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Mieszkańcy wybrali nowych radnych
21 października odbyła się I tura wyborów samorządowych. Mieszkańcy gminy Baboszewo
głosowali w sześciu siedzibach obwodowych komisji wyborczych: w Baboszewie na Hali Sportowo-Widowiskowej, w Baboszewie w urzędzie gminy, w Rzewinie w świetlicy wiejskiej, w Polesiu,
Sarbiewie i w Mystkowie w
szkołach podstawowych. W
skład nowej rady gminy Baboszewo weszło 7 radnych
z komitetu wyborczego
kandydującego na wójta
Bogdana Pietruszewskiego,
trzech radnych z komitetu
Wiesława Przedpełskiego, a
także 2 radnych z komitetu
Tomasza Sobeckiego oraz 2
radnych z KW Strażak i 1
z KWW miejscowości Rzewin. STR. 4

Wójt Gminy
Baboszewo
pozyskał prawie
1,4 mln na OZE
Gmina Baboszewo uzyska 1,4 mln dofinansowania na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii!!!
Regulamin projektu zakłada 80 % dofinansowanie i 20 % wkład własny mieszkańców. W złożonych wniosku uwzględnione są
44 instalacje fotowoltaiczne lub na pompy
ciepła w budynkach prywatnych i 1 instalacja fotowoltaiczna na budynku urzędu gminy.
STR. 2

Próba oczernienia Wójta Gminy
Tomasza Sobeckiego
W dniu 24 października
2018r. ok. godz. 15.00 do sekretariatu i gabinetu wójta w
Urzędzie Gminy Baboszewo
wtargnęła grupa kilku osób,
która zarzuciła wójtowi, że
nieprawidłowo przechowuje
materiały z wyborów, które
mu zostały przekazane przez
urzędnika wyborczego w depozyt. STR. 2.

Burmistrz pozyskał dofinansowanie na
zakup nowego samochodu dla straży
Od dawna trwały starania druhów z
OSP Raciąż w sprawie zakupu lekkiego
samochodu dla straży. Już na początku
roku burmistrz zabezpieczył 70 tys. zł
na ten cel w budżecie miasta. Burmistrz
złożył również wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Strażakom udało się pozyskać także 70 tys.
zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy z OSP w
Raciążu byli też zapewniani, że otrzymają kolejne 140 tys. z innych źródeł
zewnętrznych. Obietnice te jednak nie
zostały spełnione.
STR. 7

II tura wyborów już w najbliższą
niedzielę
21 października 2018
(niedziela) odbyła się I tura
wyborów samorządowych.
Wybraliśmy nową Radę Miasta i przedstawicieli do Rady
Powiatu. Nie udało się natomiast wybrać Burmistrza w
I turze, wobec tego dwóch
kandydatów spotka się podczas II tury, która odbędzie
się 4 listopada (niedziela).
STR. 5

60 lat
Domu Kultury
26 października odbyła się uroczysta
gala z okazji 60-lecia Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, podczas której zaprezentowano dotychczasowy dorobek kulturalny, odznaczono medalami i pamiątkowymi
statuetkami zasłużonych pracowników oraz
wysłuchano koncertu. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań i … jubileuszowego tortu.
- STR. 12 - 13
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Baboszewo – urząd
Wójt dziękował Radnym

Ostatnia Sesja Rady Gminy
Baboszewo w kadencji 2014-2018
W dniu 12 października br. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Baboszewo, podczas której Wójt Tomasz Sobecki dziękował Radnym, Sołtysom, Dyrektorom placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych gminy, wszystkim pracownikom
oraz mieszkańcom gminy za czteroletnią współpracę. Dziękuję za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej
oraz za trud wniesiony w budowę i rozwój Gminy Baboszewo – mówił wójt.
BEATA WIECHOWSKA

Policja w urzędzie

Próba oczernienia Wójta Gminy
Tomasza Sobeckiego
W dniu 24 października 2018r. ok. godz. 15.00
do sekretariatu i gabinetu
wójta w Urzędzie Gminy
Baboszewo wtargnęła grupa
kilku osób, która zarzuciła
wójtowi, że nieprawidłowo
przechowuje materiały z
wyborów, które mu zostały
przekazane przez urzędnika wyborczego w depozyt.
Grupa tych osób to: troje
radnych obecnej kadencji,
którzy zostali również wybrani na kolejną kadencję
oraz małżeństwo z Baboszewa, spośród którego Pani to były pracownik Urzędu
Gminy Baboszewo (w sierpniu 2017r. zwolniona dyscyplinarnie i która toczy
spór z Urzędem Gminy przed sądem pracy). Na miejscu pojawili się też funkcjonariusze Policji, którzy przeprowadzili niezbędne czynności wyjaśniające i dokonali oględzin zabezpieczonych dokumentów. Dokumenty przekazane w depozyt
wójtowi były prawidłowo zapakowane, opieczętowane, a worki zabezpieczone
plombami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze. Po około 10 minutach
w pokoju wójta Tomasza Sobeckiego zjawił się również Pan Bogdan Pietruszewski
(kandydat na wójta gminy Baboszewo), który stwierdził, że został tutaj wezwany.
Policja poinformowała iż nikogo nie wzywała. Grupa osób, która uczestniczyła w
zdarzeniu po zakończeniu czynności przez Policję opuściła urząd gminy.
BEATA WIECHOWSKA
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Gmina Baboszewo na liście rankingowej
projektów

Wójt Gminy
Baboszewo pozyskał
prawie 1,4 mln na OZE
Gmina Baboszewo uzyska 1,4 mln dofinansowania na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii!!!

Jak informowaliśmy, w październiku 2016r. Wójt Gminy Baboszewo w partnerstwie z Gminą Góra Kalwaria oraz
Gminą Raciąż złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie zadania „Instalacje systemów odnawialnych źródeł
energii”.

Pozytywna ocena formalna i merytoryczna

Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednak z uwagi na brak środków w 2016r. nie znalazł
się na liście rankingowej.
Z uwagi na wygenerowane oszczędności, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nasz projekt znalazł się na
liście rankingowej projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś priorytetowa IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.1

„Odnawialne źródła energii”, Typ projektów: „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

80% dofinansowanie

Regulamin projektu zakłada 80 % dofinansowanie i
20 % wkład własny mieszkańców. W złożonych wniosku
uwzględnione są 44 instalacje fotowoltaiczne lub na pompy
ciepła w budynkach prywatnych i 1 instalacja fotowoltaiczna na budynku urzędu gminy.
Wartość projektu ogółem: 9 034 074,54 zł
Wartość dofinansowania: 7 227 259,63 zł
W tym Gmina Baboszewo
Wartość projektu ogółem: : 1734 768,01 zł
Wartość dofinansowania: 1 387 814,40 zł
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – aktualności

Słowo Burmistrza Miasta
Drodzy Mieszkańcy,
w najbliższą niedzielę II tura
wyborów samorządowych. Mimo,
że jest to trudny czas, czas kampanii
to my nie zwalniamy tempa prac.
W mieście do zrobienia jest wiele,
do dokończenia są liczne projekty.
I to właśnie na tym skupiamy swoją
uwagę. Postępują prace związane z
projektem dotyczącym termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej w Gminie Miasto Raciąż. Prace na budynku Miejskiego
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji są już na wykończeniu. Rozpoczęto już również prace na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Raciążu – wymienione zostały
częściowo drzwi i okna, rozpoczęto
również prace w zakresie docieplenia budynku. Do końca tego roku
uda się także rozpocząć prace na
budynku przy ulicy Kilińskiego 21,
w którym swoją siedzibę ma obecnie MOPS i Biblioteka.
Prace postępują także w projekcie związanym z wprowadzeniem platformy E-urząd w
Urzędzie Miejskim w Raciążu.
Już od 1 stycznia 2019r. sprawy
urzędowe będzie można załatwić przez internet. Dotychczas
przeprowadzono prace mające
na celu przystosowanie instytucji
miejskich do wprowadzenia platformy. Zakupiony został sprzęt z
jednolitym oprogramowaniem,
wyremontowano i przygotowano
do działania serwerownię. Prowadzone były prace polegające na
wykonaniu sieci dedykowanego
zasilania oraz budowie sieci komputerowej wraz z testami i pomiarami. Zaś w najbliższych dniach
pracownicy Urzędu Miejskiego
wezmą udział w szkoleniach mających na celu umożliwienie prawidłowego wprowadzenia i funkcjonowania platformy w naszym
urzędzie. Mamy nadzieje, że nowe
możliwości jakie będą możliwe w
naszym urzędzie przypadną Państwu do gustu i znacząco ułatwią
naszym mieszkańcom realizację
urzędowych spraw.
Pozyskanie dofinansowań to
zawsze duży sukces, jednak samo
pozyskanie środków zewnętrznych
to jeszcze nie wszystko. Sama realizacja zadań to proces niezwykle
trudny. Trzeba pilnować terminów,
zakresu, postępu prac. Trzeba weryfikować czy realizowane prace odzwierciedlają założenia projektów.
Ważne jest by przez cały okres realizacji projektu zajmowali się nim
ludzie, którzy mają w tej kwestii
znaczącą wiedzę i doświadczenie.
By byli to ludzie, którzy znają projekt od podszewki. Większość projektów realizowanych przez Gminę
Miasto Raciąż jeszcze trwa, prace

postępują, jednak największe dopiero przed nami. Mamy nadzieję,
że rozliczenia projektów także będą
przygotowywane przez kompetentnych ludzi.

Nowe przyłącza do kanalizacji

Pozytywnie dla mieszkańców
zakończyły się moje starania o
nowe przyłącza do kanalizacji w
projekcie pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Miasto Raciąż”.
W ostatnim czasie podpisaliśmy
umowę o wydłużeniu terminu realizacji o rok, co oznacza,
że termin zakończenia realizacji
projektu przeniesiony został na
trzeci kwartał przyszłego roku.
Otwiera to przed miastem możliwość przygotowania do realizacji nowych podłączeń do sieci
kanalizacji już w przyszłym roku
dofinansowaniem z funduszu.
Są to dobre wiadomości przede
wszystkim dla tych mieszkańców,
którzy chcieliby podłączyć się do
sieci kanalizacji a nie obejmował
ich zakres aktualnie prowadzonego projektu. Kolejny raz zapraszam wszystkich chętnych mieszkańców, których zakres obecnego
projektu nie objął, do zgłaszania
woli przyłączania się do sieci kanalizacji do Urzędu Miejskiego w
Raciążu, jeżeli dotychczas jeszcze
tego nie uczynili.

Działamy z drogami

Wiemy, że dużym problemem
w naszym mieście są drogi. Jednak
na bieżąco staramy się poprawiać
ich stan. Pod koniec ubiegłego
roku udało nam się pozyskać środki
w ramach dotacja z rezerwy celowej
budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków, tzw. kryzysówki. Ze środków
tych udało nam się położyć nową
nawierzchnię na ul. Błonie oraz
chodniki na ulicach: Zielona, Słoneczna, Hankiewicza, Ogrodowa,
Cicha. Współfinansowaliśmy również naprawę ulic: Mławskiej i 11
listopada. W ostatnim czasie położona została nowa nawierzchnia na
ulicy Nadrzecznej. Po zakończeniu
się prac związanych z rozbudową
kanalizacji możliwe będzie dokończenie działań mających na celu
poprawę stanu dróg w naszym mieście.

