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Nocna opieka lekarska Budżet
Burmistrz walczy
o powstanie w Raciążu punktu nocnej
i świątecznej pomocy
lekarskiej.

Mieszkańcy
Raciąża
i Gminy Raciąż mają od lat
problem ze skorzystaniem
z pomocy lekarskiej w godzinach nocnych i popołudniowych, a także w dni wolne od
pracy. W związku z licznymi
zapytaniami mieszkańców
w tej sprawie, burmistrz Mariusz Godlewski zwrócił się
do Narodowego Funduszu

Zdrowia o utworzenie takiego punktu w Raciążu. Dzięki
temu uchwałę w tej sprawie
podjęła już Rada Społeczna
płońskiego szpitala. Otwiera
to realną drogę do realizacji
planu burmistrza.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia
w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele
i inne dni ustawowo wolne
od pracy w godzinach od 8
do 8 dnia następnego. Pomoc
świadczona jest w punktach

nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, do którego
jesteśmy zapisani. Świadczenia
nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób
ubezpieczonych) i udzielane
bez skierowania. Dyżurujący
w przychodni lekarz udziela
porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie
uzasadnionych), telefonicznie.
Obecnie najbliższy punkt
świadczący nocną pomoc lekarską znajduje się w Płońsku. Jest to jedyny punkt na
cały powiat. Burmistrz Mia-

sta Mariusz Godlewski wystosował pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia
o utworzenie punktu nocnej pomocy lekarskiej w Raciążu jako drugiego punktu
w powiecie. Jeżeli taki punkt
będzie działał w naszym
mieście, nie trzeba będzie dojeżdżać do Płońska. Otwarcie
punktu w Raciążu znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko
Raciąża, ale całej północnej
części powiatu. Mieszkańcy
otrzymają niezbędną pomoc
lekarską w szybszym czasie.
UM Raciąż

Raciąż

Doradzają ministrowi
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał
Burmistrza Mariusza Godlewskiego w skład Rady
Zdrowia Publicznego.
Rada Zdrowia Publicznego jest nowo powstałym
organem, który współpracuje z Ministrem Zdrowia.
Rada powstała na mocy ustawy o zdrowiu publicznym.
Członkami Rady są: przedstawiciel Prezydenta RP, mi-

nistrowie rządu polskiego,
przedstawiciel Narodowego
Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny, Instytutu
Żywności i Żywienia, Głównego Inspektora Sanitarnego,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej
Rady Lekarskiej, Naczelnej
Rady Aptekarskiej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. W Radzie zasią-

dą także konsultanci krajowi
w dziedzinach: zdrowia publicznego,
epidemiologii,
chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej,
diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa. Mariusz Godlewski
jest w Radzie przedstawicielem Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego
Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie pro-

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
Życzą
Przewodniczący
Rady Gminy Baboszewo
Sławomir Goszczycki
z Radnymi

Wójt
Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki
z pracownikami Urzędu

jektu Narodowego Programu Zdrowia i ewaluacja
wdrażania tego programu;
przedstawianie ministrowi
zdrowia propozycji nowych
zadań służących realizacji
celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia
oraz wykonywanie innych
zadań opiniodawczo-doradczych w zakresie zdrowia publicznego.
UM Raciąż

na plusie
W odpowiedzi
na pojawiające się
zaniepokojenie niektórych mieszkańców
stanem gminnego
budżetu, przedstawiamy Państwu pełen
obraz sytuacji oraz
okoliczności w jakich
kształtował się budżet gminy na 2016 r.
Rada Gminy Baboszewo
przyjmując w grudniu 2015 r.
Uchwałę Budżetową na 2016
r. wprowadziła do przyszłorocznego (na tamten czas)
budżetu deficyt w wysokości
4 350 000 zł. Źródłem przewagi wydatków nad dochodami budżetu były w głównej
mierze wartości szacunkowe
planowanych w 2016 r. inwestycji, wynikające z kosztorysów inwestorskich.
Doświadczenie pokazuje, że rzeczywiste koszty inwestycji w stosunku do ich
wartości szacunkowej spadają po przetargach, jednak
dokonując montażu finansowego budżetu gminy należy
zabezpieczyć środki w kwo-

tach określonych w kosztorysach inwestorskich. Należało
zatem w budżecie gminy na
2016 r. wprowadzić deficyt,
którego źródłem finansowania miał być kredyt i pożyczka na łączną sumę 4 350 000
zł. Wzorem lat poprzednich
w marcu bieżącego roku została policzona nadwyżka
budżetowa za 2015 r. i lata
wcześniejsze, która wynosi
7 035 901 zł. Radni Gminy
Baboszewo w grudniu 2015
r. posiadali wiedzę o szacunkowej wielkości nadwyżki
i zagłosowali jednogłośnie za
przyjęciem projektu uchwały
budżetowej, nie obawiając się
zadłużenia gminy, które było
tylko chwilowe i występowało wyłącznie „na papierze”.
Kwota ponad 7 mln zł.
zgodnie z przewidywaniami
będzie źródłem pokrycia ponad 4 milionowego deficytu,
a pozostała „nadwyżka nadwyżki” czyli 2 685 000 zł. będzie zabezpieczeniem wydatków na lata przyszłe.
Reasumując Gmina Baboszewo nie jest zadłużona, a mieszkańcy mogą spać
spokojnie.
UG Baboszewo

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzymy wszystkim mieszkańcom Raciąża
wielu radosnych i miłych chwil
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół
Burmistrz Miasta Raciąża
Mariusz Jerzy Godlewski
z pracownikami Urzędu Miejskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu
Andrzej Wojciech Staniszewski
z Radnymi.
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Baboszewo

Puls ... – opinie i dystrybucja
Jest nam niezmiernie
miło poinformować Państwa,
że otrzymaliśmy przychylne opinie dotyczące naszego
miesięcznika. Okazuje się, że
decyzja o wydawaniu „Pulsu
Raciąża, Baboszewa i okolic”,
wybiegła naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Jesteśmy na etapie
zbierania informacji i sugestii, które docierają do nas
odnośnie kolejnych wydań,
jednakże mamy nadzieję, że
każdy nasz następny miesięcznik będzie ulepszony
i spełni swoje zadanie – stanie się przejrzystym źródłem
informacji dotyczących Gminy Baboszewo. Przypominamy jednocześnie, że cały czas
jesteśmy otwarci na Państwa
współpracę. Wszelkie informacje można uzyskać osobiMiejscowość
Baboszewo Przemysłowa 1
Baboszewo Warszawska 26
Baboszewo Odrodzenia 2
Baboszewo Odrodzenia 1
Baboszewo Odrodzenia 6
Baboszewo Odrodzenia 6
Baboszewo Odrodzenia 1
Baboszewo Odrodzenia 26
Baboszewo Odrodzenia 5
Baboszewo Spółdzielcza 2
Baboszewo Odrodzenia 7
Baboszewo Warszawska 9 a
Baboszewo Brodeckich 6 a
Baboszewo Brodeckich 6 a
Baboszewo Brodeckich 6a
Baboszewo Warszawska 6 a
Baboszewo Brodeckich 3
Baboszewo Brodeckich 9 a

ście w dziale promocji naszego urzędu lub pod numerem
telefonu 23 66 11 071, w. 14
oraz drogą elektroniczną:
promocja@gminababoszewo.pl
Ponawiamy
również
informację o możliwości
umieszczania bezpłatnych
krótkich ogłoszeń (np. sprzedam, kupię, zatrudnię, itp.)
na łamach miesięcznika.
Planujemy stworzyć także dział dotyczący informacji o wszystkich zawartych
związkach małżeńskich oraz
narodzinach nowych mieszkańców Gminy Baboszewo.
Z uwagi na obowiązujące
przepisy nie możemy sami
umieszczać takich wiadomości. Jeżeli rodzice chcieliby
pochwalić się swoim nowonarodzonym maluszkiem,
prosimy o nadsyłanie do nas

Punkt Dystrybucji
FABA
Monopol
MILA
Lenarcik
DH Lewiatan
Sklep przemysłowy
Monopol
Sklep pan Parzychowski
Cukiernia
GS Sklep odzieżowy
Ośrodek Zdrowia
Urząd Gminy
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Przedszkole
Hala Sportowa
Pizzeria
Biblioteka

zdjęć z krótką informacją.
Zwracamy się również z tą
prośbą do wszystkich nowożeńców – wystarczy zdjęcie,
data ślubu i nazwiska. Prosimy pamiętać, że każde wydanie naszego miesięcznika
przechodzi do historii więc
warto podzielić się swoim
szczęściem.
Mając na uwadze Państwa wygodę, poniżej przedstawiamy kolejne miejsca
dystrybucji „Pulsu Raciąża,
Baboszewa i okolic”. Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
osobom, które dotychczas
udzieliły zgody na pozostawianie naszej gazety w celu
jej rozpowszechniania.
Życzymy miłej lektury.
UG Baboszewo
Monika Ciska

Miejscowość
Baboszewo Spółdzielcza 2
Brzeście 1 c
Brzeście Małe 5a
Dramin 27
Dramin 43
Dziektarzewo 8a
Goszczyce Średnie 17
Jarocin 2
Kiełki
Mystkowo 50
Mystkowo 53
Mystkowo 53
Niedarzyn
Polesie
Sarbiewo
Sarbiewo
Sarbiewo
Wola Folwark 15a

Punkt Dystrybucji
Świetlica
PSS ZGODA
Sklep GROSZEK
Sklep pani Sadowska
Sklep pan Piotrowski
Sklep przy remizie
Sklep pani Piątkiewicz
Sklep pan Długoszewski
Sklep pani Pawłowska
Sklep pani Radecka
Biblioteka
Szkoła
Sklep pani Długoszewska
Szkoła
Szkoła
Sklep pani Walczak
Ośrodek zdrowia
Sklep pan Pełka

Raciąż

Wręczenie nagrody głównej loterii fantowej

Bal dobrych serc
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji VI balu charytatywnego. Szczególne słowa podziękowania kieruję do panów Andrzeja Marszała i Piotra Marszała, dzięki których życzliwości bal mógł się odbyć w Gościńcu „Marszałkówka”. Dziękuję pani skarbnik Marii
Karwowskiej za zaangażowanie i wielkie wsparcie. Za pomoc organizacyjną dziękuję panu dyrektorowi Arturowi Adamskiemu oraz Marcie Guła, Adamowi Szerszeniewskiemu, Krzysztofowi
Niedziałkowskiemu, Justynie Dumińskiej i Katarzynie Wawrowskiej.
Wsparcia finansowego lub rzeczowego udzielili:
■ Burmistrz Mariusz Godlewski
■ Leszek Kowalski
■ Burmistrz Paweł Rybka
■ Paweł Chrzanowski
■ Radni Rady Miejskiej
■ Artur Gizler
■ Krystyna Chrzanowska
■ Joanna i Robert Dobies
■ Marzanna Kubińska
■ Olga i Łukasz Lewczuk
■ Edyta Obrębska
■ Alicja i Krzysztof Rybaccy
■ Zbigniew Adamski
■ Elżbieta i Remigiusz Morawscy
■ Jerzy Lawendowski
■ Iwona Trzcińska
■ Andrzej Karasiewicz
■ Bank Spółdzielczy w Raciążu
■ Marek Wiejski
■ PH DOMINO Maria i Krzysztof Brdak
■ Dariusz Dobrosielski
■ PHU DOMAX Paweł Chrzanowski
■ Andrzej Sendal
■ Salon Kosmetyczny Aldony Tomczak
■ Apteka Rodzinna państwa Zalewskich
■ KS Błękitni Raciąż
■ Drogerie Jawa Mirosław Kisielewski
■ Delikatesy u Cybulskich
■ Grupa Motocyklowa Raciąż
■ Salon Fryzjerski Iwona Sujkowska
■ Usługi Kosmetyczne Anna Nowakowska
■ Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielanka”
Mikołaj Adamczyk
■ Kwiaciarnia Jerzy Adamski
■ The Best Kebab Lidia Machcińska
■ Zakład Fryzjerski Aldona Świerczyńska
■ Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 58
■ Firma Dafne Andrzej Kocięda
■ PH Rolbud Zofia Pająk
■ Niepubliczne Przedszkole Akademia
Myszki Miki w Raciążu
■ Zespół Corab
Dziękuję wszystkim uczestnikom balu za przybycie i świetną zabawę. Wielkie podziękowania
należą się Państwu za atmosferę, jaką udało się na balu stworzyć. Dzięki gremialnemu wzięciu
udziału w loterii fantowej dochód z balu powiększył się o 4 080 zł. Łącznie udało się zebrać 11 445
zł. Cała kwota została przekazana na specjalne konto Urzędu Miejskiego i będzie wydana na cele
zadeklarowane przed balem.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Staniszewski

Wydawca: Urząd Miejski w Raciążu
09-140 Raciąż, Pl. Mickiewicza 17;
Urząd Gminy Baboszewo
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
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Rodzina 500 plus

zasady i warunki przyznawania pomocy
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych
warunków. Rodziny o niskich dochodach
otrzymają wsparcie także na pierwsze
lub jedyne dziecko.
Rządowy program ma za zadanie pomóc w wychowaniu
dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.
Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie
kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz
wychowaniem dziecka.
Komu przysługuje świadczenie?
Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia
przez nie osiemnastego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic,
a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni.
Jaka jest wysokość świadczenia wychowawczego?
Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na drugie i kolejne dzieci, bez względu na osiągane dochody rodziny.
Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, które
określają warunki programu 500 Plus.
Jakie jest kryterium dochodowe?
Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub
jest nie większy niż 1200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.
Do dochodu rodziny wliczane są:
• przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone
o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
• zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu,
podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

• dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych, dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
• dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone
o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
• dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
• dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione
z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od
osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne,
ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).
Kiedy składać wniosek?
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program „Rodzina 500 plus” wejdzie w życie od
1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć troszkę
później niż 1 kwietnia, ale w takim przypadku osoby, które
nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski za pierwszy okres
funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od
1 kwietnia. Nie ma więc potrzeby składania wniosku jak najszybciej, wystarczy złożyć wniosek wraz z załącznikami przed
30 czerwca 2016 roku.
Dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. prawo do
świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko
będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął
wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie
obowiązywało kryterium dochodowe.
Rodzic składający wniosek także na pierwsze lub jedyne
dziecko (ze względu na obowiązujące w tym przypadku kryterium dochodowe) będzie musiał dołączyć do wniosku:

Raciąż

Kolejne koszty
Miasto znów
zapłaciło za działania poprzedniego
burmistrza Janusza
S. prawie pół miliona złotych.
Po prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Gmina Miasto Raciąż
musiała zapłacić odszkodowanie spółce Robbud.
Miasto za rządów poprzedniego burmistrza sprzedało spółce w drodze przetar-

gu działkę z budynkiem, na
który wystawiony był nakaz
rozbiórki. Ponieważ ukryło ten fakt przed nabywcą,
Robbud wystąpił na drogę
sądową. Konsekwencją tego
jest zasądzone odszkodowanie, które miasto spłaciło
w trzech ratach. Miasto musiało również pokryć odsetki
oraz koszty procesu Łącznie
dało kwotą 473 000,00 złotych, którą Gmina Miasto
Raciąż pokryła ze środków
własnych. Gdyby te środki potraktować jako wkład
własny w projekt, można by

wykonać zadania na wiele
milionów złotych. Po negocjacjach burmistrza Mariusza Godlewskiego z zarządem spółki, część odsetek
za okres od wydania wyroku w Sądzie Apelacyjnym do
końca września 2015 roku
została umorzona przez
spółkę Robbud i miasto tych
odsetek nie zapłaciło.
W związku z tym, że
w dniu 18 grudnia 2015 roku
Sąd Okręgowy w Płocku skazał prawomocnym wyrokiem
karnym byłego burmistrza
Raciąża Janusza S. na pół

roku więzienia w zawieszeniu
na dwa lata, oraz potwierdził
winę byłego burmistrza odnośnie zatajenia w dokumentacji przetargowej informacji o konieczności rozbiórki
budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu istnieje możliwość uzyskania odszkodowania od byłego burmistrza
przez Miasto Raciąż. Skazanie Janusza S. przez sąd
karny ostatecznie świadczy
o winie byłego burmistrza.
Burmistrz Godlewski poinformował na sesji Rady
Miejskiej, że Miasto Raciąż
wystąpi z wnioskiem przeciwko byłemu burmistrzowi
na drogę sądową z żądaniem
wypłacenia odszkodowania
na rzecz miasta.
UM Raciąż

– oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu
niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodzin osiągają takie dochody,
– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodzin osiągają takie dochody,
– dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające
utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian w sytuacji dochodowej.
Szczegółowe zasady przyznania pomocy regulują przepisy:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2016 r. poz. 195) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2016 r.
(Dz.U z 2016 r. poz. 214).
Gdzie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?
Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Baboszewie przy ulicy Warszawskiej
9 A w dziale świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pokój
nr 2 i pokój nr 13 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciążu.
Nadzór nad wykorzystaniem środków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł zgłosić
do odpowiednich organów fakt marnotrawienia lub wydatkowania niezgodnego z przeznaczeniem pobieranych zasiłków. W konsekwencji może prowadzić to do utraty w części
lub całości prawa do pomocy rządowej. Wstrzymanie wypłaty
świadczenia może wystąpić w szczególności, gdy:
• pobierający świadczenie wychowawcze nie udzieli w wyznaczonym terminie lub odmówi udzielenia wyjaśnień co do
okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na prawo do
świadczenia,
• przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe świadczenie
nie zostanie podjęte przez osobę uprawnioną.
Jeśli warunki programu 500 Plus nie będą przestrzegane
przez pobierającego to świadczenie pieniężne będzie mogło
zostać zastąpione pomocą rzeczową. Osoby, które będą pobierały świadczenie wychowawcze nienależnie będą zobowiązane do jego zwrotu w całości wraz z należnymi odsetkami.

