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7 stycznia podczas Sesji Rady 
Gminy radni podjęli decyzję 
o odwołaniu ze stanowiska 

skarbnika Renaty Jankowskiej, 
która objęła to stanowisko w stycz-
niu ubiegłego roku. Od lutego jest 
zastępcą skarbnika i jednocześnie 
kierownikiem referatu finansowo-
-podatkowego. Od 1 lutego funk-
cję Skarbnika Gminy Baboszewo 
pełni Pani Anna Guzanowska (na 
zdjęciu po lewej). 

26 kwietnia 2019 r. wójt Bog-
dan Janusz Pietruszewski powo-
łał (z dniem 1 maja) Wojciecha 
Woldera (na zdjęciu po prawej) na 
stanowisko Sekretarza Gminy Ba-
boszewo.

Zmiana ważnych stanowisk w gminie Baboszewo

Minął rok mojej pracy
Drodzy mieszkańcy

Minął rok od objęcia prze-
ze mnie zaszczytnego stanowiska 
Wójta Gminy Baboszewo. Zgłasza-
jąc moją kandydaturę mówiłem, 
że rolę wójta traktuję jako duże 
zobowiązanie w stosunku do miesz-
kańców i jako szansę na uczynienie 
gminy Baboszewo miejscem speł-
niającym ich oczekiwania. Staram 
się słuchać głosów obywateli naszej 
małej ojczyzny i poważnie trak-
tować ich problemy. Przyświecało 
mi również założenie, aby w naszej 
gminie zapanowała jedność wśród 
mieszkańców, by pomimo różnych 
poglądów pomiędzy nimi panował 
wzajemny szacunek.

Moim celem było także pozyska-
nie jak najwięcej możliwych środ-
ków na rozbudowę naszej gminy. 
W pierwszej kolejności realizuje-
my zadania, których koszty można 
pokryć ze środków zewnętrznych. 
Warto jest również dodać, że jako 
samorząd gminy działamy na pod-
stawie i w granicach obowiązujące-
go prawa, naszym celem jest ochro-
na interesu publicznego. Interes ten 
nie zawsze jest zbieżny z oczekiwa-
niami obywatela.

W ciągu ostatniego roku pozy-
skaliśmy środki na realizację wielu 
projektów. 

W skład nich wchodzą nie tyl-
ko budowy lub rozbudowy dróg, 
(które są priorytetem dla każdego 
włodarza), ale także ulepszenie 
jakości życia w naszej gminie, po-
przez powstanie Klubu Seniora, 
montaż nowoczesnych lamp przy-
drożnych, budowę lub rozbudowę 
placów zabaw, przeprowadzenie 

remontów w budynkach użytecz-
ności publicznej czy po prostu 
zadbanie o środowisko. Suma po-
zyskanych przez nas środków to 
kwota ponad 2 mln 200 tys. zł, 
w skład której wchodzi m.in. 
• Fotowoltaika – 1 951 117,53
• Wymiana kotłów – 1 110 000 zł
• Dom Seniora – 83 400 zł
• Drogi – ponad 820 000 zł
• Dofinansowania szkół – 138 500 zł

O tym wszystkim dowiecie się 
Państwo z „Wieści z Baboszewa”, 
które macie przed sobą. Pojawiają-
ce się pytania ze strony mieszkań-
ców, zainspirowały mnie i Radę 
Gminy do powstania tejże gazety. 
Dla tych, którzy chcieliby zapo-

znać się ze szczegółami związany-
mi z procedurami naszych przed-
sięwzięć mogą oczywiście zawsze 
wszystko sprawdzić w Biuletynie 
Informacji Publicznej gminy. Ga-
zeta jest podsumowaniem naszej 
rocznej działalności, a informacje 
o niej powinny trafić do wszyst-
kich mieszkańców. Pomimo tego, 
że na bieżąco umieszczamy dane 
o działalności na naszej stronie in-
ternetowej czy Facebooku, to zda-
jemy sobie sprawę z tego, że mamy 
liczne grono mieszkańców, którzy 
nie korzystają z tego typu środków 
przekazu. W związku z powyż-
szym podjęliśmy decyzję, że od 
2020 roku zaczniemy wydawać 
kwartalnik. 

Dużo jeszcze pracy przed nami 
– mamy rozpoczętych mnóstwo 
nowych projektów, złożonych dużo 
wniosków na pozyskanie kolejnych 
środków finansowych, więc można 
powiedzieć, że to dopiero początek. 
Mnie, jako rdzennego mieszkańca 
Baboszewa nic tak nie inspiruje do 
pracy jak obywatele naszej gminy, 
których zawsze traktowałem z peł-
nym szacunkiem i pomimo tego, 
że nie mogę spełnić wszystkich wy-
magań, które często są niemożliwe 
ze względów chociażby procedu-
ralnych, a często też finansowych, 
jednakże kwestia rozwoju naszej 
gminy i jedność pośród obywateli 
jest dla mnie nadrzędna. 

Zachęcam do lektury. 

Bogdan Pietruszewski
Wójt Gminy Baboszewo
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Działalność Rady Gminy Baboszewo
Podczas Wyborów Samorządowych z dnia 21 paździer-

nika 2018 roku, mieszkańcy gminy Baboszewo wybrali na-
stępujących radnych:
Okręg Nr 1 – Gabriel Gulaszewski zam. Kowale
Okręg Nr 2 – Mariusz Ryszard Karwowski zam. Sokolniki Nowe
Okręg Nr 3 – Marek Sławomir Smoliński zam. Krościn
Okręg Nr 4 – Tadeusz Józef Cichocki zam. Baboszewo
Okręg Nr 5 – Grzegorz Ziółkowski zam. Baboszewo
Okręg Nr 6 – Wioletta Derecka zam. Baboszewo
Okręg Nr 7 – Kazimierz Ryszard Sadowski zam. Baboszewo
Okręg Nr 8 – Edyta Beata Skręciak zam. Kiełki
Okręg Nr 9 – Grzegorz Janusz Kaliński zam. Rzewin
Okręg Nr 10 – Wiesław Kupniewski zam. Dziektarzewo
Okręg Nr 11 – Sławomir Piotr Goszczycki zam. Goszczyce 
Poświętne
Okręg Nr 12 – Katarzyna Gwiazdowska zam. Sarbiewo
Okręg Nr 13 – Wiesław Dariusz Garczewski zam. Jarocin
Okręg Nr 14 – Janina Grażyna Pydynowska zam. Niedarzyn
Okręg Nr 15 – Monika Rogowska zam. Cywiny Wojskie

W nowej kadencji Rady Gminy Baboszewo, (do dnia 
2.10) odbyło się 12 Sesji Rady Gminy oraz 14 posiedzeń Sta-
łych Komisji Rady Gminy. Rada Gminy podjęła 75 uchwał, 
1 uchwała nie została podjęta.

I Sesja Rady Gminy Baboszewo odbyła się 19.11.18 r. 
Zaprzysiężony został nowy Wójt Gminy Baboszewo Pan 
Bogdan Janusz Pietruszewski. Pana Sławomira Piotra 
Goszczyckiego wybrano Przewodniczącym Rady Gminy, 
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Pan Wiesław 
Kupniewski.