Nowe dofinansowanie na szkołę

W ostatnim czasie Gmina
Miasto Raciąż pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym razem
udało się pozyskać ponad 1,2
mln zł na realizację projektu pn.
„Pakiet kluczowych kompetencji”. Działania podejmowane w
jego ramach obejmowały będą
uczniów Szkoły Podstawowej w
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Mariusza Godlewskiego
Raciążu. Celem projektu będzie
poprawa jakości kształcenia oraz
rozwój kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy.
Młodzież skorzysta z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz językowych.
Wsparciem w ramach projektu
objętych zostanie 290 uczniów.
Unijne dofinansowanie pozwoli
także zadbać o nauczycieli, doposażyć placówki w niezbędne
pomoce dydaktyczne oraz sprzęt.
Zakupiony sprzęt i wyposażenie
pozwolą na prowadzenie zajęć
w ciekawy i interesujący sposób, który znacząco wpłynie na

rozwój uczniów. Projekt zakłada
zakup profesjonalnego wyposażenia pracowni w szkole. Dzięki zakupionemu wyposażeniu
zajęcia będą mogły się odbywać
poprzez realizację doświadczeń i
przeprowadzanie różnego rodzaju ćwiczeń, co sprawi, że uczniowie o wielu kwestiach dowiedzą
się przez obserwację, a nie jedynie przez poznawanie faktów.
Cieszy mnie fakt, że z realizacji
projektu skorzystają najmłodsi
mieszkańcy naszego miasta, ponieważ to oni właśnie będą budować jego przyszłość.
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Mieszkańcy wybrali nowych radnych

I tura wyborów
samorządowych za
nami

Baboszewo – aktualności
21 października odbyła się I tura wyborów samorządowych. Mieszkańcy gminy Baboszewo głosowali w
sześciu siedzibach obwodowych komisji wyborczych: w
Baboszewie na Hali Sportowo-Widowiskowej, w Baboszewie w urzędzie gminy, w Rzewinie w świetlicy wiejskiej,
w Polesiu, Sarbiewie i w Mystkowie w szkołach podstawowych.

Skład nowej rady gminy Baboszewo

W skład nowej rady gminy Baboszewo weszło 7 radnych z komitetu wyborczego kandydującego na wójta Bogdana
Pietruszewskiego: Gabriel Gulaszewski,
Tadeusz Cichocki, Wioletta Derecka,
Wiesław Kupniewski, Wiesław Garczewski, Janina Pydynowska, Monika
Rogowska.
W skład rady weszło trzech radnych
z komitetu Wiesława Przedpełskiego:
Mariusz Karwowski, Marek Smoliński,
Kazimierz Sadowski, a także 2 radnych
z komitetu Tomasza Sobeckiego: Katarzyna Gwiazdowska i Edyta Skręciak,
2 radnych z KW Strażak – Sławomir
Goszczycki i Grzegorz Ziółkowski oraz
Grzegorz Kaliński z KWW miejscowości Rzewin.
Spośród wybranych radnych 9 to
nowe osoby (Mariusz Karwowski, Marek Smoliński, Kazimierz Sadowski,
Edyta Skręciak, Wiesław Kupniewski,
Katarzyna Gwiazdowska, Janina Pydynowska, Monika Rogowska, Wiesław
Garczewski), zaś 6 osób zasiadało w radzie w poprzedniej kadencji.

II tura 4 listopada
Do II tury wyborów wójta gminy
Baboszewo weszło 2 kandydatów: obecny wójt Tomasz Sobecki i Bogdan Pietruszewski.
BEATA WIECHOWSKA

Zabytkowa brama w Dziektarzewie odnowiona

Wójt pozyskał dofinansowanie
w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji
Sołectw
Jak informowaliśmy, w czerwcu br. wójt Tomasz Sobecki podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie
zadań: "Remont zabytkowej drewnianej ciesielskiej bramy z 1917r. w miejscowości Dziektarzewo" oraz "Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy
świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich". Wartość wsparcia finansowego dla
każdego z zadań to 10 000 zł.

Renowacja bramy w Dziektarzewie została wykonana przez firmę Zakład
Budowlany Brudzyński Maciej z Warszawy. Prace remontowe zostały wykonane
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wydanymi przez Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Warszawie. Zakres prac obejmował rozebranie i montaż łat
gontowych i gontów drewnianych impregnowanych oraz impregnację, zabezpieczenie środkami drewno-ochronnymi elementów konstrukcyjnych, nowe pokrycie dachowe z elementów zachowujących dotychczasowy kształt i rozmiar, roboty
w zakresie elementów ruchomych bramy. Wartość prac wyniosła 24 600 zł. Prace
wykonano zgodnie z umową do 15 października br.
BEATA WIECHOWSKA

Raciąż – informacje urzędowe
Wyniki wyborów samorządowych
w Gminie Miasto Raciąż

Głos oddali
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21 października odbyły się wybory
samorządu. Oddawać swój głos mogliśmy na burmistrza, radnych Rady
Miejskiej, radnych do Rady Powiatu
Płońskiego oraz przedstawicieli do Sejmiku Wojewódzkiego. Poniżej prezen-

tujemy informacje o wynikach wyborów na Burmistrza Miasta Raciąż oraz
na radnych Rady Miejskiej w Raciążu
zarządzonych na dzień 21 października
2018r. w Mieście Raciąż.

dobry

Artur Adamski został radnym Rady Powiatu
Płońskiego

Mamy swojego
przedstawiciela w
powiecie
21 października wybieraliśmy swoich radych miejskich oraz
głosowaliśmy na burmistrza, właśnie podczas tych samych
wyborów wybieraliśmy swojego przedstawiciela do Rady

II tura wyborów już w najbliższą niedzielę

Poradnik wyborcy

Powiatu Płońskiego. Jedynym naszym przedstawicielem w
powiecie został Artur Adamski.

W ostatnich wyborach samorządowych do Rady powiatu Płońskiego z okręgu obejmującego Miasto Raciąż, Gminę
Baboszewo i Gminę Raciąż startowało kilku kandydatów z
Raciąża. Jednakże tylko jednemu z nich udało się pozyskać
mandat Radnego Rady Powiatu Płońskiego. Radnym został
Artur Adamski – startujący z bezpartyjnego komitetu Razem
dla samorządu. Uzyskał bardzo dobry wynik 982 głosy.
To bardzo ważne dla miasta, że będzie miało swojego
przedstawiciela w Radzie Powiatu Płońskiego. miasto Raciąż, mieszkańców i ich potrzeby w radzie powiatu. Arturowi
Adamskiemu gratulujemy sukcesu i życzymy owocnej pracy.
REDAKCJA

21 października 2018 (niedziela)
odbyła się I tura wyborów samorządowych. Wybraliśmy nową Radę Miasta i
przedstawicieli do Rady Powiatu. Nie
udało się natomiast wybrać Burmistrza
w I turze, wobec tego dwóch kandydatów spotka się podczas II tury, która
odbędzie się 4 listopada (niedziela).
Lokale wyborcze czynne będą od
7.00 – 21.00
Gdzie głosujemy?
Głos oddajemy w jednym z trzech
stałych obwodów głosowania.

Zasady głosowania
Wyborca, aby oddać ważny głos,
stawia na karcie do głosowania znak
"X" przy nazwisku wybranego kandydata. Obecnie "X" oznacza co najmniej
dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.
Na kogo możemy oddać głos?
II tura wyborów na Burmistrza
Miasta Raciąża rozstrzygnie się pomiędzy dwoma kandydatami, którzy otrzymali największa liczbę głosów w I turze.
W drugiej turze wygrywa kandydat, który uzyska więcej ważnie oddanych głosów.
(OPR. RED.)

Baboszewo – aktualności
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Brawo - rodzina biegaczy zrealizowała marzenie kolegi!

Jesienny bieg pamięci

" Marcin, to dzięki Tobie i dla Ciebie"
tymi słowami Wójt Gminy Baboszewo
Tomasz Sobecki, podsumował Jesienny
Bieg Pamięci, który w dniu 7 października odbył się w Baboszewie i był poświęcony zmarłemu tragicznie członkowi Klub Biegacza Im. P. Sękowskiego
w Płońsku, Marcinowi Kłoszewskiemu.

Urząd Gminy Baboszewo i Akademia Dobra byli współorganizatorami biegu. Pogoda dopisała, uczestnicy
również. Nie mogło być inaczej, wszak
Marcin czuwał.
Data biegu nie była przypadkowa.
7 października minęły trzy miesiące jak
Marcina nie ma z nami...Jednym z jego
sportowych marzeń była organizacja
biegu w rodzinnej miejscowości...
I przyjechało do Baboszewa prawie
140 osób!

PB!

51 Artur Warchoł 00:49:22
52 Marta Michalak 00:49:31 1kat.
54 Mariusz Osial 00:49:37
55 Przemysław Kurnicki 00:49:59
56 Zbigniew Maraszek 00:50:01
63 Łukasz Majkowski 00:51:07
78 Janusz Bugajewski 00:55:53
79 Sławomir Szczygieł 00:55:53
82 Grzegorz Witulski 00:56:31
83 Paweł Kłosiński 00:56:52
Ukończyło osób: 92
BEATA WIECHOWSKA

Dziękujemy:

Klubowi Biegacza im. P. Sekowskiego,
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w
Baboszewie,
Nadleśnictwu Płońsk,
Firmie CEDROB Ciechanów
Firmie PAWROL Baboszewo
Firmie " ekte" sklep komputerowy
Baboszewo
OSP Baboszewo

07.10.2018 Jesienny Bieg Pamięci(Baboszewo),dystans:3,5km
6 Bartek Baniak 00:15:18
8 Jan Opałka 00:15:43
20 Dariusz Murawski 00:17:59
21 Anna Bugajewska 00:18:18
22 Janusz Bugajewski 00:18:19
27 Jerzy Michalak 00:19:12
Ukończyło osób: 51

07.10.2018 Jesienny Bieg Pamięci(Baboszewo),dystans:10km

6 Mariusz Bińczycki 00:39:13

2kat.
8 Paweł Ciarka 00:39:50 2kat.
17 Dariusz Murawski 00:41:37
Najszybszy Baboszewianin!
18 Andrzej Świercz 00:41:52 1kat.
31 Jacek Baniak 00:44:56 3kat.

Annie i Dariuszowi Murawskim z
Baboszewa
Katarzynie i Mariuszowi Kopczyńskim z Cieszkowa Kolonii
Hubertowi Szcześniakowi,
Annie i Marcinowi Błaszczakom,
Iwonie i Dawidowi Blaszczak,
wszyscy z Cieszkowa Starego
Sebastianowi Kamińskiemu z Sokolnik
Katarzynie Nadratowskiej z Warszawy
Anecie Nadratowskiej
Renacie Krysiak
Waldemarowi Wójcik
Joannie i Marcinowi Kwiatkowskim
Joannie Laskowskiej- pomoc medyczna
oraz Markowi Gierkowskiemuprowadzący.
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Platforma e-urząd coraz bliżej wprowadzenia do użytku

Do urzędu przez internet już niedługo!

Raciąż nadąża za rozwijającym się
otoczeniem i wprowadzanymi w samorządach unowocześnieniami. Dzięki projektowi e-urząd wchodzimy w
końcu w XXI wiek. Podejmujemy coraz
szersze działania mające na celu wprowadzenie platformy e-urząd w Raciążu.
Zyskają na tym wszyscy.

Pracownicy Urzędu Miejskiego
przeszli już wstępne szkolenia w zakresie funkcjonowania i obsługi platformy e- urząd. W najbliższych dniach
prowadzone będą kolejne szkolenia
mające na celu umożliwienie prawidłowego wprowadzenia i funkcjonowania
platformy w naszym urzędzie. Także
w najbliższych dniach pracownicy podejmą się testowego działania i pracy

z rzeczoną platformą. W
ramach realizacji projektu
podjęto już również działania mające na celu przygotowanie do wdrożenia nowego
systemu. Wyremontowano i
przygotowano do działania
serwerownię. Prowadzone
były prace polegające na wykonaniu sieci dedykowanego
zasilania oraz budowie sieci
komputerowej wraz z testami i pomiarami. W jednostkach miejskich pojawił się
sprzęt komputerowym z ujednoliconym oprogramowaniem, z którego pracownicy już korzystają. Przewidywany
termin rozpoczęcia e – usług to 1 stycznia 2019r. Zatem drodzy mieszkańcy
już wkrótce wiele urzędowych spraw
będziecie mogli załatwić bez wychodzenia z domu.

Wsparci dofinansowaniem

W ramach projektu pn. „Platforma e-urząd w Raciążu” otrzymaliśmy
dofinansowanie w kwocie ponad 800
tys. zł. Łączna kwota na realizację projektu to blisko milion złotych. Część
wydatków już ponieśliśmy. Ze środków
tych finansujemy system e-urząd oraz
informatyzację urzędu wraz z zakupem

stosownych dokumentów czy
zadania pytań pracownikom raciąskiego urzędu. Mieszkańcy
Raciąża z ułatwień będą mogli skorzystać już w niedalekiej
przyszłości.

serwerów, komputerów i utworzeniem sieci. Wszystko po to,
by ułatwić życie mieszkańcom,
którzy bez wychodzenia z domu
będą mogli załatwić sprawy w
Urzędzie Miejskim w Raciążu
oraz jednostkach podległych.