Burmistrz Miasta Raciąż
zaprasza mieszkańców
na spotkanie informacyjne dotyczące
Rządowego programu Rodzina 500 Plus
W dniu 30 marca 2016 r. o godz. 17 w lokalu
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
informacji będą udzielali przedstawiciele
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciążu
Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie w Raciążu należy złożyć
wniosek o świadczenie, kiedy to zrobić i jakie warunki
trzeba spełnić, zapraszamy na spotkanie.
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VII posiedzenie Raciąskiej Rady Pożytku
Publicznego I kadencji
W dniu 12 lutego
2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu
w godzinach popołudniowych odbyło się VII posiedzenie Raciąskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
I kadencji.
Członkowie Rady zaproponowali, żeby w tym roku
zająć się takimi tematami jak:
Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
dla Gminy Miasto Raciąż na
2016 rok, konkursy na 2017
rok, program współpracy
organizacji pozarządowych
z Gminą Miasto Raciąż na
2017 rok, monitoring Miejskiego Placu zabaw, realizacja budżetu obywatelskiego

oraz zagadnienia, których nie
udało się zrealizować bądź
omówić w 2015 roku. Ponadto członkowie Rady dyskutowali nad pomysłami jakie
można byłoby zrealizować
w ramach FIO lub innych
konkursach np. wojewody, które będą ogłaszane na
przełomie marca i kwietnia.
Wśród pomysłów znalazły
się: piknik rodzinny, spotkania dla seniorów, osób niepełnosprawnych – wymiana
międzypokoleniowa, szkolenia, kursy dla strażaków, kursy tańca dla seniorów i nie
tylko, warsztaty kulinarne –
nauka dzieci przez seniorów.
Wysunięto też pomysły, które można byłoby zrealizować
w ramach budżetu obywatelskiego, takie jak: parkingi dla
rowerów na terenie miasta;
wykonanie toalety miejskiej.
Po wyczerpaniu tematyki VII
posiedzenie Raciąskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego zostało zamknięte.
Marianna Góralska

Baboszewo

Obrady
Rady Gminy
Baboszewo
W dniu 26 lutego
2016 roku odbyły
się obrady XIV Sesji
Rady Gminy Baboszewo, podczas których zostały podjęte trzy uchwały.
Pierwsza z nich dotyczyła zmiany uchwały Rady
Gminy Baboszewo w sprawie
przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Baboszewo. Przedstawiciele środowiska nauczycielskiego podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej w dniu 2 lutego
2016 roku zgłosili 3 postulaty, jednak Rada Gminy zadecydowała, że tylko jeden z
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Wójt Tomasz Sobecki
wraz z sołtysami z terenu
Gminy Baboszewo

Baboszewo

11 marca – Dzień Sołtysa
Dzień Sołtysa to coroczne święto, obchodzone w celu
wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności.
Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli
przez feudalnych panów, a ich
głównymi obowiązkami było
zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich
sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku
komunizmu sołtys został or-

ganem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa
wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej
społeczności, która pozostaje
na bieżąco w sprawach lokalnych. W Polsce jest około 40
tysięcy sołtysów. Co ciekawe,
przemiany obyczajowe nie
ominęły obszarów wiejskich –
jeszcze kilkadziesiąt lat temu
sołtysami byli praktycznie
wyłącznie mężczyźni, dziś
panie stanowią prawie jedną
trzecią w tej grupie. Pozostaje

jednak problem tytułowania
– słowo „sołtysowa” przez lata
oznaczało żonę sołtysa. Dlatego pojawiło się określenie sołtyska, które części kobiet nawet się podoba. Ciekawe, co
na to wójciny…
Co roku święto sołtysów
staje się bardziej popularne
na wsiach. W podziękowaniu za ich ciężką pracę i działania na rzecz mieszkańców
organizowane są spotkania
(oficjalne i nieoficjalne), biesiady i konkursy. Wójtowie
i burmistrzowie wystosowują uroczyste powinszowania

– coraz częściej za pośrednictwem stron internetowych.
Również Wójt Gminy Baboszewo – Tomasz Sobecki wraz
z Radnymi złożyli podczas lutowej sesji sołtysom z terenu
Gminy Baboszewo uroczyste
życzenia. Zarówno wójt jak
i radni obecnej kadencji doceniają znaczenie sołectw. Wyrazem tego jest wyodrębnienie w budżecie gminy w 2015
roku środków stanowiących
fundusz sołecki.
UG Baboszewo
Sekretarz
Beata Wiechowska

Baboszewo

Nieoprocentowany kredyt dla rolników

nich zostanie zrealizowany
– wzrost dodatku za wychowawstwo z 60 zł brutto do
100 zł brutto.
Radni wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie i dotyczyły one m.in. zabezpieczenia środków na
realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz termomodernizację stacji uzdatniania
wody w Cieszkowie Kolonii.
W Wieloletniej Prognozie
Finansowej zabezpieczone
zostały środki na termomodernizację budynku komunalnego w Śródborzu.
W obradach po raz
pierwszy uczestniczył nowo
wybrany sołtys sołectwa
Brzeście Nowe – Pan Maciej
Michalak.
UG Baboszewo
Anita Groszyk

Jest już dostępny
nowy, nieoprocentowany kredyt
dla producentów
rolnych.
Rolnicy, którzy czekają
na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 r. mogą ubiegać
się o przyznanie specjalnego,
nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów
prowadzenia produkcji, np.
zakup nawozów, środków
ochrony roślin lub paliwa.
Kredyty takie dostępne są,
na razie, w czterech bankach
współpracujących z ARiMR.
Są to:
1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze),
3. SGB-Bank S.A. (Bank
zrzeszający Banki Spółdzielcze),
4. Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.

Skorzystanie przez rolników z kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia
produkcji, jest możliwe dzięki wejściu w życie 26 lutego
br. znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań przez
Agencję
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. poz. 170).
Zgodnie z zapisami tego
rozporządzenia całość oprocentowania kredytu zapłaci Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Rolnik poniesie wyłącznie
koszty prowizji, które wyniosą 0,25% kwoty kredytu. Pomoc ARiMR będzie udzielana w formule de minimis
w rolnictwie co oznacza
m.in, że wysokość dopłat do
oprocentowania kredytu nie
będzie mogła przekroczyć
wolnego limitu tej pomocy
na jedno gospodarstwo rolne, tj. równowartości 15 000

EUR w okresie trzech lat.
Producent rolny będzie zobligowany do spłacenia kredytu w terminie ustalonym
z bankiem, ale nie później niż
do 14 lipca 2016 r.
Kwota kredytu, który
może otrzymać rolnik, wskazana w zaświadczeniu wydanym przez kierownika biura
powiatowego ARiMR, obliczana jest jako iloczyn stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., tj. 453,70
zł za 1 ha, oraz powierzchni
działek rolnych, do których
producent rolny ubiega się
o przyznanie płatności JPO.
Maksymalna wysokość takiego kredytu może wynieść 636
720 zł i będzie pomniejszona
o kwotę zaliczki na poczet
jednolitej płatności obszarowej, które ARiMR wypłacała
od 16 października do 30 listopada 2015 r.
Zainteresowany takim
kredytem rolnik, musi złożyć w swoim biurze powiatowym, wniosek o wydanie

zaświadczenia, w którym
wskazana zostanie kwota, do
wysokości której może być
udzielony kredyt. Dla ułatwienia wzór wniosku będzie
dostępny w biurach powiatowych ARiMR oraz w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Agencji. Następnie po uzyskaniu zaświadczenia rolnik przedkłada je
w banku wraz z wnioskiem
o kredyt oraz oświadczeniami określonymi w zasadach
udzielania tych kredytów
i innymi dokumentami wymaganymi przez banki.
Zaciągając kredyt należy
jednak pamiętać, że poza koniecznością jego spłaty, bank
może zobowiązać kredytobiorcę do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia,
które może mieć różną formę, np. weksel, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie, hipoteka czy zastaw.
Departament
Wsparcia Krajowego
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Relacja z XIV Zwyczajnej Sesji
Rady Miejskiej w Raciążu
XIV Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Raciążu
odbyła się 22 lutego 2016 r.
w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji.
Na sesji obecny był
oprócz władz miasta także starosta płoński Andrzej
Stolpa. Opowiedział on pokrótce o planowanych inwestycjach dotyczących rozbudowy i przebudowy dróg
powiatowych i gminnych,
w tym ul. 11-ego Listopada (o co wystąpił burmistrz
Mariusz Godlewski). Wspomniał też o podjęciu decyzji
przez Powiat o utrzymaniu
punktu Powiatowego Urzędu
Pracy w Raciążu i zwiększeniu jego kompetencji o rejestrację osób bezrobotnych.
Walczył o to burmistrz Godlewski, bo był pomysł na likwidację powiatowego Urzędu Pracy w Raciążu. Starosta
Płoński odpowiedział na py-

tania radnych, min. dotyczące budynku przy ul. Kilińskiego, przejścia dla pieszych
na ul. Mławskiej, stanu drogi
z Raciąża do Płońska.
Burmistrz Miasta Raciąża
Mariusz Godlewski przedstawił sprawozdanie z bieżącej
działalności władz samorządowych. Przekazał informacje
dotyczące m.in. wypowiedzenia spółce miejskiej PGKiM
umowy o administrowanie
budynkami gminnymi. Decyzja ta została podjęta, gdyż stanowić to będzie udogodnienie
dla mieszkańców tych budynków, którzy od lat ze sprawami
mieszkaniowymi przychodzili i tak do urzędu. Burmistrz
zaapelował również o płacenie czynszów, ponieważ miasto będzie ściągało wieloletnie należności i dokonywało
eksmisji lokatorów zalegająch
z czynszem. Mariusz Godlewski przypomniał o możliwości odpracowania długów lub
rozłożenia ich na raty. Nikt nie

zostanie bez pomocy miasta,
ale każdy dłużnik musi podjąć działania zmierzające do
spłaty długu. Kolejna ważną
sprawą był temat elektrowni
wiatrowych, których postawienia chce inwestor z Legionowa. Decyzję środowiskową
ze zgodą na wiatraki wydało
SKO w Ciechanowie uchylając odmowną decyzję władz
miasta. Burmistrz podkreślił,
że jego stanowisko w sprawie wiatraków sąsiadujących
z miastem jest od wielu lat
niezmienne i nie jest to miejsce na tego typu inwestycje.
Jednocześnie miasto nie jest
stroną w sprawie i inwestycję
tę może zablokować odwołanie mieszkańców złożone do
Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego. W informacjach burmistrza pojawił się
również temat Pulsu Raciąża. Podpisano porozumienie
z gminą Baboszewo, w ramach
którego gazeta wydawana będzie wspólnie dla gminy Ba-

boszewo i dla miasta Raciąż.
Zmniejszy to koszty wydawania gazety o połowę. Ponadto
burmistrz wspomniał o projekcie rządowym „Rodzina
500 plus”, dzięki któremu do
mieszkańców Raciąża trafi ponad 2,5 mln zł. Będą to dodatkowe środki, które w dużym
stopniu trafią na rynek lokalny i przyczynią się do rozwoju miasta. Burmistrz poinformował, że zakończyła się
sprawa dotycząca odszkodowania dla spółki Robbud zasądzonego przez Sąd Apelacyjny
w Łodzi. Miasto spłaciło dług
w trzech transzach – w grudniu i w styczniu, na kwotę blisko pół miliona złotych.
Podczas dyskusji zabrali głos radny Artur Gizler,
radny Bogusław Jeżak, radny Zbigniew Adamski. Radni pytali m.in. o zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na
utwardzenie ul. Rzeźnianej,
obsługę monitoringu, środki
na utrzymanie zieleni.

Podczas sesji podjęto
kilkanaście uchwał, które
dotyczyły przyjęcia planów
pracy Stałych Komisji Rady
Miejskiej, planu pracy Rady
Miejskiej, przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2020, zasad
rozliczania tygodniowego
wymiary godzin zajęć niektórych nauczycieli, kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
do przedszkola publicznego,
szkoły podstawowej i gimnazjum, wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów
dzierżawy gruntu, nadania
nazwy Skwerowi przy ul.
Wolności, zmiany w statucie
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, zaliczenia drogi lokalnej przy
ul. Jesionowa do kategorii dróg gminnych, zmian
w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2016.
Wszystkie uchwały zostały
podjęte jednogłośnie.

Raciąż

Będzie bezpieczniej
W środę, 17 lutego 2016
r. o godz. 12 w Miejskim
Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Raciąż.
W debacie uczestniczyli
przedstawiciele policji, straży
pożarnej, mieszkańcy miasta i gminy, uczniowie szkół
powiatu płońskiego, lokalni
przedsiębiorcy oraz władze
samorządowe, w tym Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski, Wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak,
przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski. W debacie
wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Płońsku
Jarosław Brzozowski, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej mł. kapitan Mariusz Lemański, Komendant
Policji w Raciążu podkom.
Andrzej Mikołajewski, Starosta Płoński Andrzej Stolpa,
naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego podinsp. Piotr
Dąmbrowski.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji, który przywitał zgromadzonych
w sali widowiskowej uczestników debaty, a następnie wyjaśnił cel spotkania. W krótkich

W kolejnym punkcie debaty Komendant Powiatowy
Policji w Płońsku dokonał oceny bezpieczeństwa na terenie
gminy i miasta Raciąż w latach
2013-2015. Skala przestępczo-

(5), mniej kolizji drogowych
w porównaniu do lat ubiegłych, mniej wypadków (5)
i brak wypadków ze skutkiem
śmiertelnym. Najczęstsze przyczyny wypadków to przekro-

słowach powitanie wygłosili
również burmistrz i wójt Raciąża, którzy zachęcili do oddawania głosów w debacie,
w celu zbudowania koncepcji
bezpieczeństwa tj. Mapy bezpieczeństwa.

