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XXXII sesja 
Rady Gminy Baboszewo

18 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Baboszewo dokonała kolejnych zmian personalnych na 
stanowisku skarbnika. Radni poruszyli również wiele innych ważnych dla Gminy kwestii.

Więcej str. 2

1 sierpnia br. w sali kon-
ferencyjnej płońskiego staro-
stwa Wójt Gminy Baboszewo 
razem z Przewodniczącym 
Rady Gminy Baboszewo 
brali udział w spotkaniu, na 
którym podpisano umowę 
o dofinansowaniu ze środ-
ków pochodzących z UE re-
alizacji 7 projektów drogo-
wych w ramach RIT, w tym 
aż 2 projektów, które dotyczą 
gminy Baboszewo (droga Ba-
boszewo-Dzierzążnia-Kucice 
i droga Wierzbica Szlachecka-

-Starczewo-Arcelin). Łączny 
planowany koszt 7 inwestycji 
wynosił ponad 65,2 mln zł – 
po przetargach kwota wynosi: 
41 551 769,66 zł. Dofinanso-
wanie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckie-
go 2014 -2020 łącznie wynosi: 
16 926 675,52 zł. Dofinanso-
wanie z gmin do ww. inwe-
stycji to łącznie: 10 744 330,24 
zł. Umowy z wykonawcami 
są już podpisane. Nastąpiło 
już przekazanie placów budo-

wy i rozpoczęły się pierwsze 
prace na tych drogach. W po-
przednim numerze PULSu 
pisaliśmy o zaangażowaniu 
gminy Baboszewo w te in-
westycje. Roboty na drogach 
będą odbywały się w okresie 
od sierpnia 2017 r. do czerw-
ca 2018r. Na efekty będzie 
trzeba zatem trochę pocze-
kać i uzbroić się w cierpli-
wość, ale mamy nadzieję, że 
przebudowane drogi spełnią 
oczekiwania mieszkańców 
gminy i powiatu. 

Czas start! dla przebudowy 
dróg powiatowych

W sierpniu Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski podpisał umowę na realiza-
cję projektu w ramach programu dotyczącego dziedzictwa kulturowego. Jego reali-
zacja pozwoli dokończyć zmiany w sferze działalności kulturalnej, które rozpoczęły 
się w 2014 roku. Przed nami jednak aneksowanie umowy i zmiana zakresu projektu.

Str. 9

Umowa na dziedzictwo 
kulturowe podpisana

Raciąż podąża za historią i tradycją. W naszym mieście tradycyjny jarmark na stałe za-
gościł w kalendarzu imprez miejskich. Teraz przyszedł czas na nowe wydarzenie, które 
nawiązuje do historii. W Raciążu zorganizowano I Miejsko-Gminne Dożynki Parafialne.

Więcej str. 13

Pierwsze dożynki 
w Raciążu za nami!

„Moje 
Miasto. 

Włodarze 
Raciąża”

Raciąż i jego historia potrafią zaciekawić. 
Dziejami miasteczka, a właściwie jego 
włodarzami na poważnie zainteresował 
się jeden z mieszkańców Pan Stefan Mo-
drzejewski. Tematyka zaciekawiła Go na 
tyle, że powstała książka pt. „Moje Mia-
sto. Włodarze Raciąża”.

Więcej na str. 5
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Zmiany personalne
18 sierpnia 2017 r. Rada Gmi-

ny Baboszewo dokonała kolejnych 
zmian personalnych na stanowisku 
skarbnika. Wójt Sobecki w dniu 16 
sierpnia 2017 r. złożył do Rady Gmi-
ny Baboszewo wniosek o odwoła-
nie Pani Agaty Lipskiej ze stanowi-
ska Skarbnika Gminy Baboszewo 
– Głównego księgowego budżetu. 
Wniosek Wójta był wynikiem pisma 
Pani Lipskiej, w którym zwróciła 
się z prośbą o rozwiązanie stosun-
ku pracy z tytułu powołania Uchwa-
łą Nr XXIX/192/2017 Rady Gmi-
ny Baboszewo z dnia 19 maja 2017 
roku w sprawie powołania Skarb-
nika Gminy.Rada Gminy Babosze-
wo przychyliła się do wniosku wójta 
Tomasza Sobeckiego i jednogłośnie 
odwołała dotychczasową Skarbnik 
Agatę Lipską i na jej miejsce powo-
łała Panią Wiolettę Kujawę.

Zgoda na zakup działki pod 
targowisko

Podczas sesji Radnijedno-
głośnie przychylili się do zakupu 
nieruchomości niezabudowanej 
z przeznaczeniem pod targowisko. 
Temat ten poruszany był wielokrot-
nie przez baboszewskich radnych 
w ciągu ostatnich dwóch lat. Osta-
tecznie zadecydowano, że w roku 
2017 zostanie zakupiona działka, 
na której zlokalizowane miałoby 
być targowisko, natomiast kwestia 

XXXII sesja Rady Gminy Baboszewo

 1 sierpnia br. w sali konferen-
cyjnej płońskiego starostwa Wójt 
Gminy Baboszewo razem z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Ba-
boszewo brali udział w spotka-
niu, na którym podpisano umowę 
o dofinansowaniu ze środków po-
chodzących z UE realizacji 7 pro-
jektów drogowych w ramach RIT, 
w tym aż 2 projektów, które do-
tyczą gminy Baboszewo (droga 
Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice 
i droga Wierzbica Szlachecka-Star-
czewo-Arcelin). Łączny planowa-
ny koszt 7 inwestycji wynosił po-
nad 65,2 mln zł – po przetargach 
kwota wynosi: 41 551 769,66 zł. 
Dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 łącznie wynosi: 16 926 
675,52 zł. Dofinansowanie z gmin 
do ww. inwestycji to łącznie:  
10 744 330,24 zł. Umowy z wyko-
nawcami są już podpisane. Nastąpi-
ło już przekazanie placów budowy 
i rozpoczęły się pierwsze prace na 
tych drogach. W poprzednim nu-
merze PULSu pisaliśmy o zaanga-
żowaniu gminy Baboszewo w te in-
westycje. Roboty na drogach będą 
odbywały się w okresie od sierpnia 
2017r. do czerwca 2018r. Na efekty 
będzie trzeba zatem trochę pocze-
kać i uzbroić się w cierpliwość, ale 
mamy nadzieję, że przebudowane 
drogi spełnią oczekiwania miesz-
kańców gminy i powiatu.

18 sierpnia 2017 roku podczas 
XXXII sesji Rady Gminy Babosze-
wo Uchwałą Nr XXXII/215/2017 
powołano nową Skarbnik. Osobą, 
która będzie głównym księgowym 
budżetu Gminy Baboszewo, jest 
Pani Wioletta Kujawa, która ukoń-
czyła Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski na kierunku Zarządzanie 
i Marketing oraz studia podyplo-
mowe w zakresie Rachunkowości 
budżetowej oraz Rachunkowości 
przedsiębiorstw. Ponadto posiada 
certyfikat księgowy Ministerstwa 
Finansów. Od 1 stycznia 2007 r. do 
23 lutego 2017 roku pełniła funkcję 
Skarbnika w Gminie Dzierzgowo.

Nowy 
Skarbnik 
w Gminie 
Baboszewo

Czas "start" 
dla przebudowy 
dróg powiatowych

zagospodarowania terenu zostaje 
odłożona na rok następny.

Zmiany w budżecie
W planach wieloletnich wpro-

wadzono nowe przedsięwzięcie pn. 
„Nowoczesna Edukacja w gminie Ba-
boszewo”, na które gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 1 865 
017 zł w związku z pozytywnie zaopi-
niowanym do realizacji 3-letnim pro-
jektem w ramach środków PROW.
Wkład własny niepieniężny gminy 
wynosi ponad 98 tys. zł. i związany 
jest z kosztem wynajmu i utrzymania 
pomieszczeń, w których będą prowa-
dzone zajęcia i warsztaty objęte tym 
projektem. Przewidywany okres re-
alizacji to 01.09.2017-30.06.2019 r.

Podczas sesji radni wprowadzi-
li zmiany w tegorocznym budże-
cie: zwiększono środki pod bieżące 

utrzymanie przydomowych oczysz-
czalni o kwotę11 tys. zł, zwiększo-
noo 20 tys. zł. środki z przezna-

czeniem na bieżące utrzymanie 
dróg.Przeznaczono także 10 tys. zł. 
w ramach wsparcia na fundusz ce-
lowy na finansowanie lub dofinan-
sowanie zadań inwestycyjnych dla 
KWPSP oraz 30 tys. zł. na rzecz 
wypłat kosztów uczestnictwa w ak-
cjach gaśniczych za 2017 rok. Radni 
dokonali zwiększenia w planie wy-

datków o 5 tys. zł. z przeznaczeniem 
na zakup kamery i monitoringu ce-
lem zwiększenia bezpieczeństwa 
przy Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Baboszewie. Ponadto zabezpie-
czono 140 tys. zł. z przeznaczeniem 
na zakup działki pod targowisko.

Anita Groszyk
UG
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Pracowite wakacje
Burmistrz Mariusz Godlewski o ważnych sprawach

Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Racią-
żu informuje, że w MCKSiR w Racią-
żu przy ul. Parkowej 14 dyżur będzie 
pełnił koordynator ds. Profilaktyki 
Społecznej i Uzależnień – pan Ro-
bert Kędzierski – tel. 501 511 623.

Termin dyżurów: 
5 września (wtorek) godz. 14-17
8 września (piątek) godz. 14-17
11 września (poniedziałek) godz. 14-17
27 września (środa) godz. 14-17

W podanych terminach można 
zgłaszać się ze sprawami 
dotyczącymi:
– problematyki uzależnień dzieci 
   i młodzieży,
– przemocy rówieśniczej 
   w tym „cyberprzemocy”,
– problemów wychowawczych 
    z nieletnimi
– przemocy domowej

Ogłoszenie

Na miejscu będzie można uzyskać 
informacje o możliwościach pomocy 

prawnej i psychologicznej.

Dyżury
radnych
We wrześniu Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Raciążu przyj-
muje interesantów w sprawie 
skarg i wniosków w Urzędzie 
Miejskim pokój nr 7 w następu-
jących dniach:

07 września 2017 r. (czwartek) od 
godz. 16:30 do 17:30 

21 września 2017 r. (czwartek) od 
godziny 16:30 do 17:30

Radni Rady Miejskiej w Racią-
żu pełnią dyżury w siedzibie 
Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w następują-
cych dniach:

Leszek Kowalski, Marek Wiejski – 
04 września 2017 roku (poniedzia-
łek) w godz. 17-18.

Marzanna Kubińska, Krzysztof 
Dądalski – 07 września 2017 roku 
(czwartek) w godz. 17-18.

Krystyna Chrzanowska, Andrzej 
Karasiewicz – 11 września 2017 
roku (poniedziałek) w godz. 17-18.

Edyta Obrębska, Dariusz Dobro-
sielski – 14 września 2017 roku 
(czwartek) w godz. 17-18.

Artur Gizler – 18 września 2017 
roku (poniedziałek) w godz. 17-18.

Bogusław Jeżak – 19 września 
2017 roku (wtorek) w godz. 17-18.

Paweł Chrzanowski, Jerzy Lawen-
dowski – 21 września 2017 roku 
(czwartek) w godz. 17-18.

Zbigniew Adamski, Andrzej Sendal 
– 25 września 2017 roku (ponie-
działek) w godz. 17-18.

W wielu Polskich miastach 
zgodnie z decyzją Instytutu 
Pamięci Narodowej zmieniane 
są nazwy ulic, które propagują 
komunizm lub inny ustrój tota-
litarny. Także w Raciążu było za-
strzeżenie co do nazwy jednej 
z ulic, a mianowicie 19 stycznia.

W związku z pismem z Instytu-
tu Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, które stwierdza, że nazwa 
ulicy 19 stycznia wypełnia normę art. 
1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej o brzmieniu 
„Nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej, w tym 
dróg, ulic, mostów i placów, nadawa-
ne przez jednostki samorządu teryto-
rialnego nie mogą upamiętniać osób, 
organizacji, wydarzeń lub dat symbo-
lizujących komunizm lub inny ustrój 
totalitarny, ani w inny sposób takiego 
ustroju propagować.” Gmina Miasto 
Raciąż zobowiązana jest do zmiany 
nazwy niniejszej ulicy.

Mieszkańcy wybrali
Jak informowaliśmy Państwa 

w poprzednich numerach Pulsu w na-
szym mieście przeprowadzona została 
ankieta, w której to mieszkańcy mo-

gli decydować o wyborze nazwy ulicy. 
Do wyboru były dwie opcje: Strażacka 
i Jeziorany. Można było także zapro-
ponować własną nazwę. Mieszkańcy 
zdecydowanie większą ilością głosów 
wybrali nazwę Strażacka.

Radni podjęli próbę
Podczas ostatniej sesji Rady 

Miejskiej radni podjęli uchwałę, któ-
ra stanowi, że nazwa ulicy 19 stycznia 
zostanie zmieniona na 19 stycznia. 
Jednak dotychczas – zgodnie z uza-
sadnieniem Uchwały nr VIII/13/59 
Miejskiej Rady Narodowej z dnia 10 
sierpnia 1959 roku – była to nazwa 
upamiętniająca wkroczenie Wojsk 
Radziecki do miasta. Podczas XXX 

Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej 
w Raciążu dnia 25 sierpnia 2017 r. 
Rada Miejska zaproponowała nową 
nazwę ulicy tj. 19 stycznia w celu 
upamiętnienia powołania Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w dniu 19 stycznia 1999 
roku. Biorąc pod uwagę społeczne 
i historyczne znaczenie wydarzenia, 
jakim było powołanie IPN w 1999 r., 
zasadnym jest nadanie nazwy ulicy 
19 Stycznia, dla podkreślenia donio-
słości powołania Instytutu Pamięci 
Narodowej, a także wyrażenia sza-
cunku i uznania dla działalności tej 
Instytucji.

Red.

19 stycznia bez większych zmian

Drodzy mieszkańcy!
Naszedł koniec sierpnia, wraz 

z nim koniec wakacyjnej beztroski. 
Czas zabaw i odpoczynku od szkol-
nych obowiązków dobiega końca. 
Przez dwa miesiące wakacji w Ra-
ciążu wiele się działo. Były wydarze-
nia kulturalne – między innymi IV 
Jarmark Raciąski, Piknik Rodzin-
ny oraz I Miejsko-Gminne Dożynki 
Parafialne. Szczególnie zadowolo-
ny jestem właśnie z tej ostatniej im-
prezy, której pomysłodawcą był ks. 
proboszcz Wiesław Kosiński. Cieszę 
się, że współpraca z parafią i gminą 
układa się dobrze. Dzięki temu mie-
liśmy okazję do wspólnego uczczenia 
tegorocznych plonów. Wydarzenie 
to było niezwykle udane, a wieńce – 
od każdej z okolicznych miejscowo-
ści – robiły wrażenie na wszystkich 
oglądających. Ponadto udało nam 
się zorganizować w te wakacje tak-
że wydarzenia sportowe – I Raciąski 
Rajd Rowerowy oraz turnieje piłkar-
skie. Dla mnie najważniejsze jest to, 
że mieszkańcy miasta i gminy chęt-
nie biorą udział w wydarzeniach za-
równo kulturalnych jak i sportowych. 
Chciałbym podziękować wszystkim 
uczestnikom oraz osobom zaan-
gażowanym w organizację turnu-
sów wakacyjnych dla najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta. Cieszy 
mnie to, że samorząd poza stricte or-
ganizacyjnymi sprawami jest w sta-
nie zapewnić atrakcyjne i bezpieczne 
spędzanie czasu dla dzieci w mie-
ście. Zapewne nie wszystkie maluchy 
miały okazję wyjechać podczas wa-
kacji, tym chętniej dzieci uczestni-
czyły w zorganizowanych przez jed-
nostki miejskie zajęciach. 

Czas do szkoły
Niebawem 1 września, ucznio-

wie powrócą do szkół. Ten rok będzie 
przełomowy. W związku z reformą 
oświaty powraca bowiem ośmiokla-
sowa szkoła podstawowa. Wiązało 
się to z wieloma zmianami, m.in. od 
1 września nasi uczniowie nie będą 
już uczęszczać do Miejskiego Ze-
społu Szkół lecz do Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konarskiego. 
Razem z dyrektorem szkoły stara-
liśmy się, jak najlepiej przygotować 
raciąską szkołę do uzyskania nowe-
go formatu. Naszym celem było tak-
że utrzymanie etatów dla wszyst-
kich nauczycieli pracujących na stałe 
w szkole. Uważam, że to spory suk-
ces. Ponadto w szkole prowadzone 
są liczne remonty, odnawiane są sale 
lekcyjne i korytarze. Mam nadzieję, 
że dzieciom szczególnie przypadnie 
do gustu ścieżka edukacyjna, jaką 
wykonaliśmy na dotychczas nieza-
gospodarowanym terenie za szkołą. 
Edukacja przez zabawę to najlepszy 
sposób na pozyskiwanie wiedzy. Na 
realizację tego projektu pn. „Budo-
wa bazy edukacyjnej w mieście Ra-
ciążu” pozyskaliśmy dotację w kwo-
cie 103  445,30zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. Za-
rządzaniem szkołą w nowym roku 
szkolnym zajmą się dwie osoby - dy-
rektor Dariusz Mosakowski oraz wi-
cedyrektor Elżbieta Tobolska. Ser-
decznie dziękuję dotychczasowej 
wicedyrektor pani Marzannie Pie-
trzak za współpracę i trud włożony 
w kształcenie młodzieży.