Czym jest e-urząd?

Korzyści dla mieszkańców

Każdy mieszkaniec naszego
miasteczka będzie mógł załatwić przez internet sprawy, które musiał dotychczas załatwiać
bezpośrednio w urzędzie. Po
wprowadzonych
udogodnieniach będziemy mogli złożyć
wniosek o dowód czy zapłacić za
wodę lub podatek bez potrzeby
pojawiania się w urzędzie. Dzięki uzyskanej dotacji usprawnimy działanie urzędu w zakresie informatycznym. Efektem
wprowadzanych zmian będzie
możliwość załatwiania spraw
związanych z zameldowaniem,
z Urzędem Stanu Cywilnego czy
z uzyskaniem dowodu tożsamości. Ponadto przez internet uda nam
się rozwiązać sprawy związane z podatkiem lokalnym, uzyskać zezwolenia,
czy zarejestrować działalność gospodarczą. Co więcej będziemy mogli zająć

się sprawami dotyczącymi odpadów
komunalnych czy świadczenia usług
społecznych. Korzyści dla mieszkańców
jest wiele. każdy interesant będzie miał
możliwość m.in. pobrania i przesyłania

E-urząd to platforma elektroniczna. Celem projektu jest
zapewnienie mieszkańcom Gminy Miasto Raciąż dostępu do
korzystania z usług publicznych
drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego profilu
zaufanego poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Po zmianach z urzędem połączymy się bez wychodzenia z
domu, przez internet. Platforma
e-urząd składa się ze zbioru uporządkowanych tematycznie fomularzy elektronicznych. Są one
odpowiednikami druków papierowych. Złożone przez internet
wnioski rozpatrywane są przez
pracowników urzędu, którzy tą samą
elektroniczną drogą przesyłają odpowiedź. Platforma usprawni zarządzanie
urzędem i jednostkami podległymi.

Trzy oferty na samochód dla straży

Umowa na realizację projektu zostanie podpisana

Burmistrz pozyskał dofinansowanie na zakup
nowego samochodu dla straży

1,2 miliona na Szkołę
Podstawową w Raciążu

Od dawna trwały starania druhów z OSP Raciąż w sprawie zakupu
lekkiego samochodu dla straży. Już na
początku roku burmistrz zabezpieczył
70 tys. zł na ten cel w budżecie miasta. Burmistrz złożył również wniosek
o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Strażakom udało się pozyskać także 70 tys. zł od Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Strażacy z OSP w Raciążu byli też zapewniani, że otrzymają kolejne 140 tys.
z innych źródeł zewnętrznych. Obietnice te jednak nie zostały spełnione.
Dzięki temu, ze w akcję zakupu

samochodu zaangażowała się jednak
Gmina Miasto Raciąż, która zabezpieczyła środki na ten cel uda się kupić
nowy wóz. W październiku ogłoszony został przetarg na zakup nowego
lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu. W ramach
przetargu złożono trzy oferty. Najniższa na kwotę 201 900,00 złotych.
Dodatkowym kryterium branym pod
uwagę w przetargu był okres gwarancji. Najlepsza oferta zostanie sprawdzona pod względem prawidłowości

w zakresie formalnym. Czekamy na
rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie
umowy. Od chwili podpisania umowy
wykonawca ma 30 dni na jej realizację. Mamy nadzieję, że już wkrótce
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu będą mogli się cieszyć
nowym wozem, a mieszkańcy większym bezpieczeństwem. Ważne jest
również to, że w akcjach będzie mógł
być używany lekki samochód, bo nie
wszędzie konieczne jest wysyłanie
ciężkiego samochodu bojowego.
UM RACIĄŻ

UM RACIĄŻ

Na początku października dostaliśmy informację, że Gmina Miasto Raciąż pozyskała kolejne dofinansowanie. W ramach złożonego projektu pn. „Pakiet kluczowych
kompetencji” Gmina Miasto Raciąż zrealizuje projekt na kwotę 1,3 miliona, z czego
kwota dofinansowania stanowi ponad 1,2 miliona złotych.
Gmina Miasto Raciąż będzie realizowała projekt pn. „Pakiet kluczowych
kompetencji” skierowany do 290 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu, którego celem będzie poprawa jakości kształcenia oraz
rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Młodzież skorzysta
z dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz językowych, dodatkowo będzie rozwijać swoje kompetencje kluczowe m.in. cyfrowe. W tym celu powstaną w szkołach pracownie matematyczno – przyrodnicze, językowe oraz mobilne pracownie komputerowe. Wsparcie przewiduje rozwijanie wśród uczniów
kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole,
umiejętności rozumienia, krytycznego myślenia, a także rozwiązywania problemów. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 290 uczniów. W projekcie
wziąć udział mogą uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu oraz uczniowie oddziału III klasy gimnazjum.

Doposażona szkoła

Unijne dofinansowanie pozwoli także zadbać o nauczycieli, doposażyć placówki w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt. Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwolą na prowadzenie zajęć w ciekawy i interesujący sposób, który znacząco wpłynie na rozwój uczniów. Projekt zakłada zakup m.in. tablicy interaktywnej,
projektora, głośników, wizualizera, mikroskopów, wag laboratoryjnych, mierników do pomiaru: wilgotności, natężenia światła, przepływu powietrza, natężenia
prądu, ph, ciśnienia, siły, mocy, napięcie elektrycznego, temperatury, a także specjalistyczne zestawy laboratoryjne. Dzięki zakupionemu wyposażeniu zajęcia będą
mogły się odbywać poprzez realizację doświadczeń i przeprowadzanie różnego
rodzaju ćwiczeń, co sprawi, że uczniowie o wielu kwestiach dowiedzą się przez
obserwację, a nie jedynie przez poznawanie faktów. Realizacja projektu ma na celu
wzmocnienie potencjału dydaktycznego raciąskiej placówki a także wprowadzenie
nowatorskich rozwiązań programowych umożliwiających złagodzenie dysfunkcji
utrudniających naukę lub rozwój zainteresowań uczniów.
Całkowita wartość projektu 1 300 560,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 235 040,00 zł. 
UM RACIĄŻ
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Trwa kampania społeczna

Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – pod takim hasłem trwa kampania społeczna realizowana wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. We wtorek 09.10.2018 r. akcja zawitała do
Gminy Baboszewo. Pan Tomasz Sobecki Wójt Gminy Baboszewo wspólnie z Panem Józefem Kalińskim - przedstawicielem
Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczył dzieciom ze szkół podstawowych w Mystkowie, Polesiu i Sarbiewie elementy odblaskowe. Analizy pokazują, że pieszy nie wyposażony w odblaski widoczny jest dla kierowcy z odległości około 30-40
metrów, jeżeli pada deszcz, jest ciemno, z naprzeciwka oślepiają światła innych samochodów to może zdarzyć się, że pieszy
będzie dla kierowcy widoczny dopiero z odległości 10-15 metrów albo mniejszej. Pieszy wyposażony w elementy odblaskowe
jest widoczny z odległości około 150 metrów.
JOLANTA PAJĄK
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Raciąż wciąż staj się lepszy

Raciąż nagradzany
W ubiegłym tygodniu MCKSiR w Raciążu dostało odznaczenie „Pro Masovia”
od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jednak to nie pierwsze i nie
jedyna nagroda dla naszego miasta.
Gmina Miasto Raciąż również uzyskiwała wyróżnienia za podejmowane
przez nią działania.

Mazowieckie instytucje na przestrzeni ponad 20 lat działalności
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie otrzymały z jego środków
ponad 4 mld zł na finansowanie zadań
proekologicznych. Za te pieniądze zostało zrealizowanych ponad 19 tysięcy
inwestycji. Efekty środowiskowe widać
na każdym kroku w całym województwie mazowieckim i trudno je wszystkie wyliczyć. W celu podkreślenia wagi
współpracy pomiędzy Funduszem a
Beneficjentami Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zorganizował dla swoich klientów konkurs pn.
„EKOpozytyw MAZOWSZA”. Celem
konkursu jest promowanie działalności
podmiotów i instytucji z terenu województwa mazowieckiego, w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu,
w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości
ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza. Uczestnikami pierwszej edycji
konkursu mogły być podmioty, które
zrealizowały przedsięwzięcia i zadania
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o określonych efektach
rzeczowych i ekologicznych. Gmina
Miasto Raciąż w 2014r.
dostała wyróżnienie dla
najlepszych Beneficjentów współpracujących
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w
kategorii „OCHRONA
POWIETRZA”.

Lepsza jakość usług

Dnia 4 grudnia
2015 r. Urząd Miejski
w Raciążu otrzymał certyfikat CAF (Common
Assessment Framework
2013),
potwierdzający podniesienie jakości
świadczenia usług przez
lokalną jednostkę samorządową. Proces ubiegania się o ten certyfikat
rozpoczął się w 2014
roku i zakładał przeprowadzenie
samooceny,
identyfikacji obszarów
doskonalenia oraz wprowadzenie wymaganych
usprawnień zarządczych.
Realizacja zidentyfikowanych działań usprawniających funkcjonowanie
Urzędu Miejskiego w
Raciążu rozpoczęła się w
2015 roku. Umożliwiło

to systematyczne podnoszenie jakości
usług świadczonych przez Urząd Miejski, a tym samym spełnienie rosnących
oczekiwań oraz przyczyniło się do podejmowania działań usprawniających i proinnowacyjnych. Należy też zaznaczyć,

iż metoda samooceny proponowana w
ramach CAF opierała się na założeniu,
iż osiągnięcie pożądanych rezultatów
działania Urzędu zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i
strategię, zarządzania zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania
partnerstw oraz zasobów i procesów zarządzania zmianą.

Raciąż liderem zmian

20 grudnia 2017
roku
Mazowiecka
Jednostka
Wdrażania
Programów
Unijnych wskazała
liderów w naszym
województwie. Wyboru dokonywano
dokonano spośród
najaktywniejszych i
najskuteczniejszych
samorządach w poszczególnych subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim,
płockim, radomskim,
siedleckim, warszawskim wschodnim i
warszawskim zachodnim.
W kategorii Najskuteczniejsi dokonano zsumowania całego
pozyskanego dofinansowania w roku 2017
, zagwarantowanego
w ramach podpisanych już umów o
dofinansowanie. War-

tość umów dla każdego samorządu podzielono przez liczbę mieszkańców, czyli
w kategorii Najskuteczniejszy Samorząd
poznaliśmy tych, którzy z programu
RPO (Regionalny Program Operacyjny
– przyp. red.) pozyskali największe kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Nasze miasta pozyskało blisko 2000,00zł
dofinansowania w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Z subregionu ciechanowskiego do
programu RPO WM (Regionalny Program Operacyjny Województw Mazowieckiego – przyp. red.) złożono 265
projektów o łączne dofinansowanie
415,7 mln zł. Zawarto 128 umów z
lokalnymi beneficjentami na łączne do-

finansowanie 260,8 ml zł. Efektywność
lokalnych beneficjentów na poziomie
51,7% (% zatwierdzonych projektów do
złożonych).: W kategorii Najskuteczniejsi wśród Liderów Zmian znaleźli się:
Raciąż (I miejsce), Załuski (II miejsce),
Miasto Ciechanów (III miejsce).
To niezwykłe wyróżnienie ukazuje
jak zaszły zmiany w naszym mieście
oraz potwierdza wysiłek i zaangażowanie władz miasta oraz urzędników
miejskich w pozyskiwanie środków dla
rozwoju naszego miasta. To dowód
na to, że ciężka praca popłaca. A małe
miasta, jak Raciąż, mogą być liderami,
także przy tak licznej konkurencji.
UM RACIĄŻ

Spotkanie dotyczące Krajowego Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze

Czyste powietrze
W dniu 18 października 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Środowiska
przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Program realizowany będzie w latach 2018 - 2029 i ma
na celu przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej. Przedstawiciel
WFOŚiGW podczas spotkania przedstawił zagrożenia dla środowiska, zdrowia i
życia jakie niesie za sobą smog, przedsięwzięcia, które podlegają dofinansowaniu,
omówił sposób w jaki można składać wnioski, wskazał miejsca, w których można uzyskać pomoc w uzupełnieniu wniosku oraz odpowiedzi na wszelkie pytania
dotyczące realizacji programu. Spotkanie pozwoliło mieszkańcom zapoznać się z
problematyką z zakresu ochrony powietrza oraz umożliwiło uzyskanie odpowiedzi
na pytania dotyczące Programu. Zainteresowanych zapraszamy do konsultacji i
składania wniosków. W ramach przypomnienia wnioski należy składać w WFOŚiGW przy ul. Mickiewicza 7 w Ciechanowie, tel. 23 672 14 69. Konsultacje odbywają się w Ciechanowie w dni robocze w godzinach 10:00 -14:00.
UM RACIĄŻ
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Podwieczorek życia w wykonaniu Marzanny Graff i Aleksandra Mikołajczaka

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
Wójt Tomasz Sobecki. Uroczystość odbyła się 12 października
2018r.

- Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności,
zdrowia, satysfakcji z osiągnięć w pracy
zawodowej i powodzenia w życiu osobistym. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

pragnę złożyć serdeczne podziękowania za wasz wychowawczy i dydaktyczny trud - zwracał się do dyrekcji,
nauczycieli i pracowników gminnych
placówek oświatowych podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji
Narodowej Wójt Gminy Baboszewo zaprosił do auli Szkoły
Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie nauczycieli, pracowników oświaty oraz
emerytów na spektakl pt. „Podwieczorek życia” w reżyserii
Karola Stępkowskiego. Aktorzy
– Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak w niezwykle
zabawny sposób ukazali relacje
małżeńskie
doświadczonych
par. W komedii każdy mógł odnaleźć fragment życia swojego
lub bliskich. Bo która z Pań nie
musiała ratować „umierającego”
mężczyzny, który ma gorączkę
36,9 i katar?
Zwieńczeniem piątkowego wieczoru był poczęstunek, rozmowy kuluarowe i spotkanie z artystami.
JOLANTA PAJĄK

Baboszewo – kultura
Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy Baboszewo

Tańczyli w Baboszewie
Co to był za dzień! W sobotę, 6 października na hali sportowo widowiskowej w Baboszewie odbył się kolejny Festiwal
Tańca. Podczas festiwalu tancerze i tancerki prezentowali się w wielu stylach tanecznych a przy okazji walczyli o tytuł mistrza
okręgu Mazowieckiego i Świętokrzyskiego. Po dziennej części festiwalu przyszedł czas na wieczorną galę kończąca zawody,
która to wszystkim oglądającym dostarczyła pięknych wrażeń.
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Jubileuszowa gala w raciąskim domu kultury

60 lat minęło

26 października odbyła się uroczysta gala z okazji 60-lecia Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu,
podczas której zaprezentowano dotychczasowy dorobek kulturalny, odznaczono
medalami i pamiątkowymi
statuetkami zasłużonych
pracowników oraz wysłuchano koncertu. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań
i … jubileuszowego tortu.

Raciąski dom kultury
może poszczycić się pięknym dorobkiem historycznym i kulturalnym.
Jest jedną z najstarszych
instytucji w Raciążu. Swoją działalność rozpoczął 14
września 1958 roku. Inicjatorami powstania placówki byli przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej
– Stanisław Smoliński, Stanisław Włodarski i Jerzy
Ziółkowski.

Centrum wydarzeń społecznych

Przez 60 lat istnienia placówka
zmieniała swoją nazwę kilkakrotnie z

początkowej Dom Kultury, na Miejski
i Gminny Dom Kultury (rok 1973),
Miejskie Centrum Kultury (rok 1993)
i w 2008 roku na Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu, pod
tą nazwą funkcjonuje do dzisiaj.
Od chwili rozpoczęcia działalności placówka miała 10 dyrektorów. Obecnie kieruje nią
Artur Adamski, który zajmuje
stanowisko od 2013 roku.
W raciąskim domu kultury nigdy nie brakowało ludzi
chętnych do pracy na rzecz
krzewienia kultury w Raciążu. Istniały liczne sekcje, koła
zainteresowań, działały zespoły wokalne, instrumentalne,
ognisko muzyczne, drużyna
harcerska, klub tańca towarzyskiego. Odbywały się spotkania, koncerty, wystawy,
konkursy. Działała biblioteka i czytelnia. Nawiązywano
współpracę z okolicznymi
domami kultury, stowarzyszeniami. Instytucja cały czas
się rozwijała i przekształcała.
Stanowiła centrum wydarzeń kulturalnych w mieście.

Medale i statuetki dla zasłużonych

W uroczystości z okazji 60-lecia
uczestniczyła ponad setka zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło władz samorządowych byłych i
obecnych pracowników, instruktorów,
osób współpracujących, jak również
dawnych dyrektorów placówki. Osoby zasłużone dla działalności na rzecz

raciąskiego domu kultury otrzymały
specjalne statuetki i podziękowania,
rozdano również pamiątkowe medale
okolicznościowe. MCKSiR zostało nagrodzone przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
medalem pamiątkowym Pro Masovia. Jest to wyróżnienie nadawane za
całokształt działalności zawodowej,
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Dom Kultury to nie tylko mury

Historia Raciąskiego Domu Kultury

społecznej, publicznej lub realizacją
swoich zadań na rzecz Województwa
Mazowieckiego wybitnie przyczyniły
się do gospodarczego, kulturalnego i
społecznego rozwoju Mazowsza.

Prezentacja multimedialna i koncert

Wszyscy zaproszeni na uroczystość
goście mogli obejrzeć prezentacje multimedialną dotyczącą historii działal-

ności, teraźniejszości i planów rozwoju
MCKSiR oraz powrócić wspomnieniami do minionych czasów, przeglądając
kroniki spisywane od początku istnienia domu kultury. Osoby uczestniczące w gali 60-lecia mogły wpisać się do
księgi pamiątkowej, obejrzeć wystawę
zdjęć historycznych (Kroniki) i otrzymać upominki – pocztówki z piękną
grafiką raciąskiego Domu Kultury.

Uroczystość swoim koncertem uświetniła Edyta Szewczyk z zespołem, która
zaprezentowała niezwykle energetyczny, swingowy repertuar, wykonując
utwory m.in. Seweryna Krajewskiego,
Andrzeja Zauchy czy Maryli Rodowicz.
Gala 60-lecia zakończyła się tortem jubileuszowym.
MARIANNA GÓRALSKA

Raciąski Dom Kultury rozpoczął działalność 14 września 1958 roku. Budynek placówki wybudowano kosztem jednego miliona złotych, dzięki inicjatywie ówczesnych przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej Stanisława
Smolińskiego, Stanisława Włodarskiego oraz Jerzego Ziółkowskiego.
W budynku znalazło się miejsce na księgozbiór biblioteki miejskiej oraz
na czytelnię. Od początku swego istnienia placówka służyła całej społeczności
lokalnej w zakresie kultury, a także stanowiła centrum wydarzeń społecznych,
towarzyskich i politycznych. Nigdy nie brakowało ludzi chętnych do pracy na
rzecz krzewienia kultury w naszym mieście. W tym czasie w MDK działali między innymi: Stanisław Żochowski, Mieczysław Piechocki, Bogumiła Kosiorek,
Halina Wirkus, Ryszard Cholinski oraz Stanisław Mączewski.
W styczniu 1973 roku rozszerzono działalność domu kultury na całą gminę Raciąż. W tym czasie działały: zespół wokalno-instrumentalny, fotograficzny, recytatorski, ognisko muzyczne, teatr poezji, teatrzyk kukiełkowy, klub radio-techniczny, koło filatelistyczne, sekcja szachowa oraz kapela ludowa.
W 1980 roku wydzielono ze struktury MiGOK Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Stała się ona placówką samodzielną.
W latach 80-tych oprócz istniejących wcześniej sekcji w domu kultury pojawił się dziecięcy zespół tańca ludowego oraz klub tańca towarzyskiego. Organizowano spotkania z literatami, dziennikarzami, plastykami, malarzami i
rzeźbiarzami. Odbywały się wieczory autorskie ludzi kultury i sztuki.
Druga połowa lat osiemdziesiątych to czas, kiedy w Raciążu zagościł taniec
towarzyski, szczególnie za sprawą działalności pana Krzysztofa Langiewicza.
Ruszyła działalność Klubu Tańca towarzyskiego Akcent, MiGOK został organizatorem Raciąskich Spotkań z Tańcem Towarzyskim i Nowoczesnym.
Początek lat 90-tych o okres świetności rocka w Raciążu. Nigdy wcześniej
ani nigdy później nie działało w naszym mieście tyle zespołów rockowych. Przy
domu kultury powstały zespoły Łysi Korespondenci, Duo Elektronik, Epidemia, Corpus Delicti, Kaplica.
W kolejnych latach stworzono salę prób, wyremontowano scenę widowiskową i jej zaplecze, zainstalowano ogólnie dostępny i bezpłatny internet w
bibliotece. Nawiązano współpracę z okolicznymi domami kultury, stowarzyszeniem Art-Płona oraz Instytutem Pamięci Narodowej, a także z Urzędem
Miejskim, MOPS i raciąskimi szkołami.
Od 2008 roku placówka nosi nazwę Miejskie Centrum Kultury Sportu i
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
W 2014 rozpoczął się gruntowny remont budynku przy ulicy Parkowej.
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich MCKSiR otrzymało ponad 1 mln zł dofinansowania. W 2014 roku zapoczątkowaliśmy również realizację cyklicznego wydarzenia plenerowego – Jarmarku Raciąskiego. Wydarzenie to nawiązuje do
historii i zwyczajów Raciąża, którego tradycją były organizowane już od XIII
wieku jarmarki kupieckie.
Większa część 2015 roku to generalny remont budynku MCKSiR, dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej zakupiony został profesjonalny sprzęt muzyczny, oświetleniowy, teleinformatyczny oraz scena mobilna.
14 sierpnia swoją działalność rozpoczęło „Kino za Rogiem”.
W 2017 Gmina Miasto Raciąż przy współpracy z MCKSiR pozyskała dofinansowanie w wysokości 2,25 mln w ramach programu dotyczącego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu przewidziano stworzenie i przystosowanie nowej przestrzeni dla Biblioteki wraz z jej wyposażeniem, utworzenie wielu nowych pracowni
m.in.: Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Okolic, Pracownię Ceramiczną,
Dziennikarsko-Fotograficzną czy lokalne radio interentetowe – Radio RAC. Realizacja projektu już trwa, a zakończenie przewidziane jest na 2019 r.
2018 rok to gruntowna termomodernizacja budynku MCKSiR –i zainstalowano panele fotowoltaiczne. Prace sfinansowano ze środków z Unii Europejskiej. MCKSiR normalnie prowadzi swoją działalność. Odbyły się imprezy
cykliczne – Majówka, Jarmark Raciąski, okolicznościowe (we współpracy z
innymi organizacjami) – m.in. Rekonstrukcja Wybuchu Powstania Warszawskiego czy 150-lecie istnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Rozpoczął działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu organizuje zajęcia
teatralne, kulinarne i komputerowe dla seniorów. Dzięki projektom takim jak
„Dom Kultury w Drodze” i „Odjazdowy Bibliotekarz” MCKSiR może realizować działania animacyjne i kulturalne również poza swoją siedzibą.
Od rozpoczęcia działalności placówka miała 10 dyrektorów. Pierwszym dyrektorem był Kazimierz Jańczyk - 1958 – 1973
•Nie żyjąca już Zofia Jankowska – 1973 – 1985
•Nie żyjąca już Alina Oracka – 1985 - 1986
•Irena Witkowska 1986 – 1987
•Mariusz Wychódzki 1987 – 1989
•Michał Jańczyk 1989 – 1992
•Wanda Chrzanowska 1992 – 2007
•Janusz Chłopik 2007 – 2011
•Konrad Marlęga 2011 – 2013
•Od 2013 do chwili obecnej dyrektorem MCKSiR jest Artur Adamski.
Placówka trzykrotnie zmieniała nazwę. W 1973 roku na Miejski i Gminny
Dom Kultury, w 1993 – Miejskie Centrum Kultury, i w 2008 roku na Miejskie
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu,
i pod tą nazwą funkcjonuje do dzisiaj.
REDAKCJA
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Moc uroczystości w SP w Mystkowie

Świętowali w SP w Mystkowie

Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie
pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w
Mystkowie

DZIEŃ CHŁOPAKA

Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Mystkowie był inicjatorem
uczczenia święta wszystkich chłopców z naszej szkoły z okazji Dnia Chłopaka przypadającego 30 września, a które zorganizowano 1 października 2018 r. Koleżanki
złożyły serdeczne życzenia swoim kolegom, życzyły spełnienia najskrytszych marzeń, miłej i zgodnej współpracy z dziewczynami , aby zawsze byli dżentelmenami
w każdej sytuacji , nie zapominali nigdy o zasadach savoir vivre.