ści przedstawiała wzrost liczby przestępstw ogólnych (155)
i spadek liczby przestępstw
kryminalnych (61). Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym według statystyk wskazywał na mniejszą liczbę rannych

czenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
i wyprzedzanie. Mapa zagrożeń powiatu płońskiego będzie
odzwierciedlała przestępstwa
ogółem, kryminalne w 7 podstawowych kategoriach, gospo-

darcze, przestępczość narkotykową, wykroczenia szczególnie
uciążliwe społecznie, wypadki
drogowe, ilość ofiar śmiertelnych, liczbę wypadków drogowych. Dane będą aktualizowane co kwartał.
W dyskusji wzięli udział
mieszkańcy oraz przedstawiciele władz samorządowych,
przedsiębiorcy, seniorzy zadając liczne pytania Komendantowi Powiatowemu Policji
w Płońsku, Komendantowi
Policji w Raciążu i naczelnikowi Wydziału ruchu Drogowego KPP w Płońsku. Dyskusji
była momentami bardzo burzliwa, poruszono ważne tematy dotyczące bezpieczeństwa
w mieście, gminie i powiecie.
Wnioski z debaty społecznej:
1) Wyznaczenie przejść
dla pieszych w rejonie sklepu
w miejscowości Koziebrody.
2) Uruchomienie punktu
przyjęć interesantów w Koziebrodach w Klubie Seniora.
3) Poprawa oznakowania
w rejonie ronda na Pl. Mickiewicza (czytelność znaków).

W punkcie Interpelacje
i Zapytania Radnych radna
Marzanna Kubińska wystąpiła z prośbą do rady i Komisji Budżetowo-Gospodarczej o rozpatrzenie wniosku
o zabezpieczenie środków na
wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
dla reszty miasta. Poruszone
również zostały tematy dotyczące powołania redaktora
naczelnego Pulsu, likwidacji
SP ZOZ, remontu budynku
dawnej poczty, pielęgnacji
zieleni w mieście.
Na koniec Przewodniczący Rady Andrzej Staniszewski
podziękował za udział w balu
charytatywnym. Zaznaczył,
że lista darczyńców znajdzie
się w Pulsie. Dochód z balu
wyniósł 11 445 zł i przeznaczony zostanie na utworzenie
bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz na wakacyjny
obóz sportowy grup młodzieżowych KS Błękitni Raciąż.
Marianna Góralska
4) Zamontowanie progu
spowalniającego w rejonie
Zespołu Szkół w Uniecku.
5) Zmiana organizacji
ruchu na obwodnicy Raciąża, w pasie drogi K-60, lewoskręt uniemożliwiający zjazd
w kierunku Płońska.
6) Lustracja oznakowania
drogi Raciąż-Krzeczanowo
(oznaczenie terenu zabudowanego).
7)Lustracja oznakowania
drogi Raciąż-Płońsk (oznaczenie prędkości, oznaczenie
terenu zabudowanego, oznaczenie poziome – linia podwójna ciągła).
8) Zapewnienie bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego ze środków Urzędu
Miejskiego.
9) Montaż monitoringu
wizyjnego oraz dodatkowego oświetlenia w parku miejskim przy ul. Parkowej.
10) Zwrócenie szczególnej uwagi na kierujących jednośladami przekraczającymi
prędkość.
11) Zwrócenie uwagi na
bezpańskie psy, oznakowanie
poziome drogi w miejscowości Jeżewo-Wesel.
Komendant Powiatowej
Policji w Płońsku podsumował
dyskusję i zakończył debatę.
Marianna Góralska
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Kronika OSP
Zdarzenie nr 10/2016

W dniu 17.02.2016 r. około godz. 16:40 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w miejscowości Koziebrody (gm. Raciąż). Na miejsce
zadysponowano 3 zastępy (JRG Płońsk, OSP Raciąż i OSP
Koziebrody).

Uroczysta msza św.
w intencji założyciela OSP w Raciążu

28 lutego w niedzielę o godzinie 11:30 odbyła się msza
św. w intencji założyciela naszej jednostki dh. dr. Romana
Wnorowskiego. Po mszy świętej Druhowie wraz z pocztem
sztandarowym oraz orkiestrą przeszli na cmentarz gdzie
złożyli wieniec i zapalili symboliczny znicz.

Zdarzenie nr 11/2016

W dniu 27.02. 2016 r. około godz. 21:05 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o konarze drzewa leżącym
na jezdni w miejscowości Łempino. Usunięcie części drzewa powalonej przez bobra trwało niespełna pół godziny.

Zdarzenie nr 12/2016

W dniu 02.03.2016 r. około godz. 13:50 Dyżurny PSK
PSP Płońsk przyjął zgłoszenie o kolizji drogowej w centrum
Raciąża. Nikt nie odniósł obrażeń, zadaniem straży pożarnej było zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Test w komorze dymowej

W niedzielę, 6 marca trzech strażaków z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu uczestniczyło w teście w komorze dymowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Celem
takiego szkolenia jest przygotowanie oraz sprawdzenie strażaków w zakresie prowadzenia działań ratowniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przy
występowaniu dużych obciążeń psychofizycznych, takich jak wysoka temperatura, zadymienie, minimalna
widoczność, ograniczona przestrzeń oraz silny hałas.
Strażacy ochotnicy należący do KSRG takie szkolenie
muszą przejść raz na 5 lat. Wszyscy uczestnicy zakończyli test pozytywnie.

Zdarzenie nr 13/2016

W dniu 14.03.2016, o godzinie 12:35 Dyżurny PSK
PSP Płońsk zadysponował jeden zastęp z naszej jednostki
do otwarcia drzwi domu na ulicy Warszawskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że w domu nie był
obecny właściciel.
OSP Raciąż
Rada Seniorów podczas II posiedzenia Miejskiej
Rady Seniorów w Raciążu

Wiatraki – stanowisko burmistrza
Elektrownie wiatrowe –
zdanie Burmistrza jest niezmienne – nie dla wiatraków w Raciążu.
W sprawie elektrowni
wiatrowych burmistrz miasta Raciąż Mariusz Godlewski
wydał decyzję odmowną, podobnie jak jego poprzednicy.
Burmistrz jest zdania, że wiatraki nie powinny zostać pobudowane na terenie miasta
ani w jego obrębie stąd jego

odmowa w sprawie pobudowania elektrowni wiatrowych.
Burmistrz Godlewski kilkakrotnie podkreślał, że jego
stanowisko w tej sprawie jest
niezmienne, a niewielki Raciąż nie jest miejscem gdzie
mogłyby powstać tego typu
inwestycje. Dodał również,
że to gmina powinna decydować, czy na jej terenie
mogą stanąć wiatraki, czy
nie. Tym bardziej, że w Sej-

mie trwają prace związane
z uregulowaniem odległości od wiatraków i może się
okazać, że po uchwaleniu
przepisów w połowie Raciąża nie będzie można nic
wybudować, bo są w strefie
zakazu budowy mieszkań ze
względu na wiatraki, strefa
ta może sięgać bowiem nawet 2 km od wiatraka.
Zupełnie inną decyzję
podjęło w tej sprawie SKO

Baboszewo

Leosiowe serduszko
„Gramy dla Leosia”, pod
tym hasłem 17 i 18 marca,
kiermaszem ozdób wielkanocnych i palemek przy kościele w Baboszewie rozpocznie się zbiórka publiczna
zorganizowana przez Komitet
Społeczny przy „Akademii
Dobra” Gminnym Wolontariacie przy Szkole Podstawowej w Baboszewie. Skarbonki, do których będzie można
wrzucać pieniądze, rozstawione będą w różnych punktach
Baboszewa. Kulminacyjnym
punktem będzie Turniej Piłki Nożnej w dniu 8 maja 2016
roku w Baboszewie. Zbiórka
będzie prowadzona również
podczas wyścigu kolarskiego
1 maja tego roku.
Leon Dusza to cudowny
chłopiec z połową serduszka.
O chorobie dziecka rodzice
dowiedzieli się podczas badania USG. Pani Kamila, matka
chłopca wspomina: To miał
być tylko filmik „pokazowy”
dla rodziny i przyjaciół wraz
z tak bardzo wyczekiwaną informacją o płci maleństwa.
Powstało jednak pełnometrażowe badanie, jak się okazało,
chorego serca. Lekarz powie-

dział wprost, że może to być
zespół wad złożonych – dziecko zapewne urodzi się bardzo
chore, warto zrobić badania
prenatalne, zastanowić się,
czy nie przerwać ciąży.
Z gabinetu wyszliśmy całkowicie rozbici, milcząc. Czekała nas bezsenna, koszmarna
noc i przepełniony sprzecznymi informacjami Internet. Im
więcej czytaliśmy, tym mniej
wiedzieliśmy. Jedna rzecz była
dla nas oczywista – badań
prenatalnych nie będzie. Ich
wyniki i tak nie miały znaczenia, nie było więc sensu dodatkowo ryzykować. Niezależnie od tego, w jakim stanie
miał przyjść na świat Leonek,
byliśmy gotowi stawić czoła
temu, co nas jeszcze czekało –
opowiada mama.
HLHS tę diagnozę potwierdzili inni specjaliści.
Na czym polega ta choroba?
Normalne serce posiada dwa
przedsionki i dwie komory. Serce Leonka niestety nie
ma lewej komory, tak dziwnie się stało, że prawie wcale
nie urosła. To najgorsza sytuacja, bo właśnie lewa komora
to ta silniejsza, większa, która

pompuje krew do całego ciała. Prawa jest przystosowana
do tłoczenia krwi jedynie do
płuc, a jemu musi pracować za
dwie i wystarczyć na całe życie. Wada serca HLHS leczona
jest etapowo, w trakcie trzech
operacji. Podczas już samego
podejścia do tej pierwszej Leonowi przebito tętnicę. Krwawienie do opłucnej sprawiło, że samą operację trzeba
było przesunąć, a chłopczyka,
z otwartym już mostkiem, ratować. Drugi zabieg doprowadził do uszkodzenia nerwu
przeponowego. Efekt uboczny
– sześć miesięcy pod respiratorem. Nadszedł czas na trzecią
operację, tą ostatnią. I rodzice
Leonka przysięgli mu, że tym
razem wszystko będzie inaczej. Leoś 15 czerwca skończy
trzy latka. Również na czerwiec zaplanowano trzecią operację, w wyniku której ma być
dobudowana brakująca część
Leosiowego serduszka. Ma być
to ostatni etap leczenia, pozwalający chłopcu normalnie
żyć i dorastać.
Apelujemy o pomoc, wierząc, że na urodziny uda się
podarować Leosiowi naj-

(Samorządowe
Kolegium
Odwoławcze), które wydało
zgodę na postawienie wiatraków na terenie miasta.
W związku z tym, że miasto
nie jest stroną w sprawie nie
może tej inwestycji zablokować. Mogą to zrobić jedynie
mieszkańcy, w formie odwołania złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
UM Raciąż
większy z możliwych prezentów – życie. Leosiowi można
pomóc dokonując wpłaty na
rachunek Fundacji: Fundacja na rzecz dzieci z wadami
serca „Cor Infantis” 86 1600
1101 0003 0502 1175 2150
z dopiskiem „Leon Dusza”.
Leosiowi można również
pomóc przekazując 1% podatku (KRS 0000290273, Cel
szczegółowy: Leon Dusza).
Można również wesprzeć
serduszko Leosia poprzez
stronę internetową fundacji
„Siepomaga” – link: https://
www.siepomaga.pl/c/3622
Szczegóły historii Leosia dostępne są na https://
www.facebook.com/LeosDusza/ – można pomóc rozpowszechniając apel o finansowe wsparcie na facebooku.
Fundacja
„Siepomaga” uruchomiła możliwość
zbiórki środków na operację
Leosia poprzez sms-y. Aby
pomóc Leosiowi można wysłać sms o treści S3622 na
numer 72365. Koszt wynosi
2,46 zł brutto.
No i oczywiście można
dołączyć do naszej zbiórki.
Wygramy to Leosiowe serduszko! Bo jak nie my to, kto?
Koordynator „Akademii
Dobra”Katarzyna Paszyńska,
Elżbieta Burzykowska

Raciąż

II posiedzenie Miejskiej
Rady Seniorów w Raciążu
W dniu 24 lutego 2016
roku (wtorek) o godzinie
jedenastej w Sali Ślubów
w Urzędzie Miejskim w Raciążu odbyło się II posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Miejskiej Rady Seniorów, co
stanowi quorum i Rada

może podejmować prawomocne decyzje. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Miejskiej Rady
Seniorów Józef Wyrwał,
a następnie odczytał list
od Prezesa Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów
i Rencistów w Raciążu,
które skupia znaczną część
osób w wieku senioralnym. Podczas II posiedze-

nia członkowie Rady zajęli
się również opracowaniem
regulaminu Rady oraz harmonogramu pracy Rady na
rok 2016. Regulamin został
podjęty uchwałą. Wprowadzono też kilka zmian do
Statutu Rady. Posiedzenie
zakończyło się po wyczerpaniu porządku obrad.
UM Raciąż
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Wybory Miss w Baboszewie
Wybory Miss Baboszewa odbyły się po
raz pierwszy w 2012
roku. Do konkursu
zgłosiło się wówczas
7 kandydatek. Impreza okazała się strzałem w dziesiątkę.
Nagrody w pierwszych
wyborach były bardzo atrakcyjne. Dla zdobywczyni tytułu Miss Baboszewa ufundowano 4-dniowy wyjazd do
Berlina, Poczdamu i na największą w Europie tropikalną
wyspę Tropical Islands. Miss
Publiczności miała do wygrania nocleg dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu SPA
w Kołobrzegu. Dla Pierwszej
Wicemiss przewidziano rower, a dla Drugiej Wicemiss
– telefon komórkowy. Każda z kandydatek otrzymała
również zestaw kosmetyków
firmy ORIFLAME. Sponsorem głównej nagrody było
Biuro Podróży ACAPULCO z Płońska. Dwie nagrody jak również kieszonkowe
dla Miss Baboszewa ufun-

dował Pan Andrzej Liberek
– właściciel Centrum Instalacyjnego LIBERPOL. Sponsorem telefonu komórkowego
był autoryzowany partner firmy ORANGE Radosław Charzyński. Każda z kandydatek
miała wykonany profesjonalny makijaż przez panią Anetę
Kretkiewicz, a oprawę kwiatową przygotowała i ufundowała firma AMELIA z Płońska.
W wyborach udział wzięły: Paulina Goszczycka – 21
lat (Baboszewo), Sylwia Kuligowska – 21 lat (Baboszewo), Iza Gwiazda – 19 lat
(Kowale), Paulina Figurska
– 25 lat (Galomin), Izabela
Goszczyńska – 22 lata (Jarocin), Małgorzata Sałkowska
– 24 lata (Galomin) oraz Daria Sałkowska – 18 lat (Galomin). Dziewczyny od początku maja spotykały się w Hali
Sportowo-Widowiskowej
w Baboszewie, gdzie regularnie ćwiczyły układ choreograficzny.
Zgodnie z regulaminem
konkursu, od 1 czerwca 2012
można było oddawać głosy na Miss Publiczności poprzez funkcjonującą wów-

czas BABOSZEWO TV.
Zainteresowanie kandydatkami przerosło oczekiwania
organizatorów i założycieli lokalnej telewizji internetowej.
Głosy na kandydatki oddawane były nie tylko z Baboszewa, ale i całej Polski (najwięcej z Olsztyna), jak również
ze świata – Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Niemiec, Austrii,
USA i Kanady. W ciągu 3 tygodni oddano 5084 głosów!
Wybory odbyły się 23
czerwca 2012 roku, podczas
festynu z okazji Powitania
Lata w Baboszewie. Kandydatki w pierwszym pokazie
wystąpiły w strojach wieczorowych. Każda z nich
przedstawiała się i mówiła
parę zdań o sobie. W kolejnym wyjściu pretendentki
prezentowały się w strojach
dowolnych i odpowiadały
na losowane przez konferansjera pytania.
Konkurs zakończył się
następującą
klasyfikacją:
Miss Baboszewa 2012 została Sylwia Kuligowska, I Wicemiss – Iza Gwiazda, II Wicemiss – Paulina Goszczycka,
a Miss Publiczności – Daria