1 września jest dla nas Pola-
ków szczególnym dniem, nie tyl-

ko w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego. To przede wszystkim rocz-
nica wybuchu II Wojny Światowej. 
W tym roku przypada już 78 rocz-
nica dnia, który wpłynął znacząco 
także na historię naszego kraju. Za-
praszam mieszkańców Raciąża na 
uroczystości związane z upamięt-
nieniem tej rocznicy. Spotkajmy się 
o 16.10 przed Urzędem Miejskim 
w Raciążu i razem udajmy się na 
cmentarz, gdzie odbędzie się uroczy-
sta Msza Święta.

Raciąż opisany
Raciąż ma szczęście do ludzi, dla 

których pasją jest historia miasta 
i regionu. Szczególne gratulacje na-
leżą się Panu Stefanowi Modrzejew-
skiemu, autorowi książki pt. „Moje 
Miasto. Włodarze Raciąża”. Cieszę 
się, że udało się wydać tę publika-
cję. To wspaniały album opisujący 
blisko 590-letnią historię włodarzy 
naszego miasta. W publikacji udało 
się zawrzeć spory okres dziejów Ra-
ciąża widziany przez pryzmat osób 
zarządzających miastem. Zachęcam 
wszystkich mieszkańców do zapo-
znania się z treścią książki. 

Wichury nas nie ominęły
Przez cały okres wakacji Raciąż 

nękały ulewy i dość silne burze. Pod-
czas sierpniowej nawałnicy wielki 
sprawdzian przeszły służby miejskie 
oraz strażacy. Chciałbym serdecznie 
podziękować zarówno druhom z OSP 
jaki i pracownikom PGKIM za trud 
i pracę jaką włożyli w przywróce-
nie naszego miasta do normalności. 
Szkód i strat było wiele. Połamane 
i powyrywane drzewa, zatorowane 

przez nie drogi czy zerwane linie ener-
getyczne to tylko niektóre ze zniszczeń 
jakie powstały po ostatnich nawałni-
cach. Całe szczęście mieszkańcy na-
szego miasta nie ucierpieli osobiście. 
Prace strażaków i służb miejskich 
przebiegły sprawnie i skutki nawałnic 
zostały szybko usunięte.

Miejskie inwestycje
Rozpoczęły się prace związane 

z największym obecnie realizowa-
nym zadaniem inwestycyjnym, czy-
li modernizacją stacji uzdatniania 
wody, oczyszczalni oraz budową ka-
nalizacji. Trwają już zaawansowa-
ne prace na stacji uzdatniania wody. 
W ramach podwykonawstwa reali-
zuje je PGKIM spółka z o.o., której 
udało się podpisać kontrakt z gene-
ralnym wykonawcą. To bardzo do-
brze świadczy o profesjonalizmie 
naszej spółki. Wkrótce rozpocznie 
się budowa kanalizacji, najpierw 
na ulicy Rzeźnianej, następnie na 
kolejnych ulicach. Proszę o cierpli-
wość i zrozumienie, jeśli zdarzą się 
utrudnienia z tego powodu. Realiza-
cja inwestycji przyczyni się do popra-
wy życia nas wszystkich. W urzędzie 
trwają także prace nad realizacją 
projektów w zakresie termomoderni-
zacji, kultury, e-urzędu oraz rewita-
lizacji. W Raciążu nigdy jeszcze nie 
realizowano jednocześnie projektów 
inwestycyjnych w tak ogromnej ska-
li. Przed nami inwestycje w budo-
wę bloków komunalnych, drogi oraz 
chodniki. To wymaga ogromnych 
środków finansowych oraz umiejęt-
nego zarządzania. Prace muszą być 
realizowane w odpowiedniej kolej-
ności. Przed nami ogromne zadania.
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I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe II stopnia, (preferowana rachunko-
wość, ekonomia, administracja),
b) doświadczenie zawodowe – min. 3-letni staż pracy w księ-
gowości,
c) wymagania ustawowe – obywatelstwo polskie, pełna 
zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw 
publicznych, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwa-
lający na zatrudnienie na danym stanowisku
d) znajomość zagadnień związanych z płacami oraz podat-
kiem VAT,
e) znajomość przepisów z zakresu:
– ustawy o rachunkowości,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o podatku od towarów i usług
– ustawy o samorządzie gminnym
– ordynacji podatkowej
– ustawy kodeks postępowania administracyjnego
– ustawy o ubezpieczeniach społecznych
– ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym
– aktów wykonawczych do ww. ustaw
f) znajomość programu Płatnik
2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów z zakresu:
– finansów publicznych
– znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych
b) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
c) sumienność
d) obowiązkowość
e) dokładność
f) dyspozycyjność
g) umiejętność pracy w zespole

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Sporządzanie deklaracji i rozliczanie podatku VAT Gminy,
2) Prowadzenie ewidencji zakupu sprzedaży towarów i usług 
podlegających opodatkowaniu VAT i fakturowanie,
3) Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpie-
czenia społecznego 
i zdrowotnego,
4) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych do ZUS,
5) Sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań,
6) Prowadzenie kart wynagrodzeń, sporządzanie list płac pra-
cowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w przy-
padku nieobecności pracownika wykonującego te zadania. 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Miejsce wykonywania pracy: siedziba Urzędu Gminy w Ba-
boszewie, ul. Warszawska 9A, (likwidacja barier architekto-
nicznych w całym budynku)
2) wymiar czasu pracy: dobowa norma czasu pracy – 8 go-
dzin, w godzinach ustalonych Regulaminem Organizacyj-
nym Urzędu Gminy Baboszewo nadanym Zarządzeniem Nr 
16/2016 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 30.06.2016 r., ty-
godniowa norma czasu pracy – 40 godzin (5-cio dniowy ty-
dzień pracy od poniedziałku do piątku)
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy 
zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników za-
trudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy 
Baboszewo w zależności od posiadanych kwalifikacji zawo-
dowych oraz stażu pracy
4) częstotliwość wypłaty wynagrodzenia – 1 raz w miesiącu 
z dołu za miesiąc przepracowany do dnia 28 każdego miesiąca
5) urlop wypoczynkowy: zgodnie z Kodeksem pracy.

IV. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 
6%: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzę-
dzie Gminy Baboszewo w lipcu 2017 roku był niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy, (druk dostępny na stronie www.
bip.gminababoszewo.pl
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształce-
nie/dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiada-
nych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na danym 
stanowisku
7) oświadczenia kandydata o niekaralności za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,
8) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym 
na zatrudnienie na określonym stanowisku,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych do celów rekrutacyjnych.

VI. Inne informacje:
Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządo-
wych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa 
w dziale 5 ppkt 4), 5), 6) powinny być poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV 
oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klau-

zulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)” 
i własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w se-
kretariacie Urzędu Gminy Baboszewo/ pokój nr 4 lub prze-
słać pocztą w terminie do dnia 04 września 2017 roku 
do godz. 12:00 na adres: Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 
Baboszewo, ul. Warszawska 9A, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor 
w Referacie Finansowo-Podatkowym. Aplikacje, które 
wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz na ta-
blicy informacyjnej Urzędu Gminy Baboszewo.
KOMISJA powołana przez Wójta Gminy Baboszewo działa 
dwuetapowo:
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kan-
dydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone 
w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów do-
puszczonych do drugiego etapu postępowania
II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandy-
datami do pracy
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powia-
domieni e–mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zosta-
nie zawarta umowa na czas określony, z możliwością dalsze-
go zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy.

Wójt Gminy Banoszewo
Tomasz Sobecki

I. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:
1) Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe II stopnia, (preferowana administra-
cja, prawo, zarządzanie oświatą),
b) doświadczenie zawodowe – min. 3-letni staż pracy w jednost-
kach administracji publicznej lub jednostkach oświatowych
c) wymagania ustawowe – obywatelstwo polskie, pełna 
zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw 
publicznych, nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwa-
lający na zatrudnienie na danym stanowisku
d) znajomość zagadnień związanych z pożytkiem publicznym
e) znajomość przepisów z zakresu:
– ustawy o systemie oświaty
– ustawy prawo oświatowe i przepisów wprowadzających 
prawo oświatowe
– ustawy karta nauczyciela
– ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
– ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
– ustawy o samorządzie gminnym
– aktów wykonawczych do ww. ustaw

2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów z zakresu:
– finansów publicznych
– znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych
b) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
c) sumienność
d) obowiązkowość
e) dokładność
f) dyspozycyjność
g) umiejętność pracy w zespole

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prace związane z zakładaniem, prowadzeniem, prze-
kształcaniem i likwidacją szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz przedszkoli na terenie Gminy, ustalanie granic obwodów 
dla szkół publicznych,
2) udzielanie zezwoleń na zakładanie publicznych i niepu-
blicznych placówek oświatowych przez osoby fizyczne lub 
prawne, nadawanie i cofanie uprawnień placówkom niepu-
blicznym,
3) prowadzenie ewidencji placówek publicznych i niepublicz-
nych oraz prowadzenie nadzoru w zakresie działalności ad-
ministracyjnej placówek oświatowych oraz koordynowanie 
zagadnień dotyczących zajęć pozalekcyjnych,
4) prace związane z awansem zawodowym nauczycieli, 
uczestniczenie w komisjach dotyczących postępowania kwa-
lifikacyjnego nauczycieli,
5) prace związane z opracowywaniem rocznych projektów 
organizacyjnych placówek, dla których Gmina jest organem 
prowadzącym
6) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodo-
wym kadry kierowniczej, nauczycieli i administracji placówek 
oświatowych
7) przygotowywanie organizacji konkursów oraz prowadze-
nie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowni-
czych w placówkach oświatowych, przygotowywanie opinii 
o pracy dyrektorów placówek w zakresie należącym do orga-
nu prowadzącego,
8) prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia odpowied-
niej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie 
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
9) prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku 
szkolnego,
10) organizacja dowozu dzieci do szkół
11) przygotowywanie projektów regulaminów, uchwał, za-
rządzeń wynikających z przepisów (np. regulamin wynagra-
dzania nauczycieli)
12) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem mło-
docianych,
13) realizacja zadań w zakresie świadczeń pomocy material-
nej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi i zlecanie 
zadań z zakresu działalności pożytku publicznego,

15) wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróż-
nień pracowników placówek oświatowych oraz pracowni-
ków, działaczy kultury i sportu oraz twórców kultury,
16) prowadzenie ewidencji zabytków oraz instytucji kultury, 
współpraca z instytucjami kultury

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Jak powyżej.

IV. Jak powyżej.

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy, (druk dostępny na stronie www.
bip.gminababoszewo.pl
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształce-
nie/dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiada-
nych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na danym 
stanowisku
7) oświadczenia kandydata o niekaralności za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,
8) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym 
na zatrudnienie na określonym stanowisku,
10)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 
VI. Inne informacje:
Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym 
mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządo-
wych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa 

w dziale 5 ppkt 4) ,5), 6) powinny być poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz 
kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: "Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą 
z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 902)" i własnoręcznym podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w se-
kretariacie Urzędu Gminy Baboszewo/ pokój nr 4 lub prze-
słać pocztą w terminie do dnia 08 września 2017 roku 
do godz. 12:00 na adres: Urząd Gminy Baboszewo, 09-130 
Baboszewo, ul. Warszawska 9A, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor 
w Referacie Ogólno-Administracyjnym i Zamówień 
Publicznych. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Baboszewo www.bip.gminababoszewo.pl oraz na ta-
blicy informacyjnej Urzędu Gminy Baboszewo.
KOMISJA powołana przez Wójta Gminy Baboszewo działa 
dwuetapowo:
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kan-
dydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone 
w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów do-
puszczonych do drugiego etapu postępowania
II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandy-
datami do pracy
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powia-
domieni e–mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zosta-
nie zawarta umowa na czas określony, z możliwością dalsze-
go zatrudnienia po uzyskaniu pozytywnej opinii pracodawcy.

Wójt Gminy Banoszewo
Tomasz Sobecki

WÓJT GMINY BABOSZEWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Referacie Finansowo-Podatkowym

WÓJT GMINY BABOSZEWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Referacie Ogólno-Administracyjnym i Zamówień Publicznych
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Raciąż i jego historia potrafią 
zaciekawić. Dziejami miastecz-
ka, a właściwie jego włodarza-
mi na poważnie zainteresował 
się jeden z mieszkańców Pan 
Stefan Modrzejewski. Tematy-
ka zaciekawiła Go na tyle, że 
powstało dzieło. Pan Modrze-
jewski napisał książkę pt. „Moje 
Miasto. Włodarze Raciąża”

Niewiele jest istniejących pu-
blikacji o Raciążu, nowopowstała 
książka o włodarzach naszego mia-
sta na pewno wzbogaci domowe 
księgozbiory. Książka ma na celu 
upamiętnienie ludzi, którzy pełni-
li w Raciążu najwyższy urząd od 
1425, tj. od momentu uzyskania 
praw miejskich z rąk księcia Ziemo-
wita IV po dzień dzisiejszy. To nie 
lada wyczyn zebrać informację o hi-
storii naszego miasta przez tak roz-
legły czas – obejmuje ona bowiem 
dzieje z okresu 590 lat.

Uroczysta prezentacja
29 sierpnia w Sali Widowisko-

wej w Miejskim Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu odbyła się 
promocja książki połączona z wy-
stawą. Uczestnicy mogli podziwiać 
portrety włodarzy na zdjęciach, 
co przybliżało im historię zawar-
tą w książce. Tego dnia nie brako-
wało ważnych i podniosłych mo-
mentów. Uroczystość rozpoczęła 
się występem muzycznym zespołu 
„Moja rodzina” z Glinojecka. Na-
stępnie przyszedł czas na prezenta-
cję dzieła. Pan Stefan Modrzejewski 
zaprezentował zgromadzonym po-
szczególne rozdziały i zagadnienia 
zawarte w swojej książce. 

„Ojcowie miasta” uhonorowani
Po podziękowaniach i przemó-

wieniach przyszedł czas na najważ-
niejszy moment tego dnia. Autor 
książki Stefan Modrzejewski wraz 
z Burmistrzem Miasta Raciąża Ma-
riuszem Godlewskim oraz wydaw-
cą Dyrektorem MCKSiR w Raciążu 
Arturem Adamskim wręczali książki 
byłym włodarzom naszego miasta. 
Publikacjami uhonorowani zostali 
byli naczelnicy i burmistrzowie Ra-
ciąża oraz obecny burmistrz Mariusz 
Godlewski. Z wieloma „ojcami Ra-
ciąża” niestety nie możemy się już dzi-
siaj spotkać - albumy odebrali przed-
stawiciele rodzin włodarzy. Ponadto 
książki dostali: Dyrektor MCKSiR, 
Zastępca Burmistrza Miasta Raciąż, 
Skarbnik Miasta Raciąż, Przewodni-
czący Rady Miejskiej, Wójt Gminy 
Raciąż, Przewodniczący Rady Gminy 
Raciąż, ks. proboszcz oraz osoby, któ-
re w szczególny sposób pomogły przy 
pracy nad książką. Sama uroczystość 
prezentacji albumu była niezwykle 
podniosła i ważna dla wszystkich 

zgromadzonych. Docenieni zosta-
li Ci, którzy wykonywali na co dzień 
niełatwą rolę włodarza miasta. 

Cząstka historii w książce
„Moje miasto. Włodarze Racią-

ża” to książka o dziejach Raciąża, któ-
ra powstała z pasji autora. Pozostanie 
wspaniałą pamiątką dla przyszłych 
pokoleń. Poprzez ten album mamy 
okazję poznać sylwetki wielu osób 
sprawujących funkcję naczelnika czy 
burmistrza naszego miasta. Kopalnia 
wiedzy a jednocześnie wspaniały po-
mysł na zachowanie pamięci o tych 
ważnych – dla dziejów miasta – oso-

bach. Mamy nadzieję, że to nie ostat-
nia publikacja na temat historii miasta. 
Zapytaliśmy autora Stefana Modrze-
jewskiego o pracę nad albumem:

Skąd wziął się pomysł na książkę 
o takiej tematyce? Co chciał Pan 
w niej przekazać?
Jako nauczyciela, teraz już se-

niora, osobę uczestniczącą w ży-
ciu społecznym miasta interesuje 
mnie przede wszystkim człowiek, 
człowiek aktywny, wykazujący się 
w działaniu na rzecz innych. Do ta-
kich osób należą przede wszystkim 

ci, którzy pełnili lub pełnią obecnie 
funkcje włodarzy miasta. Ci ludzie 
to animatorzy zachowań społecz-
nych, kreatorzy postaw ludzkich, 
społecznicy. Poprzez zebranie na-
zwisk, biogramów, zdjęć, dokumen-
tów dotyczących tych ludzi w jedną 
pracę, pragnąłem zaprezentować 
cząstkę historii Raciąża przez pry-
zmat osób, tworzących jego dzieje. 

Czy współpracował Pan z kimś 
przy tworzeniu książki? 
Tak, były takie osoby. Szcze-

gólnie pragnę podkreślić wspania-
łą i owocną współpracę z burmi-
strzem Mariuszem Godlewskim 
oraz dyrektorem MCKSiR i wydaw-
cą książki Arturem Adamskim.

