowe na 
stanowisko Redaktora Naczelne-
go ,,PULSU Raciąża, Baboszewa 
i okolic” przeprowadzi Komisja 
Konkursowa złożona z przedsta-
wicieli wydawcy, rady miejskiej, 
burmistrza i organizacji pozarzą-
dowych z terenu gminy miasto 
Raciąż. Konkurs jest ważny jeże-
li przystąpi do niego co najmniej  
1 kandydat. 

Termin nadsyłania zgłoszeń 
do 3 października godz. 10.00. 
Ogłoszenie wyników konkursu – 
wybór Redaktora Naczelnego na-
stąpi 7 października. Nowy Re-
daktor Naczelny rozpocznie pracę 
redakcyjną od 10 października br.

Więcej informacji pod nume-
rem 23 679 10 78 bądź na stronie 
internetowej. 

O wynikach konkursu powia-
domimy Państwa w przyszłym 
numerze naszego miesięcznika.

Artur Adamski

Chciałbym serdecznie podziękować Pani Dyrektor Miejskiego Zespołu 
Szkół Marii Chyczewskiej za lata współpracy i bycie wspaniałym nauczycielem 
i wychowawcą. Za znalezienie w sobie tyle wytrwałości, życzliwości i cierpliwo-
ści w pracy z uczniami. Dziękuję za bycie dla nich wzorowym przewodnikiem 
po tym, co raz mniej zrozumiałym świecie. Podziękowania za cierpliwość, do-
bre pomysłu i humor. Wyrazy uznania za okazywane wsparcie.

Składam wyrazy wdzięczności za trud włożony w edukację uczniów – za 
nauczanie i wychowanie oraz kształtowanie ich osobowości.

Dziękuję za wspaniałą współpracę i życzę spełnienia zamierzonych celów 
na emeryturze.

„Wielki, kto się rozumem ponad tłumy wznosi,
Wielki, kto szczytnym słowem światu prawdę głosi, 
Lecz czy nie większy, kto w ciszy i skupieniu,
Wierny na zawsze powołaniu swemu,
Niesie światło nauki bez sławy, rozgłosu,
Dając go z cierpliwością człowiekowi drugiemu?
On rzetelnie i konsekwentnie rzeźbi dusze oporne,
By stały się na trudy i zło świata odporne.”

Podziękowania 
dla dyrektor Chyczewskiej

Konkurs na Redaktora Naczelnego

Informacje Burmistrza 
Miasta Raciąż

W ostatnim miesiącu 
w Urzędzie Miejskim 
w Raciążu rozpoczę-

to prace nad przyszłorocznym bu-
dżetem. W tym roku wprowadzi-
łem zarządzeniem nowy sposób 
tworzenia budżetu. Różni się on 
w znaczący sposób od dotychcza-
sowego. W ubiegłych latach kolej-
ni burmistrzowie proponowali bu-
dżet radnym bez przeprowadzania 
większych konsultacji. Dopiero po 
jego przedstawieniu Radzie Miej-
skiej następowało zasięganie opinii 
i ewentualne zmiany. Nowa proce-
dura przewiduje zwiększenie udzia-
łu mieszkańców, pracowników UM 
oraz radnych w tworzeniu budżetu 
już na pierwszym etapie jego po-
wstawania. Czekamy na informa-
cje od Państwa w sprawie potrzeb 
budżetowych na kolejny rok. Za-
chęcam mieszkańców, pracowni-
ków urzędu i radnych do zgłaszania 
swoich sugestii do budżetu Raciąża 
na 2017 rok. Po zebraniu wszyst-
kich propozycji zostaną one zwery-
fikowane z przychodami. Ostatecz-
nego wyboru dokona Rada Miejska, 
określając plan finansowy i zadania 
do wykonania dla burmistrza na 
kolejny rok.

•••
Na ostatniej sesji zaproponowa-

łem także zmiany w tegorocznym 
budżecie. Dotyczą one między in-

nymi zakupu lamp ekologicznych 
na ulice Lipową i Jesionową. Jesz-
cze w tym roku światło powinno za-
świecić się na tych ulicach. Ruszyły 
również prace nad projektem no-
wego budynku socjalnego. Niedłu-
go powinien rozpocząć się pierw-
szy etap prac na ulicy Barańskiego. 
Niestety nie udało się otrzymać 
dofinansowania do tej inwestycji, 
jednak podjąłem decyzję, iż prace 
zostaną wykonane z środków wła-
snych. Inwestycja będzie kontynu-
owana w kolejnych latach. W naj-
bliższym czasie ruszy także dalsza 
budowa chodników na osiedlu Ki-
lińskiego/Konarskiego.

•••
Ponadto zwróciłem się do 

Rady Miejskiej o przyjęcie uchwa-
ły o dopłatach do opłat za ścieki 
dla wszystkich mieszkańców mia-
sta. Cieszę się, ze dzięki poparciu 
większości Rady taka dopłata zo-
stała uchwalona. Pozwoli to uchro-
nić mieszkańców przed skutkami 
ostatniej podwyżki ceny ścieków. 
Pomimo wyższej ceny, mieszkańcy 
będą płacić stawkę dotychczasową.

•••
Podczas ostatniej sesji Rady 

Miejskiej z mojej inicjatywy przy-
jęto jeszcze jedną ważną uchwałę. 
Inwestorzy, którzy ulokują swój 
kapitał w Raciążu lub powiększą 
swoją dotychczasową działalność 

mogą liczyć na zwolnienia w po-
datku od nieruchomości. Dotyczy 
to wszystkich, zarówno obecnie 
prowadzących działalność gospo-
darczą jaki i chcących tworzyć 
nowe inwestycje w Raciążu. Wa-
runkiem zwolnienia jest tworzenie 
nowych miejsc pracy. Dla zachęce-
nia potencjalnych inwestorów, pra-
cownicy Urzędu Miejskiego oraz 
PGKiM sp. z o.o. wezmą udział 
w targach organizowanych przez 
związek pracodawców Przedsię-
biorcy.pl. W tym celu zostały przy-
gotowane specjalne materiały in-
formacyjne o naszym mieście.

•••
Wrzesień to pierwszy miesiąc 

nowego roku szkolnego pod kie-
rownictwem dyrektora Dariusza 
Mosakowskiego. Udało nam się do 
niego dobrze przygotować. W szko-
le wykonano sporo remontów. Za-
kupiono również kolejne tablice 
multimedialne. Bardzo dziękuję 
pani dyrektor Marii Chyczewskiej 
za zaangażowanie w przygotowa-
nie nowego roku szkolnego, w tym 
w remonty budynków. Podzięko-
wać chciałbym także panu preze-
sowi oraz pracownikom PGKiM 
w Raciążu za wykonane przed ter-
minem prace w budynku szkolnym. 
Poprawią ono znacząco komfort 
nauki dzieci. W najbliższym czasie 
czekają nas jeszcze zmiany w funk-

cjonowaniu świetlicy szkolnej oraz 
świetlicy środowiskowej. Pracuje-
my nad zapewnieniem lepszych niż 
obecne warunków dla dzieci po-
zostających w świetlicy. Szczegóły 
organizacyjne są obecnie na etapie 
opracowywania.

•••
Wrzesień to również czas dal-

szej pracy nad złożonymi wnioska-
mi o dofinansowanie. Uzupełniony 
został duży wniosek na rozbudo-
wę oczyszczalni, budowę kanaliza-
cji i modernizację stacji uzdatnia-
nia wody na prawie 12 milionów 
złotych. Pracujemy też nad wnio-
skiem o termomodernizację ( oko-
ło 7,5 mln zł) oraz wnioskiem doty-
czącym kultury (około 3,5 mln zł). 
Dobiegają końca zmiany organiza-
cyjne w Urzędzie Miejskim w Ra-
ciążu. Wszystkie stanowiska pracy 
– do których przybywało najwięcej 
mieszkańców – zostały przeniesio-
ne na parter budynku. Znajdą tam 
Państwo sekretariat, USC, kasę, 
podatki, planowanie przestrzen-
ne, darmowego radcę prawnego 
dla mieszkańców oraz inne stano-
wiska. Zachęcam do dzielenia się 
opiniami o pracy urzędu w ano-
nimowych ankietach. Najważniej-
szym celem dla mnie jest spełnie-
nie, w jak największym stopniu, 
oczekiwań mieszkańców.

Mariusz Godlewski
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Jednak wcześniejsze za-
kończenie roku szkolnego 
2016/2017

Koniec roku szkolnego 2016/2017 
przypadnie 23 czerwca 2017 r., a nie 
jak wcześniej zapowiadano 30 czerw-
ca. Zmiany wprowadza nowelizacja 
rozporządzenia w sprawie organizacji 
roku szkolnego.

Zmiany w rozporządzeniu 
o organizacji roku szkolnego mó-
wią, że szkołach zajęcia dydaktycz-
no-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym powszednim dniu 
września, a kończą w najbliższy pią-
tek po 20 czerwca. Natomiast jeśli 
pierwszy dzień września wypada 
w piątek lub sobotę, zajęcia dydak-
tyczno-wychowawcze rozpoczyna-
ją się w najbliższy poniedziałek po 
1 września.

Od września nowe przepi-
sy dotyczące wliczania ocen 
z religii i etyki do średniej

Z nowym rokiem szkolnym 
wchodzą w życie przepisy mówią-
ce o tym, że uczniowi, który uczęsz-
czał zarówno na zajęcia z religii, jak 
i etyki, przy wyliczaniu średniej od-
powiednio z rocznych lub końco-
wych ocen klasyfikacyjnych będą 
uwzględniane oceny klasyfikacyj-
ne uzyskane zarówno z religii, jak 
i z etyki. Zmieniają one dotychcza-
sowy sposób wpisywania tych ocen 
na świadectwa szkolne.

Zmiany w dotychczasowych 
przepisach

W rozporządzeniu MEN z 10 
czerwca 2015 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i sposobu ocenia-
nia, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach pu-
blicznych w § 20 i § 21 usunięty zo-
stał ust. 3, w którym była mowa, że je-
śli uczeń uczęszczał na zajęcia religii 
i etyki, do średniej ocen wliczało się 
ocenę ustaloną jako średnia z rocz-
nych ocen klasyfikacyjnych uzyska-
nych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten 
sposób ocena nie była liczbą całkowi-
tą, ocenę tę należało zaokrąglić do 
liczby całkowitej w górę.

Jak wpisywać oceny na 
świadectwa w nowym roku 
szkolnym

Od 1 września 2016 r. zmienił 
się dotychczasowy system wlicza-
nia tych ocen do średniej. Uczeń, 
który od nowego roku szkolnego 
będzie uczęszczał na zajęcia z re-
ligii i etyki, przy wyliczaniu śred-
niej ocen będzie miał uwzględ-
nione oceny uzyskane z obydwu 
przedmiotów.

Tak więc na świadectwie szkol-
nym promocyjnym i na świadec-
twie ukończenia szkoły w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie ocen 
klasyfikacyjnych z religii/etyki, na-
uczyciel powinien wpisywać:

– poziomą kreskę, jeżeli uczeń 
nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,

– ocenę z religii albo etyki, jeżeli 
uczeń uczęszczał na jedne z tych za-
jęć, bez wskazywania, z jakich zajęć 
jest to ocena,

– ocenę z religii i ocenę z etyki, 
jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na 
zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Katecheci muszą uzupełnić 
wymagane kwalifikacje

1 września 2016r. weszło 
w życie porozumienie zawarte 
pomiędzy Konferencją Episkopa-
tu Polski oraz Ministrem Eduka-
cji Narodowej w sprawie kwalifi-
kacji zawodowych wymaganych 
od nauczycieli religii. Na jego 
podstawie nauczyciele religii ka-
tolickiej muszą mieć przygotowa-
nie pedagogiczne.

Wymagania kwalifikacyjne od 
nauczycieli religii

Minister edukacji Anna Za-
lewska i ks. bp Marek Mendyk, 
przewodniczący Komisji Wycho-
wania Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski, podpisali po-
rozumienie w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli reli-
gii katolickiej. Określa ono kwali-
fikacje, jakie musi posiadać osoba 
kierowana do nauczania religii na 
poszczególnych etapach eduka-
cyjnych i typach szkół, nabyte na 
odpowiedniego rodzaju studiach 
teologicznych określonych przez 
Kościół katolicki.

W porozumieniu zawarty jest 
wymóg posiadania przez te oso-
by przygotowania pedagogicznego. 
W związku z tym religii w szkole 
podstawowej może nauczać m.in. 
osoba, która:

– uzyskała tytuł zawodowy li-
cencjata w kolegium teologicz-
nym albo w uczelni prowadzonej 
przez Kościół katolicki lub w ka-
tolickim wydziale teologicznym 
uczelni publicznej oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne do 
nauczania religii lub

– posiada dyplom ukończenia 
kolegium teologicznego oraz posia-
da przygotowanie pedagogiczne do 
nauczania religii.

Trzy lata na uzupełnienie kwa-
lifikacji

Do tej pory kwalifikacje wy-
magane od nauczycieli religii 
rzymsko-katolickiej określało po-
rozumienie zawarte pomiędzy 
Konferencją Episkopatu Polski 
oraz Ministrem Edukacji Narodo-
wej z 6 września 2000 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli religii. W aktualnym po-
rozumieniu uwzględniono przepis 
przejściowy dotyczący nauczycieli 
religii katolickiej, którzy w okre-
sie 3 lat od wejścia w życie porozu-
mienia muszą uzupełnić wymaga-
ne przepisami kwalifikacje.

Zmiany w prowadzeniu do-
kumentacji przebiegu na-
uczania

Przepisy regulujące zasady pro-
wadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania dostosowano do zmian 
związanych ze zniesieniem godzin 
karcianych. W związku z tym za-
jęcia dotychczas ewidencjonowa-
ne w dziennikach w ramach go-
dzin karcianych począwszy od roku 
szkolnego 2016/2017 nie będą już re-
jestrowane. Co jeszcze się zmieniło?

Dwie podstawowe zmiany 
w przepisach

Oto najważniejsze zmiany wpro-
wadzone przez rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z 24 
sierpnia 2016 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie sposobu prowa-
dzenia przez publiczne przedszko-
la, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji:

1) Szkoła prowadzi dziennik 
zajęć w świetlicy, w którym doku-
mentuje się zajęcia prowadzone 
z uczniami w świetlicy w danym 
roku szkolnym – w tym przepisie 
nie ma już mowy o zajęciach w ra-
mach godzin karcianych.

2) Został uchylony § 13 ust. 
2, który mówił, że w dzienniku in-
nych zajęć należy dodatkowo odno-
tować przeprowadzenie zajęć w ra-
mach godzin karcianych.

Przedłużenie funkcjonowania 
oddziałów przedszkolnych

Nowelizacja ma również za zada-
nie dostosowanie przepisów rozpo-
rządzenia do przedłużenia funkcjo-
nowania oddziałów przedszkolnych. 
Przekształcenie z mocy prawa od-
działów przedszkolnych w przed-
szkola zostało odroczone z 1 wrze-
śnia 2016 r. do 1 września 2019 r.

Nowe regulacje dotyczące 
kształcenia uczniów z zagranicy

Weszły w życie przepisy regulu-
jące zasady organizacji kształcenia 
uczniów mających trudności ada-
ptacyjne i komunikacyjne związane 
z wcześniejszym kształceniem za gra-
nicą. Główna zmiana polega na roz-
szerzeniu kryteriów przy przyjmowa-
niu ucznia do odpowiedniej klasy lub 
na odpowiedni semestr. Przedstawia-
my najważniejsze obszary zmian!

Pięć najważniejszych zmian
Przepisy rozporządzenia MEN 

z 9 września 2016 r. w sprawie kształ-
cenia osób niebędących obywate-
lami polskimi oraz osób będących 
obywatelami polskimi, które pobie-
rały naukę w szkołach funkcjonu-
jących w systemach oświaty innych 
państw, wprowadzają możliwość:

1) rozszerzenia kryteriów, na 
podstawie których dyrektor szko-
ły publicznej może zakwalifikować  
ucznia przybywającego z zagranicy 

do odpowiedniej klasy lub na od-
powiedni semestr, w tym uwzględ-
nienie wieku ucznia przy przyjmo-
waniu do szkoły lub kwalifikowaniu 
do udziału w zajęciach,

2) zapewnienia dodatkowo 
nauki języka polskiego w formie za-
jęć lekcyjnych prowadzonych indy-
widualnie lub w grupach, w wymia-
rze pozwalającym na opanowanie 
języka polskiego w stopniu umożli-
wiającym udział w obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych, nie niższym 
niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo,

3) możliwość organizacji 
w szkole dodatkowych zajęć wyrów-
nawczych z przedmiotu, którego 
nauczyciel stwierdza konieczność 
uzupełnienia rżnic programowych 
– mogą być prowadzone indywidu-
alnie lub w grupach, w formie do-
datkowych zajęć lekcyjnych z tego 
przedmiotu, w wymiarze 1 godzi-
ny lekcyjnej tygodniowo, łączny 
wymiar zajęć lekcyjnych organizo-
wanych dodatkowo nie może być 
wyższy niż 5 godzin tygodniowo 
w odniesieniu do jednego ucznia,

4) dodstosowania wymagań 
edukacyjnych do potrzeb ucznia,

5) możliwości utworzenia 
w szkole oddziału przygotowawcze-
go – z wyjątkiem szkół artystycz-
nych, specjalnych i sportowych

Likwidacja sprawdzianu szó-
stoklasisty – wybór języków 
obcych

Od 1 września 2016 r. zlikwido-
wany został sprawdzian szóstokla-
sisty. W związku z tym konieczna 
była zmiana polegająca na rezygnacji 
z określenia języków obcych nowo-
żytnych objętych rozmową sprawdza-
jącą poprzez odniesienie do katalogu 
języków, z których można przystąpić 
odpowiednio do sprawdzianu, egza-
minu gimnazjalnego albo egzaminu 
maturalnego. Poniżej szczegóły:

Wybór spośród listy języków
W rozporządzeniu MEN z 25 

marca 2015 r. w sprawie postępowa-
nia w celu uznania świadectwa lub 
innego dokumentu albo potwier-
dzenia wykształcenia lub upraw-
nień do kontynuacji nauki uzy-
skanych w zagranicznym systemie 
oświaty (Dz.U. poz. 447) wprowa-
dzono zmiany dotyczące języków 
obcych nowożytnych, spośród któ-
rych wnioskodawca przystępujący 
do rozmowy sprawdzającej będzie 
mógł dokonać wyboru.