Sałkowska, która w plebiscycie internetowym zdobyła
1195 głosów.
Dwa lata później, czyli
w 2014 roku odbyły się Drugie Wybory Miss Baboszewa.
Zasady konkursu nie uległy zmianie, poza wiekiem
kandydatek oraz formą wyboru Miss Publiczności. Tym
razem mogły zgłaszać się
dziewczęta mające ukończone 16 lat, a nie jak w poprzednich wyborach – 18 lat; Miss
Publiczności natomiast była
wybierana tylko i wyłącznie
przez widzów zgromadzonych podczas Festynu.
Do wyborów zgłosiło
się, podobnie jak wcześniej
– 7 kandydatek: Magdalena
Wróblewska (Szymaki), Monika Duszyńska (Kowale),
Karolina Masiak (Pieńki Rzewińskie), Natalia Dąbkowska (Śródborze), Diana Gąsecka (Baboszewo), Klaudia
Adamska (Brzeście Małe),
Paulina Zmysłowska (Kowale). Nagrody w wyborach
były następujące; Miss Baboszewa 2014 otrzymała bon
pieniężny o wartości 1200 zł.
Sponsorem nagrody był wła-

ściciel firmy PAWROL Pan
Grzegorz Pawlak. Wicemiss
Baboszewa otrzymała bon
pieniężny o wartości 700 zł,
który ufundowali właściciele firmy AKES, Pan Zygmunt
Kanigowski i Pan Zbigniew
Semeniuk. Nagrodę dla Miss
Publiczności
ufundował
Urząd Gminy w Baboszewie – było to bon pieniężny
o wartości 500 zł.
Wybory odbyły się 21
czerwca 2014 roku i zakończyły się następującą klasyfikacją: tytuł Miss Baboszewa
2014 zdobyła Diana Gąsecka,
Wicemiss Baboszewa 2014
została Karolina Masiak,
a Klaudia Adamska zdobyła
tytuł Miss Publiczności.
W tym roku zasięg wyborów w Baboszewie będzie
rozszerzony, ponieważ pretendentki walczyć będą o tytuł Miss Powiatu Płońskiego. Organizator czyli Urząd
Gminy Baboszewo oraz Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne „SET”
przewiduje trzy nagrody główne: 1200 złotych dla
Miss Powiatu Płońskiego
2016, 700 złotych dla Wi-

cemiss Powiatu Płońskiego
2016 oraz 500 złotych dla
Miss Publiczności Powiatu
Płońskiego 2016. Dodatkowo
główna zwyciężczyni będzie
miała zapewniony udział
w konkursie „Miss Discopolowania”, którego finał odbędzie się we wrześniu 2016
roku w Warszawie.
Wybory przeprowadzone
zostaną 18 czerwca 2016 roku,
podczas Festynu z okazji Powitania Lata w Baboszewie.
Nabór kandydatek przebiegał
będzie od 1 do 30 kwietnia
2016 roku w Urzędzie Gminy
Baboszewo w pokoju numer
21 lub 30 w godzinach 7.3015.30 oraz w sekretariacie
Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie w godzinach 16.00-21.00. O wzięciu
udziału w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń
– maksymalnie 12 kandydatek. W wyborach mogą brać
udział kobiety zamieszkujące
powiat Płońsk, które w 2016
roku ukończyły bądź ukończą
18 lat. Serdecznie zapraszamy.
UG Baboszewo
Monika Ciska

Baboszewo

Raciąż

SP Mystkowo na Narodowym

Wieści z Miejskiego
Przedszkola

8 marca 2016 roku delegacja uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Mystkowie
wraz z opiekunami odebrała
nagrodę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szkoła zajęła I miejsce w konkursie plastycznym dla szkół
i przedszkoli pt. „Air Force One” zwyciężając ilością
ponad 1900 głosów. Organizator konkursu w formie
nagrody przekazał szkole
sprzęt sportowy o wartości 500 zł tj. piłki do koszykówki, piłki nożne, piłki siatkowe, piłki plażowe,
piłki gumowe oraz piankowe, siatkę wraz z całym
sprzętem do gry w badmintona, skakanki, paletki do
ping ponga, frisbee, zestaw
do gry w bule. Dzieci zostały również zaproszone do
obejrzenia znajdującej się
na Stadionie Narodowym
wystawy klocków Lego
oraz skorzystania ze strefy
zabaw „Fun Park”. Gratulujemy wygranej!
Magdalena Baranowska

W lutym na przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola w Raciążu czekało wiele atrakcji i interesujących
przedstawień. W połowie
lutego dzieciaki obejrzały kolejne przedstawienie
w wykonaniu artystów z Filharmonii Narodowej w Warszawie z cyklu ,,Spotkania
z muzyką”, a pod koniec lutego odwiedziły bibliotekę. Dzięki tej wycieczce już
od najmłodszych lat przedszkolaki mają okazję rozbudzić w sobie zainteresowania czytelnicze. Od marca
rozpoczęła się rekrutacja do
przedszkola na rok szkolny
2016/2017.

Uczniowie SP w Mystkowie prezentują nagrody

Koncert Edukacyjny Filharmonii Narodowej
16 lutego odbyło się kolejne spotkanie z Filharmonią
Narodową w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Tym razem dzieci podziwiały przedstawienie operowe
Giovanni Paisiello – „La serva

padrona” – Służąca panią.
Przedstawienie bardzo się podobało wszystkim dzieciom,
było zabawne i ciekawe.
Wycieczka do Biblioteki
Miejskiej
23 lutego przedszkolaki
odwiedziły Miejską Bibliotekę w Raciążu. Tam czekała na
nich Pani Bibliotekarka, która
opowiedziała, w jaki sposób
można zapisać się do biblioteki, jak z niej korzystać oraz jak
należy dbać o książki. Serdecznie dziękujemy za gościnę.
Rekrutacja do Miejskiego Przedszkola w Raciążu
na rok szkolny 2016/2017
Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się od 1 do
31 marca 2016 r. w godz. 8-16.
Informacje o zasadach
rekrutacji oraz formularze
mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w przedszkolu
w Raciążu, ul. Nadrzeczna 3.
MP Raciąż
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Aktywni seniorzy w stowarzyszeniu
„Nie starzeje się ten,
kto nie ma na to czasu.”
Benjamin Franklin
Stowarzyszenie Seniorów,
Emerytów i Rencistów w Raciążu istnieje już ponad dwa
lata. Uchwałę o jego założeniu
przyjęli uczestnicy zebrania
założycielskiego, które odbyło
się 8 stycznia 2014 roku. Przyjęto także statut i wybrano
władze Stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia,
o charakterze działalności
pożytku publicznego jest:
integrowanie
środowiska
emerytów i rencistów różnych grup zawodowych,
tworzenie możliwości realizacji wspólnych zainteresowań, organizowanie wycieczek i różnych przedsięwzięć
o charakterze kulturalnym,
oświatowym, rozrywkowym
i.t.p., podejmowanie działań
na rzecz nawiązywania i rozwijania kontaktów i współpracy z instytucjami, szkołami i organizacjami.
Zarząd Stowarzyszenia:
Stefan Modrzejewski – prezes, Eugenia Giżyńska i Henryka Karwowska – wiceprezesi, Maria Kwiatkowska
– skarbnik, Zofia Dziewierzyńska – sekretarz, Jan Chądzyński – członek.
Komisja rewizyjna: Ryszard Wąsiewski – przewodniczący, Krystyna Brzezińska
– wiceprzewodnicząca, Teresa Maciejewska – sekretarz.
Inicjatorem powstania
Stowarzyszenia
Seniorów,
Emerytów i Rencistów był
prezes Nauczycielskiego Klubu Seniora.

Stowarzyszenie zostało
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Fundacji.
Seniorzy w Raciążu są
bardzo aktywni, uczestniczą w życiu społecznym, ich
działalność jest widoczna na
terenie miasta i okolic. Pracują w trzech klubach: Klubie Emerytów i Rencistów,
Klubie Seniora oraz Nauczycielskim Klubie Seniora.
W ramach organizacji realizują wspólne cele. Są to ludzie czynu i ciekawi świata.
Stowarzyszenie z powodzeniem brało udział w konkursach
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Raciąż. Jest też
jednym z fundatorów zegara
na wieży ratusza, odsłoniętego
z okazji 590 rocznicy nadania
Raciążowi praw miejskich.

Maja i narodowego Święta Niepodległości i różnych
imprezach: Jarmark Raciąski
„Pod Skrzatami Szuwarkami”, Dni Miasta i Gminy Raciąż i innych.
Seniorzy organizują wycieczki krajowe i zagraniczne, spotkania z ciekawymi
ludźmi, spotkania opłatkowe, sylwestrowe, karnawałowe oraz wystawy fo-

Klub Seniora

Nauczycielski Klub Seniora

Zrzeszeni
seniorzy
uczestniczą w uroczystościach
organizowanych
w mieście z okazji świąt
i rocznic, np. Konstytucji 3

Klub Emerytów i Rencistów

tograficzne,
uczestniczą
w projektach promujących
współpracę międzypokoleniową i ideę Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Współ-

pracują z organizacjami,
szkołami i instytucjami.
Przedstawiciele stowarzyszenia raciąskich seniorów uczestniczyli w pracach
Forum Organizacji Pozarządowych, a obecnie kontynuują działalność w Raciąskiej
Radzie Pożytku Publicznego
i Miejskiej Radzie Seniorów.
Stowarzyszenie
posiada wielu przyjaciół wśród
przedstawicieli władz miasta,
pracowników Urzędu Miejskiego i innych osób, którym
na sercu leży dobro seniorów
naszej miejscowości.
Burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski znacząco

wspiera działalność statutową stowarzyszenia seniorów poprzez organizację
konkursów na realizację
zadań publicznych oraz pomoc w organizacji przedsięwzięć.
Na szczególne wyróżnienie w realizacji polityki
senioralnej w naszym mieście zasługują także: skarbnik Maria Karwowska, inspektor ds. oświaty i środków
pozabudżetowych
Urzędu Miejskiego Renata Kujawa i koordynator współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi Andrzej Rybus-Tołłoczko, którzy wspierają naszą działalność, a gdy
zachodzi taka potrzeba, zawsze służą pomocą przy
rozwiązywaniu problemów
związanych z prowadzeniem
stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów
desygnowało do Miejskiej
Rady Seniorów w Raciążu
sześcioro swoich przedstawicieli. Są to: Maria Chyczewska, Marek Wyrwał
– Nauczycielski Klub Seniora, Stanisława Chądzyńska, Stanisław Pniewski –

Klub Seniora, Mieczysław
Skierkowski, Ryszard Wąsiewski – Klub Emerytów
i Rencistów.
Zarząd Stowarzyszenia
liczy na owocną współpracę
z Miejską Radą Seniorów na
rzecz ludzi będących w „jesieni życia”.
Podczas
konsultacji
z członkami naszego Stowarzyszenia, dotyczących powołania w Raciążu Rady Seniorów, wsparcie w zakresie
działań na rzecz osób starszych zadeklarowali przedstawiciele Fundacji Dialogu
Społecznego i Fundacji ZACZYN. Mamy nadzieję, że
i ta współpraca przyniesie
wymierne efekty pracy na
rzecz raciąskich seniorów.
Na temat działalności seniorów ukazały się artykuły w prasie lokalnej: „Pulsie
Raciąża”, „Głosie Raciąża”,
„Płońszczaku”, „Tygodniku
Ciechanowskim” i „Naszych
Korzeniach”.
Wspólne działanie, przy
zaangażowaniu wielu stron,
pozwoli realizować nawet
duże plany związane z samorządową polityką senioralną
ku zadowoleniu ludzi starszych, mieszkających w Raciążu i okolicach, którzy będąc w stowarzyszeniu, są
bliżej spełnienia wielu swoich marzeń.
Ludziom tym warto pomagać, gdyż posiadają oni
wiedzę i doświadczenie, które zdobyli w ciągu całego zawodowego i prywatnego życia i są chętni do działania.
Stefan Modrzejewski

Baboszewo

Olimpijczycy w Baboszewie
10 marca 2016 roku
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Baboszewie odbyło się wyjątkowe spotkanie z reprezentantami Polski
i Olimpijczykami. Gościli
u nas wielokrotni medaliści
Mistrzostw Świata, Europy
i Polski. Zdobywcy srebrnych
i brązowych medali na kilku
olimpiadach. To wyjątkowi
sportowcy i waleczni współcześni rycerze, można tak
napisać, gdyż są to szpadziści
i szermierze. Tytuły sportowe
i medale zdobyte przez nich
to wynik ciężkiej pracy i siły
wewnętrznej, tym trudniej-

szej, iż nasi goście są osobami niepełnosprawnymi.
W pokazie brali udział:
Radosław Stańczuk – wielokrotny mistrz Polski, uczestnik i srebrny medalista czterech olimpiad (Sydney, Ateny,
Turyn i Pekin), złoty medalista
Mistrzostw Świata i Europy.
Arek Jabłoński – wielokrotny medalista Mistrzostw
Świata i Europy, mistrz Polski i srebrny oraz brązowy
medalista olimpiad w Sydney i Atenach. Za osiągnięcia
sportowe uhonorowany Kawalerskim Krzyżem Orderu
Odrodzenia Polski.

Adrian Castro, najmłodszy nasz medalista, uczestnik olimpiady w Londynie,
medalista Mistrzostw Świata i Europy, aktualny Mistrz
Świata. Jako jeden z pierwszych uzyskał kwalifikacje
do udziału na olimpiadzie
w tym roku w Brazylii.
Były pokazy walki szermierczej i filmy, ciekawe historie związane z ich drogą
do sportu i opowieści o życiu z niepełnosprawnością.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum. Po pokazie

były pytania dzieci, autografy i wspólne zdjęcia. Taki zastrzyk pozytywnej energii,
którą przekazali nam Radek,
Arek i Adrian można by rozdzielić na jeszcze kilka takich
spotkań. Bardzo Wam dziękujemy za tak mądrą lekcję życia i trzymamy za Was
kciuki w tym, co robicie dla
dzieciaków, a szczególnie za
Adriana Castro, który będzie
walczył w tym roku o medale
na olimpiadzie w Brazylii.
Basia Bajer uczennica kl.
IV b SP Baboszewo
Paweł Bajer

Olimpijczycy chętnie pozowali do zdjęć z uczniami

Baboszewo

Raciąż

„Zabawa w teatr”

w Przedszkolu w Baboszewie
„Zabawy w teatr” wywierają duży wpływ na kształtowanie charakteru i osobowości dzieci, wyostrzają zmysł
obserwacji oraz rozładowują nagromadzone emocje. Są
jednym z efektywnych środków wychowania wszechstronnego, dają możliwość
wspólnego działania, wspólnej radości i wspólnej zabawy. Dziecko przeżywając
losy bohaterów literackich,
utożsamia się z nimi, często
naśladując ich postępowanie. „Zabawa w teatr” pozwala kształtować uczucia,
przyswajać właściwe postawy
moralne, a także uczy dziecko cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Bawmy
się z dziećmi w teatr.