W jaki sposób pozyskał Pan mate-
riały do swojej publikacji?
Materiały pochodzą od sa-

mych włodarzy Raciąża, człon-
ków rodzin, znajomych, różnych 
publikacji, prasy, archiwów. Prze-
prowadziłem wiele spotkań, roz-

mów z osobami, które mogłyby 
mi udzielić potrzebnych informa-
cji. Zbieranie materiałów nie od-
bywało się bez trudności, jednak 
w większości trafiałem na ludzi 
życzliwych, służących pomocą 
i tym Państwu serdecznie dziękuję. 
Jestem wdzięczny wszystkim, któ-
rzy przyczynili się w jakiejkolwiek 
formie do powstania książki.

Czy to pierwsza wydana przez 
Pana publikacja? Czy planuje Pan 
kolejne?
Jestem autorem wielu artyku-

łów i opracowań dotyczących mia-
sta i okolic. Odnoszą się one m.in. 
do tematyki związanej ze szkołami, 
organizacjami senioralnym, poza-
rządowymi istniejącymi w Raciążu, 
a także współpracą międzypokole-
niową. Pisałem o Nauczycielskim 
Klubie Seniora, Stowarzyszeniu 
Seniorów, Emerytów i Rencistów 
w Zespole Szkół STO w Raciążu.

Tytuły moich opracowań to: 
„Związek Nauczycielstwa Polskiego 
na ziemi raciąskiej”, „Szkoła Podsta-
wowa w Kodłutowie”, „Moja klasa”, 
„Adam Bojanowski – życie i dzia-
łalność” (współautor).

Pracuję nad publikacją o nauczy-
cielach, którzy uczyli w szkołach 
znajdujących się lub istniejących 
w przeszłości na terenie miasta oraz 
gminy Raciąż. Przygotowuję rów-

nież materiały do opracowania mo-
nograficznego z okazji zbliżającego 
się jubileuszu 10 - lecia Nauczyciel-
skiego Klubu Seniora w Raciążu. Co 
będzie dalej? – zobaczymy. 

Osobiście uważam, że napisana przez 
Pana książka to wspaniały sposób 
na uhonorowanie włodarzy naszego 
miasta. Czy taki cel przyświecał Panu 
przy tworzeniu publikacji?
Z całą pewnością tak. Publika-

cja ta ma uhonorować i upamięt-
nić ludzi, którzy pełnili w Raciążu 
stanowisko tzw. „ojca miasta”: bur-
mistrza, przewodniczącego, naczel-
nika (funkcja ta różnie się nazywa-
ła), w różnych okresach dziejowych, 
różnych warunkach politycznych, 
społecznych i gospodarczych.

Pragnę dodać, że z Raciążem 
jestem związany od zawsze. Ko-
cham to miasto. Tu się urodziłem, 
wychowałem, ukończyłem szkołę 
podstawową i średnią, rozpocząłem 
pierwszą pracę, założyłem rodzinę 
i tu spełniło się prawie całe moje ży-
cie zawodowe.

Dlatego postanowiłem dodać 
cząstkę do istniejących już publikacji 
o Raciążu, których nie jest zbyt wiele.

Redakcja Pulsu gratuluje autoro-
wi książki pt. „Moje miasto. Włodarze 
Raciąża.” Panu Stefanowi Modrzejew-
skiemu wielkiego sukcesu, jakim jest 
wydanie albumu. Życzymy powodze-
nia w dalszym działaniu na rzecz na-
szego lokalnego społeczeństwa oraz li-
czymy na kolejne publikacje.

Paulina Adamiak

Raciąż – aktualności

„Moje Miasto. Włodarze Raciąża”
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Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej organizacji i wspólnego świętowania II Parafialno-Gminnych Dożynek, które odbędą się w niedzielę,  
10 września 2017 r. w Baboszewie.

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

Polski rolnik uprawia ziemię nie tylko dla siebie, efekty jego wysiłku znajdujemy wszyscy na naszych stołach. Chleb to codzienna praca  
i radość z jej owoców, to symbol wspólnoty jaką tworzymy, działając dla dobra Polski i Gminy Baboszewo. 

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

Czeka na Państwa szereg atrakcji, które uczynią ten dzień pełnym niezapomnianych emocji i wrażeń. 

Wzorem ubiegłego roku prosimy o zorganizowanie przez chętne sołectwa stołów dożynkowych. Wszystkich zapraszamy do dekorowania  
naszych miejscowości. Już teraz dziękujemy za jakiekolwiek zaangażowanie. 

Radni, Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Baboszewo

Proboszcz Parafii Św. Urbana w Baboszewie
ks. Stanisław Gutowski

Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki

Zgodnie z umową nr 150/2017 
z dnia 13 lipca 2017r. pomiędzy 
gminą Baboszewo a P.P.H.U. RA-
WI-KRUSZ Waldemar Jędraszczak, 
w lipcu br. wybrane drogi gruntowe 
na terenie gminy Baboszewo zosta-
ły nawiezione pospółką. Łączna ilość 
dostarczonego materiału przez wy-
konawcę wyniosła 1 628 m sześc. Za 
wykonaną usługę gmina zapłaciła 57 

970,64 zł. z czego kwota 16 046,55 zł. 
pochodziła z funduszu sołeckiego so-
łectw Galominek Nowy i Lachówiec, 
natomiast pozostała kwota 41 924,09 
zł. została wyasygnowana z budżetu 
gminy ze środków zabezpieczonych 
na remonty dróg. W ramach umowy 
nawieziono drogi w następujących 
miejscowościach: Galominek Nowy 
– 202 m. sześc., Lachówiec – 257 m. 

sześc., Śródborze – 147 m. sześc., 
Brzeście – 165 m. sześc., Jarocin – 55 
m. sześc., Rybitwy – 220 m. sześc., Je-
sionka – 165 m. sześc., Wola Folwark 
– 110 m. sześc. 

W ramach zamówienia został 
również zmagazynowany materiał 
do bieżących remontów nawierzch-
ni żwirowych dróg na terenie gminy 
w ilości 307 m. sześc.

Remont dróg gruntowych

Jarocin Wola Folwark Brzeście

Jesionka

Śródborze

Lachówiec

Galominek Nowy

Rybitwy
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 pl. Adama Mickiewicza 17
09-140 Raciąż

 tel. 23 679 11 14
e-mail: sekretariat@pgkimraciaz.pl

 OFERTA:
WYKONYWANIE PRZYŁĄCZY 
WODNO-KANALIZACYJNYCH

ROBOTY ZIEMNO-BUDOWLANE
INSTALACJE WODOCIĄGOWE

INSTALACJE KANALIZACYJNE

BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓGBUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG

UTRZYMANIE I ODŚNIEŻANIE DRÓG, 
CHODNIKÓW, PLACÓW…

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

WYNAJEM ZAGĘSZCZARKI, 
KOPARKO-ŁADOWARKI, 

PODNOŚNIKA KOSZOWEGO 25 M
 ORAZ  GLEBOGRYZARKI  ORAZ  GLEBOGRYZARKI 

DO TERENÓW ZIELONYCH

KOSZENIE TRAWNIKÓW

ODCHWASZCZANIE 
CHODNIKÓW I PLACÓW

PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

CZEKAM na CIEBIE w PGKIMIE!

Zarząd Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” 
zawiadamia, że dnia 30 wrze-
śnia 2017 roku (sobota) o godz. 
10.00 (I termin), godz. 10.30 (II 
termin) w Miejskim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. 

Ryszarda Kaczorowskiego w Ra-
ciążu odbędzie się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Członków 
Towarzystwa.

Za Zarząd
Barbara Kosińska

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom mieszkańców miasta, a do-
kładnie rodziców dzieci uczęszcza-
jących do Miejskiego Przedszkola 
w Raciążu, wydłużone zostaną 
godziny jego pracy. Od 1 wrze-
śnia 2017 roku przedszkole będzie 
czynne dla maluchów w godzinach 

6.30-16.30. Co więcej, na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej na wniosek 
burmistrza Mariusza Godlewskie-
go radni podjęli uchwałę, że rodzi-
ce nie będą płacić za przebywanie 
dzieci w placówce w godz. 6.30-
7.00 i 16.00-16.30.

Red.

Przedszkole 
czynne dłużej

„Ziemowit” zaprasza!

W zeszłym numerze Pulsu in-
formowaliśmy o zamierzonych pra-
cach na ulicy Kwiatowej. Wpro-
wadzanie ulepszeń jest w trakcie 
realizacji. Trwa budowa kanaliza-
cji deszczowej na ulicy Kwiatowej. 
Na nowym odcinku zamontowana 
zostanie nowa studnia oraz spusty 
uliczne. Ponadto oczyszczone zo-
staną rowy przyuliczne. Dla miesz-

kańców tej ulicy najbardziej uciąż-
liwe były podtopienia ich posesji 
podczas obfitych opadów. Jednak 
miejmy nadzieję, że już wkrótce 
będą się cieszyć z wprowadzonych 
zmian i nowej kanalizacji deszczo-
wej. Bowiem nowa nitka usunie 
nadmiar wody z ulicy nawet przy 
ulewnych deszczach. 

Red.

Zmiany na ul. Kwiatowej

Burza a wręcz nawałnica, która 
przetoczyła się w czwartek,  
10 sierpnia, nad naszym miastem 
wyrządziła wiele szkód. Zerwane 
zostały linie energetyczne, powa-
lone drzewa, zginęły zwierzęta. 
Na szczęście nikomu z mieszkań-
ców miasta nic się nie stało.

Lato i okres burzowy nie oszczę-
dziły w te wakacje naszego miasta. 
Raciąż odczuł szczególnie mocno 
wahania pogody. Po upalnych dniach 
przychodziły nawałnice, które nisz-
czyły nasze miasto. Nawałnica, która 
przeszła nad Raciążem w czwartek, 
10 sierpnia nad ranem zamieniła uli-
ce w rwące potoki, wyrwała drzewa. 
Ulewa trwała kilkadziesiąt minut, aż 
strach pomyśleć, co mogłoby się stać, 
gdyby potrwała dłużej.

 
Kolejne drzewa połamane 

Nasze miasteczko zostało znisz-
czone po raz kolejny po gwałtow-
nych nawałnicach. Po wichurach, 

które przeszły przez Raciąż pod ko-
niec czerwca i w lipcu nasi strażacy 
i PGKiM mięli sporo pracy z przy-
wracaniem miasta do normalne-
go stanu. Po sierpniowej burzy pra-
cy było równie dużo. Po raz kolejny 
w Dużym Parku wyrwało drzewa 
z korzeniami. Także tym razem mie-
liśmy ogromne szczęście, że na niko-
go nie spadły. Połamane zostały gałę-
zie. Także na ulicy Płockiej ogromne 
drzewa przewracały się na ulicę 
uniemożliwiając przejazd. Tego dnia 

strażacy musieli usuwać je z dróg by 
torować mieszkańcom drogi. 

Zerwane linie
Tym razem szkody były jeszcze 

większe. Wichura zerwała linie ener-
getyczne. Przewracające się drzewa 
także je przerywały. Od zerwanych 
linii zginęły dwa psy. To spore stra-
ty. Jednak ogromnym szczęściem 
jest to, że żaden z mieszkańców nie 
ucierpiał. Raciąż już wrócił do nor-
my. Teraz czekają nas nasadzenia 
drzew w Parku w miejsce wyrwa-
nych i uszkodzonych przez wichu-
rę. Czas upałów, a co za tym często 
idzie gwałtownych burz, skończył 
się chyba na dobre. Miejmy nadzieję, 
że w naszym miasteczku będzie już 
spokojnie i wichury nie będą doko-
nywać kolejnych zniszczeń. 

Na słowa uznania zasługują stra-
żacy i pracownicy PGKiM, którzy 
w dość krótkim czasie uporali się ze 
skutkami nawałnicy. Dziękujemy!

Red.

Burza nad Raciążem
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W miesiącu czerwcu została 
podpisana umowa z wykonaw-
cą firmą Aqua-Soft s.c. z sie-
dzibą w Białymstoku na kwotę 
935 339,69 zł na modernizację 
Stacji Uzdatniania Wody w Ba-
boszewie. Stacja Uzdatniania 
Wody w Baboszewie zostanie 
kompleksowo zmodernizowana 
i unowocześniona. 

Największym problemem, który 
był odczuwany w okresach letnich 
to spadek ciśnienia wody w sie-
ci wodociągowej bądź nawet w sy-
tuacjach skrajnych brak całkowity 
wody. W/w problem wynikał z tego, 
że stacja pracowała w systemie tzw 
jednego stopnia tzn woda czerpa-
na z studni głębinowych za pomo-
cą pomp głębinowych była kiero-
wana na proces uzdatniania i tymi 
samymi pompami w sieć wodocią-
gową. W tym miejscu należy zazna-
czyć, że taki system jest przestarza-

ły i na tą chwilę już nie stosowany 
w takich obiektach. Na marginesie 
należy zaznaczyć, że stacja pracu-
je około 50 lat, bowiem powstała 
w latach 1965-1970. Wówczas ta-
kie technologie tylko były dostęp-
ne, natomiast sama miejscowość 
Baboszewo przez okres blisko pół 
wieku znacząco się zmieniła po-
przez zwiększenie ilości nowych 
domów mieszkalnych, usługowych, 
co w konsekwencji skutkowało 
zwiększeniem zapotrzebowania na 
wodę pitną. Nie posiadając żadne-
go zbiornika na wodę uzdatnioną 
tzw. retencyjnego nie było moż-
liwe utrzymanie stałego ciśnienia 
w sieci wodociągowej. W okresach 
letnich przy dużych różnicach go-
dzinowych w rozbiorach wody do-
chodziło do sytuacji w której pro-
ces prędkości filtracji wody przez 
filtry pośpieszne był bardzo zmien-
ny i uniemożliwiał utrzymanie sta-
bilnej jakości wody podawanej do 

sieci wodociągowej. Pompowanie 
uzdatnionej wody bezpośrednio do 
sieci wodociągowej wpływało tak-
że na jej awaryjność. Konsekwencją 
zmian ciśnienia wody były uderze-
nia hydrauliczne, zapowietrzanie 
sieci a w konsekwencji awarie sieci 
wodociągowej. 

W celu wyeliminowania między 
innymi w/w problemu w ramach 
trwających robót zostanie wybu-
dowany zbiornik retencyjny na 
wodę uzdatnioną o pojemności 200 
m3 oraz wbudowany nowy zestaw 
pompowy o wydajności 100 m3 
utrzymujący stałe ciśnienie wody, 
sterowany za pomocą sterownika 
swobodnie programowalnego.

W ramach modernizacji ukła-
du technologicznego stacji zostaną 
wymienione stare rurociągi, które 
w znacznym stopniu są skorodowa-
ne, na nowe ze stali kwasoodpornej, 
ponadto zostaną wymienione filtry 
dwustopniowej filtracji wody-I sto-

pień filtracji przez 3 filtry Ø 1400 ze 
stali nierdzewnej, które będą usu-
wały związki żelaza oraz 3 filtry 
Ø 1400 ze stali nierdzewnej, które 
będą usuwały związki manganu. 

Studnie głębinowe zyskają nowe 
obudowy typu Lange, wymienione 
zostaną pompy głębinowe, rurocią-
gi oraz układ sterowania pompami. 

Po modernizacji praca Stacji bę-
dzie odbywać się całkowicie automa-
tycznie. Pracą stacji będzie sterował 
sterownik zapewniający automa-
tyczne działanie procesów techno-
logicznych, po przepompowaniu 
zadanej ilości wody z studni głębi-
nowej sterownik zrealizuje automa-
tycznie cały proces płukania filtrów 
w okresie nocnym. Ponadto zosta-
nie zmodernizowana cała instalacja 
elektryczna, zostanie zamontowany 
agregat prądotwórczy, który w przy-
padku braku napięcia uruchomi całą 
stację tak aby podczas dłuższych za-
ników napięcia woda była dostar-

czana dla odbiorców. Stacja będzie 
również wyposażona w system mo-
nitoringu i wizualizacji wraz z syste-
mem powiadamiania GSM o stanach 
awaryjnych na telefony komórkowe 
pracowników obsługi. 

Termin zakończenia w/w mo-
dernizacji planowany jest na koniec 
września 2017 r.

Do tego czasu musimy się 
uzbroić w cierpliwość i znosić 
ewentualne drobne, nie do uniknię-
cia przy takim zakresie moderni-
zacji, zakłócenia w dostawie wody 
– spadki ciśnienia czy niewielkie 
wahania barwy wody. 

Po zakończeniu inwestycji, 
stacja będzie służyła mieszkań-
com gminy Baboszewo przez ko-
lejne kilkadziesiąt lat zaopatrując 
ich w wodę bardzo dobrej jakości. 
Koszt inwestycji wyniesie blisko  
1 mln złotych. 

Krzysztof Kruszewski
Kierownik ZWIK

Trwa modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody w Baboszewie
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Już od września uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Konarskiego w Raciążu 
będą mogli korzystać z cie-
kawej i nowoczesnej formy 
edukacji – ścieżki edukacyjnej. 
A dodatkowo wszystko to na 
świeżym powietrzu. 

Gmina Miasto Raciąż zapro-
jektowała i przeprowadziła reali-
zację projektu mającego na celu 
utworzenie bazy edukacyjnej przy 
szkole podstawowej. Projekt pod 
nazwą "Budowa bazy edukacyjnej 
w Raciążu" udało się zrealizować 
dzięki uzyskanej na ten cel dotacji 
z WFOŚiGW. Wybudowano 21 ką-
cików edukacyjno-przyrodniczych, 
postawiono wiatę oraz 13 tablic in-
formacyjnych i wykonano ogródek 
przyrodniczy. Z walorów bazy będą 
mogli korzystać najmłodsi ucznio-
wie raciąskiej podstawówki.