Wybór dotyczy następujących 
języków:

• angielskiego,
• francuskiego,
• hiszpańskiego,
• niemieckiego,
• rosyjskiego lub
• włoskiego,
a w przypadku ubiegania się 

o uznanie świadectwa za dokument 
potwierdzający wykształcenie gim-

nazjalne lub uprawnienie do konty-
nuacji nauki albo o potwierdzenie 
wykształcenia gimnazjalnego lub 
uprawnienia do kontynuacji nauki:

• angielskiego,
• francuskiego,
• hiszpańskiego,
• niemieckiego,
• rosyjskiego,
• ukraińskiego lub
• włoskiego.

W pierwszej kolejności umo-
wa, a dopiero potem praca – 
zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 1 września 2016 r. 
zmianie uległy nie tylko przepisy 
Karty Nauczyciela, ale także Kodek-
su pracy. Pracodawcy, w tym dyrek-
torzy szkół, zostali zobowiązani do 
zawierania umów o pracę lub wrę-
czania pracownikom pisemnych 
potwierdzeń warunków zatrud-
nienia przed dopuszczeniem ich 
do pracy. Ma to na celu zwalczanie 
nadużyć pracodawców.

Do 31 sierpnia pracodawca miał 
obowiązek przedstawienia pracowni-
kowi umowy o pracę lub pisemnego 
potwierdzenia ustaleń co do stron, ro-
dzaju i warunków umowy, ale najpóź-
niej z końcem pierwszego dnia pracy. 
Ustawodawca doszedł do wniosku, 
że taka regulacja pozwalała na licz-
ne nadużycia wynikające z „przecią-
gania” pierwszego dnia zatrudnienia. 
W ocenie Ministerstwa pracodawcy 
mogli dzięki temu zatrudniać pra-
cowników nielegalnie, zaś w razie 
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, 
tłumaczyć, że jest to pierwszy dzień 
pracownika i nie otrzymał on jeszcze 
umowy ani potwierdzenia.

Nie wolno dopuścić pracowni-
ka do pracy bez umowy lub pisem-
nego potwierdzenia

Zmiana wprowadzona 1 wrze-
śnia 2016 r. przesuwa termin pisem-
nego potwierdzenia zatrudnienia. 
Pracodawca ma obecnie obowiązek 
zawarcia z pracownikiem umowy 
o pracę lub potwierdzenia warun-
ków zatrudnienia na piśmie jeszcze 
przed dopuszczeniem pracownika 
do pracy. Innymi słowy pracownik 
nie może świadczyć pracy na rzecz 
pracodawcy, nim nie otrzyma umo-
wy bądź potwierdzenia. Za niewyko-
nanie tego obowiązku grozi grzywna 
w wysokości nawet do 30 000 zł.

Według nowych przepisów pra-
codawca, przed dopuszczeniem pra-
cownika do pracy, musi zapoznać 
go z regulaminem pracy. Natomiast 
w przypadku pracownika młodo-
cianego dotyczy to również wykazu 
lekkich prac. W tym zakresie nowe 
przepisy mają charakter precyzują-
cy i ujednolicający terminologię. Po-
przednio ustawodawca używał sfor-
mułowania „przed rozpoczęciem 
pracy”, co mogło wywoływać pewne 
wątpliwości interpretacyjne.

Beata Wiechowska

Zmiany w oświacie



5,,Puls Raciąża” nr 9 (56) 2016 Raciąż – informacje

Szkody, jakie w czerwcu 
wyrządziła wichura w naszym 
mieście są spore. Pojawiła się 
szansa na pozyskanie środ-
ków na naprawę zniszczo-
nego mienia. Gmina Miasto 
Raciąż złożyła do Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie wniosek o przy-
znanie środków ze specjalnie 
utworzonego budżetu w ra-
mach pomocy w sytuacjach 
kryzysowych.

W planach są remonty 
ulic: Piłsudskiego, Błonie, 
Zielonej, Cichej, Słonecz-
nej, Hankiewicza, Kwia-
towej, Ogrodowej i Nad-
rzecznej. Wykonane zostaną 
naprawy kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej oraz od-
tworzenie zniszczonej na-
wierzchni. Ponadto miałby 

zostać naprawiony dach 
w Miejskim Zespole Szkół 
w Raciążu. Z pozyskanych 
środków można by także 
dokonać drobnych napraw 
mieszkalnych budynków 
komunalnych (przy ulicach 
Akacjowa 1, Akacjowa 9, 
Kilińskiego 1D, Kilińskiego 
61, Warszawska 30, Wolno-
ści 4, pl. Adama Mickiewi-
cza 18/22 i pl. Adama Mic-
kiewicza 36). Udałoby się 
naprawić uszkodzone komi-
ny, rynny, dachy oraz zalane 
mieszkania. Co więcej pla-
nowana jest naprawa ogro-
dzenia targowiska, ogrodze-
nia łańcuchowego – różnych 
obszarach miasta oraz na-
prawa kładki pieszej i ławek 
w parku przy ul. Mławskiej.

UM Raciąż

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej informuje, iż począwszy od 30 sierpnia 2016 wpro-
wadzone zostały tzw. „wewnętrzne wtorki” projekt ten 
zakłada prace wewnętrzne na terenie miasta, będzie on pro-
wadzony cyklicznie. Do tej pory zrobione zostały: demon-
taż wiat na ul. Zawoda, prostowanie słupków znaków, wy-
miana uszkodzonych nawierzchni płyt chodnikowych oraz 
krawężników, wywóz suchych gałęzi z ulic Mławska, Wol-
ności oraz Plac A. Mickiewicza, Oczyszczenie rowów me-
lioracyjnych ul. Zawoda, Płocka.  

PGKiM Raciąż

Refundacja 
za zniszczenia 
spowodowane 
wichurą

Informacja
Dnia 29 sierpnia o godz. 

11.00 w Sali Ślubów w Urzę-
dzie Miejskim odbyło się IV 
posiedzenie Miejskiej Rady 
Seniorów w Raciążu. Zgro-
madzeni na posiedzeniu 
członkowie dokonali anali-
zy ankiet przeprowadzonych 
wśród seniorów zrzeszonych 
w Nauczycielskim Klubie Se-
niora, Klubie Seniora oraz 
Klubie Emerytów i Rencistów 
w Raciążu. Ankiety dotyczy-
ły nie tylko zainteresowań se-
niorów, ale także potrzeb jakie 
zdaniem seniorów powinny 

być zaspokojone dla lepszego 
ich funkcjonowania w środo-
wisku. Pierwsza ankieta do-
tyczyła udziału w szkoleniach 
przybliżających problematykę 
chorób. Druga odnosiła się 
do utworzenia tematycznych 
grup seniorów. Tematyką 
trzeciej ankiety była potrzeby 
utworzenia „Domu Dzienne-
go Pobytu” czyli pomieszcze-
nia na spotkania seniorów, 
zebrania klubów czy kół za-
interesowań.

Analiza powyższych an-
kiet pozwoliła członkom 

Miejskiej Rady Seniorów 
wytypować zadania, któ-
rych chcieliby zrealizować, 
są to m.in. tworzenie tema-
tycznych grup seniorów we-
dług zadeklarowanych za-
interesowań (np. wycieczki 
krajoznawcze, przejażdżki 
rowerowe, śpiewanie, koron-
karstwo, malowanie), szko-
lenia dotyczące różnego ro-
dzaju schorzeń (np. chorób 
serca, cukrzycy, nadciśnie-
nia tętniczego oraz diety przy 
różnego typu chorobach), 
wprowadzenie „Karty se-

niora”, zorganizowanie „Dni 
bezpłatnych porad praw-
nych” dla seniorów czy zajęć 
kinezyterapii kręgosłupa.

Po analizie ankiet człon-
kowie Miejskiej Rady Senio-
rów podjęli decyzję o przed-
stawieniu swych pomysłów 
i planów Burmistrzowi Mia-
sta Raciąża oraz Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej 
w Raciążu. Ustalono także 
termin kolejnego spotkania 
na koniec listopada. 

Paula

IV Posiedzenie 
Miejskiej Rady Seniorów

31 sierpnia 2016 r. 
w Urzędzie Miejskim, 
na wniosek Burmi-
strza Miasta Raciąża 
Mariusza Godlew-
skiego, odbyła się  
XIX Nadzwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej. 

Na sesji podjęto następu-
jące uchwały:

– Uchwała nr XIX/163/ 
2016 Rady Miejskiej w Ra-
ciążu z dnia 31 sierpnia 2016 
r. zmieniająca Uchwałę nr 
XVIII/159/2016 z dnia 12 lip-
ca 2016 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicie-
li nieruchomości na terenie 
Gminy Miasto Raciąż

– Uchwała nr XIX/164/ 
2016 Rady Miejskiej w Racią-
żu z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
zmieniająca Uchwałę nr 
XVII/147/2016 Rady Miej-
skiej w Raciążu z dnia 3 
czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli 
w Miejskim Zespole Szkół 
oraz w Miejskim Przedszkolu 
w Raciążu.

– Uchwała nr XIX/165/ 
2016 Rady Miejskiej w Racią-
żu z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
zmieniająca Uchwałę nr 
XVIII/160/2016 w sprawie 
określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru 
zabytków.

– Uchwała nr XIX/166/ 
2016 Rady Miejskiej w Racią-
żu z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
w sprawie zwolnienia od 
obowiązku realizacji tygo-
dniowego obowiązkowe-
go wymiaru zajęć dyrektor 
Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu w roku szkolnym 
2016/2017.

– Uchwała nr XIX/167/ 
2016 Rady Miejskiej w Racią-
żu z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
w sprawie zwolnienia od 
obowiązku realizacji tygo-
dniowego obowiązkowe-
go wymiaru zajęć Dyrekto-
ra Miejskiego Przedszkola 
w Raciążu w roku szkolnym 
2016/2017.

– Uchwała nr XIX/168/ 
2016 Rady Miejskiej w Racią-
żu z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczaso-
wych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na tere-
nie miasta Raciąż.

– Uchwała nr XIX/169/ 
2016 Rady Miejskiej w Racią-
żu z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia ta-
ryf dla zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie 
miasta Raciąż.

– Uchwała nr XIX/170/ 
2016 Rady Miejskiej w Racią-
żu z dnia 31 sierpnia 2016 r.  

w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej 
Gminy Miasto Raciąż.

– Uchwała nr XIX/171/ 
2016 Rady Miejskiej w Racią-
żu z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej Gminy Miasto 
Raciąż na rok 2016.

– Uchwała nr XIX/172/ 
2016 Rady Miejskiej 
w Raciążu z dnia 31 sierp-
nia 2016 r. w sprawie za-
ciągnięcia i zabezpiecze-
nia spłaty długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Cena taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na 
terenie miasta Raciąż wzra-
sta o 0,16 zł/m³. Nowe staw-
ki obowiązywać będą od 29 
września 2016 roku. Na se-
sji Rady Miejskiej pojawił się 
jednak pomysł na dotowa-
nie nowych stawek z budże-
tu miasta. Burmistrz miasta 
uznał pomysł za wart roz-
ważenia i zapewnił, że jest 
spora szansa by w przyszło-
rocznym budżecie znaleźć 
środki na ten cel. Kolejnym 
rozważanym na sesji tema-
tem była uchwała dot. za-
ciągnięcia i zabezpiecze-
nia spłaty długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Burmistrz mia-

sta przybliżył sytuację, otóż 
w dalszym ciągu rozgrywana 
jest sprawa wniosku na roz-
budowę i modernizację miej-
skiej oczyszczalni ścieków 
i modernizację stacji uzdat-
niania wody oraz na kanali-
zację. Obecnie wniosek, któ-
ry przeszedł już dwie oceny 
formalne, jest uzupełniany. 
W chwili podpisania umo-
wy miasto pozyska środki na 
realizację projektu z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, na chwile obec-
ną brak jest jednak decy-
zji. A co za tym idzie, w ra-
mach zabezpieczenia została 
podjęta decyzja o zaciągnię-
ciu pożyczki na realizację 
powyższego zadania. Mia-
sto – zgodnie z przepisami 
– zobowiązane jest zrealizo-
wać projekt do końca 2018 
roku, co za tym idzie należy 
podjąć działania już teraz. 
W przypadku zakwalifiko-
wania się naszego wniosku 
w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska ist-
nieje możliwość wycofania 
się z pożyczki zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu. 
W dyskusji poruszane były 
także tematy dot. płońskiego 
szpitala i jego obecnej sytu-
acji, możliwości dosadzenia 
drzew w parku po czerwco-
wej nawałnicy, a także padła 
propozycja by Urząd Miej-
ski był czynny dłużej jeden 
dzień w tygodniu. 

Paula

XIX Nadzwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej
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Harmonogram półkolo-
nii zaplanowany został w ten 
sposób, aby jej uczestnicy le-
piej się poznali, gdyż w pół-
koloniach uczestniczyły nie 
tylko uczniowie szkoły z Myst-
kowa, ale także dzieci spoza 
niej.  Uczestnicy wypoczynku 
nie będący uczniami tej szkoły 
mieli przy tym okazję do po-
znania nowych kolegów i kole-
żanek, a także kierownika pół-
kolonii pana Pawła Osińskiego 
i opiekunów panie Magdalenę 
Baranowską i Agnieszkę Oso-
wiecką, z którymi spędzili dwa 

tygodnie wakacji.
W czasie wypoczynku  

prowadzone były zajęcia sta-
cjonarne oraz zorganizowa-
no szereg wycieczek.

Zajęcia rozpoczęły się 
od przywitania uczestników 
półkolonii oraz przedstawie-
nia programu. Aby wypoczy-
nek dzieci podczas wakacji 
przebiegał bezpiecznie prze-
prowadzona była pogadanka 
na temat „Bezpieczne zacho-
wanie na drodze i nie tyl-
ko” przez panią pielęgniarkę 
Hannę Lewandowską. Dzie-

ci utrwaliły sobie zasady za-
chowania podczas wycieczek 
pieszych i autokarowych oraz 
w czasie zabaw. 

Na zajęciach stacjonar-
nych dzieci uczestniczyły 
w wielu zabawach integra-
cyjnych w celu bliższego po-
znania się, rozwijały swoją 
sprawność fizyczną w czasie 
zajęć sportowych oraz pozna-
ły zasady zdrowego żywienia 
i przygotowywały swoje dru-
gie śniadanie.

Największym jednak za-
interesowaniem cieszyły się 

wycieczki. Dzieci  bawiły się 
w HAPPY PARKU w Stró-
żewku oraz w INCA PLAY 
w Warszawie. Obejrzały pre-
mierowy film „Epoka Lodow-
cowa 5 – Mocne Uderzenie” 
w kinie w Płońsku. Dwa razy 
były na basenie, w Mszczo-
nowie i Płocku. Odwiedzi-
ły  Warszawę, a w niej Cen-
trum Nauki Kopernik oraz 
Centrum Weterana Działań 
Poza Granicami Państwa. 
Ostatnie dni półkolonii dzie-
ci spędziły bardzo aktywnie, 
były na Ranczu w Boguszew-

cu, gdzie sprawdziły swoje 
umiejętności w strzelaniu do 
celu – paintball oraz wytrzy-
małość i zręczność w  parku 
linowym, a na zakończenie 
pojechały do gospodarstwa 
agroturystycznego SIELAN-
KA w Półka-Raciąż. Tam 
skorzystały z indywidualnej 
jazdy konnej oraz przejażdż-
ki dyliżansem. Przy ognisku 
pożegnaliśmy się i wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy.

W każdym dniu półko-
lonii dzieci miały możliwość 

spożywania drugiego śniada-
nia oraz  obiadu. Taka forma 
wypoczynku i spędzania cza-
su wolnego podczas waka-
cji była trafiona i zaspokoiła 
oczekiwania jej uczestników 
jak również ich rodziców. 
Dwutygodniowy wakacyj-
ny czas był dla dzieci okazją 
do wzajemnych spotkań, za-
baw, integracji a także dosko-
nałą lekcją historii, przyrody 
i bezpieczeństwa.

M.Baranowska
A.Osowiecka

Półkolonie 
w Mystkowie

Kolejny raz w Szkole Podstawowej w Mystkowie odbyły się letnie półkolonie 
dla dzieci. Organizatorem tego wypoczynku była Mazowiecka Izba Rolnicza 
przy współpracy Urzędu Gminy w Baboszewie. Akcja trwała od 1 do 12 sierp-
nia 2016 r. Doświadczenia z ubiegłego roku oraz przeprowadzona ich ewalu-
acja pozwoliły na dostosowanie form wypoczynku  do oczekiwań jej uczestni-
ków oraz ich rodziców.