Baboszewo

W Przedszkolu w Baboszewie dzieci często przygotowywały przedstawienia dla
rodziców. Tym razem rodzice podjęli wspaniałą inicjatywę przygotowania przedstawień dla dzieci.
Począwszy od stycznia
b.r. rodzice wystawiają dla
dzieci teatrzyki kukiełkowe:
Styczeń – rodzice dzieci
z grupy najstarszej przedstawili bajkę „Dwie Dorotki”.
Luty – rodzice dzieci
z grupy IV przedstawili bajkę
„Śpiąca Królewna”.
Marzec – rodzice dzieci
z grupy III zaprosili wszystkich na bajkę „Złota Kaczka”.
Kwiecień – rodzice dzieci z grupy II – bajka „Wróżki”.
Maj – rodzice dzieci

z grupy I – bajka „Brzydkie
Kaczątko”.
Każde
przedstawienie
przygotowuje 8-9 rodziców
dzieci z danej grupy.
Rodzice z ogromnym zaangażowaniem samodzielnie
przygotowują kukiełki do bajek, dekoracje, dobierają podkład muzyczny i efekty specjalne. Stało się tradycją, że na
zakończenie przedstawienia rodzice rozdają dzieciom niespodzianki tematycznie związane
z bajką. A rodzice otrzymują
z rąk pani dyrektor dyplomy.
Przedstawienia cieszą się
wielkim zainteresowaniem
pozostałych rodziców, którzy
chętnie oglądają bajki wraz ze
swoimi dziećmi. W ramach
współpracy ze szkołami pod-

stawowymi, bajki są wystawiane także dla dzieci z klas
„0” oraz klas I z gminy Baboszewo. Zapraszamy również wszystkie dzieci z naszej
gminy, nie uczęszczające do
przedszkola ani do szkoły.
Warto podkreślić, że rodzice – aktorzy znakomicie
odnaleźli się w swoich rolach, dobierając barwę głosu
do danej postaci, w przebraniu występując na scenie oraz
prezentując swoje wyjątkowe
zdolności, np. śpiewając „na
żywo” piosenki z bajki.
Serdecznie zapraszamy na
teatrzyki kukiełkowe w wykonaniu rodziców przedszkolaków z Baboszewa.
Janina Bogdana
Macikowska

Przemocy w szkole

zdecydowanie mówię – nie!
Szykanowanie i gnębienie to zachowania często
spotykane w szkole wśród
dzieci. Zdarza się, że jesteśmy świadkami szkolnych
bójek czy popychanek. Często widzimy, jak starsi znęcają się nad młodszymi, zaczepiają ich, obrażają, a nawet
wyłudzają pieniądze. A my,
co wtedy robimy? Jak na to
wszystko reagujemy? Może
warto zadać sobie to pytanie,
zanim kolejny raz będziemy
świadkami stosowania wobec innych przemocy.
Musimy reagować i wzywać pomoc, a nie przecho-

dzić obojętnie wobec zła.
W żadnym, ale to w żadnym
wypadku nie powinniśmy
w takich sytuacjach chować
głowy w piasek. Jeśli boimy
się o tym rozmawiać, sprawę możemy załatwić anonimowo. Bądźmy zdecydowani! Nie poddawajmy
się! Mówmy o zastraszaniu
i gnębieniu głośno! Taka
agresja, przemoc może zakończyć się nieszczęściem.
Należy o tym poinformować osobę dorosłą: nauczyciela, dyrektora, rodziców,
zaufanego dorosłego czy
przyjaciela.

Nie można tolerować złego zachowania wobec mniejszych i słabszych. Nie można patrzeć przez palce, gdy
ktoś wyrządza innym krzywdę. Nie musimy rzucać się
z pięściami na przeciwnika!
To nie jest rozsądne! Należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Wiedz jednak,
że twoja bierność i brak reakcji na zło czyni cię współwinnym zaistniałej sytuacji.
Nie ma sytuacji bez wyjścia.
Zawsze znajdzie się ktoś, kto
może nam pomóc.
Jeżeli masz jakiś kłopot,
problem, o którym boisz się

Raciąż

powiedzieć rodzicom, możesz zadzwonić pod numer
116111 lub 800 12 12 12
(Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka). Tam każdy cię wysłucha
i pomoże. My – szóstoklasistki, mówimy zdecydowanie
– STOP przemocy w szkole.
Wierzymy, że zawsze istnieje inne, racjonalne wyjście
z trudnej sytuacji.
Uczennice klasy VIa Szkoły
Podstawowej w Baboszewie: Julia Mak, Marta Charzyńska, Wiktoria Karwowska, Ewa Paszyńska,
Oliwia Hadryś

Sukces w płońskim etapie
3 marca w Płońsku odbył się etap diecezjalny Ogólnopolskiej Franciszkańskiej
Olimpiady Wiedzy o św.
o. Maksymilianie Kolbe.
Uczestniczyli w niej także
uczniowie z naszego gimnazjum oraz szkoły średniej. Naszym gimnazjalistom udało
się zająć czołowe miejsca: Alicja Liberadzka zajęła pierwsze miejsce, zaś druga lokata
przypadła w udziale Aleksandrze Kruszewskiej. Ponadto
naszą szkołę reprezentował
także Kacper Smoliński.
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W kategorii szkół średnich pierwsze miejsce zajęła
Weronika Wójtewicz. Opiekunami uczniów gimnazjum
był ks. Piotr Wilkowski, zaś
za szkołę średnią odpowiadała Pani Agnieszka Bojanowska. Nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu
ogólnopolskiego olimpiady,
który odbędzie się 6 kwietnia
w Siedlcach.
Gratulujemy zwycięzcom
sukcesu i mamy nadzieję na
kolejne.
MZS

Wysoki poziom
Do Zespołu Szkół w Raciążu uczęszcza dwoje laureatów Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jednym
z nich jest uczeń trzeciej
klasy liceum, a jednocześnie członek redakcji gazetki szkolnej BezTytułuReaktywacja – Łukasz Jaworski.
Ostatnio udało nam się przeprowadzić z nim wywiad jako
z osobą z elity naszej szkoły.

Jako maturzysta nie masz
zbyt dużo wolnego czasu,
ale jak widać, doszło do spotkania i możliwości przeprowadzenia tego wywiadu.

Nie sposób było odmówić. Szczerze mówiąc,
to nasza redakcja powinna
mieć mnie na wyłączność
ze względu na mój udział
w tworzeniu pisma. Chociaż,
póki co, nie będę chyba miał
więcej takich okazji.

Nigdy nic nie wiadomo,
ale przejdźmy już do części
właściwej. Jak czujesz się
jako uczeń który, dwa lata
z rzędu osiąga najwyższe
wyniki w nauce w naszym
Zespole Szkół?

No cóż, jest to na pewno
zaszczyt i powód do dumy.
Mimo tego, że nasza szkoła
leży na peryferiach, mamy
tu naprawdę wysoki poziom.
Może nie mówi się o tym głośno w przestrzeni publicznej,
ale nasza placówka od wielu
lat zajmuje w rankingach wysokie miejsca. Więc bez wątpienia to duże osiągnięcie.

Czy myślisz, że w obecnym
roku szkolnym też uda Ci
się być tym najlepszym?

Bardzo bym chciał i będę
się o to starać, ale nie wiem
czy będzie to możliwe.
Ostatni rok szkolny zakończyłem ze średnią 5,33, ale
obecnie przygotowuję się do
matury i to będzie raczej dla
mnie większym priorytetem
ze względu na plany dotyczące studiów.

Mówisz o planach, więc dokonałeś już pewnych konkretnych wyborów co do
swojej przyszłej edukacji?

Uczestnicy franciszkańskiej olimpiady

Tak, wstępnie myślę o Politechnice Warszawskiej. To
wybór związany z przedmiotami, które realizuję obecnie
na poziomie rozszerzonym
czyli matematyka i fizyka, ale
poza tym będę podchodzić
również do geografii i języka
angielskiego w tym zakresie
nauczania.

Politechnika o której
wspomniałeś to bardzo
renomowana uczelnia, na
którą wybierają się największe „mózgi” naszego
kraju. Czy nie czujesz pewnych obaw co do tego jak
będziesz odebrany jako
uczeń spoza wielkiego
świata?

Myślę, że przynajmniej
początkowo mogę spotkać
się z tego typu negatywnymi zachowaniami, ale sądzę,
że czas wszystko zweryfikuje.
Ważniejsze jest to nie skąd się
pochodzi, ale to jaki poziom
można reprezentować swoimi umiejętnościami. Wiadomo, że uczniowie z zamożniejszych rejonów naszego
kraju mają zwykle większe
możliwości rozwoju, ale nasza
szkoła wcale nie odbiega od
nich w kwestii zaangażowania
w kształcenie młodzieży.

To na tyle jeśli chodzi o tą
bardziej formalną, nazwijmy „służbową” część twoich zajęć. A co lubisz robić
w czasie wolnym, jakie są
twoje pasje?

Jeśli mam możliwość
to czytam, głównie książki o tematyce fantasy, ale
nie tylko. Interesuję się grą
aktorską, kabaretem, angażuję się w tego typu przedsięwzięcia. Jakiś czas temu
pisałem trochę scenariuszy i na poważnie myślałem
o tej ścieżce kariery zawodowej, ale obecnie odstawiłem
to na boczny tor. Może gdy
jakoś ustawię się w dziedzinie, w której mam zamiar się
kształcić, będę mógł wrócić
do tej pasji. Obecnie z pracy
twórczej pozostaje mi praca
w redakcji naszej gazetki.

To teraz już ostatnie, choć
dość popularne pytanie:
gdzie widzisz się za dziesięć lat?

Najchętniej to w fotelu
własnego Porsche albo Ferrari. Wiem, że to dość górnolotne, więc tak bardziej realistycznie to może na dobrze
płatnej posadzie, albo na scenie amfiteatru w Mrągowie.
Wiem, że są to wizje całkowicie ze sobą niezwiązane,
ale chyba zawsze dobrze jest
mieć jakąś alternatywę.

Dobrze powiedziane. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Życzymy Ci kolejnych sukcesów edukacyjnych oraz
tych w przyszłym życiu
zawodowym.
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Edukacja jutra dzieje się dziś
Z Dyrektorem Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu panem Andrzejem Nizielskim rozmawia Szymon Konkol
Czemu tak mało wiemy
o polskich szkołach, które wyprzedzają swoją epokę, w których postępowe zmiany nie
są dopiero oczekiwane, lecz
zachodzą od lat? Być może
przyczyną naszej niewiedzy
jest fakt, że placówki te czynią to na własną rękę i w zgodzie z własnymi potrzebami.
Szkoły te nie wypełniają biernie dyrektyw kolejnych ministrów i nie konsumują milionowych dotacji.
Jak reformować edukację,
zaczynając od swojej szkoły?
Zapytałem o to Andrzeja Nizielskiego Dyrektora Zespołu
Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu.

Witoldem
Kołodziejczykiem, zagorzałym promotorem wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji.
Poprowadził on interesujące
warsztaty na iPadach, stosując
tzw. blended learning (mieszana, hybrydowa metoda
kształcenia łącząca tradycyjne metody nauki np. bezpośredni kontakt z prowadzą-

wersją, co jest korzystne także dla rodziców, którzy nie
muszą wydawać pieniędzy na
zakup książek.

Czy te technologiczne nowinki wpływają na jakość
uczenia się i nauczania?

Wprowadzenie do SLO
nowoczesnych technologii
ma wiele plusów i spotyka

grywarkami, tablicami interaktywnymi. Dostępność
nowoczesnych rozwiązań
technologicznych sprawia,
że mogą przetwarzać materiały cyfrowe: teksty, zdjęcia, obrazy, filmy, co jest
sposobem na generowanie
ciekawych pomocy naukowych i uatrakcyjnienie procesu edukacji.

interaktywnymi
planszami
i multimediami, zakładającego
nauczanie w zintegrowanym
systemowo środowisku szkolnym, wirtualnym i publicznym. Słuchacze mogą kształcić
się w sieci, korzystając z zamieszczanych na platformie
edukacyjnej e-podręczników,
publikacji, filmów. Jest to dla
nich duże ułatwienie.

Jak, z perspektywy tak
bogatych doświadczeń
ocenia Pan ideę tworzenia cyfrowej szkoły na
własną rękę?

Obecne władze oświatowe, kontynuując działania
poprzedników, poświęcają
sporo uwagi cyfryzacji. Jak
ta sytuacja wygląda z perspektywy lokalnej?

Decyzja pani minister Anny
Zalewskiej ogromnie zaskoczyła większość samorządów,
które będą musiały w przeciągu dwóch lat wyposażyć sale
lekcyjne w tablice interaktywne i komputery, aby nauczyciele mogli pracować z rządowymi
e- podręcznikami.

Czy szkoły są gotowe na
takie zmiany?

Nie, gdyż nie mają technicznych możliwości, by korzystać
z e-booków. To, co dla naszych
uczniów stanowi zachętę do
systematycznego zdobywania
wiedzy, innym nastręcza wiele
trudności, brakuje odpowiednio
wyposażonych pracowni informatycznych, a przede wszystkim tabletów, bez których nie
ma możliwości wprowadzenia
cyfrowej rewolucji.

A Pańska szkoła jest gotowa na cyfrową rewolucję?

Tak. Nieustannie rozwijamy się, aby sprostać potrzebom młodych ludzi. Zdaję
sobie sprawę, że przed szkołą przyszłości stoi trudne
wyzwanie – przygotowanie
uczniów do funkcjonowania
w II połowie nowego stulecia, a współczesna edukacja
nie powinna stać w opozycji
do cyfrowego świata, w którym na co dzień funkcjonują.

Co zapoczątkowało zmiany
w Pańskiej szkole?

Jesienią 2014 roku podjąłem współpracę z panem

dla szkół dla dorosłych. Wykorzystywane są podczas
przeprowadzania egzaminów wewnętrznych oraz zawodowych (etap pisemny).
Pracując na platformach,
słuchacze technicznie przygotowują się do egzaminów
zewnętrznych, co przyczynia się do uzyskiwania przez
nich lepszych wyników. Na
ile pytań udało im się odpowiedzieć poprawnie, dowiadują się bezpośrednio po
rozwiązaniu testu.

Tablety w szkole to nieoceniona pomoc naukowa

cym zajęcia, z aktywnościami
prowadzonymi zdalnie np. za
pomocą komputera). Licealiści pracowali na komputerach, tworząc krótki reportaż
o szkole, filmy, interaktywne książki i komiksy. Zainteresowanie prowadzonymi
zajęciami pokazało, że młodzież nie boi się nowych wyzwań, potrafi i lubi pracować
z wykorzystaniem zdobyczy
współczesnej techniki. Zdałem sobie sprawę, że wprowadzenie zmian w szkole jest potrzebne i przyniesie wymierne
korzyści.

Warsztaty Witolda Kołodziejczyka były punktem
zwrotnym. Jakie były tego
następstwa?

W 2015 roku szkoła zakupiła 60 tabletów dla uczniów
i nauczycieli, z których mogą
korzystać przez całą dobę,
przygotowując się do zajęć. Udostępniono na nich
pomoce naukowe: e-booki,
słowniki, lektury, filmy edukacyjne itd. W Społecznym
Liceum Ogólnokształcącym
papierowe podręczniki zastąpiono ich elektroniczną

się z pozytywnymi opiniami uczniów i nauczycieli,
którzy na bieżąco kontrolują pracę swoich wychowanków. Licealiści mogą lepiej
skupić się na prowadzonych
zajęciach, śledząc omawiane
treści na tablicach interaktywnych i monitorach własnych komputerów. Tablety
to przyszłość naszej szkoły.
Za ich pośrednictwem można korzystać z internetowych
słowników, filmów, map interaktywnych, źródeł ikonograficznych i statystycznych.
Uczniowie mają szerszy dostęp do wiedzy ze wszystkich
dziedzin nauki.

Jak nauczyciele odebrali zmiany wprowadzone
w tak krótkim czasie?

Nauczyciele są zadowoleni i doskonale przygotowani do nauczania młodzieży. W zeszłym roku
przeszli szkolenie z obsługi
tabletów, które są wykorzystywane każdego dnia. Bardzo sprawnie posługują się
także pozostałym szkolnym
sprzętem: skanerami, drukarkami, wizualizerami, na-

Czy ze zmianami w stosowaniu narzędzi wiążą się
również zmiany w metodach nauczania?