Przyroda bez tajemnic
W realizowanym projekcie 

utworzono 21 kącików edukacyj-
nych, dzięki którym uczniowie 
będą mogli poznać bliżej świat ro-

ślin i zwierząt. Będą uczyły się roz-
poznawać gatunki drzew (m.in. 
nazwy, kształt liści, rodzaj pnia, 
nasiona). Ponadto nauczą się roz-
poznawać gatunki ptaków oraz od-
różniać samców od samic. Co wię-
cej nauczą się odróżniać gatunki 
ptaków po wydawanych przez nie 
dźwiękach. Inne kąciki zaś nauczą 
najmłodszych rozróżniania ssa-
ków leśnych – łącznie z rozpozna-
waniem ich tropów. Dzieci będą 
miały okazję obserwować także 
różnorodne budki lęgowe. Poza 
edukacją uczniowie będą mie-
li okazję sprawdzić swą pozyska-
ną wiedzę w praktyce, a to dzię-
ki m.in. różnego rodzaju puzzlom 

(w których dopasowywać trzeba 
będzie odpowiednie elementy), 
gry w rzuty, memo i grze w zegar 
przyrody, która przedstawiać bę-
dzie cykl z życia zwierząt.

Poznać otoczenie 
Głównym celem projektu jest 

umożliwienie uczniom zdobycia 
umiejętności wyróżniania, nazywa-
nia i opisywania wybranych elemen-
tów środowiska. Dzieciaki nauczą się 
dostrzegać jak powiązane są ze sobą 
wszelkie czynniki środowiska oraz 
jak wpływa na nie człowiek. Ponad-
to przekonają się, że każdy z nas od-
powiedzialny jest za stan środowiska 
i wszyscy powinniśmy chronić przy-
rodę. Co więcej ścieżka edukacyjna 
umożliwi rozwój umiejętności spraw-
nościowych, poznawczo-odkryw-
czych i obserwacyjnych wśród dzieci. 
Ścieżka edukacyjna to świetna okazja 
do nauki przez zabawę dodatkowo 
korzystając ze świeżego powietrza. 
Uczniowie naszej podstawówki będą 
mieli okazję w ciekawy i interesujący 
sposób poznać charakterystyczne ce-
chy przyrody naszego regionu.

Mamy nadzieję, że ścieżka edu-
kacyjna umili uczniom czas spędza-
ny w podstawówce i z radością wró-
cą do nauki po długim odpoczynku 
jakim były wakacje. 

Paulina Adamiak

Reforma edukacji objęła cały 
kraj. Także w Raciążu zajść 
muszą wymagane zmiany. Od 
września nasze dzieci uczęsz-
czały będą do Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu, a nie jak 
dotychczas do Miejskiego Ze-
społu Szkół. 

Zmiany objęte reformą zaczną 
wchodzić w życie w roku szkolnym 
2017/2018. Uczniowie kończący 
w roku szkolnym 2016/2017 kla-
sę VI szkoły podstawowej staną się 
uczniami VII klasy szkoły podsta-
wowej. Rozpocznie się tym samym 
stopniowe wygaszanie gimnazjów 
– nie będzie prowadzona rekrutacja 
do gimnazjum. 

Już nie MZS
W związku z powyższą re-

formą Rada Miejska podjęła 
uchwałę, która stanowi, że od 
dnia 1 września 2017 roku Miej-
ski Zespół Szkół, w którego skład 
wchodzi Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Konarskiego w Racią-
żu oraz Publiczne Gimnazjum 
w Raciążu staje się ośmiolet-
nią szkołą podstawową. Szkoła 
przyjęła nazwę Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego 

w Raciążu. Siedziba szkoły mie-
ści się przy ul. Kilińskiego 62B 
a obwód szkoły obejmuje: Mia-
sto Raciąż, Budy Kraszewskie, 
Ciecierski, Folwark Raciąż, Kini-
ki, Łempino (od nr 26), Łempi-
nek, Pęsy, Pólka Raciąż, Sierako-
wo i Witkowo. W roku szkolnym 
2017/2018 i 2018/2019 w ośmio-
letniej szkole podstawowej pro-
wadzone będą dotychczasowe 
oddziały klas gimnazjum (tj. II 
i III klasy) aż do czasu wygaśnię-
cia tych klas. Z dniem 1 września 
2019 r. w ustroju szkolnym nie 
będą funkcjonować gimnazja.

Zmiana w stypendiach
W związku z nadchodzącą re-

formą oświaty związaną z powsta-
niem ośmioletniej szkoły pod-
stawowej konieczne były zmiany 
w regulaminie przyznawania sty-
pendiów. Radni Miejscy na ostat-
niej Sesji Rady Miejskiej przy-
jęli uchwałę wprowadzającą 
zmiany w regulaminie przyznawa-
nia stypendiów. Od roku szkolnego 
2017/2018 uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu będą mogli starać 
się o uzyskanie stypendium burmi-
strza za wybitne wyniki w nauce.

Paulina Adamiak

W sierpniu Burmistrz Miasta 
Raciąża Mariusz Godlewski 
podpisał umowę na realizację 
projektu w ramach programu 
dotyczącego dziedzictwa kultu-
rowego. Jego realizacja pozwo-
li dokończyć zmiany w sferze 
działalności kulturalnej, które 
rozpoczęły się w 2014 roku. 
Przed nami jednak aneksowa-
nie umowy i zmiana zakresu 
projektu.

Gmina Miasto Raciąż musiało 
podpisać umowę na realizację pro-
jektu w zakresie, w jakim był on 
składany i zakwalifikowany. Przed 
nami jednak pewne zmiany zwią-
zane z pozyskaniem projektu na 
termomodernizację budynków 
miejskich. Projektu bardziej istot-
nego z punktu widzenia miasta, 

w którym wiele robót powiela się 
z projektem dotyczącym dziedzic-
twa kulturowego. Jednak już wkrót-
ce rozpoczną się prace nad realiza-
cją projektu.

Wiele zmian w kulturze
Projekt zakładał m.in. przepro-

wadzenie kompleksowej termo-
modernizacji, instalację wentylacji 
mechanicznej, instalację systemów 
racjonalizujących zużycie energii 
(zamontowanie paneli fotowolta-
icznych) w budynkach przy ul. Par-
kowej 14 oraz ul. Kilińskiego 21. 
Ponadto utworzenia studia radio-
wego i studia nagrań. W budynku 
Biblioteki zaś w ramach realizacji 
projektu zostać miała zaadaptowa-
na, udostępniona i w pełni wypo-
sażona nowa przestrzeń wykorzy-
stywana na cele kulturalne. Powstać 

tam mają: Biblioteka, Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta Ra-
ciąża i okolic, Pracownia dzienni-
karsko-fotograficzna oraz Pracow-
nia ceramiczna. Zagospodarowane 
zostaną także place przy obu budyn-
kach. Przy siedzibie MCKSiR zor-
ganizowany zostanie Plac muzycz-
ny – z wbudowanymi zewnętrznymi 
instrumentami oraz zagospodaro-
wane zostaną tereny: na zajęcia ple-
nerowe kulturalno-edukacyjne i do 
organizacji koncertów i innych wy-
darzeń o charakterze kulturalnym 
(m.in. wystaw, warsztatów, przeglą-
dów, konkursów). Zaś przy budyn-
ku dawnej poczty plac zostanie prze-
znaczony na plenerową czytelnię 
przy-biblioteczną oraz przystosowa-
ny do organizacji wystaw plenero-
wych. Przy obu budynkach zostaną 
wykonane nasadzenia zieleni, za-

montowane będzie ogrodzenie oraz 
zainstalowane zostaną ławki, gablo-
ty, kosze itp. za wspomnianą popra-
wą warunków architektonicznych, 
zakupione zostanie specjalistycz-
ne wyposażenie: lupy elektronicz-
ne, urządzenia lektorskie, systemy 
powiększająco-udźwiękawiające, 
mapy Brajlowskie, specjalistyczne 
oprogramowanie i specjalistyczną 
klawiaturę. Także strona interneto-
wa zostanie przystosowana do ko-
rzystania z zawartych treści przez 
osoby z dysfunkcją wzroku. Co wię-
cej, zarówno biblioteka jak i MCK-
SiR zostaną doposażone w: sprzęt 
tele-informatyczny, sprzęt nagło-
śnieniowo-oświetleniowy i meble.

Zmiana zakresu
Zakresy projektów dotyczących 

termomodernizacji i dziedzictwa 

kulturowego w pewnym stopniu się 
dublowały. Część działań projek-
tu dotyczącego termomodernizacji 
obejmowało zakres projektu z dzie-
dzictwa kulturowego. Był to celowy 
zabieg, w związku z formą pozyski-
wania dofinasowania – konkursem 
i niepewnością z tym związaną, co 
do kwalifikacji projektów. Realiza-
cja projektu termomodernizacji ma 
większe znaczenie dla naszego mia-
sta i mieszkańców, zatem został wy-
typowany jako priorytetowy. Mia-
sto postara się jednak zrealizować 
te działania z projektu dotyczącego 
dziedzictwa kulturowego, których 
nie obejmuje projekt na termomo-
dernizację. W tym celu trwają pra-
ce nad zmianami w zakresie pro-
jektu oraz nad zminimalizowaniem 
wkładu własnego do projektu. 

Paulina Adamiak

Umowa na dziedzictwo 
kulturowe podpisana

Reforma oświaty 
w Raciążu

Edukacja na świeżym 
powietrzu

„BUDOWA BAZY EDUKACYJNEJ 
W MIEŚCIE RACIĄŻU”, 
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie dotacji, 
w kwocie 103 445,30 zł
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W tym roku, po raz pierwszy, gmina Ba-
boszewo bierze udział w programie Szla-
chetnej Paczki. Aby rejon sprawnie funk-
cjonował potrzebni są wolontariusze. 
Osoby chętne prosi się o zgłaszanie przez 
formularz na stronie www.superw.pl
5 powodów, 

by zostać SuperW!
• Wolontariat w Szlachetnej Paczce i Aka-

demii Przyszłości to rozwój, wpływ i ludzie:
• jako wolontariusz wydobywasz z ludzi 

to, co najpiękniejsze i sprawiasz, że świat 
wokół ciebie staje się lepszy; pomagasz mą-
drze pomagać, łączysz ludzi i wyzwalasz 
w nich energię;

• wraz z innymi wolontariuszami budu-
jesz sieć kontaktów i stajesz się częścią ogól-
nopolskiej Drużyny Szlachetnej Paczki, na-
wiązujesz przyjaźnie i uczysz się działania 
zespołowego;

• angażując się jako wolontariusz rozwi-
jasz swoje kompetencje oraz zdolności inter-
personalne i komunikacyjne;

• będąc wolontariuszem w Szlachetnej Pacz-
ce docierasz do rodzin w potrzebie i dajesz im 
impuls do zmiany; odkrywasz i nazywasz ich 
potencjał, a swoim zaangażowaniem stwarzasz 
ludziom szansę na lepszą przyszłość;

Już dziś wszystkim dziękujemy za ewen-
tualne zaangażowanie.

W chwili obecnej na terenie 
gminy Baboszewo znajduje się nie-
malże 400 przydomowych oczysz-
czalni ścieków, zakupionych i za-
montowanych w ramach gminnych 
inwestycji, które w latach ubiegłych 
były realizowane z udziałem środ-
ków unijnych. Początki sięgają 2007 
r., kiedy to wykonano projekty 295 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków, następnie w czerwcu 2009 r. 
gmina złożyła wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Podpisanie 
umowy o dofinansowanie z Samo-
rządem Województwa Mazowiec-
kiego nastąpiło w maju 2010r. Od 
tej daty rozpoczęła się w pełni reali-
zacja zadania pod nazwą „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie gminy Baboszewo 
– I etap”. W trakcie wykonywania 
robót pewna część mieszkańców – 
dokładnie 71 osób zrezygnowało 
z budowy oczyszczalni. Ostatecznie 
wybudowano 224 oczyszczalnie, 
w tym 220 oczyszczalni dla indywi-
dualnych gospodarstw domowych 
oraz 4 oczyszczalnie do budyn-
ków stanowiących własność gminy 
(Szkoła Podstawowa w Mystkowie, 
mieszkania socjalne w Cywinach 
Dyngunach, Niedarzynie i Śródbo-
rzu). Okres realizacji inwestycji – 
od maja 2010 r. do grudnia 2011 r. 
Całkowity koszt zadania obejmują-
cy prace projektowe, roboty budow-

lane, nadzór inwestorski wyniósł 
3,5 mln zł. z czego 2,1 mln to unijne 
dofinansowanie, wpłaty mieszkań-
ców – po 2 000 zł, pozostałe środki 
pochodziły z budżetu gminy. Jed-
nostkowa wartość każdej oczysz-
czalni w chwili oddania do użytko-
wania wynosiła kilkanaście tysięcy 
zł. Gmina jako beneficjent była zo-
bligowana zapisami umowy z jed-
nostką finansującą, do zachowania 
okresu trwałości projektu wynoszą-
cego 5 lat, liczonego od momentu 
dokonania przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa płatności ostatecznej. Agencja 
przekazała dofinansowanie w dniu 
14.03.2012 r., a zatem okres trwa-
łości projektu upłynął 14.03.2017 r. 
Przez cały okres trwałości projektu 
tj. od czasu odbioru robót, koszty 
serwisu i naprawy przydomowych 
oczyszczalni były po stronie urzę-
du gminy, mieszkańcy nie ponosili 
tych kosztów (poza kilkoma wyjąt-
kami na początku funkcjonowania 
oczyszczalni, kiedy serwisem zaj-
mował się wykonawca). Co roku 
w budżecie gminy były i są zabez-
pieczane i wydatkowane kwoty rzę-
du kilkudziesięciu tysięcy złotych 
na remonty tych oczyszczalni. 

... co dalej ? 
Temat przydomowych oczysz-

czalni ścieków na terenie naszej 
gminy był przedmiotem dyskusji 
podczas czerwcowego posiedze-
nia Komisji Wspólnych Rady Gmi-
ny Baboszewo. Po analizie sytuacji 
zapadła decyzja o przekazaniu 220 

przydomowych oczyszczalni ście-
ków mieszkańcom, którzy z nich 
korzystają. Do tej pory pomimo 
faktu, że oczyszczalnie znajdowa-
ły się u indywidualnych mieszkań-
ców i były przez nich użytkowa-
ne, to właścicielem ich była gmina. 
Z uwagi na dużą ilość przydomo-
wych oczyszczalni, a także na ich 
już kilkuletnią amortyzację, często-
tliwość usuwania mniejszych bądź 
większych awarii wynosi statystycz-
nie ok. 1-2 dziennie, co w znaczny 
sposób angażuje pracownika/ów 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Baboszewie i utrudnia wykony-
wanie pozostałych zadań zakładu. 
Dlatego też została podjęta decy-
zja o tym, że gmina nie będzie pro-
wadzić już serwisu i napraw w sto-
sunku do przekazanych obiektów 
(z wyjątkiem odpłatnego opróż-
niania osadników wstępnych), 
a mieszkaniec stający się właścicie-
lem oczyszczalni będzie musiał na 
własny koszt i na własną rękę za-
troszczyć się o prawidłowe jej funk-
cjonowanie. Aktualnie na terenie 
gminy odbywa się przekazywanie 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków, polegające na sporządzeniu 
protokołu przekazania PT. 

Podobny sposób postępowa-
nia będzie miał miejsce w przypad-
ku oczyszczalni wybudowanych 
w ramach II etapu, czyli kolejnych 
169 oczyszczalni, z tym, że ich 
przekazanie nastąpi późną jesie-
nią bądź zimą bieżącego roku lub 
na początku przyszłego roku, gdyż 
okres trwałości projektu upływa 

w listopadzie 2017 r. Pomimo fak-
tu, że realizację II etapu zakończo-
no w kwietniu 2014 r., to zmieniła 
się interpretacja dotycząca liczenia 
okresu trwałości projektu w ten 
sposób, że co prawda wciąż jest to 
5 lat, ale liczone od momentu pod-
pisania umowy o dofinansowaniu. 
Podpisanie umowy miało miejsce 
w listopadzie 2012r., stąd też od li-
stopada może rozpocząć się prze-
kazywanie oczyszczalni z II etapu 
mieszkańcom.

… czy będzie i ewentualnie 
kiedy III etap ?