Obecnie na terenie Gmi-
ny Baboszewo odbywają się 
zebrania sołeckie w celu wy-
łonienia zadań do realizacji 
dla danego sołectwa w roku 
budżetowym 2017. 

Na 2017 r. łącznie dla 
wszystkich sołectw przypa-
da kwota w wysokości 531 
078,20 zł.

Do 22 września do Urzę-
du Gminy Baboszewo wpły-
nęło 11 wniosków, zgodnie 
z Ustawą o funduszu sołec-
kim ostateczny termin skła-

dania wniosków o przy-
znanie środków z fundusz 
sołeckiego na 2017 r. to 30 
września 2016 r. Do tej pory 
mieszkańcy sołectw prze-
znaczają środki na przyszły 
rok głównie na moderniza-
cję oświetlenia drogowego 
w swoich miejscowościach. 
Środki funduszu przezna-
cza się na realizację przed-
sięwzięć, które są zadania-
mi własnymi gminy, służą 
poprawie warunków życia 
mieszkańców oraz są zgodne 
ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz sołecki 2017

Zakończono remont 
Zespołu Szkół w Polesiu. 
Remont realizowała fir-
ma ROBBUD, wyłonio-
na z ogłaszanego wcze-
śniej przetargu, zgodnie 
z podpisaną umową. Kwo-
ta przeznaczona na remont, 

w skład którego wchodził 
zakup materiałów i wyko-
nanie robót, wyniosła 147 
600,00 złotych. Zakres prac 
obejmował: remont koryta-
rza parteru i piętra, sal lek-
cyjnych oraz klatki schodo-
wej wraz z wymianą drzwi.

Zakończony 
remont 

szkoły 
w Polesiu



7,,Puls Raciąża” nr 9 (56) 2016 Raciąż – aktualności

1 września od godz. 16 
odbywały się w Raciążu 
uroczystości upamiętniają-
ce 77. rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej. Uczestni-
cy uroczystości zebrali się 
przed Urzędem Miejskim 
w Raciążu, skąd wyruszył 
przemarsz przez miasto de-
legacji pocztów sztandaro-
wych na Cmentarz Parafial-
ny, gdzie Mszę Św. odprawił 
i wygłosił kazanie ks. pro-
boszcz Wiesław Kosiński. 

Wśród uczestników obcho-
dów upamiętniających na-
pad hitlerowskich Niemiec 
na Polskę znaleźli się m.in. 
przedstawiciele władz mia-
sta i gminy Raciąż oraz po-
wiatu, poczty sztandarowe, 
kombatanci, służby mun-
durowe, seniorzy, dyrekto-
rzy placówek oświatowych, 
uczniowie Raciąskich szkół, 
członkowie klubu motocy-
klowego ,,Cavalcade” oraz 
mieszkańcy miasta. 

Po mszy św. wysłucha-
no okolicznościowych wy-
stąpień, m.in. burmistrza 
Mariusza Godlewskiego. 
Następnie delegacje pocz-
tów sztandarowych złożyły 
kwiaty i wieńce pod pomni-
kiem żołnierzy poległych 
w 1939 roku. Uroczystość 
swą grą uświetniła orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raciążu.

Marianna Góralska

Obchody 77. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej

Boso po mistrzostwo

54-letni Marek Dzięgielewski 
– reprezentant Klubu Biegacza im. 
Piotra Sękowskiego zdobył tytuł mi-
strza świata w Barefoot Halfmara-
thon w słowackiej Bańskiej Bystrzy-
cy. Mężczyzna biegł ponad 21 km 
boso po asfalcie i osiągnął upragnio-
ny cel zdobył mistrzostwo świata. 
Największymi konkurentami Marka 
Dzięgielewskiego byli Czech i Sło-
wak. W pierwszym etapie biegu pan 
Marek plasował się na trzecim miej-
scu. Jednak na 10 km dogonił rywa-
li, wyprzedził ich i przekroczył linię 
mety jako pierwszy.

Literacki debiut

Rodowita raciążanka, 25-let-
nia Joanna Zawadzka, może po-
chwalić się niemałym sukcesem 
literackim. W księgarniach inter-

netowych pojawiła można znaleźć 
jej debiutancką powieść pt. „Mo-
ment życia”. Pani Joanna choć na 
co dzień jest wykwalifikowaną 
księgową pracującą w biurze ra-
chunkowym przyznaje, że od za-
wsze jej pasją było pisanie.

Książka „Moment życia” opo-
wiada historię trudnej miłości – 
kiedy główna bohaterka (imien-
niczka autorki) Joanna poznaje 
Krzysztofa ma mieszane uczucia. 
Mężczyzna z jednej strony ją iry-
tuje, z drugiej zaś wzbudza cie-
kawość i zaprząta myśli. Krzysz-
tof nie należy jednak do ludzi 
o łagodnej naturze. Z każdą stroną 
książki ich relacja komplikuje się 
coraz bardziej. Joanna chce, lecz 
nie wie, czy potrafi być z tym nie-
przewidywalnym mężczyzną.

Tworzenie powieści zajęło Joan-
nie Zawadzkiej pół roku. Autorka 
przyznaje, że przy pisaniu powieści 

posiłkowała się historiami z własne-
go życia. Planuje wydanie drugiej 
książki, która będzie stanowiła kon-
tynuację debiutanckiej powieści.

Kajakiem przez Wkrę

24-letni Mariusz Popin, miesz-
kaniec powiatu płońskiego wyka-
zał się nielada zapałem – prze-
płynął bowiem Wkrę kajakiem. 
Przygoda na rzece trwała 6 dni, 
rozpoczęła się 29 sierpnia w Dział-
dowie, a zakończyła 3 września 
w Modlinie. Każdego dnia po-
konywał dystanse w przedziale 
33-41 km. Samotna wyprawa to 
cenne doświadczenie. Na uwagę 
zasługuje fakt, że nikt przed Ma-
riuszem Popinem nie podjął się 
takiego wyzwania. 

Może młody kajakarz pójdzie 
śladami starszego kolegi „po fachu” 
– raciążanina Jerzego Smolińskiego, 

który w 2014 roku przepłynął Wisłę 
kanu. Podczas samotnego spływu 
- trasę 1047 km - pokonał w ciągu 
20 dni. Wówczas patronatem wyda-
rzenie objęli burmistrz Mariusz Go-
dlewski i dyrektor MCKSiR w Ra-
ciążu Artur Adamski.

„Mam talent”

Dwoje młodych śpiewają-
cych artystów spróbowało swo-
ich sił w telewizyjnym programie 
talent show – „Mam talent” Duet 
z zespołu „After Shock” – Pau-
lina Oporska i Jakub Piątkowski 
wzięli udział w eliminacjach do 
programu. Zaprezentowali utwór 
„Deeper” Elli Eyre. Występ przy-
padł do gustu jurorom – szczegól-
nie Agnieszce Chylińskiej. Występ 
Pauliny i Kuby można było obej-
rzeć w telewizji w programie emi-
towanym 17 września. 

Mieszkańcy Raciąża mieli oka-
zję słuchać występu zespołu „After 
Shock” na żywo podczas Pikniku 
rockowego w lipcu br. oraz pod-
czas I Przeglądu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej „Piosenka jest 
dobra na wszystko”, który w kwiet-
niu odbył się w MCKSiR w Racią-
żu – zostali wówczas wyróżnieni 
w swej kategorii. 

Jak widać talenty kryją się 
wszędzie. Trzeba tylko stworzyć 
odpowiednie warunki do ich roz-
woju, albo znaleźć osoby i insty-
tucje, które pomogą nam reali-
zować marzenia i pasje. Warto 
rozwijać swoje hobby i gonić za 
marzeniami. W końcu w życiu 
wszystko jest możliwe. Redak-
cja Pulsu gratuluje odniesionych 
sukcesów oraz życzy kolejnych.

Paula

Talenty kryją się wszędzie
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W niedzielę 18 września 
br. w Baboszewie odbyły 
się pierwsze dożynki para-
fialno-gminne. Po uroczy-
stej Mszy Świętej wszyscy 
zebrani przemaszerowali 
przy akompaniamencie 
orkiestry na „baboszew-
skie błonia”, gdzie odbyła 
się druga część uroczysto-
ści dożynkowych.

Organizacja dożynek rozpoczę-
ła się pod koniec lipca. Ksiądz Sta-
nisław Gutowski, proboszcz parafii 
św. Urbana w Baboszewie wyszedł 
z propozycją zorganizowania do-
żynek razem z radnymi gminy. Ro-
zesłano zaproszenia do wszystkich 
sołtysów, zachęcające do wzięcia 
udziału w imprezie. Odzew był na-
tychmiastowy. Do pracy nad dożyn-
kami włączyli się zarówno sołtysi jak 
i radni oraz urzędnicy. Każdy przed-
stawił swoje pomysły i propozycje. 
Zainicjowano na szeroką skalę ak-
cję nagłaśniania zbliżającego się wy-
darzenia. Poinformowano okolicz-
nych przedsiębiorców, związanych 
na co dzień z rolnictwem, o możli-
wości wystawienia swojego stoiska 
promocyjnego podczas dożynek. 
Sołtysi zgłosili 9 stanowisk ze „sto-
łami wiejskimi”. Stoiska przygoto-
wane były wspólnie przez sołectwa: 
Baboszewo, Brzeście Małe, Brzeście 
Nowe, Brzeście, Cieszkowo Kolonia, 
Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, 
Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, 
Korzybie, Kowale, Kruszewie, Myst-
kowo, Niedarzyn, Rzewin, Sarbiewo, 
Wola Dłużniewska, Wola Folwark. 
Do stołów wiejskich dołączył Gmin-
ny Wolontariat przy Szkole Podsta-
wowej w Baboszewie oraz Kościół 
Domowy przy Parafii św. Urbana 
w Baboszewie. Wszyscy, wymienie-

ni powyżej oferowali swoje wyroby. 
Każde z tych stoisk było bogato za-
stawione przeróżnymi daniami, cia-
stami, warzywami czy nalewkami, 
a na niektóre produkty brakowało 
miejsca na stołach. Każdy, kto pod-
szedł do poszczególnego stoiska, zo-
stał poczęstowany i „ugoszczony”, 
jak nakazuje staropolski zwyczaj. 
Przy stoiskach tych można było rów-
nież podziwiać obrazy i rękodzieła 
mieszkańców naszej gminy (Cywi-
ny Wojskie). Nie można oczywiście 
pominąć zaangażowa-
nia firm z naszej gmi-
ny, jak również z miej-
scowości pobliskich 
– były to: Bank Spół-
dzielczy w Płońsku 
– oddział w Babosze-
wie, BOGNAR, CU-
KROWNIA Glino-
jeck, FERM PASZ, 
GREGOR Grzegorza 
Dobaczewskiego, KO-
RAGRO Mystkowo, 
Mazowiecka Izba Rol-
nicza o/Ciechanów, Miody Katarzy-
na Rosińska, NUTRENA, PAWROL, 
POL – AGRA, ROLMECH, Trans-
port Andrzej Przetacki. Firmy wy-
mieniliśmy alfabetycznie, by nikogo 
nie urazić. Każde z tych przedsię-
biorstw chciało pokazać się z jak naj-
lepszej strony. Większość z nich ofe-
rowała darmowy poczęstunek czy 
rozrywkę dla dzieci, były wystawy 
nowoczesnych maszyn rolniczych 
dzięki uprzejmości wystawców oraz 
tych zabytkowych, dzięki pomo-
cy Pana Bogdana Pietruszewskiego. 
Każdy z przedsiębiorców przeka-
zał nagrody dla uczestników kon-
kursów. Gminny Wolontariat poza 
ugotowaniem grochówki dla uczest-
ników dożynek, czynnie poma-
gał przy przeprowadzaniu konkur-
sów. Gminne jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej również miały swój 
wkład w imprezę. Pomagały przy 

rozstawianiu sceny, placu zabaw, 
jak również zabezpieczeniu porząd-
ku podczas dożynek. Nasi strażacy 
przygotowali także pokaz akcji ra-
tunkowej wypadku drogowego oraz 
pożaru. Kiedy ogłoszono, że moż-
na zobaczyć to widowisko, wszyscy 
usłyszeli odgłos syreny strażackiej. 
Uczestnicy myśleli, że tak rozpoczy-
na się pokaz, a jak się okazało – był 
to ogromny zbieg okoliczności, po-
nieważ niestety straż została wezwa-
na do prawdziwego wypadku, który 

się akurat wydarzył. 
Ksiądz Proboszcz Sta-
nisław Gutowski, nie 
tylko intensywnie włą-
czył się w zajęcia, zwią-
zane z dożynkami, ale 
również zapewnił dzie-
ciom lody i atrakcje 
w postaci byka rodeo. 
Oczywiście nie można 
pominąć osób, które 
zrobiły piękne wieńce 
dożynkowe, ozdabia-
jące zarówno Kościół, 

jak i scenę. Należą się im ogromne 
podziękowania, z uwagi na to, że 
corocznie poświęcają swój czas na 
stworzenie tych niezwykłych dzieł. 
Organizatorzy mogli – jak zwykle 
z resztą – liczyć na występy dzieci 
z gminnych szkół i przedszkola. Do 
występów włączyła się także schola 
i chór kościelny. Ze sceny czas umilał 
zespół „Sami swoi” z Baboszewa. Sta-
rostami dożynkowymi byli Państwo 
Anna i Hubert Szcześniak z Cieszko-
wa Starego. Dożynki wzbudziły zain-
teresowanie posła na sejm, Sekretarza 
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów, Pana Macieja Wąsika, który 
na trzy tygodnie przed imprezą zapo-
wiedział swój przyjazd.

Organizatorzy chcieli aby pod-
czas imprezy dożynkowej uczest-
nicy dobrze się bawili, wobec cze-
go zaplanowali wiele ciekawych 
konkursów. Z zaplanowanych kon-

Dożynki

Usłyszane podczas 
dożynek…

„Kochanie – nie miałem 
tego w planach, …ale 
jak przy pierwszym stole 
wiejskim poczęstowa-
li mnie nalewką, a była 
taka dobra, to i na dru-
gim też mnie częstowa-
li… i przy 9 stole poczu-
łem, że dla mnie to jest 
już koniec dożynek…” :)
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kursów zrealizowano: „przeciąga-
nie liny” (wygrana drużyny Babo-
szewo – Przemysłowa), „związane 
pary” (zwycięzcy Marcin i Bartosz 
Groszyk), „robienie fantazyjnych 
fryzur” (zwycięzcy ex aequo: Wie-
chowski Cezary i córka Amelia 
i Chyczewski Marcin i córka Oli-
wia), „rozpoznawanie smaków” 
(tu wszystkie dzieci zajęły I miej-
sce), „oddzielanie grochu od fasoli” 
(I miejsce: Ligocka Natalia), „granie 
na czymkolwiek” (I miejsce: Zuzan-
na Skolimowska), „wyścig z dynią” 
(I miejsce: Hanna Michalak) oraz 
„rzut gumo-filcem na odległość” 
(I miejsce: Mateusz Wachol – 26,65 
m – tu musimy dodać, że jeden z za-
wodników uzyskał wynik minus 15 
metrów – rzucił gumo-filcem w tył. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku mieszkańcy chętniej będą 
zgłaszać się do konkursów i uda 
nam się zrealizować np. bieg w gu-
mo-filcach lub slalom na taczkach.

Podsumowując – wszystkim 
wymienionym powyżej – uczest-
nikom i współorganizatorom ser-
decznie dziękujemy! Ten sztab za-
angażowanych osób udowodnił, 
że wspólnymi siłami można zorga-
nizować bardzo ciekawą imprezę. 
Były to pierwsze dożynki zorgani-
zowane w naszej gminie, i jako or-
ganizatorzy nie wiedzieliśmy jaki 
będzie odbiór społeczeństwa. Jed-
nakże gdy pojawił się tłum ludzi 
na placu, byliśmy zaskoczeni ogro-
mem zainteresowania. Był to do-
wód na to, że dożynki muszą stać 
się tradycją naszej gminy. Teraz już 
wiemy, że w przyszłym roku zgłosi 
się na pewno więcej osób chcących 
wziąć czynny udział w imprezie. Już 
dziś do wszystkich zainteresowa-
nych możemy przekazać informa-
cję, żeby czekali w lipcu na ogło-
szenie o rozpoczęciu organizacji 
dożynek. Najważniejszym jednak 
podsumowaniem naszej wrześnio-
wej imprezy jest to, że każdy z nas, 
będąc na dożynkach, poczuł inte-
grację społeczną, spotkał się ze zna-
jomymi, poznał nowych, pośmiał 
się i wspólnie bawił. Wiadomym 
jest, że zorganizowanie każdej ta-
kiej imprezy plenerowej kosztuje, 
jednakże poczucie więzi społecznej 
jest bezcenne! Dziękujemy!