Nauczyciele na swoich
lekcjach
systematycznie
wykorzystują
modele dydaktyczne pozwalające szybciej przyswoić obowiązkowe treści kształcenia. Uczniowie
pracują z materiałami multimedialnymi indywidualnie
i w zespole, a także słuchają tradycyjnych wykładów.
Ciekawym
rozwiązaniem
jest rotacja z pracownią
komputerową, co umożliwia
przygotowanie multimedialnych produktów.

W Pańskiej szkole wykorzystanie znalazły również
elementy kształcenia na
odległość takie jak platformy edukacyjne. Jak się to
sprawdza?

W Publicznej Szkole Policealnej rozpoczęto realizację projektu „Szkoła nowej
generacji” opierającego się na
wprowadzeniu nowych modeli pracy z zasobami sieci,

W szkole STO w Raciążu
funkcjonuje również wirtualna biblioteka. Czym
jest taka biblioteka?

Wirtualna biblioteka zawiera wersje cyfrowe wszystkich podręczników, z których
uczniowie korzystają w domu
nieodpłatnie. Słuchacze PSP
rozpoczęli naukę z pierwszych
e- podręczników do kształcenia zawodowego, można je na
bieżąco aktualizować zgodnie
z postępem technologicznym.
Nauczyciele liceum młodzieżowego wykorzystują e-podręczniki WSiP-u, chwaląc je
za łatwość nawigacji i opracowanie materiału ułatwiające pracę na lekcji i kierowanie
samodzielną nauką uczniów.
Zaletą cyfrowych książek jest
możliwość uzupełnienia ich
o filmy edukacyjne, ekranizacje dzieł literackich, spektakle
teatru TV, wykłady, analizy.

S.K. Szkoła podjęła się również budowy infrastruktury
sieciowej przeznaczonej do
przeprowadzania egzaminów on-line?

Stworzono
specjalne
platformy
e-learningowe

Był to strzał w dziesiątkę. Powszechny dostęp do
wiedzy sprzyja wymianie poglądów między słuchaczami
i nauczycielami, którzy za pośrednictwem specjalistycznych narzędzi mogą utrzymywać ze sobą stały kontakt.
Filarem edukacji w PSP jest
gruntowne przygotowanie
słuchaczy do efektywnego
uczenia się. Wykorzystywane w tym celu technologie
pomagają w samodzielnym
zdobywaniu wiedzy i gromadzeniu danych. Informatyzacja szkoły służy systematycznemu wprowadzeniu
słuchaczy w wiek technologii
cyfrowych poprzez umiejętne wykorzystanie ich w pracy
i porozumiewaniu się.

Jakie są plany na przyszłość?

Ambicją jest wdrożenie
kolejnych narzędzi komunikacyjnych w technologii
ITC, wspólne pisanie przez
uczniów blogów, tworzenie własnych tematycznych
stron internetowych oraz
wykorzystywanie w procesie kształcenia możliwości
Khan Academy, platformy
umożliwiającej bezpłatne
oglądanie filmów z różnych
dziedzin wiedzy. Zmiany
wprowadzone w ZS STO to,
moim zdaniem, duży krok
naprzód. Dbając o wszechstronny rozwój młodzieży
i dorosłych, robię wszystko, aby zapewnić im godne
warunki do edukacji. To, co
dla innych jest przyśpieszeniem, u nas jest normą. Jaki
będzie tego długofalowy
efekt? Czas pokaże.

Dziękuję za rozmowę.

Baboszewo

Wystawa egzystowała w szkolnej
przestrzeni ponad trzy tygodnie

Zdolni gimnazjaliści

Raciąż

Wystawa młodych artystów
Na przełomie lutego
i marca 2016 roku zorganizowano wystawę prac
plastycznych
szczególnie
uzdolnionych i niezwykle
kreatywnych uczniów klas
trzecich Publicznego Gimnazjum w Raciążu w sali reprezentacyjnej szkoły.
Celem wystawy była prezentacja prac uczniów przedstawionych różnorodnymi
technikami
plastycznymi
w środowisku lokalnym. Organizacja wystawy pozwoliła zachęcić dzieci i młodzież
szkolną do rozwijania własnej inwencji twórczej, pomysłowości i talentów, a przy
okazji była ciekawą formą aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.
Wśród technik plastycznych zaprezentowanych przez
dzieci znalazły się prace wykonane pastelami suchymi,
pastelami olejnymi, farbami:
akwarelowymi, plakatowymi
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i olejnymi, kredkami ołówkowymi i woskowymi.
Prace wykonane zostały na zajęciach artystycznych
prowadzonych w szkole przez
panią Joannę Wawrowską.
Panująca na zajęciach atmosfera przyjaznej, twórczej pracy
sprzyjała powstawaniu
zdrowej rywalizacji, wyzwalała u dzieci radość tworzenia
i wiarę we własne uzdolnienia.
Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe,
bogate i pomysłowe prace.
Kształcili zmysły kompozycyjne, rozwijali wrażliwość estetyczną, wyzwalała
się u nich radość tworzenia.
Czynniki te sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów,
rozbudzały ich pasję poznawczą, pozwoliły uwierzyć we
własne możliwości i uzdolnienia jak również wyrabiały
poczucie odpowiedzialności
za sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie
obowiązków.

Na wystawie, trwającej
ponad trzy tygodnie można
było podziwiać wybrane prace uczniów: Elżbiety Panak,
Urszuli Ogrzewalskiej, Julii
Cienkuszewskiej, Agnieszki
Gawroń, Konsueli Kłosowskiej, Kacpra Smolińskiego,
Magdaleny Gosik, Szymona
Skierkowskiego, Kacpra Morawskiego, Dominiki Pałygi, Kingi Gierzyńskiej, Piotra
Czarneckiego, Angeliki Sękowskiej, Oliwii Guzowskiej,
Natalii Rutkowskiej, Klaudii
Ciskiej, Mateusza Gizlera, Gabrieli Skoniecznej, Martyny
Sadeckiej, Karoliny Olszewskiej, Angeliki Kowalskiej.
Wszystkie te prace pokazują wrażliwą stronę młodego
człowieka oraz ukryte w nim
piękno. Dlatego warto uczyć
malarstwa, wskazywać drogi, którymi mogą podążać ci
młodzi ludzie, pozwolić wyrażać siebie, poprzez zdobywanie kolejnych doświadczeń. Wiek gimnazjalny to

najlepszy moment na poszukiwania, na zadawanie sobie
pytań i szukanie odpowiedzi,
pokazanie światu jak bardzo piękny jest człowiek i to,
co go otacza. Jest to początek
prawdziwej drogi twórczej.
Systematycznie prowadzone wystawy prac plastycznych na szkolnym korytarzu
oraz prezentacja prac na stronie internetowej szkoły stała
się swoistą promocją uzdolnień uczestników zajęć.
Wystawa cieszyła się
dużym
zainteresowaniem
uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.
Zachwycano się różnorodnością technik plastycznych,
pomysłowością tematów i estetyką wykonania.
Młodym artystom życzymy
radości z tworzenia, rozwijania
swoich pasji, rozwoju talentów,
wyboru właściwych dróg rozwoju i kształcenia, powodzenia
i szczęścia w dorosłym życiu.
MZS

Raciąż

Podaruj radość dzieciom
W dniu 1 marca 2016 r. Prezes Fundacji przekazał dzieciom niespodziewane prezenty. Obdarowanymi były dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Socjalnej działającej przy Zespole Szkół
w Raciążu. Paczki ze słodyczami, grami edukacyjnymi oraz odznakami z Logo Fundacji „Radość Dzieciom” wprawiły dzieci w doskonały humor. Chętnie rozmawiały o pomaganiu innym,
na czym polega działalność Fundacji, a niektóre
wspominały kolonie nad morzem sprzed dwóch
lat, które zorganizowała Fundacja w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez
Burmistrza Miasta Raciąża. Dzieci prosiły Prezesa o ponowny wyjazd na kolonie w czasie zbliżających się wakacji.
Leszek Brdak

Uczniowie Gimnazjum
im. Armii Krajowej w Baboszewie w ramach działalności Koła Kronikarskiego i biblioteki szkolnej biorą udział
w różnych konkursach. Jednym z nich jest „Patron naszej szkoły” organizowany przez Bibliotekę Główną
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym warsztatom „Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole”.
Celem konkursu między innymi było propagowanie
i rozwijanie aktywności artystycznej, zachęcanie do
poznawania historii patrona swojej szkoły, kształtowanie umiejętności właściwego
wykorzystania tekstów historycznych oraz rozwijanie
umiejętności
wykorzystania technologii informacyjnej w pracy z tekstem, fotografią i multimediami. Nasi
uczniowie wykonali reportaż zdjęciowy związany tematycznie z patronem szkoły
czyli Armią Krajową. Młodzież przygotowała prezentację z 30 slajdów, w której
odniosła się do uroczystości obchodów dni patrona
– od czasu nadania imienia
w 2006 roku, po uroczystość
2015 roku. Reportaż oprócz
dokumentacji fotograficznej
zawiera opisy, wywiady, skany ważnych dokumentów,
wzbogacone o multimedia.
Po rozstrzygnięciu konkursu, które nastąpi w połowie
kwietnia efekty pracy gimnazjalistów zostaną opublikowane w szkolnym kanale na
You Tube i Facebooku. Udział
w konkursie „Patron naszej
szkoły” przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat Armii Krajowej, kształtowania

postaw patriotycznych i odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Prezentację przygotowali
uczniowie klasy drugiej: Szymon Jakubowski, Aleksandra
Możdżonek, Dawid Odolczyk
i Wiktoria Rosińska.
Kolejnym przedsięwzięciem, w którym biorą udział
uczniowie jest XXXII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku.
Główne cele konkursu to od
lat: inspirowanie zainteresowań literackich, promowanie
utalentowanej literacko młodzieży, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości, zachęcenie
dzieci i młodzieży polonijnej do podejmowania prób
literackich w języku polskim,
umożliwienie udziału w literackiej zabawie dzieciom
specjalnej troski. Twórczość
uczniów oceniają poeci, pisarze, dziennikarze, krytycy literaccy, pracownicy naukowi Akademii Pomorskiej
w Słupsku, nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem
znanej poetki i przyjaciółki konkursu, a od 2015 roku
także jego Patronki – pani
Wandy Chotomskiej. Do
konkursu zgłosiliśmy pracę
czterech uczennic. W kategorii opowiadanie – utwory:
Julii Guzanowskiej (kl. III),
Magdaleny Kłosiewskiej (kl.
II) i Wiktorii Grabarz (kl. II).
Zgłosiliśmy również wiersze
Zofii Koenig kl. III.
Rozstrzygnięcie
konkursu planowane jest na połowę kwietnia. Nadmienić
również należy, że nie jest to
pierwszy udział w tym konkursie. W latach 2004, 2005
prace uczennic naszej szkoły
uzyskały wyróżnienia.
E.H. L.W.
Gimnazjum im. Armii
Krajowej w Baboszewie

Raciąż
Dzieci nie kryły radości
z otrzymanych prezentów

I Przegląd Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
Serdecznie zapraszamy wszystkie śpiewające dzieci oraz
młodzież do wzięcia udziału w I Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenka jest dobra na wszystko”, organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w dniu 4 kwietnia
2016 r. o godz. 9.
W Jury zasiądzie m.in. Robert Osam, wokalista, aranżer,
pianista jazzowy, znany z programu telewizyjnego „Jaka to
Melodia?” z którym również będą prowadzone warsztaty wokalne dla uczestników.
Mamy nadzieję, że udział w przeglądzie przyniesie uczestnikom wiele korzyści, motywując ich do rozwijania swoich
pasji, a także będzie szansą na wyłonienie lokalnych talentów
wokalnych.
MCKSiR Raciąż
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Dzieje kościoła
w Dziektarzewie

W

Dziektarzewie nad
rzeką Wkrą, otoczony starym drzewostanem, stoi dostojnie kościół gotycki liczący ponad 500
lat. Jest to najcenniejszy obiekt
zabytkowy w baboszewskiej
gminie. Jego fundatorami byli
zapewne Wesslowie – właściciele ówczesnego Dziektarzewa – wsi wzmiankowanej
w 1400 roku. Miejscowość ta
powstała wcześniej – prawdopodobnie w XIII-XIV wieku. Jej nazwa wywodzi się od
dziegciu – smaru wyrabianego z drewna. O intensywnej
trzebieży tutejszych lasów zaświadczają nazwy okolicznych
wsi: Polesie, Pieńki, Kiełki,
Śródborze, Jesionka.
Parafia w Dziektarzewie pod wezwaniem Świętej
Katarzyny Aleksandryjskiej
została erygowana najprawdopodobniej w drugiej połowie XIV wieku i posiadała
kościół drewniany, który po
około 150 latach należało remontować lub rozebrać, np.
na skutek pożaru.
Obecny kościół murowany miał wielokrotnie przebudowywane wnętrza, gdyż
posiadał możnych kolatorów
(opiekunów) i dobrodziejów.
Parafia dziektarzewska
była mała i do XIX wieku liczyła 400-500 dusz z 10 wsi:
Dziektarzewa, Goszczyc Ciborów (obecnie Goszczyce
Poświętne), Goszczyc Średnich, Goszczyc Podleśnych
(obecnie Jesionki), Płaciszewka (obecnie część Płaciszewa),
Łęgowa (obecnie Strzeszewo),
Żabowa, Ogonowa, Rybitw
Zamościa, Rybitw Kokoszek
(obecnie Śródborze) oraz
dworu w Luszewie.
W drugiej ćwierci XVII
stulecia, po gruntownej reparacji świątyni, kasztelan Franciszek Wessel ufundował nowe
renesansowe ołtarze, z których do dziś zachował się jeden – prawy (przebudowany
w XIX wieku), oraz chrzcielnica w kształcie kapliczki.
100 lat później nowi właściciele klucza dóbr dziektarzewskich – Krasińscy
– przeprowadzili kolejną reparację kościoła fundując
chór, ambonę i nowe barokowe ołtarze: główny (w tzw.
stylu regencji) oraz lewy,

w którym obecnie znajduje się gotycka rzeźba Pięknej
Madonny z początku XVI
wieku. Rozebrano wówczas
boczną kaplicę. Pamiątką po
niej jest wnęka przy lewym
ołtarzu. Być może w tej kaplicy znajdował się renesansowy ołtarz z początku XVII
wieku, który parafia dziektarzewska pod koniec ubiegłego stulecia ofiarowała kościołowi w Unierzyżu.
Kolejna znacząca przebudowa świątyni nastąpiła
przed 1914 rokiem. Znakomity architekt z Warszawy
Stefan Szyller (zaprojektował
m.in. obecny kościół w Baboszewie), dokonał „regotyzacji” kościoła w Dziektarzewie,
budując nową, południową
kruchtę i okazałą dzwonnicę.
Opasał również obejście świątyni ceglanym parkanem. Zakupiono także nowe organy.
Głównymi fundatorami tych
kosztownych prac budowlanych byli dziedzice dziektarzewscy – Kajetan i Aniela
Piechowscy. Ich poprzednicy w XIX wieku – Święccy –
również bardzo dbali o wygląd kościoła przebudowując
m.in. prezbiterium i fundując
zegar słoneczny na południowej ścianie świątyni.
Powyższe
inwestycje
wspierane były przez okoliczne rody ziemiańskie: Grabowskich i Strzeszewskich.
Ostatnie, kapitalne remonty z lat 2001-2015 (wymiana więźby dachowej,
dachówki, renowacja dzwonnicy, ołtarzy, osuszanie murów,
budowa
parkingu
i chodnika), zostały sfinansowane przez parafian (obecnie
około 1500 dusz) i programy unijne. Pracami nadzorowanymi przez konserwatora zabytków kierowali: ks.
Jarosław Kulesza, ks. Grzegorz Przybyłek, ks. Rafał Michalak. Na gruntowną odnowę czeka jeszcze neogotycki,
stuletni parkan.
Warto ten kościół odwiedzić, również dla celów poznawczych i estetycznych,
aby lepiej zrozumieć przesłanie ideowe twórców i fundatorów sztuki sakralnej na
Mazowszu płockim w ostatnich pięciu stuleciach.
Wiesław Kupniewski
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Podróż za jedną nutę
15 marca 2016 r. w sali
widowiskowej
Miejskiego
Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Raciążu odbył
się kolejny koncert z cyklu
,,Spotkania z muzyką” w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Koncertu wysłuchali najmłodsi raciążanie – przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola w Raciążu.
Wykonawcy: Jakub Pożyczka – wiolonczela, Jacek
Małachowski – akordeon,
Grzegorz Mańkowski – gitara. W ciekawie dobranym
programie zderzały się utwory różnych epok, stylów i gatunków. Podczas tego koncertu, można było posłuchać
akordeonu, gitary i wiolonczeli – instrumentów sym-

bolizujących
odmienne
dźwiękowe żywioły. Była to
wyprawa w krainę wyobraźni. Dźwiękami trzech instrumentów artyści opowiedzieli młodym słuchaczom
różne historie, przedstawili
miejsca i postacie, malowali kolorowe obrazy. W „podróży za jedną nutę” artyści
nie ominęli filmowych bajek
i zaprosili dzieci do muzycznych zabaw. Podczas koncertu można było posłuchać
wykonań solowych na gitarze, wiolonczeli i akordeonie.
Muzycy wykonali utwory
Jana Sebastiana Bacha, Tango Argentyńskie. Trio instrumentów zabrało nas w podróż do Wenecji wykonując
utwór z cyklu IV Pory Roku
Antonio Vivaldiego. Obrazy