Podczas II Sesji dnia 27 listopada 2018 r. powołano Stałe 
Komisje Rady Gminy Baboszewo i ustalono ich skład oso-
bowy, który prezentuje się następująco: 
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Gospodarczego
Wiesław Kupniewski – przewodniczący komisji
Mariusz Karwowski – członek
Grzegorz Ziółkowski – członek
Sławomir Goszczycki – członek
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planu Miej-
scowego
Kazimierz Sadowski – przewodniczący komisji
Gabriel Gulaszewski – członek
Grzegorz Kaliński – członek
Tadeusz Cichocki – członek
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Wiesław Garczewski – przewodniczący komisji
Janina Pydynowska – członek
Marek Smoliński – członek
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej
Wioletta Derecka – przewodniczący komisji
Monika Rogowska – członek
Katarzyna Gwiazdowska – członek
Edyta Skręciak – członek
Tego dnia powołano również Komisję Skarg, Wniosków i Pe-
tycji Rady Gminy Baboszewo, w której skład weszli Radni: 
Garczewski Wiesław – przewodniczący komisji
Gwiazdowska Katarzyna – członek
Derecka Wioletta – członek
Powołano także Komisję Rewizyjną Rady Gminy Babosze-
wo i ustalono jej skład osobowy:

Kazimierz Sadowski – przewodniczący komisji
Tadeusz Cichocki – członek
Grzegorz Ziółkowski – członek

Ostatnią uchwałą II Sesji było ustalenie wynagrodzenia 
Wójta Gminy Baboszewo na kwotę 8620 zł 

Podczas III Sesji 4 grudnia 2018 roku podjęto uchwały 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości oraz w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych.

Na Sesji IV dnia 21 grudnia 2018 r. ustalono zorganizo-
wanie wyboru sołtysów do dnia 28 lutego 2019 roku.

Podczas V Sesji 7 stycznia 2019 roku podjęto uchwały:
– w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Baboszewo”,
– w sprawie „Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na 

rok 2019”, 
– w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, 

w skład której weszli: Grzegorz Ziółkowski – przewodniczą-
cy komisji, Monika Rogowska – członek, Wiesław Kupniew-
ski – członek,

– w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Baboszewo – 
Renaty Jankowskiej, 

– w sprawie powołania Skarbnika Gminy Baboszewo – 
Anny Bogusławy Guzanowskiej,

– w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia 
i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt – opi-
nia pozytywna na ośrodek w Jarocinie 34 – Sowi Dwór.

Ciąg dalszy na str. 4
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Działalność Rady Gminy Baboszewo (c.d.)
Podczas VI sesji Rady Gminy dnia 4.02 podziękowano 

sołtysom, którzy nie zostali wybrani na nową kadencję, po-
gratulowano nowo wybranym sołtysom oraz tym, którzy 
kontynuują swoją kadencję.

W Gminie Baboszewo funkcjonują 42 jednostki pomoc-
nicze. Na sołtysów wybrano 21 kobiet oraz 21 mężczyzn. 
W 16 miejscowościach wybrano nowych sołtysów. 

Sołtysi: 
Baboszewo – Wioletta Derecka
Bożewo –Teresa Urbańska
Brzeście – Dariusz Chojnowski
Brzeście Małe – Monika Rydzewska
Brzeście Nowe – Maciej Michalak
Budy Radzymińskie – Marzena Jackowska
Cieszkowo Kolonia – Anna Mikołajczak
Cieszkowo Nowe – Józef Leśniewski
Cieszkowo Stare – Ewa Starczewska
Cywiny Dynguny – Tomasz Grzelak
Cywiny Wojskie – Monika Rogowska
Dłużniewo – Piotr Kupniewski
Dramin – Ryszard Wojciechowski
Dziektarzewo – Tadeusz Doliński
Galomin – Piotr Michalski
Galominek – Beata Kleniewska
Galominek Nowy – Urszula Podgórska
Goszczyce Poświętne – Marzena Niemirska
Goszczyce Średnie – Beata Piotrowska
Jarocin – Adrian Długoszewski
Jesionka – Wioletta Szulant
Kiełki – Edyta Skręciak
Korzybie – Sławomir Szumański
Kowale – Maria Gwiazda
Krościn – Romualda Sulińska
Kruszewie – Paweł Ostrowski
Lachówiec – Tomasz Łaguna
Lutomierzyn – Magdalena Girek
Mystkowo – Weronika Kocieńska
Niedarzyn – Beata Andrzejewska
Pawłowo – Jarosław Nercz
Pieńki Rzewińskie – Piotr Sławiński
Polesie – Marek Górski
Rybitwy – Marek Chmieliński
Rzewin – Dariusz Jastrzębski
Sarbiewo – Katarzyna Gwiazdowska

Sokolniki Nowe – Dariusz Grodkiewicz
Sokolniki Stare – Mariusz Stępkowski
Śródborze – Tomasz Korzybski
Wola Dłużniewska – Mariola Józiakowska
Wola Folwark – Małgorzata Błaszkowska
Zbyszyno – Grażyna Lewandowska

Podczas VII Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca podjęto 
m.in. uchwały: 

– w sprawie opłaty targowej,
– w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Baboszewo w 2019 roku”,

– w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji dla Gminy Baboszewo”,

– w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

– w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 
zabytkami gminy Baboszewo na lata 2019-2022”,

– w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Rady Spo-

łecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Płońsku – Bogdan Janusz Pietruszewski. 

Podczas VIII Sesji w dniu 31.05 podjęto m.in. uchwały:
– w sprawie ustalenia diety przewodniczącym orga-

nów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom 
w Gminie Baboszewo,

– w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ba-
boszewo, 

– w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Baboszewo”,

– w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

– w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy.

Pogratulowano również Marlenie Włodarskiej, miesz-
kance gminy Baboszewo, która wraz z kobiecą reprezentacją 
Polski zdobyła złoty medal na Światowych Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych w Abu Dhabi w Dubaju.

Podczas IX Sesji Rady Gminy Baboszewo 11 czerwca 
2019 r. podjęto m.in. uchwały:

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baboszewo wo-
tum zaufania,

– w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Baboszewo za 2018 rok,

– w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baboszewo ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Podczas X Sesji Rady Gminy Baboszewo 16 lipca 2019 r. 
podjęto m.in. uchwały:

– w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości 
diet przysługujących radnym w związku z wykonywaniem 
mandatu,

– w sprawie nie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-
nego,

– w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę Baboszewo oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawo-
wych od dnia 1 września 2019 r.

Podczas XI Sesji Rady Gminy Baboszewo 23 sierpnia 
2019 r. podjęto uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 
Targowiska Gminnego w Baboszewie

Podczas XII Sesji Rady Gminy Baboszewo 30 września 
pogratulowano i wręczono prezent Pani sołtys Grażynie 
Lewandowskiej, za zajęcie II miejsca w konkursie na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy – podczas dożynek diecezjal-
nych 15.09.

URZĄD
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Karta Dużej Rodziny

Pożytek publiczny

URZĄD

Karta Dużej Rodziny (KDR) 
to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień zarówno w instytu-
cjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych dla rodzin mających 
troje lub więcej dzieci. Posiadacze 
KDR mają możliwość tańszego 
korzystania z oferty podmiotów 
m.in. z branży spożywczej, pali-
wowej, bankowej czy rekreacyjnej. 
KDR wspiera budżety rodzin wie-
lodzietnych oraz ułatwia dostęp do 
dóbr i usług. Jest ona wydawana 
bezpłatnie w Urzędzie Gminy Ba-

boszewo. Kartę mogą dostać także 
rodziny zastępcze i rodzinne domy 
dziecka. Przyznawana jest nieza-
leżnie od dochodu w rodzinie. 

Od 1 stycznia br. Kartę Dużej 
Rodziny mogą uzyskać również 
rodzice, którzy kiedykolwiek mieli 
na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci.

Posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny mogą dostać między inny-
mi: zniżki na przejazdy kolejowe, 
ulgi w opłacie za paszport oraz 
wiele innych zniżek, które oferują 

różne instytucje państwowe oraz 
firmy prywatne. W Gminie Ba-
boszewo posiadacze KDR upraw-
nieni są do 20% zniżki w opłatach 
za odbiór odpadów komunal-
nych. Więcej informacji oraz listę 
wszystkich instytucji państwo-
wych i firm prywatnych, które 
oferują zniżki można znaleźć na 
stronie rodzina.gov.pl.

W gminie Baboszewo z Karty 
Dużej Rodziny korzysta 365 ro-
dzin.

Zgodnie z realizacją roczne-
go programu współpracy Gminy 
Baboszewo z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019, 
w budżecie zabezpieczono na ten 
cel kwotę w wysokości 160 tys. zł. 

W dniu 27 grudnia 2018 r. Wójt 
Gminy Baboszewo ogłosił otwarty 
konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań z zakresu pożytku publicz-
nego w sferze upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych w za-
kresie piłki nożnej. W odpowiedzi 
na ogłoszenie o konkursie wpłynęły 
2 oferty. Dotację otrzymały nastę-
pujące podmioty: Gminny Klub 
Sportowy „ORLĘTA” Baboszewo 
– kwota dotacji 68 tys. zł oraz To-
warzystwo Sportowo Turystyczne 
OLDBOY Baboszewo – 9 tys. zł. 

W dniu 26 lutego 2019 r. Wójt 
Gminy Baboszewo ogłosił dwa 
otwarte konkursy ofert, tj.: 

1. na wsparcie realizacji zadań 
z zakresu pożytku publicznego 
w sferze upowszechniania kultu-
ry fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych w zakre-
sie kolarstwa. W odpowiedzi na 
ogłoszenie o konkursie wpłynęła 
1 oferta – Stowarzyszenia Wspie-
rania i Rozwoju Sportu „Mazovia 
Team”, które otrzymało dotację 
w wysokości 8 tys. zł.

2. na wsparcie realizacji zadań 
z zakresu pożytku publicznego 
w obszarze pomocy społecznej, 
w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin 
i osób, ograniczenie marginaliza-
cji i przeciwdziałaniu wyklucze-
niu społecznemu. W odpowiedzi 
na ogłoszenie o konkursie wpły-
nęła 1 oferta. Dotację w wyso-
kości 30 tys. zł otrzymało Stowa-
rzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Oświatowo-Wychowawczych im. 
Teresy Kras z Lublina. Za środki 

te zorganizowano 14-dniowe ko-
lonie letnie dla 30 dzieci w miej-
scowości Rzucewo.

W dniu 30.04.2019 r. Stowa-
rzyszenie Sportowo Ekologiczno 
Turystyczne „SET” w Baboszewie, 
w trybie pozakonkursowym, na 
podstawie art. 19a ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, tzw.: „małe granty”, zło-
żyło ofertę na realizację zadania 
publicznego z zakresu wspierania 
i upowszechnienia kultury fizycz-
nej pod tytułem: „Aktywne dziec-
ko”. Gmina Baboszewo zawarła ze 
Stowarzyszeniem umowę o wspar-
cie realizacji zadania, w ramach 
którego zostały przygotowane 
atrakcje zapewniające aktywność 
ruchową i sportową najmłodszych 
uczestników imprezy „Powita-
nie Lata” w Baboszewie w dniu  
15 czerwca 2019 r. Przyznana kwo-
ta dotacji to 10 tys. zł.

Podwyżka cen za odpady 
z gospodarstw domowych jest 
niestety nieunikniona. Dotyczy 
to wszystkich gmin w Polsce. 
Na ten wzrost składa się wiele 
czynników. Przede wszystkim 
produkujemy coraz więcej od-
padów, które należy w odpo-
wiedni sposób zagospodaro-
wać. To właśnie „odpowiednie 
gospodarowanie” wpływa na 
podwyżki. Odpady, zanim tra-
fią na wysypisko, muszą przejść 
etap odzysku odpadów segre-
gowanych, nadających się do 
ponownego wykorzystania. Na 
pierwszą myśl przychodzi tu np. 
plastik, którego obecnie jest już 
na tyle dużo, że sortownie mają 
go nadmiar i tym samym pro-
blem z jego przetrzymywaniem. 
Odpady należy zagospodarować 
w taki sposób, żeby finalnie jak 
najmniejsza ilość z nich trafia-
ła na składowisko. Ponieważ 
corocznie trafia ich tam coraz 
więcej, wprowadzono tzw. opła-
ty marszałkowskie. Początkowo 
wynosiły one około dwudziestu 
złotych za tonę składowanych 
odpadów. W 2019 roku opłata 
za tonę wynosiła już 170 zło-

tych (czego następstwem były 
tegoroczne podwyżki), a w przy-
szłym roku opłata ta ma wynieść 
270 zł za tonę! Oczywiście wzrost 
cen posiada także inne podłoże – 
wynika ze zmian legislacyjnych, 
jakie zostały wprowadzone po 
licznych pożarach na wysypi-
skach, a co za tym idzie – wzrost 
kosztów utrzymania wysypisk, 
związany m.in. wymogiem in-
stalacji monitoringu. Do tego 
dochodzi zwiększenie kosztów 
firm, zajmujących się odpada-
mi, m.in. wzrost wynagrodzeń 
czy pozostałych kosztów stałych. 
Nowelizacja ustawy o utrzyma-
niu czystości nakłada też na te 
firmy zwiększenie częstotliwości 
wywozu odpadów – co również 
wpływa na podwyżkę. 

Obecnie Urząd Gminy w Ba-
boszewie przygotowuje się do 
rozpoczęcia procedur przetar-
gowych, związanych z wyło-
nieniem wykonawcy odbioru 
odpadów. Wiadomym jest, że 
wybrania zostanie najkorzyst-
niejsza oferta, jednakże nie na-
leży się spodziewać, że wpłynie 
ona na zmniejszenie opłat za 
nieczystości.

Czy będziemy więcej 
płacić za odpady 
komunalne?

Zmiana wymiarów 
podatków

W pierwszej połowie 2019 
roku Starostwo Powiatowe 
w Płońsku przeprowadziło kom-
pleksową modernizację ewidencji 
gruntów i budynków położonych 
na terenie Gminy Baboszewo. Za-
wiadomieniem o zmianie z dnia 
08.05.2019 r. Starostwo Powia-
towe w Płońsku przekazało do 
Urzędu Gminy Baboszewo OPE-
RAT P. 1420.2019.563 z dnia 
12.03.2019 r. dotyczący zmian 
jakich dokonano na działkach 
ewidencyjnych. Powyższa mo-
dernizacja odnosiła się do zmia-
ny powierzchni i oznaczenia 
użytków gruntowych, ujawnie-
nia bądź wykreślenia budynków. 
W szczególności działki zabudo-
wane, sklasyfikowane wcześniej 
jako użytki rolne, w efekcie mo-
dernizacji oznaczono w wielu 
przypadkach jako tereny miesz-
kaniowe. Tereny mieszkaniowe 

nie mogą podlegać opodatkowa-
niu podatkiem rolnym, koniecz-
ne jest zastosowanie dla tych 
gruntów odpowiedniej stawki 
podatku od nieruchomości, co 
w praktyce oznacza zmianę wy-
miaru. Osoby fizyczne są usta-
wowo obowiązane złożyć właści-
wemu organowi podatkowemu 
informację o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych, grun-
tach i lasach, w terminie 14 dni 
od dnia wystąpienia okoliczności 
uzasadniających powstanie albo 
wygaśnięcie obowiązku podat-
kowego w zakresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego 
lub podatku leśnego. W związku 
z powyższym podatnicy z terenu 
gminy Baboszewo są wzywani 
telefonicznie bądź na piśmie do 
składania informacji o gruntach 
oraz informacji o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych.
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W styczniu 2020 roku plano-
wane jest otwarcie Klubu Seniora, 
który znajdować się będzie w Ba-
boszewie przy ulicy Spółdzielczej 
4. Planowany koszt realizacji tego 
projektu wynosi 104 250 zł, z czego 
83 400 zł pozyskano w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Senior +”.  
Resztę kwoty, tj. 20 850 zł zostanie 
pokryta ze środków gminy Babo-
szewo. Prace zostaną wykonane 
przez pracowników zatrudnionych 
w Referacie Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Gminy.