Tomasz Sobecki
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Od kilku lat obserwujemy 
w Polsce nowy trend, związa-
ny z ozdabianiem wsi przed 
dożynkami. W wielu miej-
scowościach kraju można 
oglądać przeróżne wytwory, 
opierające się głównie na wy-
korzystaniu słomy. Podczas 
pracy nad dożynkami, padł 
pomysł żeby ozdobić również 
naszą wieś. Uprzejmi rolni-
cy przekazali bałdy i kostki 
słomiane, poproszono szko-
ły o pomoc i w ciągu tygo-
dnia mieliśmy piękne ozdoby. 
W Baboszewie dekoracje po-
jawiły się w 6 miejscach. Na 
ulicy J.A. Brodeckich, przy 
wjeździe z Płocka, piękną babę 
słomianą zrobili członkowie 
Akademii Dobra Gminne-
go Wolontariatu przy Szkole 
Podstawowej w Baboszewie. 
Na ulicy Warszawskiej, przy 
wjeździe z Raciąża pojawiła 
się baba słomiana, która była 
niższa od pozostałych, ale za 

to bardzo korpulentna. Stwo-
rzona została przez dzieci i 
nauczycieli ze szkoły podsta-
wowej w Mystkowie. Na ulicy 
19 Stycznia, przy skrzyżowa-
niu dróg Sokolniki-Krościn, 
w wyniku pracy dzieci i opie-
kunów ze szkoły podstawo-
wej w Sarbiewie, pojawiła się 
baba, której pozostałe mogą 
pozazdrościć stroju. Na uli-
cy Glinojeckiej, przy wjeździe 
od strony Polesia, upust swej 
wyobraźni dały dzieci z na-
uczycielami z Zespołu Szkół 
W Polesiu. Tu można było zo-
baczyć prawdziwego chłopa 
rolnego wraz ze swoim przy-
chówkiem w postaci świnek 
i prosiaczków. Uczniowie wraz 
z opiekunami z Gimnazjum 
w Baboszewie ozdobili wjazd 
przy ulicy Warszawskiej, przy 
wjeździe od Płońska. Stworzyli 
pięknego pawia i ubrali rower 
w słomę. Pracownicy Urzę-
du Gminy, by zachęcić miesz-

kańców, również przystąpili 
do pracy nad słomianymi po-
staciami. Przed Urzędem poja-
wiła baba i chłop. Miłą niespo-
dzianką była własna inicjatywa 
mieszkańców Rzewina, którzy 
solidarnie się zebrali na skraju 
swojej wsi i stworzyli pięknego 
zająca i pokaźny traktor! To gest 
godny naśladowania. Podob-
ną niespodziankę sprawili nam 
mieszkańcy Dramina, którym 
serdecznie za to dziękujemy.

Mamy ogromną nadzie-
ję, że w przyszłym roku każ-
de sołectwo będzie chciało za-
znaczyć zbliżające się dożynki 
i przyłączy się do akcji ozda-
biania. Pozostaje też ciche 
marzenie, by właściciele ozda-
biali swoje posesje. Czas po-
każe. Tymczasem ogromnie 
dziękujemy tym, którzy przy-
czynili się to tego, że w naszej 
gminie mieliśmy tak dużo ak-
centów dożynkowych.

Monika Ciska

Słomiane dekoracje
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W niedzielę 3 września 2016 
roku w Kraszewie Czubaki 
miało miejsce bardzo waż-
ne wydarzenie. W Centrum 
Medycznym Grupa Zdrowie 
odbył się VIII Festyn Rodzinny 
pt. „Pożegnanie lata” zorgani-
zowany przez Grupę Zdrowie 
i Fundację Odzyskać Radość. 
Organizatorom zależało 
przede wszystkim na umożli-
wieniu wzajemnego poznania 
się i integrację pacjentów, ich 
rodzin oraz podopiecznych 
Fundacji Odzyskać Radość 
z pracownikami i osobami 
zaprzyjaźnionymi z Centrum 
Medycznym Grupa Zdrowie. 
Ponadto wydarzenie miało na 
celu wspólną zabawę. 

Sprawy fundacji nie są obce na-
szemu miastu. Dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu wraz z pracownikami od 
dłuższego już czasu współpracują 
z fundacją – są to regularne działa-
nia mające na celu pomoc i realiza-
cję różnych projektów fundacji, tak 
było także przy organizacji VIII Fe-
stynu Rodzinnego. MCKSiR chętnie 
angażuje się w pomoc potrzebują-
cym dzieciom. Ponadto pani Anna 
Mika wraz z wolontariuszami dzia-
łającymi przy MCKSiR często spo-
tykają się z podopiecznymi fundacji 
i wspólnie spędzają czas na zabawie.

Centrum Medyczne jest jedy-
ną w  powiecie płońskim i jedną 
z  największych w kraju placówką 
medyczną zapewniającą komplek-
sową, całodobową opiekę osobom 
chorym psychicznie i fizycznie, któ-
re ze względu na swoją niepełno-
sprawność muszą przebywać pod 
stała kontrolą zespołu specjalistów. 
Współorganizatorem festynu była 

Fundacja Odzyskać Radość, działa-
jąca od 2009 roku, na rzecz porzu-
conych, niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży, przebywających na od-
dziale dziecięcym w Centrum Me-
dycznym Grupa Zdrowie w Kra-
szewie – Czubakach. Obecnie na 
oddziale znajduje się  niemal 50 – 
chorych i ciężko doświadczonych 
przez los – dzieci z całej Polski.. 
Fundacja stara się wspierać adop-
cję swoich podopiecznych. Z myślą 
o nich Fundacja Odzyskać Radość 
we wrześniu uruchomi nową stro-
nę internetową na której każdy in-
dywidualnie będzie mógł przekazać 
darowiznę na rzecz podopiecznych 
fundacji www.odzyskacradosc.pl 

Festyn organizowany przede 
wszystkim dla pacjentów, ich ro-
dzin i pracowników Zolu cieszy się 
sporą popularnością. Od kilku już 
lat przyciąga wiele osób, które mają 
okazję bawić się wspólnie z dyrek-
cją oraz pracownikami zakładu. 
Corocznie zapraszani są także spe-
cjalni goście. W tym roku wśród 
nich znalazł się poseł Rzeczpospo-
litej Polskiej, pan Piotr Zgorzelisk 
– który tak ocenił Festyn Rodzin-
ny na swoim profilu facebooko-
wym: „Dzisiaj miałem przyjem-

ność uczestniczyć w VIII Festynie 
Rodzinnym „Pożegnanie lata”, któ-
ry odbywał się na terenie Centrum 
Medycznego GRUPA ZDROWIE 
w Kraszewie Czubaki. Zakład Opie-
kuńczo Leczniczy Kraszewo Czuba-
ki jest jedyną w powiecie płońskim 
placówką zajmującą się całodobową 
długoterminową opieką nad osoba-
mi z zaburzeniami psychicznymi 
i upośledzeniem umysłowym. Pla-
cówka ta ciągle jest rozbudowywa-
na, a celem jej jest stworzenie pro-
fesjonalnego, największego zakładu 
opieki długoterminowej w Polsce. 

Jestem dumny, że w moim woje-
wództwie funkcjonuje placówka, 
w której pracownicy wkładają tak 
wielki ogrom pracy w pomoc lu-
dziom potrzebującym. To właśnie 
takie działanie jest w życiu bardzo 
ważne, dzięki niemu pacjenci mają 
siłę do walki z chorobą oraz szan-
sę wyjścia z cienia własnego życia. 
Ogromne podziękowania składam 
pracownikom Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego w Kraszewie Czuba-
ki za trud wkładany w swoją pracę 
oraz osobom, które przygotowały 
dzisiejsze, tak radosne i miłe wy-

darzenie.” (Źródło: facebook.pl, za-
chowano oryginalną pisownię). 

Na uroczystość przybyli także 
przedstawiciele władz naszego mia-
sta: Burmistrz Raciąża – Mariusz 
Godlewski, Zastępca Burmistrza 
– Paweł Rybka, Skarbnik – Maria 
Karwowska oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej – Andrzej Sta-
niszewski. Burmistrz Mariusz Go-
dlewski przekazał podopiecznym 
fundacji prezenty.

Festyn Rodzinny w Kraszewie 
Czubaki rozpoczął się we wcze-
snych godzinach popołudniowych. 
Poprowadzili go fizjoterapeu-
ci z Centrum Medycznego Grupa 
Zdrowie – Maciej Romański i Mar-
cin Kusio. Uroczystego otwarcia 
i powitania wszystkich przybyłych 
gości dokonali: Dyrektor General-
nego Centrum Medycznego Grupa 
Zdrowie – Arkadiusz Chmieliński 
i Wiceprezes Fundacji Odzyskać 
Radość – Katarzyna Stępińska. Na-
stępnie przyszła pora na część ar-
tystyczną zapoczątkowaną piosen-
ką „Niech żyją wakacje” wykonaną 
przez dzieci – podopiecznych fun-
dacji. Kolejnym punktem progra-
mu było przedstawienie prezentacji 
podsumowującej działalność Fun-

dacji Odzyskać Radość. Uczestni-
cy imprezy otrzymali potężny za-
strzyk energii dzięki występowi 
podopiecznych fundacji i wolon-
tariuszy. Wykonali oni wspólnie – 
pod przewodnictwem instruktor-
ki MCKSiR w Raciążu pani Anny 
Miki – układ taneczny do utworu 
„Taniec Mai”

 Podczas festynu podopiecz-
ni Centrum Medycznego Grupa 
Zdrowie prezentowali swoje talenty. 
W  programie imprezy zaplanowa-
no występy artystyczne, tańce dzie-
ci i opiekunów oraz gry i zabawy dla 
całej rodziny. Uczestnicy festynu ba-
wili się przy dźwiękach zespołu MA-
DEERS oraz brali udział w karaoke. 
W trakcie imprezy, na kiermaszu 
rękodzieła artystycznego, istniała 
możliwość zakupu prac wykonane 
przez podopiecznych ośrodka. Moż-
na było także obejrzeć wystawę prac 
plastycznych pacjentów z oddziału 
psychiatrycznego. W trakcie festynu 
odbyła się zbiórka publiczna, z któ-
rej dochód będzie przeznaczony na 
rzecz podopiecznych Fundacji Od-
zyskać Radość. 

Festyn rodzinny stanowił do-
skonałą okazję do ogłoszenia ra-
dosnej nowiny, iż 1 września 2016 
roku podopieczni fundacji mogą 
uczęszczać do Szkoły Podstawo-
wej Specjalnej ,,Odzyskać Radość’’ 
w Śmiłowie, która zapewni im kom-
pleksową edukację i rozwój.

Festyn stanowi wydarzenie nie-
zwykłe, którego celem było zwróce-
nie uwagi społeczności lokalnej na 
potrzeby i problemy osób niepeł-
nosprawnych. Warto wspierać akcje 
takie jak ta, każdy mały gest może 
pomóc potrzebującym, którzy są 
tak blisko nas. 

Paula 
w oparciu o informacje 

przekazane przez Fundację 
Odzyskać Radość

VIII Festyn Rodzinny 
w Kraszewie Czubaki
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KRONIKA POLICYJNA

Zdarzenia

Splot kilku wydarzeń i czuj-
ność policjantów doprowadziły do 
zatrzymania 36-letniego mężczy-
zny, amatora cudzych rzeczy. Męż-
czyzna usłyszał zarzuty kradzieży 
elektronarzędzi, narzędzi oraz mo-
tocykla. O wymiarze kary za popeł-
nione przestępstwa zadecyduje sąd. 
W lipcu br. w jednej z miejscowości 
na terenie gm. Raciąż z pomiesz-
czeń gospodarczych skradzione zo-
stały dwa silniki elektryczne, pod-
kaszarka i skrzynka z narzędziami. 
Policjanci szybko ustalili, że spraw-
cą kradzieży prawdopodobnie jest 
36-letni mieszkaniec gm. Babosze-
wo. Jednak mężczyzna przez ponad 
miesiąc ukrywał się przed organa-

mi ścigania. Na początku września 
czujny dzielnicowy z Baboszewa 
rozpoznał i zatrzymał podejrzane-
go, gdy ten jechał na MZT-ce przez 
jedną z gminnych miejscowości. 
Mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu, a motocykl, którym się po-
ruszał, z uwagi na fakt, iż nie figu-
rował w policyjnych bazach danych, 
jako skradziony pozostawił na po-
bliskiej posesji za zgodą jej właści-
ciela. Po usłyszeniu zarzutów męż-
czyzna został zwolniony z aresztu.

9 września br. płoński dyżur-
ny otrzymał zgłoszenie od miesz-
kańca gm. Sochocin, że ktoś 
ukradł mu stary motocykl MZK 
150. Policjanci szybko skojarzy-

li fakty i natychmiast pojechali 
pod adres zamieszkania znanego 
im już mężczyzny. Jednak spraw-
ca początkowo próbował uniknąć 
spotkania z funkcjonariuszami 
zamykając się w domu. Podczas 
dalszej interwencji mężczyzna 
został zatrzymany. Motocykl na-
tomiast odzyskany i przekazany 
właścicielowi. Amator cudzych 
rzeczy usłyszał już kolejne zarzu-
ty. Teraz za swoje czyny odpowie 
przez sądem. Grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności, a nawet 
więcej w związku z działaniem 
w recydywie.

mł. asp. 
Kinga Drężek-Zmysłowska

W sobotę 3.09 około godz. 
13:25 w Sarbiewie osobowy opel, 
którym podróżowały 3 osoby ude-
rzył w drzewa. Kierujący pojazdem 
mężczyzna, jadąc żwirową dro-
gą prawdopodobnie stracił pano-
wanie nad autem. Samochód zje-
chał z drogi i uderzył prawą stroną 

w drzewo. Następnie pojazd zje-
chał na lewą stronę drogi i przodem 
uderzył w drzewo znajdujące się za 
rowem melioracyjnym. Oplem po-
dróżowało trzech młodych męż-
czyzn: 21-latek i dwóch 24-latków 
mieszkańców gm. Płońsk. Wszyscy 
trzej doznali obrażeń ciała (złamań) 

i zostali przewiezieni do szpitali 
(Płońsk i Ciechanów). Płońscy po-
licjanci wyjaśniają dokładne przy-
czyny i okoliczności tego zdarzenia 
oraz kto kierował pojazdem. Pobra-
na została krew do badań.

mł. asp. 
Kinga Drężek-Zmysłowska 

W sobotę 3.09 około godz. 13:25 
w Sarbiewie osobowy opel, którym 
podróżowały 3 osoby uderzył w drze-
wa. Kierujący pojazdem mężczyzna, 
jadąc żwirową drogą prawdopodob-
nie stracił panowanie nad autem. 
Samochód zjechał z drogi i uderzył 
prawą stroną w drzewo. Następnie 
pojazd zjechał na lewą stronę drogi 
i przodem uderzył w drzewo znaj-
dujące się za rowem melioracyjnym. 
Oplem podróżowało trzech młodych 
mężczyzn: 21-latek i dwóch 24-lat-
ków mieszkańców gm. Płońsk. Wszy-
scy trzej doznali obrażeń ciała (zła-
mań) i zostali przewiezieni do szpitali 
(Płońsk i Ciechanów). Płońscy poli-
cjanci wyjaśniają dokładne przyczyny 

i okoliczności tego zdarzenia oraz kto 
kierował pojazdem. Pobrana została 
krew do badań.

mł. asp. 
Kinga Drężek-Zmysłowska 

Czy w Twojej okolicy jest 
bezpiecznie? Chcesz wie-
dzieć? Możesz mieć na to 
wpływ. Reaguj na zagro-
żenia i podziel się swoimi 
spostrzeżeniami! Odwiedź 
Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa! Od dzisiaj 
„mapa” jest dostępna na 
stronach internetowych  
Komendy Wojewódzkiej  
Policji zs. w Radomiu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa w wersji pilotażowej 
zaczęła funkcjonować na terenie 
garnizonu stołecznego, Podlasia 
i Pomorza. W kolejnym etapie to 
innowacyjne narzędzie, mające 
służyć głównie poprawie bezpie-
czeństwa mieszkańców, wdrożono 
w województwie lubuskim i kujaw-
sko-pomorskim. Od dzisiaj miesz-
kańcy województwa mazowiec-
kiego mogą przekazywać Policji 
informacje o miejscach i zdarze-
niach, które mają wpływ na poczu-
cie bezpieczeństwa, które należy do 
podstawowych potrzeb każdego 
człowieka. Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa swoim zasięgiem 
ostatecznie obejmie cały kraj.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa opiera się o informacje ska-
talogowane w trzech płaszczyznach:

– informacje gromadzone w poli-
cyjnych systemach informatycznych,

– informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie: bezpo-
średnich kontaktów z obywatelami, 
z przedstawicielami samorządu te-
rytorialnego, organizacji pozarządo-
wych itp.; w trakcie realizowanych 
debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu,

– informacje pozyskiwane od oby-
wateli (internautów) z wykorzysta-
niem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na 
mapach uwzględniają zarówno 
wybrane kategorie przestępstw 
i wykroczeń jak i zagrożenia, które 
w subiektywnym odczuciu miesz-
kańców negatywnie wpływają na 
ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa – statystyka

Obsługa „Map” dostępnych na 
stronach internetowych poszczegól-
nych jednostek Policji na terenie, 
których została już uruchomiona, 
została zaprojektowana tak, aby bez-

problemowo, wręcz intuicyjnie mógł 
z nich skorzystać każdy obywatel.

Aby zgłosić zagrożenie nale-
ży wejść na stronę internetową ko-
mendy wojewódzkiej, miejskiej lub 
powiatowej Policji. Przekazanie 
tych informacji zajmuje tylko kil-
ka chwil. W razie potrzeby można 
skorzystać z instrukcji obsługi. Po-
mocą służą także funkcjonariusze. 
Zgłoszenie trafi do policjantów od-
powiedniej komórki Policji. Zebra-
ne informacje pozwolą na jeszcze 
lepszą dyslokację służb, aby unik-
nąć w przyszłości ponownego zgła-
szania tego samego typu zagrożeń 
w tym samym miejscu.