14 październik to DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ - święto wszystkich pracowników oświaty. W Szkole Podstawowej w Mystkowie ten wyjątkowy
dzień obchodzono uroczyście 12 października 2018 r. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Eli Gołdon i p.
Marcina Błaszczaka zaprezentował
montaż słowno – muzyczny. SU i przewodnicząca Rady Rodziców – Izabela
Kłoszewska Giszczyńska złożyli najserdeczniejsze życzenia a także wręczyli
drobne upominki p. Dyrektor – Janinie
Jóźwiak, wszystkim nauczycielom oraz
pozostałym pracownikom szkoły.
Karty z życzeniami
W

dowód

uznania

SUwyko-

Życzenia i konkursy

Oprócz zadedykowanym chłopcom życzeń i wierszyków o tematyce związanej
z ich świętem, dziewczyny przygotowały dwa konkursy: 1) konkurs – Mistrz wiązania krawatów 2) konkurs – Najsympatyczniejszy chłopak w szkole. Do pierwszego konkursu powołano jury w skład którego wchodziły następujące uczennice:
MajaGołębiowska, MartaBorowska, JustynaSitkowska. Drugi konkurs polegał
na uzyskaniu największej ilości głosów. Swoje umiejętności wiązania krawatów
zaprezentowali następujący ochotnicy: Kwiatkowski Bartek, Pawłowski Bartek,
Leszczyński Kacper, Kruszewski Mateusz, Wawrzyński Sebastian, Bułakowski Dominik, Bułakowski Rafał, Mystkowski Damian, Wawrzyński Kacper. Mistrzem
wiązania krawatówczostał Dominik Bułakowski – I miejsce, II miejsce – Bartek
Kwiatkowski, III miejsce –Kacper Wawrzyński.Ulubieńcem dziewcząt w głosowaniu okazał się uczeń - Nikodem Zieliński. Chłopcy otrzymali dyplomy i symboliczne upominki – ufundowane przez dziewczęta, które także wykonały ciekawy
plakat składający się ze zdjęć chłopców sfotografowanych w różnych sytuacjach
w trakcie przerw lekcyjnych. Wesoła imprezatrwała przy dźwiękach piosenek :
„Chłopaki nie płaczą”– T – love i „ Boys, boys”- Sabrina.
SU - MYSTKOWO

kalnymi.
Serdecznie dziękujemy
rodzicom za sfinansowanie prezentów dla
pierwszoklasistów i zaangażowanie w
przygotowaniu imprezy szkolnej oraz
p. Dyrektor BS w Baboszewie – Annie
Seweryniak za przekazanie upominków
dla uczniów klasy I.
ELŻBIETA GOŁDON
MIROSŁAWA PYDYNOWSKA

nał ozdobne kartki z życzeniami dla
wszystkich pracowników oświaty pod
kierunkiem p. Lidii Wyrzykowskiej
: „ŻYCZENIA SZCZERE, PRAWDZIWE Z UCZNIOWSKICH SERC
PŁYNĄCE, JAK ŚWIEŻE KWIATY PACHNĄCE, KWITNĄCE NA
POLSKIEJ ŁĄCE” . Uczniowie przygotowali również okolicznościowy plakat. Pani Dyrektor, z tej miłej okazji,
wręczyła nagrody nauczycielom za osiągnięcia edukacyjno– wychowawcze.

Ślubowanie pierwszoklasistów

Repertuar SU został połączony
z wydarzeniem – ŚLUBOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW. Najmłodsi
uczniowie pod kierunkiem p. Mirosławy Pydynowskiej przedstawili program artystyczny, w którym oczarowali
wszystkich zgromadzonych na sali swoimi umiejętnościami aktorskimi i wo-
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Realizacja zadań jeszcze przed nami

Projekty wciąż
trwają
Władze miasta Raciąża w końcówce
poprzedniej kadencji oraz w kadencji
2014-2018 skupiły swoje wysiłki na
zdobywanie dotacji i dofinansowań do
budżetu miejskiego. To jest bowiem
jedyna droga do tego, żeby miasto się
rozwijało. Udało się to znakomicie. Ale
samo pozyskanie środków to jeszcze
nie wszystko, trzeba je zrealizować do
końca, a następnie rozliczyć
Zostało zrealizowanych oraz obecnie są realizowane w Raciążu zadania i
projekty na kwotę około 36 milionów
złotych, w której to kwocie znajduje się
ponad 21 milionów złotych pochodzących wprost z dofinansowań oraz dodatkowo 2,5 miliona złotych uzyskanego zwrotu z podatku VAT. To skala nie
spotykana wcześniej w Raciążu ani w
większości gmin naszego powiatu.
Pozyskanie dofinansowań to zawsze duży sukces, jednak samo pozyskanie środków zewnętrznych to jeszcze nie wszystko. Sama realizacja zadań
to proces niezwykle trudny. Trzeba
pilnować terminów, zakresu, postępu
prac. Trzeba weryfikować czy realizowane prace odzwierciedlają założenia
projektów. Ważne jest by przez cały
okres realizacji projektu zajmowali się
nim ludzie, którzy mają w tej kwestii
znaczącą wiedzę i doświadczenie. By
byli to ludzie, którzy znają projekt od
podszewki. Większość projektów realizowanych przez Gminę Miasto Raciąż
jeszcze trwa, prace postępują, jednak
największe dopiero przed nami. Mamy
nadzieję, że rozliczenia pojektów także
będą przygotowywane prze kompetentnych ludzi.

Jednostki miejskie zyskały wiele

Urząd Miejski zerealizował i realizuje zadania o łącznej wartości ponad
27 milionów złotych przy dofinansowaniu ponad 15 milionów złotych.
W Miejskie Centrum Kultury realizowane są projekty o łącznej wartości
5,5 miliona złotych z dofinansowaniem
w kwocie ponad 3,5 miliona złotych.
W Szkole Podstawowej zrealizowane zostaną projekty i zadania na kwotę
ponad 2 miliony złotych z czego środki zewnętrzne to kwota 1,7 miliona
złotych.
MOPS uzyskał dofiansowania w
kwocie ponad 500 tysięcy złotych przy
wartości projektów prawie 600 tysięcy
złotych.
W Przedszkolu realizowane były
projekty z dofinasowaniem 54 tysiące
złotych na łączną kwotę projektów ponad 100 tysięcy złotych.

Liczne działania podjęto

Gmina Miasto Raciąż podjęła się
realizacji licznych zadań z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. W
ten sposób finansowano m.in zadania:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu
- w ramach projektu została zmodernizowa-

na stacja uzdatniania wody, kończy się
budowa nowoczesnej miejskiej oczyszczalni ścieków miejska oraz dobiega
końca budowa 6,64 km kanalizacji
sanitarnej na ulicach. To najważniejszy, największy i najbardziej wymagjący
projekt realizowany obecnie. Wartość
projektu to kwota ponad 13 milionów
złotych
Termomodernizacja oraz poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie
Miasto Raciąż – termomodernizacja.
Zakłąda on termomodernizację budynków szkoły, przedszkola, urzędu,
domu kultury, straży pożarnej, biblioteki i ośrodka pomocy społęcznej oraz
hali sportowej. Zakres prac w poszczególnych budynkach jest indywidualny.
Wykonywane są docieplenia ścian,
zewnętrznych, dachów lub stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie części podłóg wraz z
ich odbudową, wymianę oświetlenia
na energooszczędne led, przebudowę
systemów grzewczych, modernizacja
instalacji c.w.u. oraz instalację fotowoltaiczna (OZE). Wartość projektu to
prawie 9 milionów złotych
Modernizacja budynku Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji,
zakup wyposażenia i oraz projekty dla
mieszkańców prowadzone przez Centrum – kwota projektów 5,5 miliona
złotych
Projekty realizowane przez Szkołę Podstawową – wyrównywanie szns
edukacyjnych uczniów, zakup pomocy
szkolnych, tablic i monitorów interaktywnych, instalacja monitoringu, modernizacja szatni, poprawienie bezpieczeństwa, budowa ścieżki edukacyjno
ekologicznej, aktywna tablica, rozwój
kompetencji uczniów. Łączna wartość
tych projektów to kwota pona 2 miliony złotych
Przebudowa chodników i dróg w
Raciążu z rezerwy rządowej – nowe
chodniki na ulicach Zielona, Hankiewicza, Ogrodowa, Słoneczna, Cicha,
częściowo Piłsudskiego, nowy asfalt na
ulicach Błonie i Nadrzeczna. Łączna
wartość projektów 1,5 miliona złotych
Rozbudowa i modernizacja bazy
oświatowej Miejskiego Zespołu Szkół
w Raciążu – wypłacenie przez MJWPU dofinansowania zadania w kwocie 1,3 miliona złotych
„Platforma e-urząd w Raciążu” projekt ma na celu wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów
(EOD), ujednolicenie infrastruktury
teleinformatycznej (programy biurowe, antywirusowe, systemowe, zakup
nowoczesnego sprzętu komputerowego do Urzędu i jednostek podległych),
utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ), zintegrowanie
systemów podatkowo – księgowych z
elektronicznym obiegiem dokumentów. Wdrożenie platformy umożłiwojającej mieszkańcom załatwianie spraw
bez przychodzenia do urzędu. Wartość
projektu pona 1 milion złotych

Remont lokali i budynków komunalnych stanowiących własność Gminy
Miasto Raciąż - remonty kilkunastu
budynków i lokali komunalnych z
dofinansowania rządowego. Wartość
wykonanych remontów to prawie 1
milion złotych
Projekty realizowane przez MOPS
– „Aktywni Raciążanie ma start”,
„Aktywizacja - integracja – zmiana”,
„Placówka wsparcia dziennego Arka”,
„Droga do samodzielności” o łącznej
wartości około 600 tysięcy zł.
Budowa nowego placu rekreacyjnego na osiedlu Jana Pawła II 300 tysięcy złotych
Budowa pompowni ścieków na ulicy Akacjowej 233 tysięce złotych
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu za kwotę 100 tysięcy złotych
Obniżenie krawężników przy
przejściach dla pieszych, utwardznie
parkingu na stadionie łączna kwota zadań 100 tysięcy złotych

Własne środki również wykorzystano

Liczne działania inwestycyjne były
również realizowane z wykorzystaniem
środków własnych Gminy Miasto Raciąż. Ważniejsze zadania wykonane środków własnych samorządu Raciąża to :
• Wykonano projekty drogowe na
ulice : Rzewuskiego, Rzeźniana, Barańsakiego, Bolesława Chrobrego, Jesiono-

wa, Lipowa, Wnorowskiego, Mieszka
I, H. Dobrzańskiego, B. Zielińskiego
• Modernizacja mostu położonego
na rzece Karsówce w ciągu ul. Wolności
• Zakupiono bramę oraz instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP
• Budowa wodociągu w ul. Polnej
• Zakup nowej siedziby Biblioteki
Miejskiej i MOPS przy ul Kilińskiego
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• Modernizacje i remonty w budynku szkoły podstawowej
• Modernizacje i remonty w budynk przedszkola miejskiego
• Cykliczne i stałe modernizacje i
remonty budynków komunalnych
• Wybudowano wodociąg w ul.
Kilińskiego
• Zbudowano kanalizację sanitarną
wraz z przykanalikami na ul. Kilińskiego
• Wykonanie parkingów i odwodnienia przy blokach mieszkalnych przy
ul. Kilińskiego 56B i 58
• Remont budynku wielorodzinnego na ulicy Akacjowej
• Modernizacja budynku wielorodzinnego na ulicy Błonie
• Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu
• Zakup zakup wyposażenia dla
OSP Racioąż: piła do betonu i stali,
narzędzia hydrauliczne, sprzęt strażacki, wymiana drzwi, wykonanie na-

wierzchni z kostki brukowej, remont
budyneku OSP
• Nowy chodnik na ul. Mławskiej
• Położenie kostki na części ul. Barańskiego
• Przygotowanie pod kostkę: wykonanie nawierchni utwardzonej i
obrzeży krawężników ulicach Jesionowa i Lipowa
• Modernizacja i remont budynku
urzędu Miejskiego, budowa serwerowni
• Dostawa i montaż 11 lamp hybrydowych w Gminie Miasto Raciąż
ul. Jesionowa i Lipowa
• Dostawa i montaż lamp hybrydowych na ulicy Rzeźnianej i Warszawskiej
• Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej
• Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa
• Zakup i montaż hydrantu przeciwpożarowego
• Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej
• Cykliczny dofinansowany program utylizacji azbestu
• Opracowanie program gospodarki niskoemisyjnej
• Przyjęto studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta
• Wprowadzenie E-dziennika w
szkole
• Monitoring w MOPS
UM RACIĄŻ
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Wycieczka do gabinetu weterynaryjnego

Światowy
Dzień
Zwierząt

4 października to światowy Dzień Zwierząt. Obchody tego święta
mają na celu przypomnienie wszystkim ludziom o prawach zwierząt, a przede wszystkim o ich prawie do godnego życia, bezpieczeństwa i wolności.