W ramach znajdującego się 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej zadania pod nazwą „Budo-
wa przydomowych oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanych na tere-
nie gminy Baboszewo – III etap” 
w 2015 r. wykonano projekty 116 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków, a w grudniu 2016r. gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
budowy 110 oczyszczalni w ogło-
szonym konkursie „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi” z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Wartość inwestycji 
zgodnie z opracowaną dokumenta-
cją projektową i kosztorysami inwe-
storskimi wynosi 2,1 mln zł, w tym 
wnioskowana kwota dofinansowa-
nia 1,1 mln. Oczywiście w ramach 
tego działania z PROW nie tyl-
ko gmina Baboszewo brała udział 
w konkursie. Samorządy z terenu 
województwa mazowieckiego zło-
żyły do Urzędu Marszałkowskiego 

225 wniosków o przyznanie pomo-
cy na łączną kwotę 318 mln. Limit 
środków pochodzących z Unii Eu-
ropejskiej na to działanie wynosi 
zaledwie 70 mln. Ocenie podlegało 
tylko 75 złożonych wniosków z naj-
większą ilością uzyskanych punk-
tów, a 150 samorządom od razu 
odmówiono przyznania pomocy 
w ramach przeprowadzonego nabo-
ru. Nasz wniosek uzyskał wymaga-
ną ilość punktów i podlegał dalszej 
ocenie. Ostatecznie znalazł się na 66 
pozycji na liście zakwalifikowanych 
operacji. Przeznaczony na to działa-
nie limit środków (70 mln) w chwi-
li obecnej wystarcza na podpisanie 
jedynie 45 umów o dofinansowanie. 
Dlatego też warunek otrzymania 
dofinansowania uzależniony jest od 
rozstrzygnięć postępowań przetar-
gowych przeprowadzonych przez 
samorządy, z którymi zawarto umo-
wy o dofinansowanie. 

W ramach osiąganych oszczęd-
ności przetargowych zawierane 
będą umowy z kolejnymi samo-
rządami w kolejności wynikającej 
z listy zakwalifikowanych operacji. 
Ostateczną decyzję o możliwości 
uzyskania dofinansowania gmina 
otrzyma do dnia 5 grudnia 2017 r. 
Zatem ewentualny okres realizacji 
to przyszły rok budżetowy, ale nale-
ży jeszcze raz wyraźnie podkreślić, 
że warunkiem podstawowym przy-
stąpienia do tego zadania, będzie 
otrzymanie środków unijnych.

Wójt Gminy Baboszewo 
Tomasz Sobecki

Serdecznie zapraszam do wzięcia udzia-
łu w ogólnopolskiej akcji „Narodowe 
czytanie” mającej na celu popularyzację 
czytelnictwa. 

W gminie Baboszewo „Narodowe czyta-
nie” odbędzie się 2 września 2017 r. o godzinie 
10:00 w świetlicy środowiskowej w Baboszewie. 
Będziemy czytać „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego. Chętnych do udziału w „Narodowym 
czytaniu” proszę o zgłaszanie się do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w celu odbioru wyznaczo-
nego fragmentu z dramatu Stanisława Wyspiań-
skiego lub kontakt telefoniczny 23 661 10 91  
wew. 56. Nie może Was tam zabraknąć!

Tomasz Sobecki 
Wójt Gminy Baboszewo

Co dalej z przydomowymi 
oczyszczalniami?

Szlachetna Paczka w Gminie 
Baboszewo – poszukiwani 
Wolontariusze, czyli SuperW!

Narodowe 
czytanie w Gminie 
Baboszewo



11,,Puls Raciąża” nr 8 (67) 2017 Baboszewo – urząd

W piątek, 28 lipca płońscy po-
licjanci obchodzili 98 rocznicę 
utworzenia Policji Państwowej. 
W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych, instytucji współpracu-
jących, policjanci oraz pracow-
nicy cywilni płońskiej komendy.

Płońskie obchody Święta Poli-
cji rozpoczęły się tuż przed godz. 
12:00 złożeniem wiązanek pod ta-
blicą upamiętniającą mieszkań-
ców powiatu płońskiego poległych 
w latach 1939-1956 w walce o wol-
ną i niepodległą Polskę. Następnie 
w Kościele Św. Michała Archanio-
ła w Płońsku odbyła się Msza Św. 
w intencji wszystkich funkcjona-
riuszy i pracowników Komendy Po-
wiatowej Policji w Płońsku.

Punktualnie o godz. 13:30 
w świetlicy płońskiej komendy 
rozpoczęła się uroczysta zbiórka 
w czasie której wręczane były od-
znaczenia, nagrody i awanse na 
wyższe stopnie służbowe. W tym 
roku w naszej jednostce na wyższe 
stopnie służbowe mianowanych 
zostało czterdziestu dwóch funk-
cjonariuszy. Są to policjanci z róż-
nym stażem służby, doświadcze-
niem, zajmujący różne stanowiska 
i pełniący różne funkcje w struk-
turze policji. 

Prezydent Rzeczpospolitej Pol-
skiej srebrnym medalem za długo-
letnią służbę odznaczył mł. insp. 
Jarosława Brzozowskiego Komen-
danta Powiatowego Policji w Płoń-
sku oraz mł. insp. Piotra Bartosiaka 
I Zastępcę Komendanta Powiatowe-
go Policji w Płońsku. Obaj Panowie 
komendanci służbę w Policji pełnią 
od ponad 20 lat. Ponadto I Zastęp-
ca Komendanta z dniem 24 lipca br. 
został mianowany na wyższy sto-
pień służbowy z podinspektora na 
młodszego inspektora Policji. 

W uznaniu szczególnych za-
sług i osiągnięć służbowych, któ-
rymi przyczynił się do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzy-
mania bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
brązową odznakę Zasłużony poli-
cjant nadał asp. sztab. Andrzejowi 
Rzewińskiemu, pełniącemu funk-
cję kierownika Posterunku Policji 
w Załuskach.

Dodatkowo brązowymi me-
dalami za zasługi dla Policji przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wyróżnione zo-
stały osoby od lat współpracujące 
z mundurowymi na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa: Pan Artur Cza-
pliński – nauczyciel ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno Wychowawcze-
go, pełniący funkcję radnego Rady 
Powiatu Płońskiego, będący rów-
nież członkiem Komisji ds. Bezpie-

czeństwa Starostwa Powiatowego 
w Płońsku, Pan Bogdan Lewan-
dowski – Komendant Straży miej-
skiej w Płońsku oraz Pan Sławo-
mir Zalewski – Wójt Gminy Nowe 
Miasto. Wymienieni współpracując 
z płońską policją, wielokrotnie byli 
inicjatorami i współwykonawcami 
działań i przedsięwzięć, mających 
na celu zapobieganie popełnianiu 
przestępstw oraz przeciwdziałanie 
zjawiskom kryminogennym. Od-
znaczenia te nie były wręczane pod-
czas uroczystości, a zostaną wręczo-
ne w późniejszym terminie. 

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z okazji Święta Po-
licji wyróżnił jednego z płońskich 
policjantów, który wykazuje się 
bardzo dużym zaangażowaniem 
i inicjatywą w procesie tworzenia 
i realizacji programów profilaktyki 
społecznej i prewencji kryminal-
nej, nie tylko na terenie działania 
KP w Raciążu, gdzie służy, ale rów-
nież Komendy Powiatowej Policji 
w Płońsku. Nagrodę motywacyjną 
od Pana ministra otrzymał asp. Ro-
bert Kędzierski – dzielnicowy Ze-
społu Dzielnicowych Komisariatu 
Policji w Raciążu.

Komendant Główny Policji 
nadinspektor Jarosław Szymczyk 
z okazji Święta Policji przyznał 
środki finansowe dla funkcjonariu-
szy i pracownika Komendy Powia-
towej Policji w Płońsku

Wyróżnieni zostali: podinsp. 
Grzegorz Osiński – Ekspert Wy-
działu Prewencji, st. asp. Daniel Ka-
nia Dzielnicowy z Posterunku poli-
cji w Załuskach, asp. sztab. Marcin 
Sztabnik Dzielnicowy z Rewiru 
Dzielnicowych Wydziału Prewen-
cji Kpp w Płońsku, st. sierż. Mar-
cin Kosiewicz – funkcjonariusz 
Wydziału Kryminalnego, mł. asp. 
Jolanta Tucka funkcjonariusz Wy-
działu Kryminalnego oraz sierż. szt. 
Norbert Witkowski policjant Wy-
działu Ruchu Drogowego.

Również samorządy za trud 
i poświęcenie włożone w pracę ze 
społeczeństwem wyróżniły kil-
ku policjantów z naszej komendy. 
Nagrody ufundowali: Wójt Gmi-
ny Płońsk, Wójt Gminy Sochocin, 
Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, 
Wójt Gminy Baboszewo, Wójt Gmi-
ny Dzierzążnia, Wójt Gminy Naru-
szewo, Wójt Gminy Nowe Miasto 
i Wójt Gminy Joniec.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim odznaczonym i mianowanym 
na wyższe stopnie funkcjonariu-
szom. Życzymy satysfakcji z dobrej 
służby i pracy, sukcesów w życiu za-
wodowym i prywatnym oraz sza-
cunku od tych, o których bezpie-
czeństwo dbamy.

mł. asp. Kinga 
Drężek-Zmysłowska

Święto Policji 
w płońskiej komendzie

Kolejny raz w Szkole Podstawo-
wej w Mystkowie odbyły się let-
nie półkolonie dla dzieci. Orga-
nizatorem tego wypoczynku jest 
Mazowiecka Izba Rolnicza oraz 
Urząd Gminy w Baboszewie. 
Akcja trwała od 31 lipca do 11 
sierpnia 2017 r. Doświadczenia 
akcji letniej w ubiegłych latach 
pozwoliły na dostosowanie form 
wypoczynku do oczekiwań jej 
uczestników oraz ich rodziców.

Harmonogram półkolonii za-
planowany został w ten sposób, aby 
jej uczestnicy lepiej się poznali, gdyż 
w półkoloniach uczestniczą nie 
tylko uczniowie tutejszej szko-
ły, ale także dzieci spoza niej. 
Uczestnicy wypoczynku nie bę-
dący uczniami szkoły w Myst-
kowie mieli przy tym okazję 
do poznania nowych kolegów 
i  koleżanek, a także kierowni-
ka półkolonii pana Pawła Osiń-
skiego i opiekunów panie Mag-
dalenę Baranowską i Agnieszkę 
Osowiecką z  którymi spędzili 
dwa tygodnie wakacji.

W czasie wypoczynku pro-
wadzone były zajęcia stacjonarne oraz 
zorganizowano szereg wycieczek.

Zajęcia rozpoczęły się od przy-
witania uczestników półkolonii 
oraz przedstawienia programu.

Na zajęciach stacjonarnych 
dzieci uczestniczyły w wielu zaba-
wach integracyjnych w celu bliż-
szego poznania się, rozwijały swoją 

sprawność fizyczną w czasie zajęć 
sportowych oraz sprawność manu-
alną poprzez wykonanie gadżetów 
do fotobudki.

Największym jednak zaintere-
sowaniem cieszyły się wycieczki. 
Dzieci odwiedziły sąsiedni Raciąż, 
gdzie w kinie „Za Rogiem” w MCK-
SiR obejrzały film, następnie udały 
się do Ochotniczej Straży Pożar-
nej, tam strażacy zapewnili kolo-
nistom wiele atrakcji. W Warsza-
wie były w parku wspinaczkowym 
FUN CLIMB oraz Manufakturze 
Cukierków. Dzieci poznały także 
Toruń, spacerując z przewodni-

kiem po toruńskiej Starówce oraz 
uczestniczyły w warsztatach kuli-
narnych w Żywym Muzeum Pier-
nika. Bardzo ciekawa była wyciecz-
ka do Strzegowa. Koloniści spędzili 
dzień w Akademii Aktywnego Wy-
poczynku Mamut Camp. Dwa razy 
dzieci relaksowały się „w wodzie”, 
były na basenie w Jachrance oraz 

na kąpielisku w Krubinie.  Dzieci 
odwiedziły również Urząd Gmi-
ny w Baboszewie, gdzie osobiście 
poznały pana wójta – Tomasza So-
beckiego, który opowiedział im 
o swojej pracy, a także jak funkcjo-
nuje samorząd. Ostatni dzień pół-
kolonii koloniści spędzili w Par-
ku Rozrywki w Julinku, w którym 
doświadczyli wielu atrakcji: park 
linowy – „Podniebny Cyrk”, kra-
ina dmuchańców z olbrzymią 30 
metrową zjeżdżalnią wodną Hip-
poSlide gwarantującą niezapo-
mniane wrażenia, przejażdżka go-
kartami, plac zabaw. Oprócz tego 

dzieci odwiedziły Muzeum 
Sztuki Cyrkowej oraz po-
znały historię Szkoły Sztuki 
Cyrkowej. Na zakończenie 
wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy za aktyw-
ne i dzielne uczestniczenie 
w życiu kolonijnym. 

W każdym dniu półkolonii 
dzieci miały możliwość spo-
żywania drugiego śniadania 
oraz obiadu. Taka forma wy-
poczynku i spędzania czasu 
wolnego podczas wakacji była 

trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej 
uczestników jak również ich rodzi-
ców. Dwutygodniowy wakacyjny 
czas był dla dzieci okazją do wza-
jemnych spotkań, zabaw, integra-
cji a także doskonałą lekcją historii, 
przyrody i bezpieczeństwa.

M.Baranowska
A.Osowiecka

Półkolonie w Mystkowie
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Jarmarczny klimat jeszcze nas 
nie opuścił. W MCKSiR w Ra-
ciążu odbyło się seminarium 
o tematyce „Dobre prakty-
ki – wymiana wiedzy pomię-
dzy podmiotami”. Mieszkańcy 
miasta mieli okazję posłu-
chać ciekawych informacji ze 
swego regionu, potencjału 
naturalnego i możliwości jego 
wykorzystania. Na uczestni-
ków czekała także degustacja 
lokalnych produktów.

Seminarium odbyło się 23 
sierpnia w Sali widowiskowej Ra-
ciąskiego Centrum Kultury. Orga-
nizatorem wydarzenia było Miej-
skie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu wraz z part-

nerami: Miejskim Zespołem Szkół 
oraz Zespołem Szkół Społecznych 
STO. Szkolenie przybliżyło uczest-
nikom walory naszego regionu, 
produkty lokalne i tradycyjne oraz 
możliwości wykorzystania lokal-
nego potencjału. 

Współpraca 
najważniejsza

Tematyka poruszana 
na seminarium pn. „Do-
bre praktyki – wymiana 
wiedzy pomiędzy pod-
miotami” była różnorod-
na. Głównym jej celem 
było przedstawienie – 
zgromadzonym uczest-
nikom – sposobów, jak 
założyć biznes i zarobić 
wykorzystując produkty 

lokalne i tradycyjne. Rozmawia-
no także o rozwoju zainteresowa-
nia produktem tradycyjnym po-
chodzącym z regionu oraz całego 
Mazowsza. Prezentowano także 
sposoby na wykorzystanie poten-
cjału naturalnego, kulturowego 

i osobowego regionu. Poru-
szano również zagadnienie 
zwiększenia udziału zainte-
resowanych grup w projek-
tach dotyczących rozwoju 
regionu. Prelegentki uka-
zały możliwość współpracy 

między regionami 
w celu wspólnej 
promocji wartości 
kulturowych regio-
nów. Przedstawiły 
także sposoby na 
ułatwienie kontak-
tów producentom 
oraz wspieranie 
połączeń w ra-
mach krótkich łań-
cuchów dostaw. Po pre-
zentacji przyszedł czas na 
degustację lokalnych pro-

duktów i potraw (były m.in. chleb, 
śledzie, bigos, wędliny i sery).

Paulina Adamiak

Seminarium dobrych praktyk

Klub rękodzieła ,,Baby ro-
bią” powstał z miłości do 
rękodzieła i zrzesza panie 
o podobnych zaintereso-
waniach. Klub tworzą wy-
łącznie kobiety. Ich prace 
można podziwiać na wielu 
lokalnych kiermaszach  
i wystawach. 

Klub rękodzieła rozpoczął 
swoją działalność od Wielka-
nocy 2017. Inspiracją do jego 
założenia okazała się wystawa 
wielkanocna zorganizowana 
w Bibliotece Publicznej w Ra-
ciążu, która wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie. Swoje 
pracy wystawiło wtedy 6 pań 
z terenu miasta i gminy Raciąż. 
Wystawa potrwała od 12 – 25 
kwietnia. Można było zobaczyć 
wykonane różnymi technika-
mi rękodzielniczymi ozdoby 
świąteczne, takie jak koszyczki 
wielkanocne z krepiny, papie-
rowej wikliny, kurczaki i jajka 
z orgiami, serwetki i serwety na 
szydełku i wiele, wiele innych. 

Spotkania grona kobiet
Od wystawy wielkanocnej 

panie zaczęły się spotykać sys-

tematycznie i planować wysta-
wy swoich prac. Do tej pory 
można było oglądać prace wy-
konane przez członkinie klu-
bu rękodzieła m.in. podczas IV 
Jarmarku Raciąskiego, dwóch 
wystaw w bibliotece, oraz 
w Miejskim Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji. 

Klub rękodzieła „Baby ro-
bią” tworzą wyłącznie kobiety. 
Do klubu należą: Hanna Bart-
nikowska, Anna Drozd, Alek-
sandra Grabowska, Danuta 
Kantorowska, Alicja Klatko, 
Dorota Kobuszewska, Marzena 
Rybiełek, Alicja Rybka, Monika 
Wasiak, Dorota Rosińska

Różnorodna technika
Członkinie klubu „Baby 

robią” wykonują swoje prace 
przeróżnymi technikami. Two-
rzą m.in. prace na drutach, na 
szydełku, z origami, z papiero-
wej wikliny, ze sznurka, z kre-
piny, z plastiku, z różnych ma-
teriałów (dzianina). Ich prace 
są dopracowane, pięknie wy-
konane, niezwykle kolorowe 
i różnorodne. Każda z pań ma 
swoją technikę, w której ,,czu-
je się najlepiej” i w niej tworzy. 
Paniom nie brak pomysłów 
i kreatywności. Inspiracji szu-
kają niemal wszędzie. 