Mapy zostały opracowane 
w oparciu o informacje własne Po-
licji, czyli m.in. statystyki policyj-
ne, a także na podstawie informacji 
przekazanych przez podmioty bio-
rące udział w konsultacjach spo-
łecznych oraz w oparciu o wyniki 
badań opinii publicznej oraz infor-
macje różnych instytucji.

Podczas tworzenia mapy zagro-
żeń na terenie całego kraju przepro-
wadzono ponad 11 tysięcy spotkań, 
podczas których mieszkańcy zgła-
szali swe uwagi, mówili o potrze-
bach i zagrożeniach w swojej oko-
licy. W spotkaniach wzięło udział 
ponad 217 tysięcy osób.

Z narzędzia należy korzystać 
w sposób rozsądny. Każde naniesio-
ne na mapę zagrożenie wywoła od-
powiednią reakcję Policji. Z jedne-
go komputera można zgłosić jedno 
zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia 
w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa nie zastępują potrze-
by pilnej interwencji Policji. W tego 
typu przypadkach należy korzystać 
z numerów alarmowych 112, 997.

KWP  w Radomiu

Mapa 
bezpieczeństwa

W niedzielę 18 września (17:25) 
w miejscowości Budy Radzymińskie, 
na skrzyżowaniu dróg doszło do 
zderzenia dwóch osobówek: toyoty 
z suzuki. Wstępne ustalenia wskazu-
ją na to, że toyota jechała od strony 
miejscowości Jesionka w kierunku 
Pawłowa i kierowała nią 55-letnia 

płońszczanka. Kobieta prawdopo-
dobnie nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu jadącemu główną dro-
gą suzuki. Doszło do zderzenia obu 
aut. Kierująca toyotą z obrażeniami 
ciała została przewieziona do szpita-
la w Płońsku. Pasażerka tego pojaz-
du, w stanie ciężkim, została zabrana 

pogotowiem lotniczym do szpitala 
w Płocku. Kierujący suzuki mężczy-
zna był trzeźwy. Od kierującej toyotą 
z uwagi na obrażenia i brak możli-
wości przeprowadzenia badania, po-
brana została krew. 

mł. asp. 
Kinga Drężek-Zmysłowska

W piątek 23 września rb. 
w Drozdowie (gm. Raciąż) 52-let-
nia mieszkanka gm. Boboszewo ja-
dąc na motorowerze straciła pano-

wanie nad pojazdem i wraz z nim 
się przewróciła na jezdnię. Okazało 
się, że kierująca ma ponad 1,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Kobie-

ta z obrażeniami ciała (złamaniami) 
została przewieziona do szpitala.

mł. asp. 
Kinga Drężek-Zmysłowska
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997
Wypadek w Raciążu

W piątek, 2 września, przy ul. 
Zawoda w Raciążu doszło do po-
trącenia rowerzysty przez samo-
chód osobowy. Ze wstępnych usta-
leń policji wynikało, że 87-letni 
raciążanin w czasie, gdy był wy-
przedzany przez osobowe subaru 
skręcił w lewo. W rezultacie zde-
rzył się z wyprzedzającym go po-
jazdem i upadł na ziemię. Z obra-
żeniami ciała został przewieziony 
do szpitala, gdyż w wyniku wy-
padku złamał nogę. Subaru kiero-
wał 54-letni mieszkaniec pow. go-
lubsko-dobrzyńskiego. Rowerzysta 
i kierowca auta byli trzeźwi. 

Red.

Nowy Zastępca 
Komendanta 
Powiatowego 
Policji w Płońsku

Dnia 1 września Komendant 
Wojewódzki Policji powierzył pod-
inspektorowi Piotrowi Bartosiako-
wi pełnienie obowiązków na sta-
nowisku I Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Płońsku. 
W Komendzie Powiatowej Policji 
w Płońsku będzie nadzorował pion 
kryminalny. Służbę w policji pod-
inspektor Piotr Bartosiak zaczął 
pełnić w 1996 roku. W roku 1999 
ukończył Podyplomowe Studia Ofi-
cerskie w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie – specjalizacja krymi-
nalna. Przez lata pracował w służ-
bie kryminalnej. Odbył wiele szko-
leń zagranicznych m.in. w Szwecji, 
Niemczech i Belgii – dotyczyły 
one przede wszystkim zwalcza-
nia przestępczości transgranicznej 
i zwalczania przemytu narkotyków. 
W ostatnim czasie służył w płockim 
oddziale CBŚ.

Red.

Kronika OSP

Zdarzenie nr 107/2016
19.08.2016 r. – Usuniecie gniazda os z bu-
dynku w miejscowości Pólka-Raciąż (gm. 
Raciąż).

Zdarzenie nr 108/2016
20.08.2016 r. – Pożar traw w miejscowości Ki-
niki (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 109/2016
24.08.2016 r. – Zabezpieczenie meczu Błękit-
ni Raciąż – Delta Słupno (4:1).

Zdarzenie nr 110/2016
28.08.2016 r. – Pożar lasu w miejscowości 
Unieck (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 111/2016
28.08.2016 r. – Usuniecie gniazda os z budyn-
ku w miejscowości Kossobudy (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 112/2016
30.08.2016 r. – Usuniecie gniazda szerszeni 
z budynku w miejscowości Pólka-Raciąż.

Zdarzenie nr 113/2016
31.08.2016 r. – Zabezpieczenie meczu Błękit-
ni Raciąż – Pogoń Grodzisk Mazowiecki (0:0).

Zdarzenie nr 114/2016
31.08.2016 r. – Pożar traw w miejscowości 
Stary Komunin (gm. Raciąż). 

Zdarzenie nr 115/2016
02.09.2016 r. – Pożar ścierniska w Raciążu 
przy ulicy Zakolejowej.

Zdarzenie nr 116/2016
03.09.2016 r. – Zabezpieczenie meczu 
Błękitni Raciąż – Podlasie Sokołów Pod-
laski (2:1).

Zdarzenie nr 117/2016 
07.09.2016 r. – Pożar nieużytków rolnych 
w miejscowości Witkowo (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 118/2016 
10.09.2016 r. – Pożar traw w miejscowości 
Witkowo (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 119/2016
10.09.2016 r. – Pożar nieużytków w Raciążu 
przy ulicy Barańskiego. 
 
Zdarzenie nr 120/2016
11.09.2016 r. – Pożar traw w miejscowości 
Pęsy (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 121/2016
12.09.2016 r. – Pożar gałęzi w miejscowości 
Pólka-Raciąż (gm. Raciąż).

Zdarzenie nr 122/2016
13.09.2016 r. – Pożar traw – Raciąż ul. Sportowa.

Zdarzenie nr 123/2016
14.09.2016 r. – Pożar mieszkania – Raciąż ul. 
Jana Pawła II. W akcji uczestniczyły również 
zastępy z jednostek: JRG Płońsk, OSP Unieck, 
OSP Kaczorowy.

Więcej informacji na stronie www.ospraciaz.
pl i www.facebook.com/ospraciaz/

W ostatnim czasie w naszym 
mieście miały miejsce dwa po-
żary budynków. 14 września,  
w środę, około godziny 23 zapali-
ło się mieszkanie na osiedlu na ul. 
Jana Pawła II. W bloku nr 3 w jed-
nym z mieszkań doszło do poża-
ru w pomieszczeniu kuchennym. 
Zgłoszenia dokonał jeden z prze-
chodzących mieszkańców, który 
zauważył ogień przez okno pło-
nącego mieszkania i zadzwonił 
pod numer alarmowy. Sprawdził 
czy w lokalu znajdują się miesz-
kańcy i ostrzegł sąsiadów. Żaden 
z mieszkańców nie odniósł obra-
żeń. Mieszkanie i klatka schodowa 
zostały oddymione po ugaszeniu 
pożaru. Zniszczeniu uległo wypo-
sażenie kuchni. Przyczyny wybu-
chu pożaru są nieustalone.

Zaś 17 września, w sobotę, 
około godziny 16.00 zapaliło się 
ocieplenie drewnianego budynku 
mieszkalnego przy Pl. Adama Mic-
kiewicza 36. Zniszczeniu uległo ok. 
3m² ocieplenia. Także i w tym przy-
padku przyczyny wybuchu pożaru 
są na razie nieustalone.

Red.

Dwa pożary 
w jednym tygodniu
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Mija rok działalności 
Akademii Dobra, w cią-
gu, którego realizowa-
liśmy nasze cele nad-
rzędne: integrowaliśmy 
środowisko lokalne i po-
magaliśmy słabszym 
oraz potrzebującym po 
przez organizację i włą-
czanie się w różne ak-
cje o zasięgu lokalnym 
i ogólnopolskim.

Szczegółami naszych dzia-
łań niejednokrotnie dzielili-
śmy się z czytelnikami Pulsu. 
Podobnie będzie w nadcho-
dzącym roku naszych bacznie 
obserwowanych poczynań. 
Będziemy współpracować 
z Samorządem Szkolnym 
w naszej szkole i wszystkimi, 
którzy będą nas potrzebo-
wać. W miarę naszych moż-
liwości chcemy włączać się 
w wydarzenia organizowane 
przez Urząd Gminy, ale tak-
że sami wyjdziemy z propo-
zycją kilku. 

Od października wraca-
my z ofertą zajęć prowadzo-
nych przez nauczycieli naszej 
szkoły. Będą, więc „rodzinne 
poczytania” w świetlicy śro-
dowiskowej, zajęcia tańca lu-
dowego i kółka szachowego, 
zajęcia z tańca użytkowego 
oraz postaramy się o Zum-
bę. We wrześniu, wspólnie 
z Samorządem Szkolnym, 
włączyliśmy się w przygo-

towania do dożynek. Dzięki 
życzliwości strażaków, któ-
rzy udostępnili nam kuchnię 
w remizie i księdza probosz-
cza, który zakupił „mięsną 
wkładkę” mogliśmy ugo-
tować grochówkę. Przygo-
towana przez nas zupa cie-
szyła się powodzeniem, nie 
wszystkim jej starczyło, ale 
już dziś obiecujemy, że w ko-
lejnym roku naprawimy ten 
błąd. W październiku z oka-
zji Dnia Seniora i Dnia Na-
uczyciela, z naszej inicjatywy, 
w Sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy odbędzie się spektakl 
teatralny pt. „Wiecznie mło-

dzi” w wykonaniu małżeń-
stwa aktorów Marzanny Graf 
i Aleksandra Mikołajczyka. 
Już dziś serdecznie zaprasza-
my wszystkich. W grudniu 
przy okazji obchodów Dnia 

Wolontariatu zorganizujemy 
w naszej szkole II Baboszew-
ską Niedzielę, z przedstawie-
niem o tematyce świątecznej, 
kiermaszem ozdób świątecz-
nych, kawiarenką i z pew-
nością przygotujemy jakąś 
niespodziankę, ale żeby tak 
było nie możemy napisać 
nic więcej. Już również dzi-
siaj zapraszamy na I Cha-
rytatywny Bal Akademii 
Dobra organizowany przy 
patronacie Urzędu Gminy 
w domu weselnym „Toast” 
pana Krzysztofa Kowalskie-
go. Oprawę muzyczną za-
pewni zespół „Sami Swoi”. 

Uwzględnijcie Państwo nasz 
bal w waszych karnawa-
łowych planach, prosimy. 
Warto, chociażby dlatego, że 
z sumy 90 złotych od osoby, 
30 zł przekazane jest od razu 

na cel charytatywny. Jaki? 
O tym już niebawem. 

Pomoc osobom słab-
szym to jak pisałam jeden 
z naszych celów głównych, 
do takich osób z pewnością 

można zliczyć osoby do-
tknięte niepełnosprawnością, 
dla nich wspólnie z GOPS 
i wszystkimi, którzy będą 
chcieli się włączyć, zorgani-
zujemy zabawę karnawało-
wą. W ubiegłym roku radości 
było, co nie miara, więc mu-
simy to powtórzyć. Z pewno-
ścią zorganizujemy również 
Kiermasz Wielkanocny oraz 
II Turniej Piłkarski o Puchar 
Akademii Dobra. To odpo-
wiednio w kwietniu i maju. 
Czas tak szybko mija, nie-
dawno, 8 maja, podczas 
pierwszego turnieju zbierali-
śmy fundusze na operacje dla 
Leonka Duszy. Należy, więc 
w tym miejscu poinformo-
wać czytelników, że operacja 
serduszka Leonka planowana 
jest na 26 października. Mo-
dlimy się i trzymamy kciuki, 

aby wszystko poszło dobrze. 
W maju nie zapomnimy 
o Dniu Matki, wydarzenie 
„Mama, taniec i ja” również 
odbędzie się już po raz drugi. 

Nasze wszystkie działania 
nie mogłyby się udać gdy-
by nie udział mieszkańców 
Baboszewa i okolic, dlatego 
chcemy serdecznie podzię-
kować za udział w organi-
zowanych przez nas wyda-
rzeniach, zaangażowanie, 
pomoc i wsparcie finansowe. 

Cieszymy się, że na-
sza działalność spotyka się 
z sympatią, że wspólnie mo-
żemy uczyć młodzież i dzieci, 
iż warto pomagać, bo dobro 
powraca i że nie oglądamy się 
na innych wychodząc z zało-
żenia, bo jak nie my to kto?

Elżbieta Burzykowska

Co planuje Akademia Dobra?

W maju br. Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w Babo-
szewie odwiedziło dwoje stu-
dentów, wolontariuszy z mię-
dzynarodowej organizacji 

AIESEC. Był to Aadil Singh 
pochodzący z Indii, miesz-
kający w Mumbaju wraz 
z rodzicami, bratem i swo-
im psem Coco. Drugim go-

ściem była Chinka mieszka-
jąca w Hangkongu – Natalie 
Lau. Natalie i Aadil przez ty-
dzień prowadzili w szkole za-
jęcia, których celem było za-
poznanie uczniów z kulturą, 
religią i zwyczajami ich ro-
dzimych krajów. Uczniowie 
gimnazjum mieli też możli-
wość sprawdzenia umiejęt-
ności w zakresie posługiwa-
nia się językiem angielskim. 
W zamian uczniowie każ-
dego dnia zapewniali swoim 
gościom pełno atrakcji. Za-
praszali ich na pizzę, zajęcia 
SKS, mecze, pokaz ognia, 
a nawet na urodziny jednej 
z uczennic gimnazjum. Stu-
denci mieszkali w domach 
polskich rodzin, które opie-

kowały się nimi oraz stara-
ły się zapoznać ich z polską 
kulturą. Młodzież gimnazjal-
na także chciała poznać tra-
dycje krajów, z jakich pocho-
dzili Natalie i Aadil, dlatego 
prosili ich, aby każde z nich 
ugotowało najbardziej cha-
rakterystyczną dla ich kultu-
ry potrawę. Danie Adila było 
pyszne, ale bardzo pikantne. 
Dzięki temu gimnazjaliści 
dowiedzieli się, że mieszkań-
cy Indii lubią ostre jedzenie. 
Natalie ugotowała kurcza-
ka w sosie słodko-kwaśnym, 
który wszystkim bardzo sma-
kował. Ostatniego dnia poby-
tu w Baboszewie gimnazjali-
ści zadali Natalie pytanie, co 
najbardziej podobało jej się 

w Polsce, odpowiedziała: Cu-
downi ludzie, duża, otwarta 
przestrzeń i piękne krajobra-
zy. Wśród dań, które smako-
wały im w naszym kraju, nasi 
goście wymienili zupy, pie-
rogi i truskawki, które wręcz 
pokochali. Natalie i Aadil 
zgodnie stwierdzili, że na-
sza młodzież dosyć dobrze 
zna język angielski, ale bra-
kuje jej śmiałości w posługi-

waniu się nim w mowie. Na 
koniec obydwoje zdeklaro-
wali, że chcieliby jeszcze raz 
odwiedzić nasz kraj. Bedą tę-
sknić za swoimi „rodzinami 
zastępczymi” i czasem spę-
dzonym z uczniami. My rów-
nież. Zapraszamy ponownie!

Antek Bajer kl. II b
Zofia Lutomirska kl. II b

Gimnazjum im. Armii  
Krajowej w Baboszewie

Wymiana młodzieży
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W dniach 19-23 września w Ra-
ciążu odbywał się plener malarski 
pn. „Raciąż – pędzlem malowany”. 
Głównym organizatorem wydarze-
nia było Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu pod patro-
natem Burmistrza Miasta Raciąża. 
Pomysłodawcą pleneru była Kata-
rzyna Rólka – fotografik i działacz 
kulturowy, dziennikarz tygodnika 
Extra Płońsk. Członkini Stowarzy-
szenia Twórców Ziemii Płońskiej 
Art-Płona oraz Stowarzyszenia 
Pracy Twórczej w Ciechanowie, 
a ponadto autorka albumu „Piękno 
przyrody i architektury w fotografii 
Katarzyny Rólki”, w którym przed-
stawia zdjęcia przede wszystkim 
zdjęcia ziemi i architektury płoń-
skiej, ale także polskiej przyrody.