Z chwilą otwarcia, mieszkań-
cy naszej gminy będą mogli ko-
rzystać z nowoczesnej placówki 
składającej się z sali spotkań, po-
mieszczenia do zajęć rehabilita-
cyjno – ruchowych oraz aneksu 
kuchennego. Celem utworzenia 
Klubu Seniora jest zaktywizowa-
nie osób starszych, zmobilizowa-
nie ich do wyjścia z domu, spotka-
nia się ze znajomymi i spędzenia 
czasu poza domem. Utworzenie 

Klubu Seniora w Baboszewie jest 
traktowana przez inicjatorów jako 
bezwzględna potrzeba dla nasze-
go społeczeństwa. Osób starszych 
w całej Polsce, nie tylko w naszej 
gminie jest coraz więcej w związ-
ku z czym, należy już teraz zadbać 
o to, by osoby te brały aktywny 
udział w społeczeństwie, by miały 
miejsce, w którym mogą spotkać 
się ze znajomymi i spędzić po pro-
stu miło czas. 

Zajęcia, które planowane są 
w Klubie Seniora mają wstęp-
ny zarys, jednakże tak naprawdę 
wszystko co będzie się tam działo 
zweryfikują pierwsze spotkania, 
na których to sami zaintereso-
wani określą czym chcieliby się 
zajmować. Przyszli pracownicy 
wyjdą z propozycją zajęć m.in. 
podstawowej obsługi komputera 
i urządzeń elektronicznych, zajęć 
edukacyjnych w ramach nabywa-
nia wiedzy i informacji poprzez 
Internet; spotkań dyskusyjnych 

np. na tematy unikania zagrożeń 
ze strony oszustów, bądź tematy, 
które wynikną z bieżących spraw 
i potrzeb. Będą także zajęcia kuli-
narne, rękodzielnicze czy z zakre-
su ćwiczeń pamięci. Planowane 
są również wieczorki integracyjne 
w postaci potańcówek, wieczorów 
filmowych czy wieczorów gier 
karcianych i planszowych. Prze-
widywane są także (w ramach 
możliwości finansowych) krótkie 
wycieczki krajoznawcze po najbliż-
szych okolicach. Należy nadmie-
nić, że wymienione spotkania będą  
w większości dostępne bezpłatnie. 
W zamyśle jest też stworzenie sa-
moobsługowej klubo-kawiarni, do 
której każdy mieszkaniec Babo-
szewa i okolic (nie tylko senior) 
będzie mógł przyjść i poczęstować 
się darmową kawą lub herbatą by 
wypić ją ze znajomymi. Mamy na-
dzieję, że nie zabraknie chętnych 
i nasi seniorzy będą mieć swoje 
miejsce i wspólne pasje.

Klub Seniora 
już wkrótce

Ośrodek Zdrowia
w Baboszewie

Pracownia Fizjoterapii w Ba-
boszewie, która po otrzymaniu 
informacji dnia 13 września 2018 
roku od ówczesnego wójta Toma-
sza Sobeckiego o braku możliwo-
ści przedłużenia umowy najmu 
zajmowanego lokalu przy ulicy 
Brodeckich, przeniosła swą dzia-
łalność do innej miejscowości.

Obecne władze gminy podję-
ły decyzję, że budynek przezna-
czony będzie na ośrodek zdrowia. 
Przeprowadzono postępowanie 
przetargowe i dokonano wyboru 
Wykonawcy na realizację projek-
tu i modernizacji tego budynku. 
Dobudowana część przeznaczona 
będzie pod działalność związaną ze 

specjalistyczną poradnią rehabilita-
cyjną oraz gabinety lekarskie, nato-
miast poddasze przeznaczone zo-
stanie na część mieszkalną. Z racji 
procedur, których musi przestrze-
gać urząd, termin rozpoczęcia dzia-
łalności nowego ośrodka jest jak na 
razie odległy. Mamy jednak nadzie-
ję, że rozpocznie swoją działalność 
pod koniec przyszłego roku.

Targowisko
Baboszewo

W związku z rosnącym za-
potrzebowaniem ze strony 
miejscowych producentów wa-
rzyw i owoców, podjęto decyzję 
o stworzeniu terenu wyznaczone-
go specjalnie w tym celu. Od dnia 
18.09.2019 r. po uzyskaniu decyzji 
od Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Baboszewie 
przy ul. Odrodzenia 9 A funkcjo-
nuje targowisko gminne. Środki 
na jego budowę pochodzą w ca-
łości z budżetu gminy.

Czynne jest od poniedziałku 
do soboty od godz. 6 do godz. 
18 z wyjątkiem Świąt. Dzienna 
stawka opłaty targowej wynosi: 
przy sprzedaży z samochodu oso-
bowego lub dostawczego oraz ze 
stołu lub namiotu – 20 zł, przy 
sprzedaży z ręki lub z koszyka 
– 5 zł. Opłaty powyższej można 
dokonać na miejscu u wyznaczo-
nego inkasenta lub w Urzędzie 
Gminy Baboszewo.

W roku 2016 Urząd Gminy 
Baboszewo wydał informację na 
stronie internetowej, jak rów-
nież w gazecie „Puls Raciąża, 
Baboszewa i okolic” na temat 
rozpoczętego naboru zaintere-
sowanych mieszkańców, którzy 
chcieliby założyć na swoich po-
sesjach instalacje fotowoltaiczne 
lub pompy ciepła. Regulamin 
projektu zakłada 80% dofinan-
sowania i 20% wkładu własnego 
zainteresowanego mieszkań-
ca. Zakłada także w pierwszej 
kolejności zebranie chętnych, 
a w drugiej rozpatrzenie ewentu-
alnego przystąpienia do projektu. 
Z przeprowadzonego naboru, 29 
mieszkańców gminy Baboszewo 
złożyło wniosek na montaż pomp 
ciepła, a 43 na montaż instalacji 
fotowoltaicznych. Po zakończe-
niu wstępnych procedur, Gmina 
Baboszewo uzyskała dofinan-
sowanie na instalacje systemów 
odnawialnych źródeł energii. 
Wójt Gminy Baboszewo w part-
nerstwie z Gminą Góra Kalwa-
ria oraz Gminą Raciąż podpisali 
umowę z Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych 

w Warszawie o dofinansowanie 
zadania „Instalacje systemów od-
nawialnych źródeł energii” z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Całkowita wartość 
projektu wynosi 9 034 074,54 zł. 
(dla wszystkich samorządów). 
W podpisanej umowie uwzględ-
nione są instalacje fotowoltaiczne 
lub pompy ciepła w budynkach 
prywatnych i instalacja fotowolta-
iczna na budynku urzędu gminy. 
Z racji tego, że Gmina Baboszewo 
nie jest liderem projektu a jedy-
nie partnerem, wszelkie prace 
związane z wdrożeniem projektu, 
będą realizowane dopiero po wy-
konanych pracach u lidera, czyli 
Góry Kalwarii. Wdrożenie pro-
cedur, wynikających z realizacji 
projektu nieco opóźnia realiza-
cję, w związku z czym efekt koń-
cowy będzie można zobaczyć 
w przyszłym roku. Aktualnie 
złożony został wniosek o wyda-
nie indywidualnej interpretacji 
w zakresie podatku od towarów 
i usług VAT. Zgodnie z regula-
minem projektu, obecnie nie ma 
już niestety możliwości dołącze-
nia do tego programu.