Z tej okazji uczniowie kl. I-III wspólnie z
wychowawczyniami wybrali się do gabinetu weterynaryjnego Jan-Wet w Płońsku. Lekarz weterynarii opowiedziała o opiece nad zwierzętami
domowymi. Zwróciła uwagę na krzywdzone
zwierzaki, przypomniała o odpowiedzialności
za ich warunki życia oraz uświadomiła z czym
związana jest decyzja o przyjęciu nowego zwierzaka do domu, bo

Promocja zdrowego odżywiania w szkole w Sarbiewie

Tydzień Owoców i Warzyw
W dniach 1-5 października 2018r. w
naszej szkole odbyła się coroczna prozdrowotna impreza „ Tydzień Owoców i
Warzyw”. Celem imprezy była promocja
zdrowego odżywiania. Uczniowie kl.
0-III wspólnie z wychowawczyniami
przygotowali stragan z różnymi owocami i warzywami, które królują w polskich sadach i ogrodach. Na straganie

pyszniły się rumiane jabłka, czerwieniły dorodne pomidory, a marchewki
wysuwały z koszy swe rude noski.

Podczas imprezy drugoklasiści w
wierszach zaprezentowali walory zdrowotne owoców i warzyw, a uczniowie
kl. I zatańczyli pląs do piosenki „Ogórek”.
Finałem Tygodnia Owoców i

Warzyw był Dzień Marchewki. Tego
dnia uczniowie przygotowywali z marchewki pyszne soki i surówki. Od dziś
już nikogo nie trzeba przekonywać do
spożywania naturalnych soków i jedzenia surówek.
JOLANTA STRZESZEWSKA

„Musisz być odpowiedzialny za to, co oswoiłeś.” (A.de SaintExupery)
Tego dnia, i nie tylko, kota drapiemy za uchem pięć minut
dłużej, z psem spacerujemy mimo deszczu, a dla chomika i innych
gryzoni mamy coś pysznego do chrupania!
Bo każdy ma jakiegoś bzika….
JOLANTA STRZESZEWSKA
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Piknik rodzinny z okazji 115 – lecia OSP w Raciążu

Ze strażakami za pan brat
były nabory młodzików a także nabory
do orkiestry. Całość wydarzenia utrzymana była w charakterze gry plenerowej „I Ty możesz zostać strażakiem”.
Maluchy zdobywały sprawności, gasiły
pożary oraz miały możliwość sprawdzenia jak wygląda sytuacja w zadymionym przez pożar pomieszczeniu. Były
konkursy oraz zabawy, w których dzieciaki chętnie brały udział. Największą
frajdę sprawiły zawody w przeciąganiu
liny pomiędzy zastępami straży. Czas
umilała muzyka puszczana przez DJ’a.
Świetnie bawili się wszyscy uczestnicy.
Prowadzone działania ukazywały jak
działania strażaków wpływają na rozwój kultury lokalnej, kult lokalnego
bohatera poprzez zabawy związane z

We wrześniu Ochotnicza Straż Pożarna
w Raciążu obchodziła wielki jubileusz,
a mianowicie 115 – lecie swojego istnienia. Z tej okazji mieszkańcy naszego miasta i okolic mieli okazję spędzić
dzień ze strażakami. W tym dniu mogliśmy oglądać występy orkiestr, które
wzięły udział w Przeglądzie Orkiestr
Dętych oraz brać udział w Pikniku Strażackim, gdzie atrakcji nie brakowało.

Zrealizowane działania były dofinansowane ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Miały
na celu propagowanie rozwoju kultury
związanej z działalnością straży pożarnej w mieście, ukazanie rozwoju oraz
zmian jakie zaszły w niej przez blisko
115 lat. Propagowana była kultura
związana z działalnością straży pożarnej
i wpływ straży i orkiestry na kulturę
miasta. Działania miały również na
celu ukazanie strażaka jako społecznika
– „lokalnego bohatera” działającego na
rzecz lokalnej społeczności.

Przegląd Orkiestr Dętych

Po Mszy Świętej o godz. 12.30,
w centrum miasta, na placu przed ratuszem odbył się Przegląd Orkiestr Dętych. W przeglądzie wzięły udział, poza
raciąską, okoliczne orkiestry. Orkiestry
wykonały kilka utworów zarówno klasycznych, jak również muzyki współczesnej. Zgromadzony występ przypadł
do gustu, a wykonawcy zostali nagrodzeni nie tylko gromkimi brawami,
ale także statuetkami i dyplomami. Po
zakończonym Przeglądzie Orkiestr, orkiestry, wraz ze zgromadzonymi miesz-

mieszczeniu. Przekazywana pomiędzy
pokoleniami wiedza wpłynie na rozwój
kultury oraz w dalszym etapie zwiększy
liczbę nowych chętnych do przystąpienia do straży oraz orkiestry.
kańcami przemaszerowali ulicami miasta na teren Pikniku Strażackiego.

Moc atrakcji na pikniku

Piknik rodzinny miał na celu integrację rodzin, a także stanowił szansę na poznanie strażaków- lokalnych
bohaterów. Najmłodsi uczestnicy
mieli okazję zaznajomić się z funkcjonowaniem w straży pożarnej, a także
zobaczyć strażaków „przy pracy” podczas różnorodnych inscenizacji, np.
gaszeniu zapalonego oleju, rozcinaniu
samochodu po wypadku czy ratowaniu ludzkiego życia, poprzez udzielenie
pierwszej pomocy lekarskiej. Podczas
pikniku odbywały się wspólne zabawy
i konkursy podejmowane ze strażakami
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Podczas wydarzenia prowadzone

codzienną działalnością strażaków oraz
przekazywane w ramach przekazywania wiedzy pomiędzy pokoleniami.
Doświadczeni strażacy działali z dziećmi i młodzieżą by kultywować w nich
kulturę strażacką, np. zwijanie węża,
pierwszą pomoc przeprowadzaną na
misiu, lanie strumienia wody do celu
czy szukanie misia w zadymionym po-

Album wydano

W ramach podjętych działań związanych z obchodami jubileuszu 115 –
lecia Ochotniczej Straży Pożarnej wydano album pamiątkowy z okazji 115
– lecia utworzenia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raciążu. Dzięki niniejszej
publikacji mieszkańcy zapoznali się z
tradycją, zwyczajami, historią i kul-

turą związaną z działalnością OSP w
Raciążu. Upamiętniono wieloletnią
działalność i historię OSP oraz ukazano zasłużonych dla jej rozwoju druhów
i społeczników. Ponadto w ramach
projektu przeprowadzone zostały Międzypokoleniowe Warsztaty Muzyczne.
Zajęcia odbywały się przy udziale profesjonalnego dyrygenta i instruktora
wokalu. Warsztaty ułatwiły wymianę
wiedzy i doświadczeń między pokoleniami. Ponadto włączyły chór seniorów i młodych miejskich wokalistów
do współpracy z orkiestrą Ochotniczej
Straży Pożarnej w Raciążu.
REDAKCJA
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Szkoła Podstawowa w Polesiu

Europejski Tydzień Kodowania
Od 9 października 2018 roku ruszył w Szkole Podstawowej w Polesiu Europejski Tydzień Kodowania. Codziennie uczniowie klas III -VIII realizowali kolejne zadania.
Poznawali historię Code Week, szukali algorytmów, kodowali informacje dotyczące ich miejscowości, wykonali mapę województwa mazowieckiego wraz z zaznaczeniem naszej szkoły, oraz programowali
przejazd Ozobotów. Czarowali z Baltim oraz pisali programy w Scratchu.
EMILIA TUCHOLSKA

5 października br. w szkole w Mystkowie

Światowy dzień uśmiechu

znaczenie świątecznego dnia głosząc
aforyzmy:
„śmiech to
zdrowie” czy „uśmiechnij się – jutro
będzie lepiej” oraz „ z uśmiechem na
twarzy człowiek podwaja swoje możliwości”. SU wykonał dużą wesołą
emotkę w formie plakatu symbolizującą szczęście, zadowolenie, okazywanie życzliwości drugiej osobie a
także przygotował mniejszej wielkości
różnokolorowe buźki z uśmiechem,
którymi obdarowani zostali wszyscy
uczniowieszkoły,
przedszkolaki,nauczyciele i pracownicyobsługi/ .Pełną
optymizmu okoliczność uwieńczono
wspólnymi zdjęciami i zabawą.
SU - MYSTKOWO

Pierwszaki powodzenia!

Ślubowanie uczniów klas I
Światowy Dzień Uśmiechu obchodzony jest 5 października.Pomysłodawcą
tego radosnego święta był Harvey Ball,
autor symbolu żółtej uśmiechniętej
buzi, tzw.
„smiley
face” stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentuje bezinteresowny
uśmiech i radość życia, czyli to , co na
co dzień chcemy widzieć jak najczęściej
u innych ludzi.W Szkole Podstawowej
w Mystkowie zaakcentowano to miłe
święto 05.10. 2018r.
Samorząd Uczniowsk

podkreślił

Dnia 24 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego
w Polesiu odbyło się niezwykłe wydarzenie - Ślubowanie klasy pierwszej. Na ten
niezwykły moment pierwszoklasiści przygotowywali się od pierwszych dni września. Poznawali swoje prawa i obowiązki, zapoznawali się z zasadami zachowania
panującymi w szkole. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej to ważne wydarzenie
dla uczniów, ale również dla rodziców. W tym ważnym dniu pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a pani dyrektor Ewa Goszczycka dokonała pasowania na ucznia.
Wszyscy nowi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i
upominki ufundowane przez rodziców. Rodzice złożyli naszym pierwszakom życzenia i gratulacje oraz zapewnili o swoim wsparciu. Ten dzień na długo zostanie
pierwszakom w pamięci. Wszystkim nowym uczniom życzymy powodzenia w
szkole, a rodzicom zadowolenia z pociech.
BOŻENA KOWALSKA
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Wieści ze Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu

odblaskowe oraz opaski Led na obuwie.
Przedstawicielki Ośrodka Ruchu Drogowego podarowały również naszym
uczniom rower, który będzie służył do
zdania egzaminu na Kartę Rowerową.
Otrzymanie prezentów przez pierwszoklasistów nadało uroczystości bardzo
podniosły charakter.

Bezpiecznie i na galowo
szkoły” zorganizowanej
przez PPH i U Rol-Bud
we współpracy z komisariatem policji w Raciążu. Podczas spotkania
z aspirantem Robertem
Kędzierskim
utrwalono zasady bezpiecznego
poruszania się w ruchu
drogowym. Na koniec
spotkania
uczniowie
otrzymali upominki i odblaski od pracowników ,,
Mrówki”.