Uczestnikami pleneru było 7 
malarzy, obrazy w Raciążu tworzyli:
– Dorota Pogorzelska (Gołotczyzna),
– Alicja Małkowska (Ciechanów),
– Stanisław Osiecki (Ciechanów),
– Elżbieta Jabłonowska (Ciechanów),
– Milena Bandurska (Nowe Miasto),
– Zdzisław Wiśniewski (Mała Wieś 
koło Płocka),
– Bogdan Pietrzak (Płock).

Uczestnicy pleneru malarskie-
go uwieczniają na swych pracach 
elementy raciąskiej architektury 
(np. Urząd Miejski, MCKSiR, ko-
ściół, plebanię, budowę na ul. Ki-
lińskiego) oraz lokalne krajobra-
zy. Obrazy wykonywane są farbą 
olejną. Następnie będą schły przez 
około dwa miesiące i zostaną opra-
wione w ramy. 

Najlepszą recenzją zorganizo-
wanego wydarzenia niech będą wy-
powiedzi uczestników oraz komi-
sarza pleneru malarskiego, którzy 
zapytani o to co sądzą na temat zor-
ganizowania – właśnie w Raciążu – 
malowania na łonie natury. 

– Plener w Raciążu jest drugim 
organizowanym przeze mnie wyda-
rzeniem malarskim. Dzięki zainte-
resowaniu i pomocy dyrektora ra-
ciąskiego Centrum Kultury Artura 
Adamskiego udało się plener zreali-

zować. Jestem zadowolona z przy-
chylności i zainteresowania władz 
waszego miasta naszym plenerem. 
Mam nadzieję, że to dopiero po-
czątek naszej współpracy i liczę na 
jej kontynuację. Atmosfera plene-
ru malarskiego jest bardzo rodzin-
na. Malarze są sympatyczni i dobrze 
się czują w swoim towarzystwie. Je-
stem pod wrażeniem zainteresowa-
nia mieszkańców miasta. Przycho-

dzą oglądają obrazy, kolejnego dnia 
wracają, by sprawdzić jak postępu-
ją prace. Widać, że nasza impre-
za wzbudziła ich ciekawość. Plener 
to doskonała okazja to prezentacji 
umiejętności, ale także do promo-
cji miasta. Cieszę się także z tego, 
że w listopadzie malarze będą mo-
gli zaprezentować dzieła wykonane 
w Raciążu, ale także inne prywatne 
na wernisażu w Miejskim Centrum 
Kultury. Ja zaś zaprezentuje foto-
grafie własnego autorstwa przedsta-
wiające ziemię raciąską. Cieszę się, 
że udało mi się zorganizować plener 
w Raciążu i jestem chętna do dalszej 
współpracy z waszym miastem. – 
Katarzyna Rólka, komisarz pleneru 
malarskiego

W waszym mieście jest sporo 
ciekawych obiektów do malowania. 
W Raciążu są fajne klimaty do ma-
lowania. Ja osobiście bardzo lubię 
starą architekturę, dlatego zdecydo-
wałam się namalować plebanię, któ-
ra ma interesującą bryłę architek-
toniczną. Założeniem pleneru jest 
żebyśmy namalowali najbardziej 
charakterystyczne elementy miasta. 
Raciąż nigdy nie był malowany, nie 

ma obrazów o tej tematyce. Mamy 
odpowiednią porę roku, barwy są 
cieplejsze, przyroda nie jest mono-
tonna. Pogoda dopisuje, a ja lubię 
malować w słońcu, bo mogę wy-
dobyć odpowiednie światło. Plener 
w Raciążu jest dobrze zorganizo-
wanym wydarzeniem przez wasze 
Centrum Kultury przy współpra-
cy Urzędu Miejskiego. Naprawdę 
warto wziąć w nim udział. – powie-
działa Elżbieta Jabłonowska, miesz-
kanka Ciechanowa (członek Stowa-
rzyszenia Pracy Twórczej)

Jeden z uczestników pleneru – 
pan Zdzisław Wiśniewski (członek 
Stowarzyszenia Twórców Ziemii 
Płońskiej Art-Płona) przeprowadził 
z dziećmi uczęszczającymi na zaję-

cia z rękodziel-
nictwa warszta-
ty malowania na 
talerzykach. Dzieciaki były zachwy-
cone i chętnie uczyły się nowej dla 
nich sztuki malowania. Sam autor 
wspomina, że jego przygoda z malo-
waniem zaczęła się od obrazu, który 
dostał w prezencie na imieniny. Po-
stanowił malować i zaczął właśnie 
od obrazków na talerzykach.

Raciąż jest mi już bliski i zna-
ny. Od trzech lat uczestniczę w Jar-
marku organizowanym w waszym 
mieście. Z chęcią tu wracam. Choć 
to niewielkie i niepozorne miasto 
jest w nim wiele ciekawych miejsc, 
które warto uwiecznić na obrazach. 
Plener malarski jest bardzo fajnym 
wydarzeniem. Osobiście brałem 
udział w wielu tego rodzaju impre-
zach. Ten tutaj był dobrze zorgani-
zowany, jednak był trochę za krótki. 
Przydałyby się jeszcze 2 dni, wtedy 
można by się było na spokojnie ro-
zejrzeć po mieście i zdecydować co 
warto namalować, teraz opieraliśmy 
się na liście przekazanej przez orga-
nizatorów. Ponadto obrazy miałyby 
większą szansę wyschnąć. – mówił 

Zdzisław Wiśniewski – Dzieciaki 
w trakcie przeprowadzanych przeze 
mnie zajęć były niesamowite. Z za-
interesowaniem słuchały przekazy-
wane przeze mnie wskazówki i na-
uki. Świetnie się przy tym bawiły. 
Chętnie wezmę udział w kolejnej 
edycji pleneru w Raciążu, jeśli zo-
stanie zorganizowany.

W trakcie pożegnalnego spotka-
nia uczestników pleneru z przedsta-
wicielami naszego miasta prezen-
towane były ostateczne efekty prac. 
Uczestnicy, w ramach podziękowa-
nia za udział plenerze malarskim 
otrzymali od władz miasta drobne 
upominki. Malarze chwalili zorga-
nizowaną w naszym mieście im-
prezę oraz wyrazili chęć dalszej 
współpracy i udziału w kolejnych 
edycjach pleneru. Zapowiedzieli 
także swą obecność na wernisażu.

W połowie listopada planowa-
ny jest wernisaż prac malarskich 
uczestników pleneru malarskiego 
w Raciążu. Poza obrazami przed-
stawiającymi charakterystyczne 
miejsca Raciąża, artyści zaprezen-
tują swoje autorskie prace. Zaś ko-
misarz pleneru – Katarzyna Ról-
ka zaprezentuje fotografie ziemi 
raciąskiej. Wszystkich ciekawych, 
efektów pracy uczestników wyda-
rzenia już dziś serdecznie zapra-
szamy i obiecujemy – będzie co po-
dziwiać! Ponadto wydany zostanie 
album z pracami uczestników i ich 
życiorysami. Warto wspomnieć, że 
dyrektor MCKSiR w Raciążu Ar-
tur Adamski planuje wpisać ko-
lejny plener malarski w kalendarz 
imprez raciąskich – zrobić z niego 
wydarzenie cykliczne. Cieszy się on 
bowiem sporym zainteresowaniem 
nie tylko wśród artystów, ale przede 
wszystkim wśród mieszkańców na-
szego miasta, którzy z ogromną 
ciekawością przyglądali się pracy 
malarzy. Przewidywany termin ko-
lejnego pleneru to maj 2017.

Paula

Plener malarski
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Miejskie Przedszkole w Ra-
ciążu otrzymało Dyplom Uznania 
za zaangażowanie i czynny udział 
w XII Edycji „Konkursu – zbiór-
ka makulatury” dla przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych z te-
renu województwa mazowiec-
kiego. Z naszej strony pragniemy 
serdecznie podziękować naszym 
wspaniałym przedszkolakom i ich 
Rodzicom za pomoc.

W dniach 28.08 oraz 30.08. 
br. w naszym przedszkolu odby-
ły się Dni Adaptacyjne. Dzieci 
poznały środowisko przedszkol-
ne oraz sale, w której będą prze-
bywały przez cały rok edukacji 

w przedszkolu. Wspólnie z Rodzi-
cami uczestniczyły w konkursach 
i zabawach muzyczno-rucho-
wych, jak również wesoło bawiły 
się na placu przedszkolnym. 

MP Raciąż

Wieści z Przedszkola

Dyplom Uznania 
dla Miejskiego Przedszkola 

w Raciążu

Dni Adaptacyjne

Dnia 14 września 2016 r. kla-
sy: I, II i III Miejskiego Zespołu 
Szkół – Szkoły Podstawowej w Ra-
ciążu odwiedzili panowie policjan-

ci: mł. asp. Robert Kędzierski i mł. 
asp. Witold Domeracki. Tematem 
tego szczególnego spotkania było 
bezpieczeństwo uczniów w róż-

nych sytuacjach dnia codzienne-
go. Panowie policjanci w bardzo 
ciekawy sposób przedstawili róż-
ne zagrożenia na jakie narażone są 
dzieci, oraz sposoby zachowania 
środków ostrożności. Uświadomili 
dzieciom jak ważna jest znajomość 
numerów alarmowych i w jakich 
sytuacjach należy z nich korzystać. 
Uczniowie wykazali się dużą wie-
dzą o przepisach ruchu drogowego 
dotyczącego znajomości znaków 
i zachowań na drodze do szkoły. 
Policjanci udzielili wiele cennych 
odpowiedzi i uwag. Zdobyta wie-
dza na pewno zaowocuje bezpie-
czeństwem uczniów w drodze do 
szkoły i ze szkoły. 

MZS Raciąż

Spotkanie 
z policjantami

Bycie atrakcyjną to z pewno-
ścią marzenie każdej kobiety. Nie 
jest to jednak łatwe i wymaga wiele 
pracy. Jak być piękną i przyciągnąć 
uwagę płci przeciwnej uczyły się 22 
i 23 sierpnia słuchaczki z kierun-
ku technik usług kosmetycznych 
w ramach odbywającej się w specja-
listycznej pracowni przedmiotowej 
praktyki zawodowej. 

Podczas zajęć, pod czujnym 
okiem nauczycielki, pani Magda-
leny Soboty, dowiedziały się jak 
właściwie dbać o dłonie pozna-
jąc metody przedłużania i  styliza-
cji paznokci, tak aby nabrały one 
odpowiedniego kształtu i  piękne-
go wyglądu. Przedłużały paznokcie 
metodą żelową, polegającą na nało-
żeniu na nie specjalnego preparatu, 
utwardzanego za pomocą światła 
UV oraz akrylową z użyciem wcze-
śniej przygotowanej masy, która na-
kładana jest na tipsie lub szablonie. 
Metoda ta szczególnie polecana jest 
kobietom, których paznokcie nara-
żone są na czynniki niszczące. Słu-
chaczki wykonywały również mani-
cure hybrydowy z  użyciem lakieru 
hybrydowego (nakładanego na spe-
cjalną bazę) i wykończającego topu 
(lakieru nawierzchniowego) na-
błyszczającego i utrwalającego 
wspomniany wcześniej lakier hy-
brydowy. Powstałe tym sposobem 
paznokcie charakteryzują się nie-
zwykłą trwałością i nie odprysku-
ją, dzięki czemu z łatwością można 

wykonywać wszystkie codzienne 
czynności. W  czasie praktyk słu-
chaczki nauczyły się również zdobić 
paznokcie w stylu ombre, malując je 
na czerwono. Dowiedziały się, jakie 
narzędzia i  preparaty potrzebne są 
do właściwego wykonania tego za-
biegu oraz jak przygotować do nie-
go klienta. Poznały ponadto zdobie-
nie metodą 3D.

Uczestniczki praktyk rozwija-
ły zdobyte wcześniej umiejętności, 
wykonywały zabiegi upiększające 
i pielęgnacyjne twarzy oraz zabiegi 
SPA na ciało.

Był to owocnie spędzony czas, 
doskonała okazja do podwyższe-
nia posiadanych kwalifikacji zawo-
dowych. Zdobyta wiedza z pewno-
ścią zostanie wykorzystana podczas 
końcowego egzaminu zewnętrz-
nego oraz w przyszłej pracy, gdyż 
niektóre z naszych słuchaczek mają 
w planach założenie własnego sa-
lonu kosmetycznego. Serdecznie 
dziękujemy pani Magdalenie So-
bocie za sprawną organizację za-
jęć i podzielenie się rozległą wiedzą 
z zakresu kosmetologii.

Marcin Ciarkowski

Praktyki zawodowe słuchaczek kierunku technik usług kosmetycznych okazją do zdobycia 
nowej wiedzy i umiejętności

Uczą piękna



17,,Puls Raciąża” nr 9 (56) 2016 Raciąż – edukacja

1 września w Miejskim 
Zespole Szkół w Racią-
żu miała miejsce uroczy-
stość z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego 2016/2017. 
Uczniów w szkole powi-

tał nowy dyrektor – Da-
riusz Mossakowski. W uro-
czystości poza uczniami, 
rodzicami i nauczyciela-
mi wzięli udział zaprosze-
ni goście: burmistrz Ma-

riusz Godlewski, skarbnik 
Maria Karwowska, dyrek-
tor MCKSiR Artur Adam-
ski, prezes PGKiM An-
drzej Rybus-Tołłoczko 
oraz proboszcz Wiesław 

Kosiński. Poza powitania-
mi i przemowami uroczy-
stość wzbogacił program 
artystyczny przygotowany 
przez uczniów. Dzieci re-
cytowały wiersze, a także 

ze swymi układami tanecz-
nymi zaprezentowała się 
Szkoła Tańca Skorp Dan-
ce Studio, działająca przy 
MCKSiR – której tancerza-
mi są uczniowie raciąskiej 

podstawówki i gimnazjum. 
Wszystkim uczniom życzy-
my powodzenia i sukcesów 
w nowym roku szkolnym.

MZS Raciąż

W okresie wakacji Przed-
siębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej 
w Raciążu przeprowadziło 
remont w Miejskim Zespo-
le Szkół. Uczniowie mogą 
w pełni korzystać z nowej 

szatni przy Sali gimnastycz-
nej. Ponadto dokonano od-
nowienia czterech sal lekcyj-
nych. Odświeżona została 
także część korytarzy oraz 
łazienki.

MZS Raciąż

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Remont w szkole
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Przypominamy właścicie-
lom i zarządcom budynków 
o obowiązkach związanych 
z bezpiecznym użytkowa-
niem przewodów komino-
wych. Komin będący bardzo 
istotnym elementem budyn-
ku, chociaż zajmującym tylko 
niewielką jego powierzchnię, 
może też być niezwykle groź-
ny. Szczególnie w przypadku 
pożaru sadzy w nieczyszczo-
nym, źle eksploatowanym ko-
minie. Temperatura palącej 
się sadzy przekracza wówczas 
nawet 1000 stopni Celsju-
sza! A taki stan jest wielkim 
zagrożeniem dla mieszkań-
ców. Państwowa Straż Pożar-
na każdego roku odnotowuje 
kilkanaście tysięcy pożarów 
spowodowanych wadami lub 
nieprawidłową eksploata-
cją urządzeń ogrzewczych. 
W roku 2015 odnotowano 

11.830 pożarów od urządzeń 
ogrzewczych na paliwa stałe, 
182 pożary od urządzeń na 
paliwa ciekłe i 596 pożarów 
od urządzeń na paliwa gazo-
we. Oprócz pożarów, niepra-
widłowa eksploatacja prze-
wodów kominowych grozi 
także zatruciem tlenkiem 
węgla, popularnie zwanym 
czadem. W sezonie ogrzew-
czym od 1 września 2015 
do 31 marca 2016 Państwo-
wa Staż Pożarna odnotowa-
ła 3878 zdarzeń związanych 
z tlenkiem węgla, w tym 2229 
osób poszkodowanych i 50 
ofiar śmiertelnych. 

Krajowa Izba Kominiarzy 
popiera kampanię prewen-
cyjną NIE DLA CZADU pro-
wadzoną od kilku lat przez 
Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dy-
mową, spalinową oraz wen-

tylacyjną należy poddawać 
okresowej kontroli, oraz 
czyszczeniu przez uprawnio-
nego kominiarza. Profesjo-
nalna kontrola kominiarska 
to nie tylko formalność, lecz 
główna zasada bezpieczeń-
stwa, zapobiega zaczadze-
niom, pożarom, spełniając 
jeden z podstawowych wa-
runków ubezpieczenia domu. 

Krajowa Izba Kominia-
rzy prowadzi akcję społeczną 
ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budow-
lane stanowi, że właściciel 
– zarządca budynku jest zo-
bowiązany, co najmniej 1 
raz w roku zlecić przepro-
wadzenie kontroli okresowej 
kontroli stanu techniczne-
go przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) osobie 
posiadającej odpowiednie 

uprawnienia – mistrza ko-
miniarskiego. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń lub 
braków właściciel, zarząd-
ca lub użytkownik budyn-
ku są obowiązani w czasie 
lub bezpośrednio po prze-
prowadzonej kontroli, usu-
nąć stwierdzone uszkodzenia 
oraz uzupełnić braki, które 
mogłyby spowodować zagro-
żenie życia lub zdrowia lu-
dzi, bezpieczeństwa mienia 
bądź środowiska, a w szcze-
gólności katastrofę budowla-
ną, pożar, wybuch, porażenie 
prądem elektrycznym albo 
zatrucie gazem. Regular-
ne usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów kominowych 
przez wykwalifikowane-
go kominiarza zabezpiecza 
przed powstaniem pożaru 
sadzy w kominie. Przepisy 
przeciwpożarowe nakazu-

ją w obiektach lub ich czę-
ściach, w których odbywa się 
proces spalania paliwa sta-
łego, ciekłego lub gazowego, 
obowiązkowe usuwanie za-
nieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych 
w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów 
zbiorowego żywienia i usług 
gastronomicznych, — co naj-
mniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie sta-
nowią inaczej;

2) od palenisk opalanych 
paliwem stałym niewymie-
nionych w pkt. 1 — co naj-
mniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opala-
nych paliwem płynnym 
i gazowym niewymienio-
nych w pkt. 1 – co najmniej 
raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wenty-
lacyjnych, co najmniej raz 
w roku, jeżeli większa często-
tliwość nie wynika z warun-
ków użytkowych.