Zrzeszone 
w stowarzyszeniu

Klub „Baby robią” działa 
przy Miejskim Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Ra-
ciążu. Klub stara się o sforma-
lizowanie prawne. Dyrektor, 
Artur Adamski, wspiera i po-
maga tworzyć stowarzyszenie, 

którego celem jest tworzenie, 
przekazywanie tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego w naszym 
regionie. Z inicjatywy MCK-
SiR we wrześniu „Baby robią” 
wezmą udział w XII Jesiennym 
Jarmarku „od pola do stołu” 
zorganizowanym przez MODR 
Warszawa Oddział Poświętne 
w Płońsku, gdzie podczas kier-
maszu twórczości ludowej i rę-
kodzieła będzie można oglądać 
również prace członkiń klubu. 
Klub rękodzieła wspierany jest 
również przez burmistrza Ra-
ciąża, Mariusza Godlewskiego, 
który pomaga przy sformali-
zowaniu prawnym klubu, jako 
stowarzyszenia. 

Praca na szeroką skalę
Klub „Baby robią” planu-

je rozszerzyć swoją działal-
ność i nawiązać współpracę 
m.in. z Pułtuskiem, Serockiem 
i Skansenem w Sierpcu. Klub 
nawiązał już współpracę z wój-
tem gminy Raciąż Ryszardem 
Giszczakiem. Wynikiem tej 
współpracy będzie wystawa 
prac członkiń klubu na dożyn-
kach gminnych w Krajkowie 
połączona z warsztatami z rę-
kodzieła. 

Od przyszłego numeru 
„Pulsu Raciąża” rozpoczniemy 
cykl artykułów poświęconych 
poszczególnym członkiniom 
klubu „Baby robią”. Już dziś ser-
decznie zapraszamy do lektury.

Marianna Góralska

Klub kobiet z pasją do rękodzieła

Baby robią!

Od lewej: Rybka Alicja, Kobuszewska Dorota, Klatko Alicja, 
Rybiałek Marzena, Grabowska Ola, Bartnikowska Hanna
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Raciąż podąża za 
historią i tradycją. 
W naszym mieście 

tradycyjny jarmark na stałe 
zagościł w kalendarzu im-
prez miejskich. Teraz przy-
szedł czas na nowe wyda-
rzenie, które nawiązuje do 
historii. W Raciążu zorgani-
zowano I Miejsko-Gminne 
Dożynki Parafialne.

15 sierpnia, w szczególny 
dla mieszkańców Raciąża dzień 
– odpust parafialny, mieliśmy 
okazję wziąć udział w uroczy-
stej mszy świętej, a po niej cze-
kały nas różnorodne atrakcje 
na placu przy MCKSiR. Miej-
skie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu przy 
współpracy z Gminą Miasto 
Raciąż i Gminą Raciąż zorga-
nizowało tego dnia dwa wy-
darzenia plenerowe – Piknik 
Rodzinny i I Miejsko-Gminne 
Dożynki Parafialne.

Za plony podziękowali
Dożynki to święto rol-

ników o charakterze dzięk-
czynnym za ukończenie 
żniw i prac polowych. Obec-
nie uroczystości dożynkowe 
mają zarówno charakter re-
ligijny, świecki jak i ludowy, 
powiązany z zabawą z okazji 
zakończenia zbiorów. W Ra-
ciążu miały uroczysty cha-
rakter. Po mszy świętej od-
był się pochód z wieńcami 
dożynkowi ulicami miasta, 
a zakończył się na placu przy 
MCKSiR, gdzie ułożone zo-
stały na scenie by uczestnicy 
wydarzenia mogli podziwiać 
je w pełnej krasie. Wień-
ce przygotowali mieszkańcy 
okolicznych wsi. Były piękne 
i różnorodne, każdy uroczy 
na swój sposób. Przygotowa-
no je ze zbóż i kwiatów. 

Dla każdego coś miłego
Program wydarzeń do-

pasowany był tak, by każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Były przedstawienia teatralne, 
występy muzyczne, zabawy 
dla najmłodszych. Chętni po-
siadacze rowerów mogli sko-
rzystać z pomocy policjantów 
z Komisariatu Policji w Ra-
ciążu i oznakować swój po-
jazd, zabezpieczając go w ten 
sposób na wypadek kradzie-
ży. Można było także zaku-
pić książkę o dziejach Racią-
ża prof. Zofii Kuźniewskiej pt. 
„Z dziejów rzymsko – katolic-
kiej Parafii Raciąż”. Na przyby-
łych czekały także grillowane 
potrawy, a na najmłodszych 

popcorn i wata cukrowa. Swo-
je stoiska miał także Polmlek 
(gdzie można było skosztować 
wytwarzanych produktów), 
MCKSiR (gdzie były prowa-
dzone warsztaty dla najmłod-
szych) oraz WPSZ w Płocku 
(na którym można było za-
kupić książkę prof. Zofii Kuź-
niewskiej).

Razem najlepiej
Piknik miał na celu 

wspólną zabawę i integra-
cję rodzinną oraz zabawę 
najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta. Dziecia-
ki mogły korzystać z wielu 
atrakcji, były dmuchańce, 
warsztaty plastyczne i ma-
lowanie twarzy. Dla odważ-
nych maluchów paintball 
laserowy. Ponadto wiele 
konkursów i zabaw dla ca-
łych rodzin. Była to świetna 
okazja do spędzania wspól-
nie czasu i by zacieśniać wię-
zi rodzinne. 

Magia teatru
Tego dnia teatr zawitał 

do Raciąża na dobre. Zarów-
no mali uczestnicy wydarze-
nia jak i starsi przenieśli się 
w świat sztuki i baśni. Jako 
pierwszy wystąpił Teatr Wa-
riacja w sztuce pt. „Mazowiec-
ka chata”. Była to wspaniała 
zabawa z publicznością, pod-
czas której wszyscy wspólnie 
świetnie się bawili poznając 
mazowiecki zwyczaje wesel-
ne. Następnie przyszedł czas 
na przedstawienie pt. „Pozor 
už nemôžem” Teatru Delika-
tes. Sztuka dotyczyła Graala, 
rozważań na temat jego fak-
tycznego istnienia i ewentual-
nego miejsca jego przechowy-
wania. Uczestnicy wydarzenia 
plenerowego mogli przyglą-
dać się także programowi fa-
milijnemu przedstawionemu 
przez Jacka Musiatowicza.

Tańce w plenerze
Od godziny 18.00 uczest-

nicy I Miejsko-Gminnych 
Dożynek Parafialnych mieli 
okazję posłuchać i potańczyć 
przy utworach trzech zespo-
łów. Na Raciąskiej scenie wy-
stąpili „Sami swoi”, „Amared” 
i „Wexel”. Uczestnicy imprezy 
bawili się i tańczyli do póź-
nych godzin wieczornych. 

Organizatorzy zadowole-
ni przebiegiem imprezy za-
powiadają, że wpisze się ona 
na stałe w kalendarz imprez 
miejskich. Zatem zaprasza-
my na dożynki za rok! 

Paulina Adamiak

Pierwsze dożynki w Raciążu za nami!
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Już po raz siódmy w Szkole 
Podstawowej w Baboszewie 
odbywają się półkolonie fi-
nansowane w większości przez 
KRUS. W tym roku pod hasłem 
„Dzieciństwo naszych rodziców 
i dziadków”. W półkoloniach 
uczestniczyło 32 dzieci.

Zgodnie z hasłem przewod-
nim poznały zabawy swoich rodzi-
ców i dziadków, odwiedziły Mu-
zeum „Czar PRL”, Muzeum Neonów 
w Warszawie. Podczas spaceru po 
Baboszewie poznały dawne prze-
znaczenie niektórych budynków 

oraz dowiedziały się jak ich rodzi-
ce i dziadkowie radzili sobie z bra-
kiem słodyczy. Blok ze sztucznego 
mleka i kakao, który samodzielnie 
wykonali, pozwolił im poznać sma-
ki tamtych czasów. 

Podczas turnieju sportowe-
go dla którego same ułożyły regu-
lamin, przekonały się jak patyk, 
guma, bierki, pchełki świetnie za-
stępowały komputer. 

Odwiedziły również Centrum 
Nauki Kopernik, kąpały się w base-
nach termalnych w Mszczonowie, 
brały udział w nagraniu pierwszej 
edycji, polskiej wersji programu The 

Voice Kids, obejrzały film w płoc-
kim kinie HELIOS oraz odwiedziły 
gospodarstwo „Trzy Stawy”.

Atmosfera półkolonii była fan-
tastyczna. Wielu uczestników już 
po raz kolejny brało udział w tej for-
mie wypoczynku.

Opiekunami tegorocznych pół-
kolonii były panie E. Burzykowska 
i K.Paszyńska oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej Artur Piotrowski. 

Wycieczki odbywały się szkol-
nym autobusem prowadzonym 
przez pana Mariana Bajkowskiego.

Elżbieta Burzykowska
Katarzyna Paszyńska

Od 16 sierpnia dzieci ze szkół 
w Polesiu i Sarbiewie uczestniczą 
w półkoloniach letnich. Na uczest-
ników czeka wiele atrakcji. Środę 
spędziliśmy w szkole, było spotka-
nie z panią pielęgniarką, rysowa-
nie kredą miejsc które chcielibyśmy 
odwiedzić oraz wspólne zabawy na 
placu zabaw. We wtorek wyruszy-
liśmy do centrum zabaw w Stró-
żewku koło Płocka gdzie czekało 
na nas wiele atrakcji. W piątek po-

jechaliśmy do Ciechanowa na ką-
pielisko. 21 sierpnia wybraliśmy się 
do ZOO w Płocku gdzie mieliśmy 
lekcje o zwierzętach. Za to we wto-
rek czekała na nas w szkole niespo-
dzianka. Przyjechał do nas Anima-
tor Piotr wraz z Kucykiem Ponny. 
Były konkursy, zabawy, pokaz żon-
glerki i zwierzęta z balonów. Środę 
spędziliśmy w warszawskim kinie 
oglądając film ,,Moje wakacje z Ru-
dym” a następnie udaliśmy się na 

zwiedzanie Muzeum Wojska Pol-
skiego. Czwartek spędziliśmy na 
basenie w Jachrance. W piątek wy-
braliśmy się do ciechanowskiego 
kina na bajkę ,,Gang wiewióra 2”. 
Na zakończenie półkolonii zorgani-
zowano piknik w Płaciszewie, gdzie 
było ognisko z pieczeniem kiełba-
sek, gry i zabawy. Dzieci codziennie 
miały zapewnione drugie śniadanie 
oraz obiad.

Katarzyna Godlewska

Półkolonie w Baboszewie

Moc letnich atrakcji
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Wakacje 2017
W ramach współpracy Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Baboszewie z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Płońsku, 5 dzieci z terenu 
naszej gminy wzięło udział 
w letnim wypoczynku w ramach 
programu „Pogodne Lato”. 
Dzieci wyjechały w terminie 
30.06.2017 do 14.07.2017 r. do 
miejscowości Gorzewo, 09-500 
Gostynin woj. mazowieckie. 

Realizatorem wypoczynku 
oraz programu profilaktycznego 
zgodnie z decyzją Zarządu Ma-
zowieckiego była Chorągiew Ma-
zowiecka ZHP w Płocku. Nabór 
uczestników w/w wypoczynku 
zgodnie z założeniami programu 
„Pogodne Lato” dokonano przy 
udziale Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Baboszewie i Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Baboszewie. W ramach te-
gorocznego projektu „Pogod-
ne Lato” dzieci miały możliwość 
spędzenia dwóch tygodni wakacji 
poza miejscem zamieszkania i co-
dziennym środowiskiem, możli-
wość wzięcia udziału w zajęciach 
o charakterze terapeutycznym, 
skorzystać ze wsparcia psycho-
logów i terapeutów nie tylko 
w trakcie zajęć, ale też poza nimi. 
Podczas turnusu został przepro-
wadzony program profilaktycz-
no-terapeutyczny, który promuje 
zdrowy styl życia i porusza pro-
blematykę uzależnień. Program 

„Pogodne lato” był organizowany 
po raz czternasty. Wakacje dzie-
ci sfinansował Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego.

W dniach od 03 do 14.08.2017 r.,  
30 dzieci w wieku 8-16 lat z tere-
nu naszej gminy wyjechały na ko-
lonie letnie. Organizatorem było 
Stowarzyszenie Wspierania Ini-
cjatyw Oświatowo-Wychowaw-
czych im. Teresy Kras z Lublina, 
którego oferta została wybrana 
w ramach ogłoszonego przez Wój-
ta Gminy Baboszewo konkursu na 
realizację zadania z zakresu po-
żytku publicznego. 

Dzieci wyjechały nad morze do 
miejscowości Puck, podczas wy-
poczynku realizowały program 
obejmujący nie tylko wycieczki tu-
rystyczne, zajęcia sportowe i tere-
nowe, ale też były objęte szerokim 
programem terapeutycznym z za-
kresu promocji zdrowego stylu ży-
cia i profilaktyki uzależnień.

Program terapeutyczny był re-
alizowany przez wykwalifikowa-
nego profilaktyka oraz kadrę pe-
dagogiczną – metodyczną Nabór 
uczestników w/w wypoczynku pro-
wadził Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Baboszewie. 

Wspólny wyjazd dzieci umożli-
wił im zawarcie nowych znajomo-
ści i przyjaźni. Dzieci miały okazję 
spędzić czas aktywnie i w urozma-
icony sposób. Przebywając z ró-
wieśnikami rozwijały umiejętności 
zachowania się w grupie , nabyły 
nowe doświadczenia i nauczyły się 
samodzielności.

Szkoła Podstawowa w Sarbie-
wie po raz pierwszy zorganizowa-
ła Dzień Otwarty dla przyszłych 
przedszkolaków i ich rodziców. 
Spotkanie odbyło się 22 sierp-
nia br. Panie wychowawczynie od 
rana przygotowywały się na przy-

jęcie dzieci. Niektóre z nich śmia-
ło wchodziły do sali, inne do za-
bawy trzeba było trochę zachęcić. 
Mali goście mogli bawić się do woli, 
obejrzeć całą szkołę i plac zabaw, 
pomalować buźki, posilić się po 
wyczerpujących zabawach oraz za-

poznać się z paniami. Było koloro-
wo, tłoczno i radośnie, a czas płynął 
bardzo szybko. Jesteśmy pewni, że 
takie spotkania adaptacyjne wpiszą 
się na stałe w życie szkoły.

Monika Witkowska
Dyrektor SP w Sarbiewie

Dzień Otwarty w Sarbiewie
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Po niezwykle udanej i rado-
snej pierwszej części waka-
cji przyszedł czas na kolejną. 
W sierpniu odbył się drugi tur-
nus wakacji w naszym mieście. 
Na najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta czekało kolejne 
pięć dni pełne atrakcji. 

Aby wyciągnąć dzieciaki z do-
mów i sprawić by swój wolny czas 
spędzały one w sposób kreatyw-
ny i aktywny a nie jedynie przed 
ekranami komputerów powstał 
pomysł na wakacje w mieście. 
Zaangażowane w organizację 
było większość jednostek miej-
skich. Miejskie Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji im. Ryszar-
da Kaczorowskiego w Raciąż przy 
współpracy z Urzędem Miejskim 
w Raciążu, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej oraz Miejską 
Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych przygotowa-
ła atrakcyjną ofertę wakacyjną dla 
najmłodszych mieszkańców na-
szego miasta. Ponownie ponad 40 
osobowa grupa dzieciaków w wie-
ku 7-14 lat wzięła 
udział w turnusie 
wakacji zorganizo-
wanym w dniach 
7-11 sierpnia przez 
Raciąskie Centrum 
Kultury. Uczest-
nictwo było bez-
płatne a najmłodsi 
mieszkańcy Racią-
ża mogli ciekawie 
i aktywnie spędzać 
czas od ponie-
działku do piątku 
w godz. 8-15.

Różnorodność zajęć
Tak, jak podczas pierwszego 

turnusu, tak i teraz na dzieciaki 
czekały różnorodne zajęcia. Mogły 
cieszyć się one darmowymi seansa-
mi filmowymi, zajęciami rękodziel-
niczymi i teatralnymi. W sierpniu 

postawiono także na imprezo-
wy nastrój by świętować trwające 
lato. Otóż w kawiarni w MCKSiR 
zorganizowano taneczne party dla 
najmłodszych. Dzieciaki szalały 
i tańczyły, a radości i uśmiechom 
nie było końca. Nie były to jedy-
ne działania wymagające mnóstwa 
energii. Podczas drugiego turnusu 
wakacji zorganizowano niezwykle 
ciekawe sportowe działania. Dzie-
ciaki mogły bowiem wziąć udział 
w zajęciach z boksu. Trener Mar-

cin Brzeziński po-
kazał im kilka bok-
serskich trików 
i udzielił cennych 
wskazówek (przyp. 
red. od września 
Marcin Brzeziński 
będzie prowadził 
w Raciążu zajęcia 
z boksu zarówno 
dla dzieci jak i do-
rosłych, więcej in-
formacji na stronie 
23). Także podczas 
drugiego turnusu 
program zajęć zo-

stał ułożony różnorodnie, tak by 
dzieci w różnym wieku mogły spę-
dzić czas w bardzo ciekawy sposób. 