Dofinansowanie 
na instalacje systemów 
odnawialnych źródeł energii
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Czy w Baboszewie 
mamy czyste 
powietrze?

Gmina w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019 pozyskała pomoc finan-
sową w wysokości 6 949,50 zł. 
na realizację zadnia pn. „Zakup 
i instalacja systemu służącego in-
formowaniu o jakości powietrza 
w gminie Baboszewo.” Całko-
wity koszt zadania 13 899,00 zł. 
W ramach zadania zamontowano 
system mierzący i na bieżąco in-
formujący mieszkańców o pozio-
mach zanieczyszczeń powietrza. 
W skład całego systemu wchodzi 
sieć czujników jakości powietrza 
(lokalizacja UG Baboszewo, SP 
Mystkowo, SP Polesie, SP Sarbie-
wo), platforma internetowa, apli-
kacje mobilne na system Android 

i iOS, dane w formie otwartego 
API, prognoza zanieczyszczeń 
powietrza oraz tablica LED za-
montowana na budynku Urzędu 
Gminy Baboszewo służąca do 
wyświetlania wyników pomiarów. 
Teraz każdy mieszkaniec gminy 
Baboszewo może mieć na bieżąco 
wgląd w stan powietrza. Wystar-
czy zainstalować bezpłatną apli-
kację AIRLY lub po prostu wejść 
na stronę: airly.eu/map/pl/

Gmina zleciła geodecie wzno-
wienie granic działek drogi we-
wnętrznej prowadzącej do rzeki 
Wkry w miejscowości Dziekta-
rzewo. Termin realizacji ubiega  

15 listopada 2019 r., koszt  
6 500,00 zł w całości pokryty z bu-
dżetu gminy. Droga ta ułatwi do-
stęp do działek zlokalizowanych 
w pobliżu rzeki.

Wznowienie granic 
Dziektarzewo

Mazowieckie
strażnice OSP-2019

Zachowanie przejazdów kolejowych

Gmina pozyskała pomoc finan-
sową ze środków województwa ma-
zowieckiego na realizację zadania 
„MAZOWIECKIE STRAŻNICE 
OSP-2019”. Zakres zadania obej-
muje wymianę istniejących drzwi 

garażowych na nowe drzwi seg-
mentowe z drzwiami przejściowy-
mi w garażu jednostki OSP Dziek-
tarzewo. Całkowity koszt zadania 
– 11 940,00 zł. Zadanie zostanie 
zrealizowane do końca tego roku.

Gmina zleciła wykonanie 
usługi podziału działek w miej-
scowości Baboszewo w celu utwo-
rzenia nowej drogi publicznej 
prowadzącej do przejazdu ko-

lejowego usytuowanego pomię-
dzy Baboszewem a Sokolnikami 
oraz w Mystkowie. Łączny koszt  
11 600 zł. Przewidywany czas re-
alizacji zadania to pierwszy kwar-

tał 2020 roku. Działania związane 
są z koniecznością zachowania 
przejazdów kolejowych w tych 
miejscowościach. Realizacja za-
dania z budżetu gminy.

Oświetlenie LED na ulicy 
Brodeckich w Baboszewie

Gmina Baboszewo w ramach  
przeprowadzonego postępo-
wania przetargowego dokonała 
wyboru Wykonawcy na reali-
zację zadania „Wykonanie do-
kumentacji projektowej budo-
wy oświetlenia przy ul. Jana  
i Antoniego Brodeckich w Babo-
szewie”. Koszt zadania 4 305,00 

zł. Opracowanie dokumentacji 
obejmuje budowę oświetlenia 
ulicznego LED wraz z linią elek-
troenergetyczną kablową na-
ziemną o długości ok. 190 mb. 
Lokalizacja: Baboszewo ul. Jana 
i Antoniego Brodeckich, droga 
powiatowa relacji: Baboszewo-
-Bożewo-Szapsk – działka nr 48 

Brzeście. 13 listopada 2019 pod-
pisano umowę z wykonawcą ro-
bót. Koszt inwestycji wynosi 39 
807 zł. Finansowane w ramach 
Funduszu Sołeckiego Babosze-
wa, Brześcia i Brześcia Małego. 
Termin realizacji – do połowy 
grudnia 2019 roku.
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Usuwanie azbestu
W 2019 roku złożono wnioski, 

z których pozyskano dwie dota-
cje w kwotach: 18 048,74 zł oraz 
46 108,44 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, na zadanie 
„Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Baboszewo”. W tym 
roku usunięto i unieszkodliwiono 

z terenu gminy Baboszewo 70,025 
tony wyrobów zawierających 
azbest (21 budynków). Koszt prac 
wyniósł 26 078,63 zł w tym dota-
cja z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości  
18 048,74 zł. Jesteśmy w trakcie re-
alizacji II etapu w tym roku, w któ-
rym zaplanowane jest do usunięcia 

i unieszkodliwienia 109,25 tony 
odpadów. Obecnie na odbiór zre-
alizowanych prac czekają 44 bu-
dynki. Koszt inwestycji 46 108,44 
zł w całości finansowany z WFOŚi-
GW. Po nowym roku planowane 
jest złożenie kolejnego wniosku 
o dotacje i wówczas prowadzony 
będzie następny nabór.

Adaptacja 
budynku 
w Krościnie

Unieszkodliwianie
folii rolniczych

Wymiana kotłów

Gmina Baboszewo w ramach 
przeprowadzonego postępo-
wania przetargowego dokonała 
wyboru Wykonawcy do opraco-
wania dokumentacji projekto-
wej adaptacji budynku usługo-
wego na budynek przeznaczony 
na lokale socjalne w miejscowo-
ści Krościn oraz opracowania 
projektu instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku świetli-
cy wiejskiej w Krościnie. Koszt 

zadania to 19 tys. zł, finansowa-
ny z budżetu gminy. Adaptacja 
budynku pozwoli zwiększyć 
zasoby mieszkaniowe Gminy 
Baboszewo, a modernizacja 
pozwoli w pełni wykorzystać 
obiekt i przystosować go do ak-
tualnie obowiązujących prze-
pisów. Gmina w wieloletniej 
prognozie finansowej zarezer-
wowała 100 tys. zł na realizację 
tego przedsięwzięcia.

W związku z możliwością 
pozyskania dofinansowania na 
unieszkodliwianie folii rolni-
czych, we wrześniu 2019 roku 
przeprowadzono nabór zain-
teresowanych rolników i przy-
jęto 135 podań na łączną ilość 
141.005 ton odpadów. Złożono 
wniosek do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na reali-
zację zadania „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rol-
niczej” z terenu gminy Babosze-
wo. Wniosek przeszedł pozytyw-
nie ocenę formalną. Szacowany 
koszt zadania to 69 092,00 zł., 
dofinansowany w 100 % przez 
ww. fundusz.