W przypadku pożaru lub 
zaczadzenia brak dokumen-
tacji terminowego czysz-
czenia i kontroli kominów 
może stanowić podstawę 
odmowy wypłaty odszkodo-
wania przez firmę ubezpie-
czeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wydał komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Bezpieczny komin

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administra-
cji uruchomiło nową wersję 
aplikacji mobilnej „Moja 
Komenda”, dzięki której od-
najdziemy dzielnicowego, 
który opiekuje się naszym 
rejonem zamieszkania. 

Aplikacja „Moja Ko-
menda” umożliwia wyszu-
kanie każdego dzielnicowe-
go w Polsce. Aby to zrobić 
wystarczy wpisać np. własny 
adres zamieszkania, a aplika-
cja odnajdzie funkcjonariu-
sza, który dba o nasz rejon 
zamieszkania oraz pokaże, 
w której jednostce on pracu-
je. Dzielnicowych możemy 
wyszukać także po ich imie-
niu lub nazwisku. Aby połą-
czyć się z funkcjonariuszem 
wystarczy jedno kliknięcie. 
Wyszukiwarka dzielnico-
wych działa w trybie offline. 
Użytkownik nie musi mieć 
dostępu do Internetu, aby 
odnaleźć swojego dzielnico-
wego. Aplikacja „Moja ko-

menda” zawiera także bazę 
teleadresową wszystkich ko-
mend i komisariatów w Pol-
sce. Dodaliśmy do niej do-
datkowe jednostki, m.in. 
rewiry dzielnicowych oraz 
posterunki. Aplikacja zosta-
ła wyposażona w dwa tryby 
wyszukiwania informacji. Po 
włączeniu usług lokalizacyj-
nych w telefonie sama od-
najdzie najbliższe policyjne 
obiekty. Po przejściu w tryb 
online wystarczy jedno klik-
nięcie, by wskazała trasę do 
najbliższej komendy lub ko-
misariatu. Równie sprawnie 
połączy nas z dyżurnymi po-
licjantami z wybranej jed-
nostki. Dodatkowo „Moja 
komenda” umożliwia wyszu-
kanie po nazwie jednostki, 
ulicy lub kodzie pocztowym.

„Moja Komenda” już 
dziś dostępna jest na telefony 
z Android. Wersja na iOS zo-
stanie opublikowana w ciągu 
kilku najbliższych dni. Usłu-
ga jest bezpłatna.

MSWiA/KGP

Narodowe 
czytanie

3 września br. w gminie 
Baboszewo odbyło się "Na-
rodowe czytanie" – ogól-
nopolska akcja pod patro-
natem Pary Prezydenckiej. 
W naszej gminie "Naro-

dowe czytanie" przebiega-
ło pod patronatem Wój-
ta Gminy. Zorganizowane 
zostało przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Ba-
boszewie przy współpracy 
Urzędu Gminy i Świetlicy 
Środowiskowej. Czytano 
"Quo Vadis" Henryka Sien-
kiewicza. W "Narodowym 
czytaniu" uczestniczyło 41 
osób, którym serdecznie 
dziękujemy za włączenie 
się do akcji.

Małgorzata Bugajewska 
Dyrektor 

Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Baboszewie

Aplikacja „Moja Komenda” – kontakt z policją 
i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki

Policja 
w telefonie
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Wieści z parafii

Pielgrzymka do Koziebród
133 wiernych z naszej pa-

rafii wyruszyło 8 września na 
pieszą pielgrzymkę do Sanktu-
arium Matki Bożej w Koziebro-
dach, gdzie odbywał się odpust 
parafialny. Wierni wzięli udział 
w uroczystościach ku czci Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Tradycyjnie uroczystości odpu-
stowe połączone były z dożynka-
mi regionalnymi. A uroczystości 
odpustowe poprzedziły – 7 wrze-
śnia – nieszpory z procesją, Apel 
Jasnogórski oraz Msza św. paster-
ska, które także zgromadziły wie-
lu wiernych z raciąskiej parafii.

Święcenie plecaków pierwszaków
11 września na Mszy św. 

o godz.10 odbyło się święcenie 
plecaków i przyborów szkolnych 
pierwszoklasistów. Miało tak-
że miejsce błogosławieństwo naj-
młodszych uczniów Szkoły Podsta-
wowej – poprzez nałożenie przez 
księdza dłoni na głowy dzieci. Po-
nadto pierwszoklasiści brali czyn-
ny udział w nabożeństwie chociaż-
by poprzez odczytanie modlitwy 
wiernych czy komentarza do mszy, 
który był specjalnie przygotowany 
na tę okazję i brzmiał:

„Są z nami rodzice, dziadko-
wie i babcie – cała rodzina. Po-
święcenie tornistrów to dla nas 
bardzo uroczysta chwila. Obie-
cujemy Ci, Panie Jezu, że bę-
dziemy do Ciebie przychodzić 
w każdą niedzielę, bo Cię bardzo 
kochamy. A rodzicom przynie-
siemy dużo piątek.”

Ku czci św. Stanisława Kostki
W czwartek (15.09) i piątek 

(16.09) w kościele w naszej pa-
rafii odbyły się nabożeństwa ku 
czci św. Stanisława Kostki. Po-
nadto 16 września w ramach 
kazania w czasie nabożeństwa 
odbył się konkurs o świętym 
Stanisławie Kostce. W katego-
rii szkół podstawowych zwy-
cięzcom został Wiktor z drugiej 
klasy. Zaś w sobotę 17 września 
dzieci i młodzież z naszej para-
fii pojechały autokarami na piel-
grzymkę do Rostkowa – rodzin-
nej parafii świętego. 

Red.

8 września uczniowie Społecz-
nego Liceum Ogólnokształcącego 
STO w Raciążu wraz z opiekuna-
mi: panem Łukaszem Palmowskim 
i Marcinem Ciarkowskim uczestni-
czyli w  pielgrzymce do Koziebród, 
wzięli udział w odpuście i modlili 
się o potrzebne laski, przed siedem-
nastowieczną kopią obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, znajdują-
cą się w parafialnej świątyni. 

Uroczystość Narodzenia Ma-
ryi, znana jako święto Matki Bo-
skiej Siewnej była okazją do po-
dziękowania za plony i jak co 
roku przyciągnęła rzeszę wiernych 
z okolicznych parafii: Raciąża, Sie-
miątkowa, Radzanowa, Uniecka, 
Krajkowa, Gralewa, Góry, Rogo-
twórska, Drobina, Zawidza, Jeże-
wa, Słupi, Staroźreb i Łęga. 

Po porannej mszy świętej, około 
godziny 8.30, pod przewodnictwem 
księdza Sebastiana Krupniewskie-
go wyruszyliśmy z naszej świąty-
ni w dziesięciokilometrową piel-
grzymkę do świętego miejsca. 

Od samego rana towarzyszy-
ła nam piękna, słoneczna pogoda. 
Prócz wspólnej modlitwy był czas na 
wysłuchanie wspomnień wikariu-
sza, który dał się poznać, jako osoba 
energiczna, dowcipna, o pogodnym 
usposobieniu, potrafiąca przycią-
gnąć i zainteresować głoszoną nauką, 
zarówno osoby młode, jak i starsze.

Po dotarciu na miejsce wysłucha-
liśmy sumy odpustowej odprawionej 

przez ks. inf. prof. dr hab. Wojciecha 
Góralskiego. Zwrócił on uwagę na 
rangę domu rodzinnego, w  którym 
przekazywane są nam najważniej-
sze wartości i zapoznawani jesteśmy 
z  podstawowymi prawdami wiary. 
Zaznaczył przy tym, że to jak zosta-

liśmy wychowani wpływa na nasze 
dalsze życie, stosunek do Boga, reli-
gii i kościoła. Duszpasterz przypo-
mniał, że w każdej rodzinie powinna 
być obecna miłość oraz podkreślił, że 
związek dwojga ludzi musi być budo-
wany na solidnym fundamencie, ja-
kim jest instytucja małżeństwa. 

Licealiści z naszej szkoły mie-
li możliwość zwiedzenia świąty-
ni w Koziebrodach, wybudowanej 
w 1880 r. przez ks. Piotra Kwiat-
kowskiego. Mogli zobaczyć 5 zabyt-
kowych ołtarzy oraz inne, równie 
cenne elementy wyposażenia: dwa 

barokowe ołtarze boczne z  rzeźba-
mi z połowy XVIII wieku oraz obra-
zy: św. Mikołaja (XVIII w.) i Ukrzy-
żowania z Matką Boską i św. Janem 
(pocz. XVII w). 

W czasie odpustu na poroz-
stawianych w centrum wsi stra-
ganach można było nabyć watę 

cukrową, obwarzanki, lody, liza-
ki, miski, kasety z disco polo, wi-
siorki obrazki w 3 D, święte obraz-
ki, biżuterię: kolczyki, naszyjniki, 
pierścionki, bransoletki, zabawki 
dla dzieci: lalki, pieski, pająki, pi-
stolety, pluszowe zwierzaki.

W drodze powrotnej wspólnie 
odmawialiśmy i nieśliśmy róża-
niec oraz śpiewaliśmy pieśni wraz 
z księdzem Sebastianem Krup-
niewskim i organistą, panem Ro-
bertem Szymborskim. 

W trakcie pielgrzymki był czas 
na odpoczynek, regenerację sił, 
wymianę doświadczeń oraz pa-
miątkowe zdjęcia. 

Dużym zaskoczeniem dla piel-
grzymów był konkurs z nagrodami 
skierowany do  młodzieży i doro-
słych. Musieli oni rozwiązać przy-
gotowaną przez wikariusza zagadkę 
i odpowiedzieć na pytanie: Co to ta-
kiego? Małe, zielone, skacze i miau-
czy. Zadanie nie należało do najła-
twiejszych, a odpowiedź brzmiała: 
żaba, sierota wychowana przez 
kota. Poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie udało się trzem osobom: 
Oli Malanowskiej, Marcie Szelągie-
wicz i Karolinie Gburczyk. Otrzy-
mały w nagrodę maskotkę minion-
ka śpiewającego.

W tegorocznej pielgrzymce 
wzięło udział około 130 osób, któ-
rych nazwiska trafią do  księgi pa-
miątkowej.

Marcin Ciarkowski

Uczniowska pielgrzymka do Koziebród

Już po raz kolejny pragniemy 
wyjść na ulice Raciąża, by mo-
dlić się Koronką do Miłosierdzia 
Bożego na skrzyżowaniach dróg. 
Jest to akcja zainicjowana przez 
łódzką wspólnotę. Idea ta groma-
dzi czcicieli Jezusa Miłosiernego, 
którzy pragną braciom w wierze 
przypominać za s. Faustyną o nie-
zmierzonym miłosierdziu Bożym 
i raz do roku 28 września o godz. 
15 wychodzą, aby wspólnie na 
ulicy modlić się za siebie, swoich 
sąsiadów i cały świat. Pragnie-
niem pomysłodawców jest za św. 

Faustyną propagować codzienną 
modlitwę Koronką w Godzinie 
miłosierdzia. 

Do inicjatywy z każdym ro-
kiem przyłączają się kolejne mia-
sta i wioski. W Raciążu modlimy 
się w ten sposób już od 2011 r. 
w „małym parku” na Pl. Mickie-
wicza, przed figurką Matki Bożej 
na ul. Wolności i w innych punk-
tach naszego miasta, a także przy 
krzyżu na Budach Kraszewskich. 
Co roku jest nas więcej, ale wciąż 
za mało, aby na większych skrzy-
żowaniach ulic w Raciążu stanęła 

grupa modlitewna. Mamy nadzie-
ję, że w Roku Miłosierdzia nie za-
braknie osób odważnych do da-
wania publicznego świadectwa 
wiary, tak aby iskra miłosierdzia 
zapłonęła w sercach osób, w któ-
rych wiara wygasła lub nie została 
nigdy rozniecona. 

Data 28 września to rocznica 
beatyfikacji ks. Michała Sopoćko, 
kapłana który był spowiednikiem s. 
Faustyny. Polecił jej opisywać spo-
tkania z Jezusem, jak również na-
tchnienia i doświadczenia, tak po-
wstał „Dzienniczek” s. Faustyny. To 

dzięki jego staraniom rozpoczął się 
kult miłosierdzia Bożego.

Wspólnota Szkoły Nowej Ewan-
gelizacji św. Łukasza i członkinie 
Żywego Różańca pragną zaprosić 
wszystkich do udziału w modlitwie 
na ulicach Raciąża. Zarezerwuj-
my te kilkanaście minut dla Jezusa, 
niech nie zabraknie nam odwagi.

Więcej informacji na temat ini-
cjatywy Koronka na ulicach miast 
można znaleźć na stronie www.
iskra.info.pl/ 

Info Państwo 
Bojanowscy

Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miasta
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10 września 2016 r. grupa samo-
rządowców Gminy Baboszewo bra-
ła udział w II Mazowieckim Turnie-
ju Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Płockiego. Sprawnie i sympatycz-
nie przeprowadzone zawody gości-
ła gmina Bulkowo, na czele z jej go-
spodarzem – wójtem Gabrielem 
Graczykiem. Turniej powiązany zo-
stał z uroczystym otwarciem stadio-
nu piłkarskiego w samym Bulkowie. 
Od strony sportowej nasza ekipa za-

prezentowała się przyzwoicie i zosta-
ła sklasyfikowana na piątym miejscu 
w stawce dziewięciu drużyn. Zawo-
dy zaczęliśmy od minimalnej porażki 
0:1 z Gminą Stara Biała. Na wyniku 
zaważyło lepsze zgranie doświadczo-
nych graczy ze Starej Białej. Kolej-
ny mecz i znów porażka (0:2), tym 
razem z przyszłym zwycięzcą całe-
go turnieju – Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. To nie złamało nasze-

Bulkowo 
na sportowo
– graliśmy w gałę

go ducha i w kolejnym meczu wygra-
liśmy z drużyną Starostwa Płockiego 
2:1. Na koniec po zaciętym spotkaniu 
zremisowaliśmy 1:1 z ekipą Komen-
dy Miejskiej Policji w Płocku. Tyle 
emocji, a na koniec uroczyste wrę-
czenie pucharów i wiele miłych słów 
pod adresem gospodarnej i przyja-
znej Gminy Baboszewo. Efektem jest 
medal Przyjaciela Powiatu Płockie-
go przyznany wójtowi Gminy Babo-
szewo Tomaszowi Sobeckiemu przez 
Starostę Powiatu Płockiego Mariusza 
Bieńka. Organizatorom, a szczególnie 
gospodarzom – Dziękujemy! Do zo-
baczenia w następnej edycji.

Dół od lewej: Grzegorz Ziółkowski, Bogdan Smoliński, Paulina Lewandowska, Artur Piotrowski, Szymon Barciński.  
Góra od lewej: Marek Dymkowski (kierowca), Jarosław Nowicki, Krzysztof Kruszewski, Przemysław Cytloch, 
Grzegorz Kaliński, Robert Popiołkowski.

W sobotę 3.09 o godzi-
nie 15 odbył się pierw-
szy historyczny mecz 
piłki nożnej GKS Orlęta 
Baboszewo kobiet w li-
dze Polskiego związku 
piłki nożnej.

Dziewczyny swój debiut 
w IV lidze kobiet rozpoczę-
ły meczem z KS Mszczonów 
dnia 3.09.2016 na boisku ry-
wala. Pierwsze minuty spotka-
nia były nerwowe z obu stron, 
przełom w meczu nastąpił już 
w 7. minucie, kiedy sędzia po-
dyktował rzut wolny dla Ba-
boszewa. Piłka znajdowała się 
około 20 metrów od bramki, 
a do wykonywania rzutu po-
deszła Karolina Ciska. Precy-
zyjne uderzenie nad murem 
w okienko bramkarki z Msz-
czonowa widzowie zgroma-
dzeni na stadionie aż ucichli 
z wrażenia po takim pięknym 

strzale. Dla Baboszewianek 
była to ich pierwsza bram-
ka w historii w lidze. Ta jedna 
strzelona bramka rozbudziła 
w zawodniczkach z Babosze-
wa wiarę żeby ten mecz wy-
grać. W 15 minucie spotka-
nia sytuacja się powtórzyła 
rzut wolny dla Orląt odległość 
i miejsce wolnego zbliżone do 
poprzedniego. Piłkę ustawia 
Karolina Ciska, mocne pod-
kręcone uderzenie. Piłka leci, 
cały stadion patrzy, sekunda 
dwie i okienko. Piłka odbija 
się jeszcze od górnego słup-
ka i wpada do bramki. Nawet 
jakby stał w bramce Manuel 
Neuer, nie wyjąłby jej – total-
na konsternacja. Do przerwy 
Orlęta wygrywały już 5:0. Po 
zmianie stron obraz gry nie 
zmienił się, padały za to ko-
lejne bramki. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 9:0. Po 
raz kolejny zawodniczki z Ba-

boszewa pokazały, że siła tkwi 
w całej drużynie, gdzie każda 
zawodniczka swoim talentem 
buduje siłę swojej drużyny.