Pasowanie na ucznia klasy
pierwszej

Przez ostatni miesiąc w raciąskiej podstawówce odbyły się dwie ważne uroczystości - Dzień Edukacji Narodowej i
pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
Przeprowadzono akcję „Bezpieczna
droga do szkoły”, a uczniowie klas I-III
obejrzeli ciekawy program muzyczny.
Uczniowie klasy II a i II b uczestniczyli w akcji „Bezpieczna droga do

Dnia 11 października 2018r. uczniowie klas
pierwszych SP w Raciążu
przeżywali ważną uroczystość pasowania na
uczniów. Tego dnia zdali
swój pierwszy szkolny egzamin patriotyzmu przed
dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami w otoczeniu sztandaru szkoły.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu i
ślubowaniu na sztandar szkoły zostali
pasowani na uczniów klas pierwszych.
Dyrektor naszej szkoły dużym ołówkiem kolejno pasował każdego ucznia.
Część artystyczną przygotowały wychowawczynie, w której dzieci pokazały,
że znają literki, potrafią liczyć do 10,
lubią śpiewać, recytować wiersze i chęt-

„Klucz do…?”

nie chodzą do szkoły. Na uroczystość
przybyli rodzice i bliscy uczniów. Po
ślubowaniu uczniowie otrzymali dyplomy pasowania na ucznia oraz drobne upominki od Rady Rodziców naszej
szkoły. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.
O pierwszakach nie zapomniał w
tym roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Ciechanowie, rozpoczął
akcję „Wyprawki dla pierwszoklasistów” . Przedstawicielki przywiozły
dla naszych uczniów w dniu pasowania prezenty, którymi były ,,Wypraw-

Obietnica Zuchowa i Przyrzeczenie Harcerskie Raciąskich Drużyn

Świetliki i Nieustraszeni zaprzysiężeni!
Po wieloletniej przerwie 15 września 2017 r. w Szkole Podstawowej im.
St. Konarskiego w Raciążu wznowiła
swoją działalność drużyna harcerska.
Wzbudziło to duże zainteresowanie
wśród społeczności szkolnej. W dobie komputeryzacji ważne jest, aby
propagować aktywne formy spędzania
wolnego czasu. Poprzez udział w wycieczkach terenowych harcerze poznają
bliżej środowisko naturalne okolic Raciąża. Uświadomią sobie konieczność
ochrony środowiska naturalnego, które
je otacza. Biorą udział w różnych akcjach charytatywnych rozwijając wrażliwość na los innych ludzi. Udział w
uroczystościach szkolnych i państwowych wpływa na kształtowanie postaw
patriotycznych. Samodzielne wykonywanie zadań wpływa na rozwój umie-

jętności planowania i organizowania
pracy oraz współdziałania w zespole.
Spotkania ze starszymi ludźmi pogłębią szacunek młodzieży do starszego
pokolenia i ich dorobku kulturowego,
a tym samym kultywowanie tradycji
lokalnych.
Po roku trwania próbnej drużyny
harcerzy i gromady zuchów w dniu 25
października 2018r.odbyła się Obietnica Zuchowa gromady ,,Świetliki”
oraz Przyrzeczenie Harcerskie drużyny
,,NIEUSTRASZENI”
Wydarzenie to miało miejsce w historycznym czasie dla Polski i Polaków,
gdyż odbyło się w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz
w 100 rocznicę powstania Związku
Harcerstwa Polskiego.
W
uroczystości
uczestniczyli

uczniowie, rodzice, nauczyciele szkoły
oraz zaproszeni goście w osobach:
Pan Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski;
Pan dyrektor Szkoły Podstawowej
w Raciążu Dariusz Mosakowski ;
Pani wicedyrektor Elżbieta Tobolska;
Komendant hufca z Płońska Daniel Sawicki;
Zastępca Przewodniczącego Rady
Miejskiej Pan Paweł Chrzanowski;
Ks. Proboszcz Wiesław Kosiński;
Dowódca plutonu w Raciążu Pan
Grzegorz Domański;
Przewodniczący Rady Rodziców
pan Artur Gizler;
Przewodnicząca Nauczycielskiego
Klubu Seniorów w Raciążu Pani Maria
Chyczewska;

ki dla pierwszaków”. Jest to kontynuacja prowadzonej kampanii społecznej
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.
Przedsięwzięcie, którego inicjatorem
jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego skierowane jest
przede wszystkim do najmłodszych
uczniów. Celem kampanii jest uświadomienie rodzicom konieczności używania elementów odblaskowych przez
dzieci, co korzystnie wpłynie na ich
bezpieczeństwo. W skład wyprawki
dla pierwszaków wchodzą elementy
odblaskowe w formie zawieszek, opaski

Prezes Klubu Motocyklowego CAVALCADE Pan Andrzej Pokorski.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem
hymnu harcerskiego ZHP „Wszystko
co nasze Polsce oddamy”.
W pierwszej części harcerze przygotowali krótki program muzyczny.
W drugiej części nastąpił ważny moment - zostało złożone przyrzeczenie
harcerskie, które odebrał Komendant
Hufca. Każdy harcerz, harcerka i zuch
z uniesiona ręką razem powtarzali treść
przyrzeczenia. Wiele emocji i wzruszeń
wzbudził sam moment ślubowania.
Harcerze z dumą powtarzali słowa
Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam
szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc
bliźnim i być posłuszną/posłusznym
Prawu Harcerskiemu. NA SŁOWIE
HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY."
Po tych słowach harcerze otrzymali
Krzyże Harcerskie, a zuchy znaczki zu-

12 października w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w
Raciążu obchodzono Dzień Edukacji
Narodowej. Odbył się uroczysty apel z
tej okazji a także dokonano uroczystego
otwarcia nowej biblioteki połączonej z
czytelnią, która umieszczona została w
holu na parterze.
19 października uczniowie klas I
- III obejrzeli program muzyczny pt.
,,Klucz do... ?” w wykonaniu Agencji
Artystycznej Mat z Olsztyna. Uczniowie dowiedzieli się co to jest pięciolinia, do czego służy klucz muzyczny,
poznali instrumenty dęte - trąbka,
saksofon. Na koniec programu uczniowie z klas III wzięli udział w konkursie
podsumowującym wiedzę muzyczną i
otrzymali nagrody.
SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIĄŻU

chowe.
To były wyjątkowe chwile dla zuchów i harcerzy, którzy przygotowywali
się przez cały rok i czekali na ten dzień,
aby z dumą nosić znaczki zuchowe i
krzyże harcerskie. Po części oficjalnej
wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie
śpiewali pieśni przy ognisku po czym
udali się na słodki poczęstunek. Na zakończenie harcerze i zaproszeni goście
zawiązali krąg.
Tak ważną chwilę, jakim było złożenie przyrzeczenia harcerskiego harcerze zapamiętają na długo
Z okazji tego wielkiego wydarzenia
wszystkim harcerzom życzymy wytrwałości w pracy harcerskiej na kolejne 100
lat oraz wielu niezapomnianych przygód na harcerskim szlaku.
Drużynę harcerską oraz gromadę
zuchową prowadzą dh Marta Bielska,
dh Agnieszka Tarnicka-Dymek, dh Bożena Wychódzka
CZUWAJ!
SP W RACIĄŻU
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Baboszewo – rozmaitości

UDZIAŁ UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSTKOWIE W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Mystkowie włączyli się do realizacji
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pod hasłem :„ Piękna Nasza
Polska Cała” na cześć Święta Polaków
– 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W ramach projektu uczniowie
realizują określone zadania. Zostały
wykonane kolejne zadania:

I zadanie – wyślij kartkę do Bohatera

W ramach kampanii: „BohaterON – włączhistorię” uczniowie klasy
VII ( wychowawca – p. Ela Gołdon )
wysłali symboliczne kartki do żyjących
nadal wśród nas uczestników Powstania Warszawskiegona znak pamięci o
ich poświęceniu dla ojczyzny. Uczniowie na kartkach wyrazili podziękowa-

nie za patriotyczną postawę Powstańców zasługujących na szacunek, za
narażanie swojego życia za wolną Polskę, za podjęty trud obrony ojczyzny.
Oto lista wyróżnionych przez młodzież
Uczestników walk o stolicę: HANNA
LEBECKA –pseudonim: „Hanka” ,
JANUSZ WALĘDZIK – pseudonim:
„ Czarny”, ZOFIA KOZŁOWSKA
– pseudonim: „Grażyna”, JERZY FILIPOWICZ – pseudonim: „Filip”,
DANUTA KRAUZE – pseudonim:
„Niuśka”, ZDZISŁAW CIOSTEK –
pseudonim: „Dziubas”, FELIKS WALERYCH – pseudonim: „Lampart”,
ZOFIA KURZEPA – pseudonim:
„Zośka”, DANUTA JEŻOWSKA –
pseudonimy: „Maria”, „Danka”.

II zadanie – pocztówka do Pani Ludmiły

Zdjęcia ciekawych i ważnych miejsc
znajdujących się w miejscowości Mystkowo zostały zaprojektowane przez
uczniów w formie wykonanej przez nich
dużych rozmiarów pocztówki.

III zadanie – gazetka tematyczna – co
to jest Polska? – Cz. Janczarskiego

Gazetka wykonana według pomysłu kreatywnych uczniów. W przygotowaniu ciekawych prac plastycznych
aktywny udział brały przedszkolaki
pod kierunkiem p. Izy Czaplickiej i p.
Agnieszki Osowieckiej.
AGNIESZKA OSOWIECKA
ELŻBIETA GOŁDON
IZA CZAPLICKA

Konkurs recytatorski

Strofy dla Niepodległej w
Polesiu
„Strofy dla Niepodległej” to konkurs recytatorski, który został przeprowadzony 25
października w Szkole Podstawowej w Polesiu. Wzięło w nim udział 24 uczniów w
dwóch kategoriach: kl. IV-VI oraz kl. VII-VIII i III gimnazjalna.

Cel konkursu
Cel konkursu to upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, budzenie postawy patriotycznej, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych, popularyzacja literatury pięknej i promowanie talentów recytatorskich.
W kategorii klas młodszych wyniki konkursu są następujące:
•miejsce –Maja Jędrzejewska z kl. IV oraz Szymon Skręciak z kl. V
•miejsce - Gabrysia Pawelska z kl. V
• miejsce - Ola Zmysłowska z kl. V.
Na wyróżnienie zasłużyli:
Oliwia Podlecka z kl. IV i Krystian Masiak z kl. V.
W kategorii klas starszych I. miejsce zdobyła Ola Dąbkowska z kl. III gimnazjalnej,
II. miejsce Edyta Małachowska również z kl. III gimnazjalnej.
III. miejsca i wyróżnień w tej kategorii nie przyznano.
Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe na akademii z
okazji Narodowego Święta Niepodległości i wówczas zaprezentują się przed szerszą
publicznością. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom serdecznie gratulujemy.
EWA KOCIUBER

Raciąż – aktualności
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Wieści z Miejskiego Przedszkola w Raciążu

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

Raciąża. Laurki dzieci dostarczyły osobiście.

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

"Klucz do...?"

Październik u przedszkolaków minął
bardzo szybko i był pełen ciekawych
atrakcji i wydarzeń. Dzieci wzięły
udział m.in. w święcie pieczonego
ziemniaka, miejsko-gminnych biegach
przełajowych „Bieg dla Niepodległej”.
Oprócz tego obejrzały przedstawienia i
świętowały Dzień Edukacji Narodowej.

Dnia 4 października 2018r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste
powitanie jesieni. Świętowanie dzieci
zaczęły od spaceru ulicami miasta. Nie
zabrakło wspólnych zabaw, tańców
oraz pysznego poczęstunku.

Miejsko – Gminne Biegi Przełajowe
„Dla Niepodległej”

W dniu 5 października 2018r.
odbyły się Miejsko – Gminne Biegi
Przełajowe „Dla Niepodległej”. Udział
w nich wzięli również przedstawiciele
naszego przedszkola, którzy zdobyli 3
nagrody. Z grup 5-latków Adaś Kłosiński zajął miejsce I, z grup 6 - latków
Jakub Fajdek zajął miejsce I, a Marta
Cajc miejsce III.

Próbna ewakuacja

Jak co roku, w naszym przedszkolu przeprowadzone zostały praktyczne
ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Dzieci
spisały się na medal, cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

Kto Ty jesteś? Polak mały...

Dnia 6 października 2018r. gościliśmy w naszym przedszkolu aktorów
ze studia artystycznego ARENA, którzy zaprezentowali przedszkolakom
przedstawienie pt. ,,KTO TY JESTEŚ?
POLAK MAŁY''. Przedstawienie zorganizowano z okazji zbliżającego się
święta niepodległości i miało na celu
przybliżenie dzieciom historii Polski
oraz rozbudzenie patriotyzmu.

Zajęcia otwarte w grupie słoneczka

Dnia 10 października 2018r. dzieci
z grupy 5-latków "Słoneczka" zaprosiły
Rodziców na zajęcia otwarte. Tematem
spotkania było "Zbieramy warzywa".