Gmina pozyskała dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej w wy-
sokości 1 110 659,20 zł w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckie-
go na realizację projektu „Poprawa 
jakości powietrza i ograniczenie 
niskiej emisji na terenie gminy 
Baboszewo poprzez wymianę lub 
modernizację źródeł ciepła w in-
dywidualnych gospodarstwach do-
mowych”. Zadanie obejmuje wy-
mianę 58 pieców węglowych na 40 
kotłów gazowych i 18 na pieców 
na pellet. Wartość projektu wynosi 

ogółem 1 419 074,00 zł. Planowany 
okres realizacji projektu do końca 
2020 roku. Wniosków na wymianę 
pieców dla kolejnych mieszkańców 
na chwilę obecną nie można już 
składać, jednakże jak tylko pojawi 
się możliwość pozyskania następ-
nych środków, pracownicy urzędu 
będą takie składać. Obecnie oso-
by zainteresowane, nie będące na 
liście wymian, mogą przyjść do 
urzędu i uzyskać informacje, jakie 
kroki czynić w celu ewentualnych 
indywidualnych dofinansowań 
z innych źródeł.
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Świetlica wiejska w Niedarzynie
Gmina Baboszewo zrealizo-

wała inwestycję pn. „Bu-
dowa świetlicy wiejskiej 

w Niedarzynie”. Koszt inwestycji 
982 770,00 zł plus 18 450,00 zł 
nadzór inwestorski. Cała inwesty-
cja finansowana była ze środków 
budżetu Gminy Baboszewo. 

Prace trwały od 16 paździer-
nika 2018 roku. Inwestycja zo-
stała odebrana, a w najbliższym 
czasie świetlica rozpocznie funk-
cjonowanie.

25 września br. Samorządow-
cy z regionu ciechanowskiego 
odebrali z rąk Wicewojewody 
Mazowieckiego Sylwestra Dą-
browskiego symboliczne czeki 
na dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Łączne dofinansowanie wyno-
si ponad 53 mln zł. Odebrały je 
następujące powiaty: mławski, 
przasnyski, płoński, a także gmi-
ny miejskie oraz wiejskie: Babo-
szewo, Naruszewo, Mława, Czer-
wińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, 
Dzierzgowo, Krzynowłoga Mała, 
Sońsk, Strzegowo. Wsparcie do-
tyczy budowy, remontu lub prze-
budowy 6 dróg powiatowych i 15 
dróg gminnych o łącznej długo-
ści ponad 84 km

Samorządy mogły uzyskać do-
finansowanie w wysokości od 50 
do 80 proc. przewidywanych kosz-
tów realizacji zadania. 

Gmina Baboszewo otrzymała 
dofinansowanie na zadania:

1. „Budowa drogi gminnej nr 
300113W relacji Arcelin-Krusze-
wie-Korzybie”. W ramach zadania 
wybudowane zostało 453 m na-
wierzchni asfaltowej o szeroko-
ści 3,5 m wraz z mijanką. Koszt 
inwestycji brutto – 228 875,35 zł 
(w tym roboty budowlane – 225 
492,85 zł, nadzór inwestorski – 
3 382,50 zł). Wysokości dotacji 
otrzymanej przez Gminę Babo-
szewo – 114 437,00 zł. Inwestycja 
została zakończona i dopuszczona 
do użytkowania.

2. „Przebudowa drogi gminnej 
Nr 300144W relacji Mystkowo – 
Cieszkowo Kolonia”.

W ramach zadania przebu-
dowane zostanie 1 522 m istnie-
jącej drogi. Przebudowa obej-
muje wykonanie dwóch pasów 
ruchu o szerokości 2,5 m każdy, 
obustronne pobocza gruntowe 
ulepszone kruszywem łamanym 
o szer. 0,75 m wraz ze zjazdami 
do działek przyległych. Gmina 
Baboszewo na wykonania zada-
nia otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 589 298,00 zł. Pla-
nowany termin realizacji zadania 
sierpień 2020 r.

Dofinansowania na budowy dróg
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Gmina w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywiza-
cji Sołectw MAZOWSZE 2019 
(MIAS) pozyskała pomoc finan-
sową, zgodnie z którą można 
realizować projekty zakładane 
w danym sołectwie, poprzez łą-
czenie pieniędzy pochodzących 
z funduszy sołeckich z wkła-

dem finansowym, pochodzącym 
MIAS. Dzięki temu zrealizowano 
pięć zadań. Zakupiono maszyny 
do pielęgnacji i utrzymania sta-
dionu sportowego oraz terenów 
zielonych w sołectwie Babosze-
wo. Koszt realizacji tego zada-
nia wyniósł 20 tys. zł, (10 tys. zł  
z MIAS, 10 tys. zł z budżetu gmi-

ny). Wyposażono plac zabaw 
w sołectwie Cywiny Dynguny 
na łączną kwotę 19 557,00 zł,  
(9 778,50 zł z funduszu sołeckie-
go, 9 778,50 zł z MIAS). Wypo-
sażono też  plac zabaw w sołec-
twie Jarocin – kosztowało to 22 
017 zł, z czego 12 017 zł pokryto 
z funduszu sołeckiego, a 10 tys. zł  

z MIAS. Wyposażono także plac 
zabaw i siłownię zewnętrzną 
w sołectwie Pieńki Rzewińskie – 
koszt realizacji zadnia – 18 327 zł,  
(9 163,50 zł z funduszu sołec-
kiego i 9 163,50 zł z MIAS). Wy-
posażono plac zabaw i siłownię 
zewnętrzną w sołectwie Sarbie-
wo – koszt realizacji zadnia –  

25 707 zł, (15 707 zł fundusz so-
łecki, 10 tys. zł MIAS). W ramach 
tylko funduszy sołeckich zamon-
towano urządzenia siłowe i zaba-
wowe na placach zabaw i siłow-
niach zewnętrznych na terenie 
Gminy Baboszewo w miejscowo-
ściach: Polesie, Rzewin, Cieszko-
wo Stare, Goszczyce Średnie.

Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2019

Gmina w ramach przeprowadzonych postępowań prze-
targowych dokonała wyboru Wykonawcy na realizację za-
dania polegającego na opracowaniu dokumentacji projekto-
wej na przebudowy 6 dróg relacji: 
1. Brzeście Nowe-Brzeście-Zbyszyno – 4,7 km

2. Galomin przez wieś – 400 m
3. Dłużniewo przez wieś – 1,1 km
4. Pawłowo-Budy Radzymińskie-Jesionka – 1,5 km
5. Goszczyce Poświętne-Dziektarzewo-Rybitwy-Śródborze 1,3 km
6. Rybitwy przez wieś – 360 m

Koszt powyższych projektów wynosi ponad 280 tys. zł. 
Zadania realizowane są z budżetu gminy. Oddanie prac pro-
jektowych, zgodnie z umową nastąpić ma w połowie 2020 
roku. Gmina podejmie działania w celu pozyskania fundu-
szy zewnętrznych na budowę powyższych dróg.

Projekty 6 dróg gminnych
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W tym roku pracami termo-
modernizacyjnymi objęto dwa 
budynki użyteczności publicz-
nej. Pierwszym z nich jest remi-
za w Sarbiewie, gdzie dokonano 
docieplenia ścian zewnętrznych 
styropianem metodą lekko-mo-
krą, wymiany parapetów oraz 
izolacji pionowej fundamentów. 
Koszt prac wyniósł 8 tys. zł i zo-
stał pokryty ze środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Drugim budynkiem jest 
świetlica wiejska w Rzewinie, 
gdzie prowadzone są prace 
związane z dociepleniem ścian 
zewnętrznych styropianem me-
todą lekko-mokrą, izolacji pio-
nowej fundamentów, wymianą 

pokrycia dachowego, wykona-
niem elewacji tynkiem syliko-

nowym oraz wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej.

Termomodernizacje

Gmina pokryła ze środków 
własnych koszt wykonania nowej 
kotłowni w budynku komunalnym 
w miejscowości Śródborze. Ze 
względu na fatalną jakość dotych-
czasowej kotłowni, realizacja tego 

Nowa kotłownia 
i termomodernizacja 
w Śródborzu

zadania była nieodzowna. Koszt 
zlecenia wyniósł 20 tys. zł. Ko-
tłownię ukończono pod koniec 
października tego roku. Trwają 
jeszcze prace związane z termo-
modernizacją tego budynku.