 
Bramki 
Karolina Ciska hattrick 

3 – 7’ 15’ 64’; Agnieszka Ro-
sińska hattrick 3 – 46’ 52’ 55’; 
Izabela Kugowska 1 – 33’; 
Natalia Mak 1 – 57’; Aleksan-
dra Możdzonek 1 – 66’

Baboszewianki we wrze-
śniu rozegrały jeszcze trzy ko-
lejne mecze, o których szerzej 
napiszemy w październiku.

Poniżej wyniki wrześnio-
wych rozgrywek:
11 września: Zły Warszawa 
2-5 Orlęta Baboszewo
17 września: Orlęta Babo-
szewo 4-1 Fuks Pułtusk
25 września: WAP Warszawa 
1-1 Orlęta Baboszewo

Trener
Sławomir Adamski

Beniaminek GKS Orlęta Baboszewo 
liderem IV ligi kobiet
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Materiały do kroniki historycznej wyszukał i przekazał Jan Chądzyński.

reklama

Kronika Historyczna
Począwszy od wrześnio-

wego numeru w kronice 
prezentowane będą „Listy 
z podróży” doktora Romana 
Wnorowskiego.

Roman Wnorowski z za-
wodu był lekarzem medycy-
ny, społecznikiem, a także 
pierwszym prezesem straży 
pożarnej w Raciążu. W roku 1903 z Jego 
inicjatywy powołana została w Racią-
żu Straż Ogniowa Ochotnicza, którą 
w lutym wpisano do rejestru organiza-
cji pożyteczności publicznej. W gazecie 
„Echa Płockie i Łomżyńskie” z 15.10. 

1902 jest wzmianka o po-
wołaniu pierwszego zarządu 
Straży Ogniowej z Romanem 
Wnorowskim jako preze-
sem.. Wzmianki o raciąskim 
lekarzu znajdują się w kalen-
darzu Płockim z roku 1891 
i 1899, gdzie wymieniony jest 
jako lekarza w Raciążu. Zmarł  

1 grudnia 1914 roku w wieku 75 lat.
Listy, które będą publikowane 

w Pulsie pochodzą z „Korespondenta 
Płockiego”. Począwszy od 25.04.1878 
nr 36 do 7.11.1878 
nr 86 ukazało się 

18 odcinków „Listów z podróży” Ro-
mana Wnorowskiego przydzielono 
do 76 Kubańskiego Pułku Piechoty 
w charakterze starszego lekarza. Sztab 
pułku znajdował się blisko granicy 
tureckiej. Wnorowski został zmobili-
zowany w okresie dziesiątej wojny ro-
syjsko – tureckiej.

Wszystkich posiadających infor-
macje i materiał dot. doktora prosi-
my o przekazywanie ich do MiCKSiR 
w Raciążu, bądź bezpośrednio do pana 
Jana Chądzyńskiego
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23 października o godzinie 
9.00 rozpocznie się XV Edycja 
Halowej Ligi Piłki Nożnej se-
zonu 2016/2017. Zgłosiło się 
10 drużyn: ADL Lewandow-
scy, Art-Dan, B&I Hydrau-
lika Siłowa, Futsal, Huragan, 
Liberpol, MKS Mazovia Bło-
mino, Myken & Champion, 
Nextnet oraz Oldboy Babo-
szewo. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich kibiców i fanów 
naszej lokalnej Halowej Ligi 
Piłki Nożnej na rozpoczęcie 
kolejnego sezonu. 

Paulina Lewandowska

W niedzielę 11 września br. zakończyliśmy 
rozgrywki Piłkarskiego Pucharu Lata 2016. 
Część eliminacyjna składała się z rozgrywek 
w dwóch grupach. 10 lipca 2016 r. mecze ro-
zegrała grupa A: ART-DAN, ADL Lewandow-
scy, Małolaty, Oldboy Baboszewo, Huragan, 
Football Team. Druga część eliminacji odbyła 
się 21 sierpnia 2016 r. - walkę o wejście do fi-
nału toczyła grupa B: B&I Hydraulika Siłowa, 

Myken & Champion, Futsal, Nextnet, MKS 
Mazovia Błomino. Warto podkreślić, że pierw-
szy raz w historii Piłkarskiego Pucharu Lata 
w drużynie Football Team zagrały dwie kobie-
ty, które swoją grą dorównywały pozostałym 
uczestnikom. Z sześciu drużyn, które przeszły 
część eliminacyjną, zagrały cztery. 

Finał odbył się w niedzielę 11 września 
2016 roku. Klasyfikacja końcowa rozgrywek 

do ostatniej minuty była pod znakiem zapy-
tania. W całym turnieju strzelono 120 bra-
mek. Najlepszym strzelcem został zawodnik 
z drużyny ADL Lewandowscy – Marek Cha-
rzyński, który zdobył dla swojej drużyny 10 
goli. Bramkarzem turnieju został Mateusz 
Górczyński z drużyny Myken & Champion. 
Po bardzo wyrównanej grze klasyfikacja wy-
gląda następująco:

Miejsce I – Małolaty
Miejsce II – B&I Hydraulika Siłowa
Miejsce III – Myken & Champion
Miejsce IV – ADL Lewandowscy
Miejsce V – Art-Dan
Miejsce VI – Futsal

Paulina Lewandowska, Przemysław Cytloch 
Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie

Piłkarski 
Puchar 

Lata 2016

Sezon 
Halówki 
2016/2017

25 września 2016 roku, na boisku sportowym 
„ORLIK” rozegrano XV Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Baboszewo, Pana Tomasza So-
beckiego. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn, 
które losowo zostały podzielone na 3 grupy.

Grupa A: Oldboy Raciąż, Orzeł Naruszewo, 
ADL Lewandowscy,

Grupa B: Huragan, MKS Mazovia Błomino, 
B&I Hydraulika Siłowa,

Grupa C: Oldboy Baboszewo, Myken & Cham-
pion, Tynk-Pol.

Turniej został podzielony na trzy części: Część 
eliminacyjną, pucharową i finałową. Do ścisłego fi-
nału przeszły trzy drużyny: Huragan, Oldboy Ra-

ciąż i Myken & Champion, które zagrały w syste-
mie „każdy z każdym”. 

Klasyfikacja końcowa:
Miejsce I – Huragan
Miejsce II – Myken & Champion
Miejsce III – Oldboy Raciąż
Miejsce IV – ADL Lewandowscy
Miejsce V – B&I Hydraulika Siłowa
Miejsce VI – Oldboy Baboszewo
Miejsce VII – Tynk-Pol
Miejsce VIII – MKS Mazovia Błomino
Miejsce IX – Orzeł Naruszewo. 
Tytuł Najlepszego Strzelca zapewnił sobie Ra-

dosław Buraczyński (Huragan), który dla swojej 

drużyny zdobył 7 bramek, natomiast Najlepszym 
Bramkarzem turnieju został Mateusz Górczyński 
(Myken & Champion). 

W trakcie trwania turnieju, każda z obecnych 
osób mogła dostać drzewko od Nadleśnictwa 
Płońsk i przyczynić się do zalesiania Gminy Babo-
szewo – rozdano 800 drzewek. Najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy mogli bawić się na dmucha-
nych zjeżdżalniach rozstawionych przez GL Party, 
natomiast dania z grilla zapewnił nam Bar „Retro”. 
Za obecność w XV Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Baboszewo serdecznie dziękujemy. 

Paulina Lewandowska
Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie

XV Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Baboszewo
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Drużyna Młodzików – trener Wojciech Stanowski
18.09.2016 „Wkra” Bieżuń – „Błękitni” Raciąż 1-4
Bramki: 3x Dominik Nawrocki, Krystian Różański
Po I kolejce zajmują 3 miejsce

Trampkarze – trener Paweł Szpojankowski
26.08.2016 „Żbik” Nasielsk – „Błękitni” Raciąż 0-7
Bramki: 3x Krystian Schodowski, 2x Dominik Nawrocki, Ja-
cek Kopciński, Kacper Sobiecki
1.09.2016 „Błękitni” Raciąż – „Makowianka” Maków Maz. 1-0
Bramki: Krystian Schodowski
3.09.2016 „Ostrowia” Ostrów Mazowiecki – „Błękitni” Raciąż 0-1
Bramki: Bartosz Krupiński
11.09.2016 „Błękitni” Raciąż – „Korona” Ostrołęka 2-0

Bramki: Kacper Sobiecki, Bartosz Krupiński
18.09.2016 MKS Ciechanów - „Błękitni” Raciąż 0-0
Drużyna zajmuje 2 miejsce w swojej grupie

Junior – trener Olgerd Wszałkowski
28.08.2016 „Orzyc” Chorzele – „Błękitni” Raciąż 3-0
1.09.2016 „Błękitni” Raciąż – MKS Przasnysz 2-1
Bramki: Kamil Zawistowski, Dawid Antoszewski
10.09.2016 „Sokół” Grudusk – „Błękitni” Raciąż 2-4
Bramki: 2x Patryk Piasecki, Mateusz Staniszewski, Tomasz Ptasik
18.09.2016 „Błękitni” Raciąż – „Tęcza” Ojrzeń 4-3
Bramki: 2x Kamil Puszczak, Maciek Karwowski, Kamil Zawistowski
Aktualnie drużyna jest liderem w swojej grupie

IV Liga
24.08.2016 „Błękitni” Raciąż – „Delta” Słupno 4-1
Bramki: 3x Kamil Majkowski, Tomasz Kamiński
28.08.2016 „Pogoń” Siedlce – „Błękitni” Raciąż 0-2
Bramki: Tomasz Grudzień, Bartosz Gołaszewski
31.08.2016 „Błękitni” Raciąż – „Pogoń” Grodzisk Mazowiecki 0-0
3.09.2016 „Błękitni” Raciąż – „Podlasie” Sokołów Podlaski 2-1
Bramki: 2x Kamil Majkowski
10.09.2016 „Mławianka” Mława – „Błękitni” Raciąż 3-2
Bramki: Daniel Mitura, Tomasz Kamiński 
17.09.2016 „Błękitni” Raciąż – „Mazovia” Mińsk Mazowiecki 4-2
Bramki: Krzysztof Dąbkowski, 3x Tomasz Grudzień
Drużyna zajmuje 3 miejsce w grupie.

Paula

Raciąż – rozmaitości

reklama

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE

NIERUCHOMOŚCI. Pomogę w uzyskaniu dofinan-
sowania w programie „Mieszkanie dla Młodych”. 
Dofinansowanie nawet 30% wkładu własnego. 
Tel. 508 102 699

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 10 arów w miejsco-
wości Folwark-Raciąż. Tel. 503 089 324

WNIOSKI UE. Rolniku, jeśli chcesz pozyskać środki 
z Unii Europejskiej i potrzebujesz pomocy w pisa-
niu 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.Błękitni – wyniki ostatnich kolejek

W lipcowym numerze Pulsu w artykule „Nowości w Błę-
kitnych” wkradł się chochlik dziennikarski. Wśród wymienio-
nych członków Zarządu Klubu „Błękitni” Raciąż niewymie-
niony został jeden z członków. Członkiem Zarządu jest także 
pan Andrzej Karasiewicz – piłkarz i wieloletni działacz.

Za błąd serdecznie przepraszamy i gratulujemy wyboru.
Paula

Sprostowanie

LKS „Błękitni” Raciąż zło-
żył sprawozdania końcowe  
z realizacji dwóch zadań pu-
blicznych, tj. „Organizowanie 
zajęć piłki nożnej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych” oraz 
„Organizowanie zawodów 

sportowych, tj. meczów pił-
karskich dla poszczególnych 
grup wiekowych”. Sprawozda-
nia zostały przeanalizowane  
i zatwierdzone, a dotacja na 
zadania publiczne rozliczona.

Paula

Rozliczenie 
zadania publicznego

Od 18 do24 lipca 20 zawodników 
klubu – rocznik 2003 i młodsi – wraz 
z trenerem przebywali na profesjonal-
nie zorganizowanym obozie sportowym 
w Augustowie. Pierwszy raz w historii 
klubu drużyna młodzieżowa uczestniczy-
ła w takiej formie treningów. Młodzi pił-
karze spędzili wiele godzin na boisku do-
skonaląc swoje umiejętności piłkarskie. 

Szczegółowych informacji o prze-
biegu obozu udzielił nam trener mło-
dych adeptów piłki nożnej – Paweł 
Szpojankowski.

Jak zrodził się pomysł organizacji obo-
zu piłkarskiego dla młodych zawodni-
ków „Błękitnych”?
Pomysł zorganizowania obozu zrodził 

się w momencie objęcia przeze mnie tego 
zespołu. Chciałem, aby ten zespół podczas 
obozu zgrał się oraz pobył w swoim gronie 
bez rodziców. Poprzez taki obóz chciałem 
im pokazać, że praca piłkarza to nie lek-
ki zawód, który polega na ciężkich trenin-
gach i wielu wyrzeczeniach.

Kto zajął się organizacją?
Organizacja obozu zająłem się oso-

biście. Powiem tak przygotowanie ca-
łego obozu począwszy od dokumenta-
cji po pozyskanie środków jest bardzo 
czasochłonne i nie wiedziałem, że będę 
musiał poświecić tyle swojego prywat-
nego czasu, ale chciałem aby ten obóz 
był zorganizowany profesjonalnie i my-
ślę, że to się udało.

Jakie były warunki pobytu?
Warunki jakie zastaliśmy były bardzo 

dobre. Chłopcy byli podzieleni na trzy-
osobowe pokoje, każdy pokój był wypo-
sażony w łazienkę i prysznic. Podczas 

każdego dnia mieliśmy trzy posiłki plus 
podwieczorek. Do naszej dyspozycji mie-
liśmy pełnowymiarowe naturalne boisko, 
boisko Orlik oraz salę konferencyjną gdzie 
odbywały się odprawy dla zawodników.

Jak wyglądały zajęcia sportowe 
na obozie?
Praktycznie przez cały pobyt tre-

nowaliśmy dwa razy dziennie. Podczas 
obozu skupiliśmy się na przygotowaniu 
fizycznym oraz aspektach taktycznych 
i technicznych. Zajęcia sportowe to nie 
jedyne, które odbywały się na obozie, 
prowadzone były również zajęcia edu-
kacyjne dla chłopców, którzy mają pro-
blemy w szkole oraz zajęcia poruszające 
temat nałogów.

Jak młodzi adepci piłki nożnej spędzali 
wolny czas? Jakie atrakcje ich czekały?
Tak prawdę mówiąc tego czasu 

było bardzo mało, a jak był to chłopcy 
przeznaczali go na regeneracje po tre-
ningach. Nie oznacza to jednak, ze nie 
mieliśmy rozrywek byliśmy: w parku 
linowym, na basenie, na torze gokar-
towym oraz nad jeziorem. Chciałbym 
tu zaznaczyć, że za wszystkie atrakcje 
chłopcy płacili z własnych pieniędzy.

Skąd wzięto środki na wyjazd?
Może zacznę inaczej koszt całego 

obozu wyniósł 15950 zł. 6000 zł pocho-
dziło z balu charytatywnego, 7000 zł 
to wpłaty rodziców, 2750 zł to pienią-
dze przekazane przez MOPS w Racią-
żu i brakujące 200 zł stanowiła wpłata 
od kibica. W tym miejscu chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować Panu 
Burmistrzowi Mariusz Godlewskiemu, 
Przewodniczącemu Rady Miasta An-

drzejowi Staniszewskiemu, Pani skarb-
nik Miasta Małgorzacie Karwowskiej, 
Pani kierownik MOPS Wiesławie Czer-
wińskiej, wszystkim darczyńcom z balu 
charytatywnego, rodzicom, właścicielce 
restauracji „Zakątek Smaku” Annie Wi-
śniewskiej, gdzie w drodze powrotnej 
zjedliśmy pyszny obiad i zimne lody.

Jakie są Pana wnioski/odczucia 
po obozie?
Na pewno wnioski z obozu są pozy-

tywne – dlatego, że mogłem bliżej po-
znać chłopców, poświęcić im czas prak-
tycznie 24 godziny na dobę. Zobaczyć 
jak reagują na różne sytuacje, nie tylko 
boiskowe. Myślę, że dzięki takiemu obo-
zowi zżyliśmy się bardziej ze sobą i dzię-
ki temu lepiej się rozumiemy.

Jak obóz ocenili chłopcy? Rodzice?
Ciężko wypowiadać się w imieniu 

chłopców czy też rodziców. Myślę, że 
to pytanie powinno być skierowane do 
nich. Powiem tylko tyle, że chłopcy nie 
chcieli tak szybko wracać, a na spotka-
niu z rodzicami dostałem głośne brawa, 
więc myślę, że było ok.

Czy, jeśli oczywiście będzie taka 
możliwość, planujecie kolejny obóz 
za rok?
Powiem tak, mamy razem z chłop-

cami postawiony cel. Jeśli uda się go zre-
alizować, a jestem przekonany, że tak 
będzie, to zrobię wszystko co w mojej 
mocy by pojechać na obóz nie za rok, 
a teraz w ferie zimowe.

Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.

Paula

Obóz młodych piłkarzy
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