W dniu 19 października 2018r.
nasze przedszkole odwiedziła Agencja
Artystyczna MAT z Olsztyna, która zaprezentowała dzieciom przedstawienie
"Klucz do...?". Konkurs wiedzy o muzyce wygrał Michaś z grupy 4 - latków.

Dzień dyni

Dnia 19 października 2018r. grupy
6 - latków "Grzybki" i "Żabki" obchodziły dzień dyni. Tego dnia w przedszkolu zrobiło się wesoło i pomarańczowo, a to za sprawą dyniowego święta.
Nie zabrakło dyniowych akcentów
ubraniowych, obowiązywała pomarańczowa bluzka, a przedszkolaki miały
możliwość udekorowania swojej dyni.
Było dużo zabawy i śmiechu. Gotowe
dynie prezentowano na forum grupy.

Składam serdeczne podziękowania strażakom, którzy z
absolutnym profesjonalizmem, wyjątkową życzliwością i
troską ratowali 17 sierpnia 2018r. mój płonący dom.
Nigdy Wam tego nie zapomnę – Dziękuję!
Gorąco dziękuję przyjaciołom, sąsiadom i znajomym
– za serce, pomoc i opiekę. Dziękuję! – bez was bym
sobie nie poradziła.
Jadwiga Sobieska

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W RACIĄŻU

Dzień Edukacji
Narodowej

Dnia 15 października 2018r.
w przedszkolu
obchodziliśmy
Dzień Edukacji
Narodowej.
Z
tej okazji dzieci przygotowały
okolicznościowe
kartki z życzeniami dla Pań, które
kiedyś pracowały
w przedszkolach
na terenie miasta

OGŁOSZENIA DROBNE. Sprzedam 12 h (w tym łąki, lasy, grunty rolne). Grunty położone we wsi Krajkowo (gm. Raciąż). tel
do kontaktu 517-254-415

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA
Szanowni Państwo, Mieszkańcy gm. Raciąż, m. Raciąż,
gm. Baboszewo
Dziękuję za czynny udział w wyborach samorządowych
2018. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do tych z
Państwa, którzy mi zaufali i swój głos oddali na mnie,
przyczyniając się do powierzenia mi mandatu radnej
powiatowej.
Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa
zaufania i oczekiwań.
Z wyrazami szacunku
Elżbieta Kuźniewska

Baboszewo – sport
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6 drużyn stanęło do rozgrywek

XVII Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej
rozpoczęta
14 października 2018 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie
rozpoczęliśmy XVII Edycję Halowej Ligi
Piłki Nożnej sezon 2018/2019. Do rozgrywek stanęło drużyn: Oldboy Baboszewo, ADL Lewandowscy, Myken, Irma
Sobanice, Nextnet, Tynk Pol, Huragan-Meble Skociński oraz zeszłoroczny
Mistrz – Art-Dan. Rozgrywki zaczęły się
punkt 9.00. Pierwszą bramkę strzelił
zawodnik drużyny Myken – Cezary Jakubiak w meczu z Irma Sobanice.

Łącznie strzelono 51 bramek.
Klasyfikacja po I kolejce Halowej Ligi
Piłki Nożnej:
Miejsce I Myken
Miejsce II Tynk Pol
Miejsce III
Nextnet

Miejsce IV
scy
Miejsce V Art-Dan
Miejsce VI
wo
Miejsce VII
Skociński
Miejsce VIII

ADL LewandowOldboy BaboszeHuragan

Meble

Irma Sobanice

Najlepszym strzelcem kolejki został Damian Wierzchowski (Tynk Pol),
który dla swojej drużyny zdobył 6 bramek. Podczas XVII Edycji Halowej
Ligi Piłki Nożnej będziemy promować
talenty muzyczne grających na instrumentach. W trakcie I kolejki wystąpił
Igor Hadryś, który wykonał cztery
utwory na skrzypcach. Zapraszamy

chętne osoby do zaprezentowania swoich umiejętności w kolejnych kolejkach HLPN. Zgłoszenia przyjmujemy
osobiście w sekretariacie Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie w
godzinach 16:00-21:00 lub pod nr tel.
23 661-19-25. Protokół z I kolejki oraz

fotorelacja zamieszczone są na stronie
www.gminababoszewo.pl oraz na profilu Hali Sportowo-Widowiskowej na
Facebooku.
DOROTA BARTCZAKOWSKA
PRZEMYSŁAW CYTLOCH

Raciąż – sport, kultura
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Runda jesienna trwa w najlepsze

Powrót Punk Rocka do MCKSiR w Raciążu

Błękitne drużyny ze zmiennym szczęściem

„Kaplica” reaktywowana

Dwie porażki Juniorów

Po wysokiej wygranej z Koroną
Szydłowo podopieczni Pawła Szpojankowskiego w dwóch kolejnych spotkaniach niestety nie zdobyli punktów.
Najpierw ulegli u siebie MKS-owi
Przasnysz 2:3 (bramki zdobyli Oskar
Skierkowski i Patryk Załęcki) a następnie musieli uznać wyższość Korony Karolinowo ulegając na wyjeździe 0:1. Na
trzy kolejki przed końcem rundy Błękitni zajmują 4 miejsce z dorobkiem 17
punktów w 11 meczach.

27 października w Miejskim Centrum Kultury w Raciążu odbył się koncert zespołów
punk-rockowych. To pierwsze tego typu wydarzenie w placówce od 2008 roku.

Od dziecka z piłką

Jesienna runda trwa w najlepsze. Nasze drużyny prowadzą swoje rozgrywki
zgodnie z harmonogramem. Młodzicy
zakończyli już rundę. A w Raciążu powstała nowa grupa piłkarska dla najmłodszych
Błękitni w trzech ostatnich meczach zdobyli 3 punkty – najpierw
zremisowali u siebie z Rzekunianką
Rzekuń 2:2 po bramkach Maksyma
Puchacha i Kamila Rutkowskiego, a
potem zanotowali dwa bezbramkowe
remisy z rzędu – na wyjeździe z KS
Wąsewo i w Raciążu z liderem grupy
Konopianką Konopki. W ligowej tabeli zajmują 8. miejsce z dorobkiem 13
punktów.

lewskiego, Alicji Cybulskiej i Jakuba
Okrzesa, a w ostatniej kolejce przegrali
w Mławie z miejscową Mławianką aż
1:9 – honorową bramkę zdobył Jakub
Smoliński. Ostatecznie w ośmiozespołowej lidze D2 młodzicy zajęli 4. miejsce z dorobkiem 10 punktów w siedmiu meczach.

W Raciążu gry w piłkę można się
uczyć od najmłodszych lat. W ostatnim
czasie powstała drużyna dla maluchów.
Swe treningi rozpoczęły dzieci od 5
roku życia. To bardzo fajna inicjatywa.
Dzieci z zapałem i radością uczestniczą
w treningach, także rodzice są bardzo
zadowoleni. Najważniejsze by młodzi
ludzie mieli szanse rozwijać swoje pasje
i zainteresowania od najmłodszych lat.
DAWID ZIÓŁKOWSKI

W raciąskiej bibliotece październik zaczął się bardzo aktywnie. Czytelnicy, zarówno ci młodsi, jak
i nieco starsi mogli znaleźć coś dla siebie. Dzieci
miały możliwość wzięcia udziału w kreatywnym
kursie akademii „Bystrzak”, natomiast wielbiciele
pióra Karoliny Wilczyńskiej spotkania się z pisarką
na żywo.

Jako pierwsi wystąpili „Niedostępni Cover Band”. Zespół z warmińsko-mazurskich Jezioran na co dzień wykonuje różną muzykę – od reggae po punk. W
sobotni wieczór wpisywali się jednak w klimaty rockowe i rozgrzali publiczność.
Drugim składem jaki wystąpił w Raciążu byli płoccy „Podwórkowi Chuligani”
– autorzy takich utworów jak „Chłopcy z Ferajny” czy „Prowincjonalna łobuzerka”. Zespół, który w zeszłym roku obchodził dwudziestolecie istnienia również
znakomicie bawił się z publicznością.
Kulminacyjnym momentem wieczoru był występ wspomnianej raciąskiej
„Kaplicy”. - Szczerze mówiąc to jest trochę stresu. […] My ostatni raz jako „Kaplica” zagraliśmy w Płońsku w 1994 roku. Potem niestety zespół się rozpadł, choć nie
z naszej winy – powiedział przed występem basista Arkadiusz Wiśniewski.
„Kaplica” zagrała w składzie: Wojciech Wawrowski (bębny), Albert Arent (wokal), Robert Buczyński (gitara prowadząca), Andrzej Sujkowski (gitara rytmiczna)
oraz wspomniany Arkadiusz Wiśniewski (bas). Publiczność ponownie miała okazje usłyszeć utwory, które po raz ostatni artyści z Raciąża wykonali ponad 20 lat
temu. Punk rock powrócił w mury MCKSiR w bardzo dobrym stylu.

Podopieczni Olgerda Wszałkowskiego pokazali dwa różne oblicza –
najpierw rozgromili na Stadionie Miejskim im. Jerzego Arceusza w Raciążu
Borutę Kuczbork 6:0 po bramkach
Jakuba Okrzesa, Adama Chłopika,
Krystiana Kacprzaka, Kacpra Chmie-

Dzieje się!

Dobre brzmienie

Powrót do przeszłości

Młodzicy zakończyli rundę

Wieści z Biblioteki Publicznej w
Raciążu

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu gościło w swoich
murach zespoły rockowe i punk-rockowe szczególnie pod koniec lat -80-tych i
w latach -90-tych. Wówczas w Raciążu istniał zespół „Kaplica”, który w sobotni
wieczór na scenie w sali widowiskowej MCKSiR zaprezentował się publiczności po
raz pierwszy od 1994 roku. W holu budynku przy Parkowej 14 można było zakupić okolicznościowe koszulki i płyty formacji oraz przypiąć do ubrania specjalnie
przygotowane butony.

DAWID ZIÓŁKOWSKI

6 października od 15.00 – 18.20 odbywały
się bezpłatne zajęcia przygodowo-podróżnicze dla
dzieci, podzielone na trzy grupy wiekowe: „Kraina
przygód” dla 6-latków, „Wehikuł czasu” dla 7-8
latków i „Drużyna wynalazców” dla 9-11 latków.
Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem i
mały na celu rozwój intelektualny, rozbudzanie
wyobraźni i kreatywności, poprzez twórcze zabawy, eksperymenty i poznanie tajników szybkiej
nauki. Dzieci uczestniczące w kursie ćwiczyły wyobraźnię, logiczne myślenie, tworzyły mapy myśli,
prace plastyczne i brały udział w grach i zabawach.
Zajęcia odbywają się obecnie cyklicznie w każdą
sobotę a zapisać się na nie można w Miejskim

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu.

Spotkanie z pisarką

8 października o godz. 14.30 odbyło się spotkanie autorskie z Karoliną Wilczyńską, pisarką,
terapeutką, wykładowcą akademickim, która w
wolnych chwilach również haftuje, ozdabia przedmioty techniką decoupage’u i tworzy biżuterię.
Karolina Wilczyńska jest autorką poczytnych
powieści obyczajowych, m.in., Jeszcze raz, Nataszo, Życie na zamówienie, czyli espresso z cukrem
oraz powieści „Ta druga”, „Performens”, „Właśnie
dziś właśnie teraz”, cyklu Stacja Jagodno, Rok na

Kwiatowej. W sumie 20 książek. Pisarka opowiedziała o swojej twórczości, zachęcając do sięgnięcia po jej powieści, w tym najnowszej, która miała
premierę 3 października. Uczestnicy spotkania
mieli możliwość nie tylko wysłuchania ciekawych
opowieści autorki, ale i zadawania pytań. Można
było zakupić książkę z autografem pisarki oraz
zrobić pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim czytelnikom, którzy wzięli udział w spotkaniu z autorką
serdecznie dziękujemy.

Nowości w bibliotece

W październiku Biblioteka Publiczna w Raciążu powiększyła swój księgozbiór o blisko dwieście książek (literatura piękna, popularnonaukowa, dla dzieci i młodzieży).
MARIANNA GÓRALSKA

PODZIĘKOWANIA
Biblioteka Publiczna w Raciążu
serdecznie dziękuję wszystkim
darczyńcom, za przekazanie
darów książkowych dla biblioteki.

Dziękujemy!
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