Na tumskim wzgórzu 
Zwieńczeniem drugiego turnu-

su wakacji prowadzonego w MCK-
SiR była wycieczka niespodzianka. 
Tym razem dzieciaki miały okazję 
zwiedzić pobliski Płock. Tym ra-
zem przeniosły się w podwodny 
świat. Miały okazję popływać i po-
pluskać się w wodzie na płockim 

basenie. Czekał ich także spacer 
po starówce oraz bulwarach nad-
wiślańskich. Atrakcji było wiele, 
dzieciaki zadowolone i uśmiech-
nięte wesoło spędziły czas.

Kolejne wakacje już za rok! 
A my już teraz zapraszamy do ko-
rzystania z jesienno-zimowej oferty 
zajęć MCKSiR. 

Paulina Adamiak

Wakacje w mieście

W sierpniu mieliśmy wiele okazji 
by zbliżyć się do sztuki. Organi-
zowane były różnorodne zajęcia, 
które umożliwiały mieszkańcom 
rozrywkę, ale również dawały 
szansę na rozwój zainteresowań. 
Karawana sztuki po raz pierwszy 
pojawiła się w Raciążu, mamy 
nadzieję, że nie ostatni.

Sobotnie popołudnie. 19 sierp-
nia, w Raciążu stało pod znakiem 
teatru. Tego dnia właśnie zawitala 
do naszego miasta Karawana Sztu-
ki, czyli Wędrujący Festiwal Sztuki 
i Animacji. Wszelkiego rodzaju za-
jęcia i animacje przeznaczone były 
przede wszystkim dla dzieci i mło-
dzieży. Jak się jednak okazało starsi 

mieszkańcy naszego miasta także 
wzięli w nim udział. 

Dzień teatru
Karawana to całodniowe wy-

darzenie artystyczne. Charaktery-
styczne jest to, że odbywa się głów-
nie w małych miejscowościach 
i przede wszystkim latem. Warszta-
ty i spektakle odbywają się w spo-
rej mierze na świeżym powietrzu, 
tak by zachęcić do aktywności 
przechodniów. Najważniejszym 
celem projektu jest bowiem po-
kazanie wartościowych wydarzeń 
kulturalnych, uczynienie widzów 
współtwórcami i zainspirowanie 
ich do samodzielnej pracy twór-
czej. Zajęcia artystyczne, warsz-
taty i spektakle prowadzili pro-
fesjonaliści. Zależało im głównie 
na tym by starszym widzom za-
pewnić zabawę i rozrywkę a naj-
młodszych uczestników karawany 
wprowadzić w świat magii i pobu-
dzić wyobraźnię.

Poczuć się jak aktor
Tego dnia mieliśmy okazję 

wziąć udział w licznych działa-
niach teatralnych (np. pantomi-
ma i drama) oraz w działaniach 
plastycznych, tj. własnoręczne 
tworzenie scenografii, elementów 
strojów scenicznych a nawet ku-
kiełek. Na uczestników czekały 
także gry zręcznościowe oraz za-
bawy cyrkowe. Teatr Akt wystawił 
dwa spektakle uliczne pt. „Śmiet-
nik” i „Płonące laski”. 

Moc emocji
Karawana sztuki to fantastycz-

na okazja by samemu stać się ak-
torem w ulicznym spektaklu. 
Tego dnia zaciera się granica mię-
dzy widzem a światem aktorskim. 
Jak zapowiadają twórcy karawa-
ny – Ci, którzy przyszli obejrzeć 
spektakl sami stają się uczestni-
kami gry. To wspaniały sposób na 
rozwijanie wyobraźni i ciekawy 
sposób na spędzanie wolnego cza-

su. Emocji tego dnia nie zabrakło, 
spektakle bawiły a jednocześnie 
niosły przesłanie.

Paulina Adamiak

Mieszkańcy Raciąża w teatrze!
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Wakacyjna oferta w naszym mieście 
była niezwykle bogata. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Także wielbicie-
le malarstwa mieli okazję by rozwijać 
swoje pasje i umiejętności. Batik to 
szczególna forma sztuki, rzadko spo-
tykana – jednak do Raciąża zawitała 
na dobre. 

Przez pięć dni (21-25 sierpnia) w ka-
wiarni w Miejskim Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji prowadzone były warsztaty 
batiku. Wszystkich chętnych, tej niełatwej 
sztuki, uczyła Anna Górecka – malarka 
z Sierpca, która brała udział w majowym 
plenerze malarskim w naszym mieście. Pod-
czas warsztatów powstało kilka dzieł sztuki, 
które tworzyli mieszkańcy naszego miasta.

Czym jest batik?
Pewnie wielu z nas zadaje sobie pytanie 

„Czym w ogóle jest batik? I jak tworzone są 
obrazy?”. Otóż batik jest starożytną techni-
ką wschodnią wywodzącą się z Indii, opar-
tą na malowaniu przy pomocy gorącego 
wosku i barwników. Wosk jest tutaj tzw. 
„rezerważem” czyli ochroną, której używa 
się aby zakryć (zabezpieczyć) na tkaninie 
te części, które w danym etapie pracy mu-
szą zostać nie zafarbowane. Wzory z wosku 
nakłada się na tkaninę (najlepiej bawełnia-
ną) pędzlem, patyczkiem lub szpatułką

Batik – sztuka nieprzewidywalna
Batik jest dużym wyzwaniem dla zajmu-

jących się tą techniką, bowiem końcowy efekt 
może okazać się zarówno nieoczekiwanym 
sukcesem jak i porażką. Najciekawsza w nim 
jest więc jego nieprzewidywalność. Na białej 
tkaninie maluje się bowiem przezroczystym 
woskiem, jest to zatem sztuka niezwykle trud-
na. Nigdy do końca nie wiadomo co nam się 
ukaże, polegać zatem trzeba jedynie na swojej 
wyobraźni. Mieszkańcy naszego miasta pró-
bowali swoich sił. Z zaskoczeniem obserwo-
wali efekty swojej pracy. Także z ogromnym 
zaciekawieniem przyglądali się pracy malarki 
prowadzącej raciąskie warsztaty.

Paulina Adamiak

Malowali 
woskiem
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Gmina Baboszewo w 2016 roku 
nawiązała współpracę z ukra-
ińskim miastem Kowel, położo-
nym w obwodzie wołyńskim, 
na głównej trasie między War-
szawą a Kijowem, około 65 km 
od granicy polsko-ukraińskiej. 
Mamy nadzieję, że partnerskie 
stosunki z tym bogatym kul-
turowo miastem zmierzają do 
realizacji wspólnych, ciekawych 
przedsięwzięć w przyszłości.

Równo rok temu podczas fe-
stynu „Powitanie Lata” gmina Ba-
boszewo miała przyjemność go-
ścić ukraińską delegację w osobie 
wicemera pana Igora Prokopiva, 
oraz grupę folklorystyczną o na-
zwie „Namysto” (jęz. pol. „Korale”), 
która zaprezentowała swoją cząstkę 
kultury w pięknym spektaklu. Wójt 
Gminy Baboszewo pan Tomasz So-
becki bardzo mocno podziękował 
za przyjazd w/w delegacji, pod-
kreślając dążenie do regularnych 
kontaktów między administracja-
mi obu gmin w celu podpisania 
w przyszłości formalnego porozu-
mienia o współpracy. Minął rok od 
tego ważnego dla nas wydarzenia, 
gdy zostaliśmy miastem partner-
skim przyjaciół z Ukrainy. Współ-
praca zawsze ma sens jeżeli dwie 
strony bardzo tego chcą. Mer Kowla 
Oleg Kinder oraz Wójt Gminy Ba-
boszewo Tomasz Sobecki docenia-
jąc owocną współpracę zrealizowa-
li marzenia, sportowe marzenia… 
Piłkarki z Gminnego Klubu Sporto-
wego „Orlęta” Baboszewo otrzyma-
ły zaproszenie na obóz sportowy, 
zacieśniając więź między naszym 

Baboszewem a miastem Kowel. Ad-
ministracja baboszewsko-kowel-
ska oraz przyjaciele zaangażowani 
w ten projekt dołożyli wszystkich 
starań pokonując wiele formalno-
ści, aby piłkarki z Baboszewa mo-
gły spędzić niespełna dwa pierw-
sze tygodnie sierpnia na obozie 
sportowym w Kowlu. Dzięki temu 
mogły nie tylko doskonalić swoje 
umiejętności sportowe, ale przede 
wszystkim poznać historię miasta, 
ciekawych ludzi związanych z tym 
miastem, kulturę jaka panuje w tym 
regionie Ukrainy oraz historię ro-
daków walczących podczas wojen.

Bazą naszych „Orlątek” był 
piękny hotel „Comfort”, w którym 
mieszkały i poznawały walory ukra-
ińskiej kuchni piłkarki z Babosze-
wa. Hotel posiada własny stadion 
na którym trenowała drużyna na-
szych dziewcząt (ciekawostką jest, 
że na miejscu stadionu przed wojną 
znajdował się polski kościół). Re-
zydentem całego pobytu była pani 
Oksana Demydenko, Andrzej Li-
piński. Dzięki uprzejmości Merów 
Kowla – pana Olega Kindera i pana 
Igora Prokopiva podczas pobytu 
piłkarkom zorganizowano wyciecz-
kę po mieście. Przewodnikiem była 
pani Margarita Matwijczyk, dyrek-
tor historycznego muzeum, a pan 
Andrzej Lipiński – który był pomy-
słodawcą wycieczki – z przyjem-
nością przekładał na język polski 
wszystkie informacje. Dziewczęta 
zwiedziły najcenniejsze zabytki kul-
turowe oraz cmentarze, na których 
pochowani są polscy żołnierze, któ-
rzy podczas wojny przelewali krew 
na tych ziemiach. Na Ukrainie dało 

się słyszeć od miejscowych ludzi 
słowa naszego przywódcy Józefa 
Piłsudskiego „Nie ma wolnej Polski 
bez wolnej Ukrainy. Nie ma wol-
nej Ukrainy bez wolnej Polski”, sło-
wa które znaczą wiele do dziś dla 
Polski i Ukrainy. Wycieczka obej-
mowała także wizytę w szkole nr 8 
w Kowlu, która dzięki uprzejmości 
właściciela firmy Wapnopol pana 
Adama Nowakowskiego oraz pani 
Teresy Kudlickiej – Prezesa Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Płońsku, 
otrzymała od wymienionej firmy 
i banku komputery. Pani wicedy-

rektor Swietłana Kondratiuk przy-
witała polską młodzież z otwartymi 
ramionami. Oprowadziła i pokazała 
historię szkoły oraz miejsce w któ-
rej uczą się dzieci z Ukrainy. Trener 
Sławomir Adamski dzięki uprzej-
mości pana Olega Schevchuka miał 
przyjemność zagrania w słynnym 
klubie tenisa stołowego w Kow-

lu, który słynie z doskonałych wy-
ników na całej Ukrainie. Punktem 
kulminacyjnym obozu sportowego 
były międzynarodowe mecze pił-
karskie kobiet: „Kowelczanka” Ko-
wel – GKS „Orlęta” Baboszewo oraz 
„Wołodymir” Wolinski – GKS „Or-
lęta” Baboszewo.

Jak przystało na rangę takich 
imprez obowiązkowo zostały zagra-
ne przed meczem hymny państwo-
we obu narodów. Dłonie położone 
na sercach i wzruszenie młodych 
piłkarek przy hymnie Ukrainy oraz 
przy brzmieniu „Mazurka Dąbrow-

skiego” ukazują ich wielki patrio-
tyzm. Same mecze udowodniły jaką 
wysoką klasą dysponują wszyst-
kie drużyny. Mecze pełne walki, 
bo nikt nie chciał zejść przegrany, 
rozgrywane były w duchu najważ-
niejszym czyli fair – play. Pierwszy 
mecz z gospodarzami, zakończył się 
w regulaminowym czasie remisem 

2:2. W drugim sparingu z zespo-
łem Wołodymira grającym w I lidze 
ukraińskiej, nasze dziewczęta uległy 
po zaciętym meczu 5:3.

Kolejnym ważnym wydarze-
niem podczas pobytu na Ukra-
inie, była wycieczka do serca mia-
sta Lwowa czyli na cmentarz „Orląt 
Lwowskich”. Pilotem po mieście 
Lwów był ksiądz Jerzy Szmid. Dru-
żyna „Orlęta” Baboszewo przy-
jechała kilkaset kilometrów, aby 
złożyć hołd oraz kwiaty na grobie 
poległych rodaków w walce o wol-
ność. Serca i umysły naszych pił-
karek mogły usłyszeć dramatyczną 
historię Polski oraz Ukrainy w miej-
scu ważnym dla każdego Polaka.

Pomysł współpracy partner-
skiej Kowel-Baboszewo okazuje się 
bardzo dobrą decyzją, dzięki której 
mieszkańcy Baboszewa oraz Kow-
la mogą poznać się jeszcze bardziej. 
Prawdziwą przyjaźń buduje się lata-
mi, dlatego jesteśmy na dobrej dro-
dze, aby ta serdeczna relacja trwała 
bardzo długo.

***
Podziękowania i pozdrowienia 

dla: Mer Kovel – Oleg Kinder, Mer 
Kovel – Igor Prokopiv, Wójt Gminy 
Baboszewo Tomasz Sobecki, An-
drzej Lipiński, Oleg Shevchuk, Oksa-
na Demydenko, Yuriy Shluev, Jerzy 
Szmid, Olena Filozof, Rusłana Se-
merej, Swietłana Kondratiuk, Mar-
garita Matwijczyk, Beata Wiechow-
ska, Grzegorz Ziółkowski, Bogdan 
Kubiński, trenerom i zawodniczkom 
klubów „Kowelczanka” Kowel oraz 
„Wołodymir” Wolinski

Sławomir Adamski

Obóz sportowy Orląt na Ukrainie
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reklamareklama

Kronika 
historyczna
Materiały do kroniki historycznej wyszukał 
i przekazał Jan Chądzyński

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM 22-letni las sosnowy sadzony po wyrębie lasu. Powierzchnia 3,435 ha. Las położony – Pólka 
Raciąż. Dwie drogi dojazdowe. Więcej informacji pod nr tel. 660 201 463.

SPRZEDAM mieszkanie w bloku w Kondrajcu Pańskim (gm. Glinojeck) o powierzchni mieszkalnej 70 m2 
z garażem i piwnicą. Tel. 606 489 432

Powstanie warszaw-
skie to bardzo ważne 
wydarzenie w historii 
narodu polskiego. Ma 
ono wielkie znacze-
nie i jest upamiętnia-
ne w wielu miastach 
w Polsce, także w Ra-
ciążu. Słychać było cią-
gły sygnał z syren stra-
żackich oraz spotkać 
można było młodzież, 
która inscenizowała 
czasy powstania.

1 sierpnia na ulicach 
naszego miasta można 
było spotkać młodzież 
z Plutonu Strzeleckiego 
w Raciążu, która chcia-
ła przybliżyć mieszkań-
com Raciąża tamte czasy. 
Ubrani w stroje sprzed 
lat, z bronią i noszami 
przenieśli nas w histo-

ryczny czas powstania 
warszawskiego. Tego 
dnia o godz. 17, w 73. 
rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskie-
go, uruchomione zo-
stały syreny alarmowe 
w celu oddania hołdu 
i uczczenia pamięci bo-
haterskich żołnierzy 
Polskiego Państwa Pod-
ziemnego oraz miesz-
kańców stolicy, pole-
głych i zamordowanych 
w czasie Powstania War-
szawskiego. Przez minu-
tę słychać było ciągły sy-
gnał z syren strażackich. 
A mieszkańcy naszego 
miasta wraz z przedsta-
wicielami Plutonu Strze-
leckiego w centrum Ra-
ciąża uczcili pamięć 
poległych.

Red.

Raciąż  pamiętał
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Dnia 13 sierpnia 2017 roku na boisku „ORLIK” w Baboszewie rozegrany został Piłkar-
ski Puchar Lata – Grupa B. Kolejne drużyny walczyły o awans do finału, który odbędzie się  
10 września 2017 r. W grupie B walkę stoczyło 5 drużyn: MKS Mazovia Błomino, Oldboy Ra-
ciąż, ART-DAN, B&I Hydraulika Siłowa i Tynk Pol. W trakcie rozgrywek pojawiły się trzy 
czerwone kartki – dwie dla zawodników z drużyny Tynk Pol i jedna dla zawodnika z drużyny 
Oldboy Raciąż. Łącznie strzelono 35 goli. Najlepszym strzelcem w Grupie B został Mateusz 
Wiśniewski (Tynk Pol), który dla swojej drużyny zdobył 6 bramek. Najlepszą drużyną okazał 
się Tynk Pol, który nie przegrał ani jednego meczu i tym samym ulokował się na pierwszym 
miejscu w grupie z 12 punktami. 

Klasyfikacja końcowa:
I – Tynk Pol (awans do finału)
II – ART-DAN (awans do finału)
III – B&I Hydraulika Siłowa (awans do finału)
IV – MKS Mazovia Błomino
V – Oldboy Raciąż
Serdecznie zapraszamy na finał Piłkarskiego Lata, który odbędzie się 10 września 2017 r. o 

godzinie 10.00.
Paulina Lewandowska

Piłkarski Puchar Lata – Grupa B rozegrany

PIŁKARSKI PUCHAR LATA 2017 
FINAŁ

10 września 2017 r. godz. 10.00

Finał – PIŁKARSKIEGO PUCHARU LATA 2017

Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie
serdecznie zaprasza na

Drużyny, które wezmą udział:

ADL Lewandowscy
Nextnet 

Myken & Champion 
Tynk Pol
Art-Dan 

B&I Hydraulika Siłowa

Serdecznie zapraszamy!
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Mimo licznych przeciwności, 
problemów finansowych, orga-
nizacyjnych i kadrowych Błękitni 
Raciąż przystąpili do rozgrywek 
IV ligi sezonu 2017/2018. Klub 
to jednak nie tylko I drużyna, ale 
również zespoły młodzieżowe, 
które w ostatnim czasie osiągały 
bardzo dobre wyniki. 