Gmina Baboszewo zrealizowa-
ła zadanie: ”Przebudowa drogi we-
wnętrznej w miejscowości Goszczy-
ce Poświętne”. Koszt całkowity 
inwestycji wyniósł 235 057,92 zł,  
z czego w 49,90% dofinansowany 

był ze środków Województwa Ma-
zowieckiego (kwota 117 500,00 zł).  
W ramach zadania wykonano  
860 m nawierzchni asfaltowej 
o szerokości 4,50 m. Droga do-
puszczona już jest do użytku.

Droga 
Goszczyce-Poświętne

Ogłoszono postępowanie 
przetargowe na przebudowę ulic 
Topolowej, Kwiatowej i Zaci-
sze w Baboszewie. Zakres prac 

obejmuję wykonanie kanaliza-
cji deszczowej, oświetlenia LED 
i nawierzchni asfaltowej wraz 
z chodnikami na ulicach Topolo-

wej i Kwiatowej oraz nawierzchni 
z kostki na ul. Zacisze. Przewi-
dywany termin realizacji zadania 
sierpień 2020 r.

Przebudowa ulic Topolowa, Kwiatowa 
i Zacisze w Baboszewie

Sołectwa Bożewo, Galomi-
nek, Galominek Nowy, Jesionka, 
Kiełki, Kowale, Lachówiec, Luto-
mierzyn i Pawłowo swoje fundu-

sze sołeckie przeznaczyły na do-
żwirowanie dróg. Wydatek na ten 
cel wyniósł 85 685,49 zł.

Dożwirowanie dróg
Do dnia 30 listopada 2019 zosta-

nie zamontowanych łącznie 34 szt. 
lamp sodowych wraz z linią elektro-
energetyczną kablową napowietrzną 
o długości 2 750 m w miejscowo-
ściach; Brzeście, Brzeście Nowe, Ga-
lomin, Jesionka, Korzybie, Krusze-
wie, Pieńki Rzewińskie, Sarbiewo, 
Śródborze, Zbyszyno. 

Koszt inwestycji wyniósł 35 
609,61 zł całość zrealizowana z fun-
duszy sołeckich wymienionych miej-
scowości. W Cywinach Wojskich za-
montowano dwie lampy hybrydowe, 
zasilane energią słoneczną i wiatrową, 
a w Lutomierzynie jedną. Koszt reali-
zacji 21 800 zł – wydatek w całości 
finansowany z funduszu soleckiego.

Nowe lampy uliczne
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W dniu 31 maja 2019 r. 
Rada Gminy Baboszewo podjęła 
uchwałę w sprawie zasad udziela-
nia stypendiów dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Baboszewo. Uczniowie 
uzyskujący bardzo dobre wyniki 
w nauce ubiegali się o pomoc ma-
jącą charakter motywacyjny to jest 
w postaci: stypendium za wyniki 
w nauce lub za osiągnięcia spor-
towe. Stypendium za wyniki w na-
uce było przyznawane uczniowi, 
który uzyskał wysoką średnią 
ocen w roku szkolnym, w którym 
przyznaje się to stypendium, a sty-
pendium za osiągnięcia sportowe 
było przyznawane uczniowi, który 

uzyskał wysokie wyniki we współ-
zawodnictwie sportowym na 
szczeblu co najmniej powiatowym 
lub wojewódzkim. 

Z wnioskiem o przyznanie 
stypendium za wyniki w nauce 
lub za osiągnięcia sportowe wy-
stępował Dyrektor Szkoły, do 
której uczęszczał uczeń. Stypen-
dia wypłacono łącznie 80 dzie-
ci i młodzieży na łączną kwotę  
23 400 zł. Najwięcej stypendiów 
otrzymali uczniowie ze szkoły 
w Baboszewie, bo aż 59 (19 200 
zł), kolejno: 9 uczniów ze Szkoły 
w Polesiu (1 800 zł), 8 uczniów 
ze szkoły w Sarbiewie (1 600 zł) 
i 4 uczniów ze szkoły w Mystko-
wie (800 zł).

Szkoła Podstawowa w Sarbie-
wie, po złożonym wniosku do Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, 
otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 48 tys. zł na zakup pomo-
cy dydaktycznych niezbędnych do 
realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych. 

W wyniku postępowania 
przetargowego uzyskano bardzo 
korzystną kwotę, która pozwoliła 
na zakup dodatkowych pomo-

cy naukowych, nie planowanych 
w pierwszym założeniu. Tym sa-
mym uczniowie z Sarbiewa ko-
rzystają m.in. nowych monitorów 
interaktywnych, magnetycznych 
modeli komórek, mikroskopów, 
zestawów optycznych narządzi 
do laboratorium chemicznego 
i innych, które zapewne ogromnie 
wpłyną na zainteresowanie takimi 
przedmiotami jak: geografia, bio-
logia, fizyka czy chemia.

Szkoła Podstawowa w Ba-
boszewie wyposażona zostanie 
w nową pracownię informatycz-
ną, dzięki dofinansowaniu z bu-
dżetu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pra-
cowni Informatycznych i Języko-
wych”. Koszt całkowity przedsię-
wzięcia wynosi 70 tys. zł, z czego 

21 500 tys. zł pokryte zostanie ze 
środków gminnych a 48 500 tys. 
zł ze środków budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego. W skład 
projektu wchodzi moderniza-
cja pracowni, składająca się na: 
zakup sprzętu komputerowego, 
oprogramowania i akcesoriów, 
montaż, instalację i uruchomie-
nie sprzętu komputerowego.

Dzieci ze szkół w Polesiu, 
Sarbiewie i Mystkowie mają do-
posażone sale lekcyjne w moni-
tory interaktywne oraz tablice 
interaktywne z projektorem 
ultra krótkoogniskowym wraz 
z nagłośnieniem. Nowy sprzęt 
o łącznej wartości 52 500 zło-
tych można było zakupić dzięki 
złożonemu w kwietniu przez 

Urząd Gminy w Baboszewie 
wnioskowi o udzielenie wspar-
cia finansowego na zakup po-
mocy dydaktycznych w ramach 
programu Rządowego „Aktyw-
na tablica”. Zgodnie z założenia-
mi, nabycie sprzętu kosztowało 
gminę 10 500 złotych, a pozo-
stałą kwotę 42 tysiące złotych 
pokrył program rządowy. 

Stypendia dla wybitnych 
uczniów ze szkół gminy 
Baboszewo

Dofinansowania 
wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne

Pracownia informatyczna

Interaktywne monitory 
i tablice w naszych 
szkołach

Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. 
Sarbiewskiego w Sarbiewie w roku 
szkolnym 2018/2019 tętniła ży-
ciem. Odbyło się w tym czasie wiele 
interesujących wydarzeń o różnym 
charakterze.

Ubiegły rok szkolny był ro-
kiem 100 rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, co 
przełożyło się na organizację 
wielu imprez pozwalających na 
upamiętnienie tamtejszych wyda-
rzeń. Szkoła w Sarbiewie również 
przyłączyła się do uczczenia tej 
okrągłej rocznicy biorąc udział we 
wspólnym śpiewaniu hymnu oraz 
organizując chwytający za serce 
montaż słowno-muzyczny, w który 
włączona została lokalna społecz-
ność. Uczniowie szkoły z dumą 
reprezentowali swoją placówkę 
w zorganizowanym przez Miejskie 
Centrum Kultury w Płońsku Prze-
glądzie Pieśni Patriotycznej.