Przedszkolaki na koncercie

muzyczne – zegar, pocztówka, „Ulepimy dziś bałwanka”
to tylko kilka z wykonanych
utworów. Przedszkolaki podczas całego występu entuzjastycznie oklaskiwały muzyków, śpiewały, podskakiwały,
kiwały się w rytm muzyki.
Widać było, że koncert bar-

dzo im się podoba. Na finał
muzycy zabrali nas w podróż
do Meksyku, gdzie zagrali
tradycyjną meksykańską melodię – „El mariachi”.
Kolejny koncert z cyklu
,,Spotkania z muzyką” odbędzie się już za miesiąc.
Marianna Góralska

Baboszewo

Jak przeżywać Wielkanoc?
Przed nami Wielki Post
i święta Wielkiej Nocy.
W Roku Miłosierdzia to jeszcze bardziej wyjątkowy czas
niż zwykle. Mamy już to chyba we krwi: umęczone, wielkopostne, poważne miny
– na Gorzkich żalach, podczas Drogi Krzyżowej. Życie
nas nie rozpieszcza, piętrzą
się problemy, wyzwania się

mnożą, rosną zobowiązania
i potęgują obawy. Zatem nie
tylko w kościele zawieszone głowy, także w codzienności. I niby wszystko w porządku, tak ma być, a jednak
coś tu zgrzyta. Żyjemy jakby wszystko skończyło się
na Golgocie. Jakby nie było
Zmartwychwstania. A to ono
nadaje sens temu co opła-

kujemy, co nam wyciska łzy
z oczu. Jestem przekonany,
że Wielki Post to czas radości i dumy, że jesteśmy tak
cenni w oczach Boga, który
swego Syna dał „aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
I może faktycznie najlepiej
jest to przeżyć podczas dobrze przygotowanej spowie-

Raciąż

Propozycje wydawnicze Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Raciążu
Rok 2016 rokiem ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Inka. Zachowałam się jak
trzeba... + DVD – opis produktu:
Rankiem
28
sierpnia 1946 roku do pawilonu
śmierci w gdańskim więzieniu wprowadzono młodziutką dziewczynę. Stanęła przy
słupku, do którego zaraz
ją przywiązano. Próbowano zasłonić jej oczy opaską,
lecz nie pozwoliła na to. Po
zdrajcach narodu polskiego,
ognia! – padła komenda dowódcy plutonu egzekucyjnego. Zdążyła krzyknąć: Niech
żyje Polska! Rozległ się huk
wystrzałów, ale dziesięciu

żołnierzy z KBW... chybiło
z trzech kroków. Nawet oni
nie mieli sumienia, by strzelić
do nastoletniej bohaterki...
Dziewczynę zabił strzałem w głowę funkcjonariusz
UB. Siedemnastolatka odmówiła podpisania prośby o łaskę do Bieruta podsuniętej jej przez obrońcę
z urzędu, w której były zniewagi pod adresem kolegów
z oddziału. Kilka dni przed
śmiercią przekazała z więzienia gryps: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się
jak trzeba”&#8230; Pisała do
babci, bo mamę zamordowało białostockie gestapo, a ojca
Sowieci wywieźli na Sybir...
Jedna z najbardziej
wstrząsających, wzruszających, ale i budujących historii
czasów wojny i powojennej
rzeczywistości. Historia mło-

dziutkiej sanitariuszki AK
Danki Siedzikówny "Inki" to
opowieść, wobec której żaden czytelnik nie przejdzie
obojętnie...
Wraz z książką znakomity
spektakl "INKA 1946" Wojciecha Tomczyka w reżyserii
Natalii Korynckiej-Gruz.
PILECKI. Śladami mojego taty, Z Andrzejem Pileckim
rozmawiają Mirosław Krzyszkowski i Bogdan Wasztyl.

OJCIEC
Witold jak nikt rozumiał słowo ojczyzna. Walczył
z bolszewikami w 1920 roku.

dzi. Takiej na serio, nie tylko
z porządnym rachunkiem sumienia, ale przede wszystkim
z zamyśleniem nad Bożą Miłością. Bo tylko wtedy w konfesjonale nie zatrzymamy się
w połowie drogi, ale wejdziemy w światło-radości i zwycięstwa, które dają mocne ramiona Miłosiernego Ojca.
Ks. Stanisław Gutowski
Bronił Polski we wrześniu
1939. Był jednym z pierwszych organizatorów konspiracji. Na ochotnika poszedł
do Auschwitz, by zaświadczyć o ludobójstwie.
Polska Ludowa odpłaciła
mu hańbiącym procesem, torturami i strzałem w tył głowy.
SYN
Andrzejowi
odebrano
tatę. Wzrastał z piętnem syna
zdrajcy. Przez 67 lat nie mógł
nawet pomodlić się nad grobem ojca. W PRL-u nie było
dla niego miejsca. Trudno
było o pracę, a o przeszłości
nie wolno było mówić.
ŚLADEM TATY
Syn rotmistrza Pileckiego ma dziś 83 lata. Nie musi
już i nie chce milczeć. Rusza śladami ojca. Trafia do
miejsc, które pamiętają Witolda. I daje świadectwo o życiu jednego z największych
polskich patriotów. Wszyscy
powinniśmy towarzyszyć mu
w tej podróży.
Bib
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Sukcesy sportowe dziewcząt
z Baboszewa

Początek roku
2016
przeszedł do historii żeńskiej baboszewskiej piłki nożnej nie tylko pod znakiem
kolejnych sukcesów sportowych, ale przede wszystkim
pod znakiem zmian. Dziewczęta, które w zeszłym roku
odniosły ogólnopolskie zwycięstwo, postanowiły umocnić swój zespół, tworząc sekcję żeńską przy Gminnym
Klubie Sportowym – „Orlęta
Baboszewo”. I pod taką już
nazwą uczestniczą w kolejnych rozgrywkach.
W styczniu wzięły udział
w wielkim halowym turnieju piłki nożnej dziewcząt pt.
„Sport – mój sposób na życie”, odbywającym się w Rypinie, organizowanym przez
UKS Kowalki. Na parkiecie w Rypińskim Miejskim
Centrum Sportu rywalizowało 9 drużyn: grające, na co
dzień w III lidze: UKS Mustang Wielgie, WAP Włocławek, Gimnazjum Gołkowo
– Mistrzynie Polski w futsalu w kategorii U-16 (wywodzące się z pierwszoligowego Unifreeze Górzno), dwie
drużyny z II ligi żeńskiej piłki
nożnej KKP Bydgoszcz, dwie
drużyny gospodarzy UKS
Kowalki, drużyna z Mohowa
(Sierpc) i Gimnazjum Baboszewo (Orlęta Baboszewo).
Pierwsza faza turnieju toczyła się w trzech grupach.
Po losowaniach Orlęta Baboszewo trafiły do „grupy
śmierci” – tak organizatorzy
nazwali ten układ sił, którą
uzupełniały KKP Bydgoszcz
oraz UKS Mustang Wielgie.
Baboszewianki od pierwszego gwizdka narzuciły swój
styl gry, mocną obroną rozbijały ataki przeciwnika. Wyprowadzały kontry, z których
padały zwycięskie bramki. Dzięki tej taktyce podopieczne trenera Sławomira
Adamskiego wygrały swoją grupę dając wyraźny sygnał wszystkim drużynom,
kto dziś jest bardzo mocny. Następnym etapem rozgrywek były gry pucharowe,
gdzie Orlęta Baboszewo grały z gospodarzami turnieju
UKS Kowalki. Mecz zakończył się wynikiem 4-0 dla
Baboszewa, co dało awans

do finałów, do których także
awansowały WAP Włocławek oraz Gołkowo. Najlepsza trójka zagrała systemem
każdy z każdym. Pierwszy
mecz rozgrywały Orlęta Baboszewo z WAP Włocławek
wygrywając 1-0. Następnym
spotkaniem był mecz baboszewianek z Gołkowem,
w którym padł bezbramkowy wynik 0-0. Dziewczęta z Baboszewa z 4 punktami na koncie obserwowały
mecz pomiędzy Gołkowem
a Włocławkiem. Mecz zakończył się bezbramkowym
remisem, co dało piłkarkom
z Baboszewa zwycięstwo
w całym turnieju, drugie
miejsce zajęły zawodniczki
z Gołkowa, a miejsce trzecie
przypadło dla WAP Włocławek. Najlepszą zawodniczką
turnieju została Dominika
Rybacka – Orlęta Baboszewo (z Gimnazjum im. Armii
Krajowej w Baboszewie)
Sportsmenki z Baboszewa również na początku
roku rozgrywały mistrzostwa powiatu w piłkę ręczną.
18.01.2016r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie miało miejsce zakończenie zmagań dziewcząt
gimnazjum, których stawką było mistrzostwo powiatu
w piłkę ręczną. Po pierwszych
dwóch wcześniejszych turniejach piłkarki ręczne z Baboszewa i Sochocina miały
wynik w rywalizacji 1-1. Decydujący turniej wyłonił zwycięzcę, którym okazały się zawodniczki z baboszewskiego
Gimnazjum, wynikiem 6-5
pokonując Sochocin. Otrzymały zaszczyt reprezentowania
powiatu płońskiego na zawodach rejonowych
odbywających się w Mławie 20.01.16, Między drużynami: Gimnazjum Mława
1, Gimnazjum Mława2, Gimnazjum Ciechanów, Gimnazjum Baboszewo.
W stawce czterech drużyn zawodniczki z Baboszewa niesione sportową chęcią
walki rozegrały znakomity
turniej. System gier polegał
na grze „każdy z każdym”.
Gimnazjum Baboszewo wygrywając z Mławą 1 i Mławą 2, a przegrywając jedynie
z Gimnazjum z Ciechano-

wa zostały Wicemistrzyniami rejonu Ciechanowskiego
w piłkę ręczną.
22.01.16 Gimnazjalistki
z Baboszewa wybrały się do
miejscowości Burkat (rejon
Warmińsko-Mazurski), gdzie
organizowany był Turniej Noworoczny „Orlik Cup 2016”
w halowej piłce nożnej dziewcząt. W stawce 10 drużyn podzielonych na dwie grupy po
5 zespołów, zawodniczki z Baboszewa wygrały 4 spotkania
w fazie grupowej. Wychodząc
z pierwszego miejsca zagrały półfinał z drugą drużyną
„grupy B” – Gimnazjalistkami z Działdowa. Baboszewianki wynikiem 3-0 stawiły
się w finale. Do finału z grupy
drugiej awansowały GimnaCO

zjalistki z Ciechanowa, pokonując zawodniczki z Narzymia. W finale losy spotkania
na swoją korzyść po zaciętej
walce przechyliły Gimnazjalistki z Ciechanowa strzelając
w ostatnich minutach bramkę
na wagę zwycięstwa. Wicemistrzyniami tegoż turnieju
zostało Gimnazjum w Baboszewie (królową strzelczyń
turnieju została zawodniczka
z Baboszewa mając na koncie
6 bramek Dominika Rybacka, a najlepszą zawodniczką
drużyny została Sylwia Sokołowska). Cała drużyna z Baboszewa, pod opieką trenera
Sławomira Adamskiego udekorowana medalami wracała
do domu zadowolona z wyników, jakie osiągnęła.

12.03.2016 roku zawodniczki piłki nożnej klubu
Orlęta Baboszewo wzięły
udział w Międzywojewódzkim halowym turnieju piłki
nożnej dziewcząt „Szukamy
Talentów”, którego organizatorem była Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Sierpcu. Turniej odbył się w hali
w Mochowie.
Do turnieju zgłosiło się
7 drużyn: Orlęta Baboszewo, Mochowo I, Szczutowo, Skrwilno, UKS Mustang
Wielgie, Mochowo II. Zawodniczki z Baboszewskich Orląt po pierwszym meczu nie
miały zadowolonych twarzy
bowiem przegrały, prowadząc
całe spotkanie z UKS Mustang Wielgie 1:2. Przegrana

KALENDARIUM
GDZIE

ta zmotywowała podopieczne Sławomira Adamskiego do
jeszcze lepszej gry w następnej
fazie turnieju. W kolejnych
meczach już nie poniosły żadnej przegranej wygrywając
cztery mecze z rzędu.
Orlęta Baboszewo – Mochowo II – 2:0
Orlęta Baboszewo – Szczutowo – 2:0
Orlęta Baboszewo – Skrwilno – 5:0
Orlęta Baboszewo – Mochowo I – 3:1
Pierwsze miejsce zajęło
UKS Mustang Wielgie, które na co dzień gra w III lidze
żeńskiej okręg Kujawsko-Pomorski (będąc aktualnie na
pierwszym miejscu w tabeli a ich celem jest awans do
II ligi na koniec rozgrywek).
Statuetkę dla najlepszej zawodniczki w drużynie Orląt
dostała Agnieszka Rosińska.
Skład drużyny: trener
Sławomir Adamski, drugi trener Katarzyna Derbin,
Izabela Kuligowska, Sylwia
Trybańska, Dominika Rybacka, Karolina Ciska, Olga
Górska, Wiktoria Ciska,
Aleksandra Możdzonek, Dominika Skolimowska, Natalia Mak, Sylwia Sokołowska,
Klaudia Skolimowska, Karolina Najechalska, Magdalena
Michalska, Natalia Wolińska.
Sławomir Adamski
KIEDY

GODZINA

Nabór drużyn uczniów Gimnazjum
i SP Baboszewo do turnieju piłki
nożnej „Wiosna na Orliku 2016”

Boisko „Orlik” przy Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie

Od 15 marca do 20 kwietnia
2016 r.

16.00 – 21.00

Szkolnie skierowane do rolników
ubiegających się
o płatności bezpośrednie w 2016r.

Urząd Gminy Baboszewo

1 kwietnia 2016 r.

10:00

Turniej o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego

Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie

16 kwiecień 2016 r.

10.00

VII kolejka Halowej Ligii Piłki Nożnej

Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie

24 kwiecień 2016r.

9.00

XXVIII Międzynarodowy Wyścig
Kolarski o Memoriał A.
Trochanowskiego

Hala Sportowo – Widowiskowa w Baboszewie

1 maja 2016 r.

10.00

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
„Gramy dla Leosia”

Boisko Orlik w Baboszewie

8 maja 2016 r.