Nowy-stary trener
Jeszcze kilkanaście dni przed 

startem rozgrywek 2017/2018 nie 
było wiadomo czy Błękitni wezmą 
w nich udział. Pojawiły się tarcia 
w zarządzie, a rozmowy z kandyda-
tami na trenera i zawodnikami były 
na etapie początkowym. Ostatecz-
nie na ławkę trenerską do Raciąża 
wrócił szkoleniowiec, który był au-
torem największego sukcesu dru-
żyny od 40 lat, czyli awansu do III 
ligi w 2015 roku. Mowa tu oczywi-
ście o Marku Brakowieckim. Wybór 

zarządu nie może dziwić, bo tre-
ner Brakowiecki jak mało kto zna 
specyfikę raciąskiej piłki i „błękit-
nego” środowiska. Choć w pierw-
szych trzech kolejkach drużyna 
poniosła trzy porażki (0:2 w Gosty-
ninie z miejscowym Mazurem, 0:3 
u siebie z MKS-em Ciechanów i 1:2 
w Wołominie z Huraganem), to 
cel oczywiście pozostaje niezmien-
ny – utrzymanie. „Pierwszym ce-
lem było wystartować i to się udało, 
może z mizernym skutkiem ale wie-
le się nie spodziewałem. Teraz bę-
dziemy walczyć o jak najlepszą po-
zycję, jeszcze trwa kompletowanie 
składu na tę rundę. Udało nam się 
zebrać dobrych piłkarzy, teraz nasza 
robota, żeby to poukładać i cieszyć 
się grą. Jeżeli chodzi o cały sezon 
będziemy chcieli utrzymać się w IV 
lidze. Musimy mieć jednak wspar-
cie władz miasta jak i kibiców. My 
będziemy starali się reprezentować 

barwy godnie. Choć potrzeba nam 
czasu, to jestem pozytywnie nasta-
wiony i będę chciał to przenieść na 
zespół. Zobaczymy jak to będzie 
funkcjonować.” – powiedział nam 
trener Błękitnych. Drużynę w dużej 
części tworzą miejscowi zawodnicy, 
oraz ci którzy wcześniej występo-
wali w młodszych rocznikach – tak 
jak to było w rundzie wiosennej po-
przednich rozgrywek. 

Młodsze roczniki 
w ślad za seniorami 

Jesienią ubiegłego roku druży-
na składająca się z chłopców z rocz-
ników 2003 i 2004 do samego końca 
walczyła o awans do Mazowieckiej 
Ligi Trampkarzy, ustępując ostatecz-
nie MKS-owi Ciechanów. Na wiosnę 
w swoich rozgrywkach młodzi Błękit-
ni zajęli 3. miejsce. W nadchodzącej 
rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 
trampkarze zagrają z Koroną Ostro-

łęka, MKS-em Przasnysz, MKS-em 
Ciechanów, Koroną Karolinowo oraz 
drużyną ALDO Bartnik Myszyniec. 
Cel pozostaje oczywiście niezmien-
ny – awans do ligi wojewódzkiej. Aby 
odpowiednio się do tego przygoto-
wać podopieczni Pawła Szpojankow-
skiego pojechali na 10-dniowy obóz 
w Białce Tatrzańskiej (więcej w od-
dzielnym tekście). Do rozgrywek nie 
przystąpi prowadzona dotychczas 
przez trenera Olgierda Wszałkow-
skiego drużyna juniorów – liga nie 
została utworzona, ponieważ chęć 
gry oprócz Błękitnych wyraziła tyl-
ko jedna drużyna. Zawodnicy wystę-
pujący dotychczas w juniorach będą 
włączeni do kadry I zespołu, bądź 
wypożyczeni. W niedawno utworzo-
nych rozgrywkach dla drużyn gra-
jących na boiskach „Orlik” Raciąż 
również będzie miał swojego przed-
stawiciela. Błękitni pod wodzą wspo-
mnianego trenera Wszałkowskiego 
zmierzą się w nich m.in. z drużyna-
mi ze Strzegowa, Mławy i Nasielska. 
Zespół młodzików prowadzony przez 
Wojciecha Stanowskiego będzie wy-
stępował w Grupie 1 swoich rozgry-

wek, gdzie zmierzy się m.in. ze Żbi-
kiem Nasielsk, Football Academy 
Płońsk czy PAF Płońsk. 

Wsparcie od miasta 
i sponsorów 

Współpraca miasta z nowym 
zarządem klubu układa się dobrze. 
Obecnie dotacja dla Błękitnych wy-
nosi niemal 100 tysięcy złotych. Klub 
wspomagają również sponsorzy – fir-
ma „Radmar” z Ciechanowa działają-
ca w branży meblowej, a także racią-
ski „PolMlek”. Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej zarząd klubu złożył 
pismo z prośbą o podjęcie współpra-
cy w zakresie wspólnego prowadze-
nia działań z zakresu sportu i rekre-
acji. Prośbę swą motywował tym, że 
powyższa współpraca pozwoli zmak-
symalizować korzyści dla mieszkań-
ców, powodując, zwiększenie oferty 
sportowo-rekreacyjnej oraz pełniej-
sze wykorzystanie zasobów. Nowe 
propozycje zarządu klubu skierowa-
ne do władz miasta i jednostek podle-
głych mogą już niebawem przynieść 
bardzo pozytywne efekty. 

Dawid Ziółkowski

Błękitni zaczynają sezon

Piłkarskie pożegnanie wakacji
27 sierpnia na Stadionie Miej-
skim przy ulicy Sportowej 1 
w Raciążu w ramach imprezy 
„Pożegnanie Wakacji 2017” od-
był się „Raciąski Turniej Piłkar-
ski o puchar Burmistrza Miasta 
Raciąż i Wójta Gminy Raciąż”. 
Wygrała drużyna FC Raciąż.

Stadion Miejski zapełnił się pił-
karzami walczącymi o zwycięstwo. 
Kibice mogli obserwować zmaga-
nia drużyn przy grillu i muzyce. 
A na dzieciaki czekały dmuchańce. 
W ostatni weekend wakacji moż-
na było spędzić czas rodzinnie i na 
sportowo.

7 godzin zmagań 
W turnieju wzięło udział 8 ze-

społów – FC Raciąż, Oldboy Ra-
ciąż, GUKS Orzeł Siedlin, Grale-
wo, Kraszewo, Tynk-Pol Płońsk, KS 
Jutrzenka Jeżewo oraz Komisariat 
Policji Raciąż. Zgodnie z regulami-

nem, drużyna składała się z 5 piłka-
rzy w polu + bramkarz. Zmagania 
tuż po godzinie 10 otworzył dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Raciążu Artur 
Adamski, który życzył zawodnikom 
dobrej gry i przypomniał również, 
że MCKSiR będzie takie impre-
zy organizować częściej. Rozgryw-
ki odbywały się w systemie każdy 
z każdym, więc w sumie rozegrano 
aż 28 spotkań – jedno trwało 12 mi-
nut bez podziału na połowy. Łącz-
nie kibice zobaczyli aż 91 bramek. 

Triumf gospodarzy
Zwyciężyła drużyna FC Raciąż 

w składzie: Dawid Seweryn, Daniel 
Słojewski, Aleksander Goszczyń-
ski, Radosław Straus, Łukasz Miesz-
kowski, Patryk Kopciński, Adrian 
Janiszewski, Jakub Morawski, Da-
mian Szelągiewicz. Ekipa FC wy-
grała wszystkie 7 spotkań i zdobyła 
komplet 21 punktów. Drugie miejsce 
przypadło KS Jutrzence Jeżewo, któ-

ra zgromadziła 16 punktów. Podium 
uzupełnił GUKS Orzeł Siedlin z 13 
„oczkami”. Kolejne miejsca zajęły 
kolejno: Tynk-Pol Płońsk (10 punk-
tów), Oldboy Raciąż (9 punktów), 
KP Raciąż (9 punktów), Kraszewo (3 
punkty) i Gralewo (1 punkt). 

Nagrody indywidualne 
Na zakończenie przyznano tak-

że nagrody indywidualne. Królem 
strzelców z sześcioma bramkami 
został zawodnik Tynk-Pol Płońsk 
– Emil Wachol. Najlepszym bram-
karzem wybrano Adriana Jani-
szewskiego z FC Raciąż, a tytuł naj-

lepszego piłkarza całego turnieju 
otrzymał Mateusz Pietruś z KP Ra-
ciąż. Statuetki oraz dyplomy wrę-
czyli Burmistrz Miasta Raciąż Ma-
riusz Godlewski oraz dyrektor 
MCKSiR w Raciążu Artur Adamski. 

Dawid Ziółkowski
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Od 8 sierpnia w życie wszedł ko-
lejny, wakacyjny projekt Miej-
skiego Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Raciążu. Tym ra-
zem chętne osoby mogą wziąć 
udział w zajęciach aerobiku.

„Aerobik na świeżym powie-
trzu”, jak sama nazwa wskazuje 
oznacza że nie odbywa się on w sali, 

ale na dworze. Za miejsce do ćwi-
czeń posłużył plac tuż za budyn-
kiem Miejskiego Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji. Zajęcia są 
bezpłatne i skierowane do wszyst-
kich lubiących ruch oraz aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Można 
w nich uczestniczyć w każdy wtorek 
i piątek od godziny 18:30. 

Dawid Ziółkowski

Na przełomie lipca i sierpnia 
najmłodsza grupa piłkarzy „Błę-
kitnych” Raciąż przygotowy-
wała się do nowego sezonu na 
obozie piłkarskim. W pięknych 
okolicznościach przyrody – 
w Białce Tatrzańskiej – budowa-
li swą formę na rundę jesienną. 

Od 29 lipca do 6 sierpnia gru-
pa 21 zawodników drużyny „Błę-
kitnych” – rocznik 2003 i młodsi 
– wraz z trenerem Pawłem Szpo-
jankowskim przebywała na profe-
sjonalnie zorganizowanym obozie 
sportowym w Białce Tatrzańskiej. 
Przez kilka dni chłopcy doskonali-

li swoje umiejętności, ale także od-
poczywali i gromadzili energie na 
sezonowe rozgrywki, które właśnie 
się zaczynają.

Budowanie formy
Obóz miał na celu przygo-

tować młodych zawodników do 
rundy jesiennej nowego sezo-
nu. Każdego dnia chłopcy brali 
udział w dwóch treningach. Od-
bywały się one na profesjonal-
nym obiekcie sportowym – mia-
nowicie na boisku III – ligowego 
klubu w Nowym Targu. Podczas 
obozu zarówno zawodnicy, jak 
i trener skupiali się na przygoto-

waniu fizycznym oraz aspektach 
taktycznych i technicznych. Za-
wodnicy rozegrali mecz kontrol-
ny z MKS Siemianowiczanka Sie-
mianowice Śląskie. Oczywiście to 
drużyna z Raciąża wygrała 1-0, 
a zwycięskiego gola strzelił Jacek 
Kopciński. Nie samą pracą jednak 
człowiek żyje. Uczestnicy obozu 
mieli także czas na relaks i dobrą 
zabawę. Spacerowali, spędzili czas 
w Termach Bania oraz byli widza-
mi Tour de Pologne. 

Najmłodszym piłkarzom w na-
szym mieście życzymy powodzenia 
w rundzie jesiennej!

Paulina Adamiak

Już wkrótce Miejskie Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego w Ra-
ciążu przestanie mieć „sport” je-
dynie w swojej nazwie. Decyzją 
Rady Miejskiej MCKSiR będzie 
już niebawem zajmować się 
także działalnością sportowo-
-rekreacyjną.

Decyzja o powierzeniu ogól-
norozumianej działalności sporto-
wo rekreacyjnej przynosi już efek-
ty. W ostatnim czasie udało się 
już pozyskać zewnętrzne źródło 
dofinansowania na nowe działa-
nia sportowe. Pozyskana kwota to 
blisko 25 tys. zł. Fundusze zosta-

ną przeznaczone na liczne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
Nadrzędnym celem projektu jest 
zachęcenie dzieciaków do więk-
szej aktywności fizycznej, by spę-
dzały wolny czas w zdrowy sposób, 
a nie przed ekranami telewizorów 
czy komputerów. Chce stworzyć 
im możliwość uprawiania różnych 
dyscyplin sportowych. 

Nowy sprzęt i zajęcia
Dzięki zdobytym środkom 

uda się wprowadzić nowe zaję-
cia sportowo-rekreacyjne. Zna-
lezienie alternatywnego źródła 
dochodów umożliwiło także or-
ganizację Raciąskiego Turnieju 

Piłki Nożnej oraz wydarzenie ple-
nerowe „Zakończenie wakacji”. 
We wrześniu w Miejskim Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji 
pojawi się nowy sprzęt do zajęć. 
Trampolinki – bo o nich mowa 
– to ostatni hit sezonu. Miesz-
kańcy będą mogli uczestniczyć 
w zajęciach jumping fitness. Po-
nadto prowadzone będą zajęcia 
z fitnessu, boksu oraz organizo-
wane wyjazdy na basen. Z czasem 
i wraz ze wzrostem zainteresowa-
nia oferta będzie rozbudowywa-
na i dopasowywana do potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców.

Paulina Adamiak

MCKSiR na sportowo

Obóz najmłodszych piłkarzy

Aerobik 
z MCKSiR

Już wkrótce nadejdzie jesień, 
a z nią chłodne i coraz krótsze 
dni. Na zewnątrz będzie nieprzy-
jemnie a okazje na grilla, imprezy 
plenerowe czy sport na świeżym 
powietrzu odejdą w niepamięć 
do wiosny. Nie znaczy to jednak, 
że nie będzie ciekawie.

Miejskie Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu przygotowało 
bogatą ofertę zajęć na długie jesien-
ne popołudnia. Będziemy mieli do 
wyboru zajęcia dotychczas już pro-
wadzone w centrum, ale także wie-
le nowości. Poza zajęciami dla ducha 
będą też nowinki dla ciała, które po-
zwolą utrzymać dobrą kondycję. 

Rozwiń talent
W MCKSiR prowadzone będą 

tak jak dotychczas zajęcia rękodziel-
nicze oraz teatralne, podczas któ-
rych dzieci i młodzież będą mogły 
szlifować swoje zdolności i umiejęt-
ności. Miłośnicy muzyki także znaj-
dą coś dla siebie. Centrum w dal-
szym ciągu oferować będzie zajęcia 
wokalne i zajęcia gry na instrumen-

tach. O tym, że najlepiej jest uczyć 
się bawiąc wiemy wszyscy. Toteż 
w MCKSiR w dalszym ciągu prowa-
dzone będą zajęcia „Play with me” 
podczas których dzieciaki będą mo-
gły doskonalić swoje umiejętności 
z języka angielskiego 

Sport to zdrowie
Od września w centrum rozpocz-

ną się różnorodne zajęcia sportowe. 
Tradycyjnie już będą prowadzone 
zajęcia fitness dla kobiet. Nie zmie-
ni się też forma zajęć tanecznych dla 
dzieci i młodzieży. Także w tym sezo-
nie Skorp Dance Studio z instrukto-
rem Hanną Mosakowską prowadzić 
będą w MCKSiR zajęcia z tańca no-
woczesnego z elementami akrobatyki 
dla dwóch grup wiekowych. Ponadto 
Marcin Brzeski poprowadzi zajęcia 
boksu. W zależności od ilości chęt-
nych i ich wieku utworzone zostaną 
grupy. A możliwości może być wiele, 
bo w grę wchodzą także aeroboks dla 
kobiet (połączenie boksu z zajęciami 
fitness) czy bodycombat (ćwiczenia 
interwałowe ze sztukami walki). Po-
nadto ruszą także zajęcia jumping fit-
ness, czyli niezwykle popularne obec-

nie zajęcia fitness na trampolinach. 
Co więcej organizowane będą także 
regularne wyjazdy na basen. 

A może bilard?
Od wakacji w odzyskanej 

w MCKSiR kawiarni można sko-
rzystać z zakupionych nowych gier. 
W ciągu letnich miesięcy cieszy-
ły się one sporym zainteresowa-
niem dzieci i młodzieży. Także teraz 
można korzystać ze sprzętu rekre-
acyjnego, tj. darty, bilardu czy pił-
karzyków. Osoby pełnoletnie mają 
możliwość korzystania ze sprzętu 
po wcześniejszych indywidualnych 
ustaleniach telefonicznych pod nr 
23 679 10 78 lub bezpośrednio w se-
kretariacie MCKSiR.

We wrześniu za darmo!
Zapraszamy do zapoznawania się 

i korzystania z oferty zajęć w MCK-
SiR. Wszystkie zajęcia w miesią-
cu wrześniu będą bezpłatne. Każdy 
może przyjść i sprawdzić co przy-
padnie mu do gustu. Więcej infor-
macji szukajcie na fanpage MCKSiR 
oraz w sekretariacie MCKSiR.

Paulina Adamiak

Jesień nie będzie nudna
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