10.00

Zajęcia taneczne dla młodszych dzieci

Szkoła Podstawowa w Baboszewie

Każdy poniedziałek

12:30

Szkoła Podstawowa w Baboszewie

Poniedziałek, środa, piątek co
drugi tydzień – wtorek, czwartek

17:00

AEROBIK

Hala Sportowo – Widowiskowa w Baboszewie

Poniedziałki, Czwartki

19.00

AEROBIK

Hala Sportowo – Widowiskowa w Baboszewie

Poniedziałki, Czwartki

20.00

Zajęcia z języka polskiego dla
maturzystów

Świetlica środowiskowa w Baboszewie

Każda Sobota

13:00

"Rodzinne poczytania”

Świetlica środowiskowa w Baboszewie

Każda Sobota

13:00

Kółko szachowe

Szkoła Podstawowa w Baboszewie

Czwartki

14:15

Zajęcia matematyczne

Szkoła Podstawowa w Baboszewie

Czwartki

14:15

ZUMBA
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Wyniki sportowe uczniów podstawówki
11.02.2016 r. w ferie uczniowie klas IV-V wzięli udział
w turnieju halowej piłki nożnej chłopców o Puchar Wójta
Gminy Bulkowo.
W turnieju wzięło udział 5 zespołów. SP Baboszewo wystawiło dwie drużyny, które zajęły odpowiednio 2. i 3. miejsce
w turnieju
Wyniki meczów SP Baboszewo
SP Baboszewo I – SP Baboszewo II
0:2
SP Baboszewo I – SP Bulkowo I		
0:1
SP Baboszewo I – SP Bulkowo II
2:0
SP Baboszewo I – SP Ciółkowo		
3:0
SP Baboszewo II – SP Bulkowo I		
0:2
SP Baboszewo II – SP Bulkowo II		
1:1
SP Baboszewo II – SP Ciółkowo		
3:0
18.02.2016 r. w Nowym Mieście w Hali Sportowej odbył
się FINAŁ REJONU TURNIEJ O PUCHAR TYMBARKA
w kat. chłopców U-12 w Halowej Piłce Nożnej.
Uczniowie z SP BABOSZEWO zajęli w tym turnieju 3.
miejsce (na 7 zespolów).
Wyniki spotkań:
SP Baboszewo – SP N . Miasto 0:0
SP Baboszewo – SP Przasnysz 0:1
SP Baboszewo – SP 4 Mława
1:2
SP Baboszewo – SP Przasnysz II 1:0 – mecz o trzecie
miejsce
19.02.2016 r. w Nowym Miecie w Hali Sportowej został
rozegrany FINAŁ REJONU TURNIEJU O PUCHAR TYMBARKA w kat. chł. U-10 kl.(II-III) w Halowej Piłce Nożnej.
Uczniowie z SP Baboszewo zajęli w tym turnieju 2. miejsce
(na 4 zespoły).
W turnieju obowiązywał system rozgrywek każdy z każdym.

Wynik spotkań:
SP BABSZEWO – SP NOWE MIASTO
SP BABOSZEWO – SP KOŁOZĄB
SP BABOSZEWO – SP GUMOWO

1:3
2:0
1:0

24.02.2016 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w kat. U-12
kl. IV-V w Turnieju o Puchar Tymbarka uczennice SP Baboszewo rozegrały tylko jeden mecz z SP Przasnysz.
Niestety Baboszewianki przegrały ten mecz 1:0 z koleżankami z Przasnysza i nie awansowały do turnieju wojewódzkiego.
W dniu 25.02.2016 r w Hali Sportowo-Widowiskowej
w Baboszewie reprezentacja chłopców SP Baboszewo uczestniczyła w półfinałowym turnieju powiatu w piłce siatkowej
chłopców Szkół Podstawowych. Uczniowie SP Baboszewo
zajęli w tym turnieju 4. miejsce. Mimo ambitnej postawy nie
udało im się awansować do kolejnej rudny rozgrywek.
Wyniki spotkań chłopców SP Baboszewo:
Baboszewo – Polesie		
1:2 (w setach)
Baboszewo – Sarbiewo 		
1:2
Baboszewo – SP2Płońsk
0:2
Do finału powiatu w piłce siatkowej chłopców awansowały
szkoły z Polesia i Sarbiewa.
07.03.2016 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie rozegrany został półfinał powiatu w piłce siatkowej dziewcząt Szkół Podstawowych. Uczennice SP Baboszewo zajęły
w tym turnieju 3. miejsce.
Wyniki spotkań uczennic z SP Baboszewo:
Baboszewo – Polesie		
0:2
Baboszewo – Sarbiewo 		
2:1
Baboszewo – Czerwińsk
0:2
Do kolejnego etapu rozgrywek awansowały szkoły SP Polesie i SP Czerwińsk.
Robert Popiołkowski, Bogusław Smoliński

Historia Halowej Ligi Piłki Nożnej w Baboszewie
Część 2.
Sezon

Klasyfikacja Końcowa

Ilość
grających

Ilość
zdobytych
bramek

Najlepszy Strzelec

Najlepszy Bramkarz

Zawodnik Fair Play

Gość Honorowy

Kędzierski Robert
OLDBOY

Lewandowski
Grzegorz
WKS
CHAMPION

Andrzej Strejlau

VIII Edycja
SEZON
2009/2010

I miejsce: OLDBOY BABOSZEWO
II miejsce: TRANSPOL
III miejsce: ASTEX

IV miejsce: FUTSAL
V miejsce: ORZEŁ
VI miejsce: TRANSPORT
VII miejsce: WKS CHAMPION

121

390

Charzyński Marek
TRANSPOL
38 goli

IX Edycja
SEZON
2010/2011

I miejsce: OLDBOY BABOSZEWO
II miejsce: ASTEX
III miejsce: TRANSPOL

IV miejsce: FUTSAL
V miejsce: FOOTBALL WIZARDS
VI miejsce: TRANSPORT A. PRZETACKI
VII miejsce: HURAGAN

104

369

Arkadiusz Zawadzki
ASTEX
24 gole

Kędzierski Robert
OLDBOY
BABOSZEWO

Lewandowski Paweł
TRANSPOL

Lesław Ćmikiewicz,
Sebastian Szczęsny

X Edycja
SEZON
2011/2012

I miejsce: FUTSAL BABOSZEWO
II miejsce: TRANSPOL
III miejsce: BHP-FIRE PŁOŃSK
IV miejsce: OLDBOY BABOSZEWO

V miejsce: YOUNG TEAM
VI miejsce: FOOTBALL WIZARDS
VII miejsce: ASTEX
VIII miejsce: HURAGAN
IX miejsce: GRZECHOTNIKI

134

358

Charzyński Marek
TRANSPOL
24 gole

Cieśliński Rafał
FUTSAL
BABOSZEWO

Cieśliński Piotr
FOOTBALL WIZARDS

Radosław Majdan

XI Edycja
SEZON
2012/2013

I miejsce: FUTSAL
II miejsce: PAWROL
III miejsce: BIOPROGRAMME
IV miejsce: BHP FIRE-PŁOŃSK
V miejsce: YOUNG TEAM

VI miejsce: OLDBOY BABOSZEWO
VII miejsce: MYKEN&CHAMPION
VIII miejsce: HURAGAN
IX miejsce: GRZECHOTNIK
IX miejsce: CASE IH TECH POM
XI miejsce: POLMLEK

165

405

Lewandowski Paweł
PAWROL
22 gole

Kuligowski Tomasz
PAWROL

Kucharzak Jacek
OLDBOY
BABOSZEWO

Marcin Żewłakow

XII Edycja
SEZON
2013/2014

I miejsce: YOUNG TEAM
II miejsce: TRANSPOL
III miejsce: B.H.P-FIRE PŁOŃSK
IV miejsce: POLMLEK RACIĄŻ
V miejsce: FUTSAL

VI miejsce: MYKEN&CHAMPION
VII miejsce: GRZECHOTNIK
VIII miejsce: OLDBOY BABOSZEWO
IX miejsce: HURAGAN PAL-ROB
X miejsce: FOOTBALL TEAM

174

365

Łukasz Skibiński
POLMLEK RACIĄŻ
19 goli

Igor Cichewicz
YOUNG TEAM

Grzegorz
Lewandowski
TRANSPOL

Dariusz Szpakowski

XIII Edycja
SEZON
2014/2015

I miejsce: FUTSAL
II miejsce: FERM PASZ
III miejsce: ADL LEWANDOWSCY
IV miejsce: POLMLEK
V miejsce: GRZECHOTNIKI

VI miejsce: MYKEN&CHAMPION
VII miejsce:HURAGAN
VIII miejsce: OLDBOY BABOSZEWO
IX miejsce: GLOBAL FISH
X miejsce: SZWAGIER-TEAM

156

448

Nowicki Piotr
HURAGAN
28 goli

Goszczycki Robert
FUTSAL

Tomasz Dobrzyński
OLDBOY
BABOSZEWO

Tomasz Hajto

15
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Baboszewo

Podsumowanie
VI kolejki
13 marca 2016 roku w Hali Sportowej w Baboszewie odbyła się VI kolejka halowej ligi piłki nożnej sezonu 2015/2016. Podczas rozegranych 13 meczów, wyniki
wyglądały następująco:
1) 6-9
ART – DAN		
4:0
BHP- FIRE PŁOŃSK
2) 2-10
FUTSAL			4:0
OLDBOY
3) 1-5
ADL LEWANDOWSCY 0:4
NEXTNET
4) 2-9
FUTSAL			
6:2
BHP- FIRE PŁOŃSK
5) 1-10
ADL LEWANDOWSCY 2:4
OLDBOY
6) 2-6
FUTSAL			
1:2
ART – DAN
7) 5-9
NEXTNET		
3:1
BHP- FIRE PŁOŃSK8)
7-11
GLOBAL FISH		
3:3
HURAGAN
9) 3-8
MYKEN&CHAMPION
4:1
B&I
10) 4-11 POLMLEK		
1:3
HURAGAN
11) 3-7
MYKEN&CHAMPION
3:4
GLOBAL FISH
12) 4-8
POLMLEK		
2:0
B&I
13) 3-11 MYKEN&CHAMPION
3:1
HURAGAN
Łączna ilość zdobytych dotychczas bramek to 303. Najlepszymi strzelcami po
VI kolejkach są: Nowicki Piotr z drużyny Huragan i Lewandowski Paweł z ADL
Lewandowscy, którzy od początku tego sezonu strzelili po 11 bramek.
Klasyfikacja po sześciu kolejkach przedstawia się następująco:
I miejsce:		FUTSAL				(37 pkt.)
II miejsce: 		
NEXTNET			
(28 pkt.)
III miejsce:
B&I HYDRAULIKA SIŁOWA
(27 pkt.)
IV miejsce:
BHP FIRE PŁOŃSK		
(23 pkt.)
V miejsce: 		
POLMLEK RACIĄŻ		
(23 pkt.)
VI miejsce:
ART-DAN			
(20 pkt.)
VII miejsce:
OLDBOY BABOSZEWO		
(19 pkt.)
VIII miejsce:
MYKEN&CHAMPION		
(17 pkt.)
IX miejsce:
GLOBAL FISH			
(15 pkt.)
X miejsce: 		
ADL LEWANDOWSCY		
(14 pkt.)
XI miejsce:
HURAGAN			
(9 pkt.)
Opr. Monika Ciska

Raciąż

Mistrzynie
Powiatu

W środę, 17 lutego 2016r. w Płońsku
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce
koszykowej dziewcząt. Do rywalizacji
przystąpiły cztery szkoły: SP Raciąż, SP 3
Płońsk, SP 2 Płońsk, SP Dzierzążnia. Reprezentacja naszej szkoły obroniła tytuł
i po raz kolejny została Mistrzem Powiatu. Dziewczęta będą reprezentowały powiat płoński w Mistrzostwach Rejonu.
Skład zwycięskiej drużyny: Natalia
Chądzyńska, Urszula Dobrosielska, Karolina Traczyk, Anna Winter, Aleksandra
Włodarska, Karolina Trzcińska, Zuzanna Wąsiecka, Wiktoria Orgońska, Aleksandra Podgórska, Aleksandra Chłopik,
Laura Gburczyk, Oliwia Niksa, Wiktoria
Tylczyńska, Paulina Żebrowska.
Opiekun grupy-Agnieszka Kopcińska
MZS Raciąż

DARMOWE OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA. Salon Kosmetyczny zatrudni kosmetyczkę.
Raciąż, ul Płocka 15, tel. 503 066 703
ZDOBĄDŹ LUB ZMIEŃ ZAWÓD. Najtańsze kursy i szkolenia. www.edukacyjnafundacja.pl
SPRZEDAM wzmacniacz gitarowy Orange Rockerverb
MK II z kolumną PPC412. Tel. 690 904 308
SPRZEDAM dekoder tv sat. Open Box z możliwością
podłączenia ethernet. Cena 200 zł. Tel. 690 904 308
WNIOSKI UE. Rolniku, jeśli chcesz pozyskać środki
z Unii Europejskiej i potrzebujesz pomocy w pisaniu
wniosku – zadzwoń Tel. 507 621 974
Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie w Pulsie Raciąża?
Nic prostszego, wystarczy, że wyślesz nam je
na adres mailowy redakcji z dopiskiem
„ogłoszenia drobne”, a ukaże się ono w kolejnym
numerze Pulsu. Ogłoszenia zbieramy jednorazowo
na każde kolejne wydanie.

Urząd Gminy Baboszewo oraz Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne SET
ogłaszają nabór do konkursu

Patronat
Starostwo Powiatowe w Płońsku

Miss

Powiatu Płońskiego 2016

1200 złotych

Gwarantowany udział
w Finale Miss Discopolowania

Wicemiss

Powiatu Płońskiego 2016

700 złotych

Ilość miejsc OGRANICZONA – tylko 12 kandydatek !!!
Decyduje kolejność zgłoszeń

Miss Publiczności

Powiatu Płońskiego 2016

500 złotych

16

Reklama

Nasza placówka wyróżnia się:
wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych
i zawodowych
bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD
znaczącymi osiągnięciami uczniów
w konkursach i olimpiadach
realizacją programów unijnych i atrakcyjnych
warsztatów dla uczniów
profesjonalną kadrą pedagogiczną
nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową
certyfikatem „Wiarygodnej szkoły”
tytułem „Srebrnej Szkoły 2015” dla Techników
i „Brązowej Szkoły 2015” dla Liceum w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

,,Puls Raciąża” nr 3 (50) 2016

Oferujemy kontynuację nauki:
w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym

(od klasy drugiej możliwe rozszerzenia z każdego przedmiotu)

w 4-letnim Technikum

(technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia
i usług gastronomicznych)

w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej

(kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz,
mechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz i inne)

w 3-letnim, bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych
– 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
– 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej
szkoły podstawowej

Urząd Gminy Baboszewo oraz Stowarzyszenie
Sportowo-Ekologiczno-Turystyczne „SET” w Baboszewie
ogłasza nabór do konkursu:

Jeżeli lubisz śpiewać… A gra aktorska jest również Twoim hobby... Ten Konkurs jest przeznaczony dla Ciebie!







Wybierz ulubiony utwór.
Zaśpiewaj go profesjonalnie.
Upodobnij się do swego idola.
Ucharakteryzuj twarz, fryzurę.
Stwórz strój estradowy.
Odwzoruj zachowania sceniczne idola.
FINAŁ KONKURSU
18 czerwca 2016 roku
podczas festynu z okazji
POWITANIA LATA

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych.
Występ może być jednoosobowy bądź wieloosobowy,.

Nabór kandydatów prowadzony będzie od 1 do 30 kwietnia 2016 roku
w Urzędzie Gminy Baboszewo w pokoju numer 21 lub 30 w godzinach 7.30-15.30
oraz w sekretariacie Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie w godzinach 16.oo-21.oo.
Ilość miejsc ograniczona do 10 występujących.
O występie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