Szkoła w każdym roku swej 
działalności angażuje się również 
w wiele akcji o charakterze profi-
laktycznym. Uczniowie brali czyn-
ny udział w takich programach 
jak: „Kierowco! Nie polujemy na 
zebrach”, „Tydzień owoców i wa-
rzyw”, „Bezpieczne ferie i wakacje” 
czy też programy profilaktyczne 
organizowane przez Sanepid. Dla 
zachowania właściwej kondycji fi-
zycznej szkoła organizowała tzw. 
„Aktywne przerwy” podczas któ-
rych uczniowie mogli spożytkować 
niekończące się pokłady energii. 
Głównym celem programów była 
jednak troska o bezpieczeństwo 
i zdrowie wszystkich uczniów.

Wyjazdy edukacyjne również 
stanowią nieodłączny element 
działalności placówki. Ucznio-
wie chętnie i z zaangażowaniem 
uczestniczą w lekcjach kinowych 
i wycieczkach szkolnych. W ubie-
głym roku młodzież uczestniczyła 
w spotkaniu autorskim z Szymo-
nem Hołownią czy też wyjeździe 

do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie. Młodsze dzieci od-
wiedziły gabinet weterynaryjny 
poznając tajniki zawodu wetery-
narza oraz opieki nad zwierzętami, 
odwiedziły pobliski sad oraz relak-
sowały się w Happy Parku i Zakąt-
ku Odkrywców, gdzie mogły uczyć 
się przez zabawę.

Szkoła w Sarbiewie wyróżnia 
się organizacją i świętowaniem 
różnego rodzaju dni nietypowych. 
Ponieważ uczniowie są bardzo 
otwarci na tego rodzaju akcje, 
udało się już zorganizować Dzień 
Kropki, Dzień Tabliczki Mno-
żenia, Dzień Życzliwości, Dzień 
Uśmiechu, Dzień Języków Ob-
cych, Dzień świadomości na temat 
autyzmu czy też Światowy Dzień 
osób z Zespołem Downa.

Nie może także zabraknąć 
uroczystości związanych z pla-
nem pracy szkoły i które wpisują 
się w jej tradycję. Do tych przed-
sięwzięć zaliczyć można Dzień 
Edukacji Narodowej, Jasełka czy 
Bal Karnawałowy. Bardzo waż-
nym wydarzeniem w życiu szkoły 
jest organizacja Międzynarodo-
wych Dni ks. M. K. Sarbiewskie-
go – chrześcijańskiego Horacego 
z Mazowsza, który jest patronem 

placówki. Współorganizatorem 
imprezy jest współpracująca ze 
szkołą od wielu lat Academia Eu-
ropea Sarbieviana. 

Szkoła wychodzi również na-
przeciw oczekiwaniom lokalnej 
społeczności. Ogromnym sukcesem 
cieszył się zorganizowany z okazji 
Dnia Kobiet występ uczniów, na-
uczycieli i rodziców. Impreza od-
była się w strażnicy OSP Sarbiewo, 
a frekwencja zaproszonych gości 
osiągnęła rekordowy poziom. Owa-
cje na stojąco były dla wszystkich 
występujących oraz organizatorów 
największą satysfakcją.

Każde z większych przedsięwzięć 
szkoła przygotowuje przy współpra-
cy z rodzicami i partnerami szkoły. 
Wiele imprez przygotowywanych 
jest wspólnie z Urzędem Gminy 
Baboszewo. Powitanie lata, Dożyn-
ki czy Narodowe Czytanie również 
zagościły na liście imprez, w których 
szkoła bierze czynny udział.

Szkoła dba również o swój roz-
wój i promocję. Uczniowie biorą 
udział w licznych konkursach or-
ganizowanych zarówno w szkole, 
jak i poza nią. Udział w projek-
tach pozwolił na doposażenie klas 
w nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne i sprzęt multimedialny.

Z życia 
Szkoły Podstawowej 
w Sarbiewie
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25 stycznia 2019 roku w naszej 
szkole zorganizowano bal karna-
wałowy. Tego dnia odbył się kon-
kurs „Mam talent” i „Karaoke” 
przygotowany i prowadzony przez 
Samorząd Uczniowski. Ucznio-
wie zaprezentowali swoje pasje, 
talenty w dziedzinach aktorskich, 
tanecznych, wokalnych, gry na 
instrumentach muzycznych: key-
board, flet. Wszyscy utalentowani 
uczestnicy występów z klas I-VIII 
oraz przedszkolaki zostali nagro-
dzeni. Na zakończenie przybył św. 
Mikołaj, który obdarował dzieci 
drobnymi prezentami. 

W dniu 14 lutego 2019 roku 
w naszej szkole obchodziliśmy 
„Dzień Świętego Walentego”, 
w którym Samorząd Uczniow-
ski zmobilizował społeczność 
szkolną do ubrania czerwonego 
stroju lub też elementu walentyn-
kowego – czerwonego serduszka 
z napisem: „lubię Cię”. SU zorga-
nizował „pocztę walentynkową” 
w celu przekazania koleżankom, 
kolegom, nauczycielom, naszej 
Pani Dyrektor wyrazów sympatii. 
Ozdobione kartki wrzucano do 
specjalnej skrzynki a szkolny listo-
nosz walentynkowy nie narzekał 
na brak pracy, doręczał adresatom 
korespondencję. Na koniec miłego 
święta wszyscy zostali obdarowani 
słodkościami. 

W dniu 1 marca 2019 roku 
uczniowie z klas IV-VIII naszej 
szkoły wybrali się na wycieczkę 
do stolicy. Odwiedzili Stadion Na-
rodowy, gdzie spróbowali swoich 
sił na lodowisku. Dla niektórych 
uczestników było to nie lada wy-

zwanie ponieważ pierwszy raz 
mieli do czynienia z tą dyscy-
pliną sportu, jednak po krótkim 
instruktażu kolegów i zaliczeniu 
kilku upadków wszyscy jeździli jak 
zawodowcy. Kolejnym punktem 
wycieczki było Muzeum Wojska 
Polskiego. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
Samorząd Uczniowski wspólnie 
z SKO zorganizował konkurs kart 
świątecznych dla dzieci z klas I-III 

oraz kiermasz palm wielkanoc-
nych wykonanych przez chętnych 
uczniów z klas IV-VIII. Uczestni-
cy konkursu otrzymali dyplomy, 
a dochód ze sprzedanych kart 
i palm przeznaczony został na wy-
cieczkę szkolną do ZOO w Płocku.

W tym roku nasze dzieci z od-
działów przedszkolnych we współ-
pracy z Powiatową Stacją Sanitar-

no-Epidemiologiczną w Płońsku 
po raz kolejny przystąpiły do 
programu edukacyjnego „Czyste 
powietrze wokół nas”. Celem tego 
przedsięwzięcia jest zmniejszenie 
narażenia dzieci na bierne palenie, 
zwiększenie wiedzy na temat skut-
ków palenia papierosów, wykształ-
cenie u dzieci świadomej umiejęt-
ności radzenia sobie w sytuacjach, 
w których inne osoby palą przy 
nich papierosy.

W ramach zajęć – doradztwo 
zawodowe dnia 21 maja 2019 r. 
odbyła się wycieczka dla uczniów 
z klas VII i VIII do nowoczesnej, 
dynamicznie rozwijającej się firmy 
„FABA” S.A. w Baboszewie. 

W związku z działalnością 
profilaktyczną, dnia 5 czerwca 
2019 r. uczniowie klasy VII i VIII 
wzięli udział w prelekcji na terenie 

Oddziału Zewnętrznego w Płoń-
sku Zakładu Karnego w Płocku. 
Główny cel wycieczki to profilak-
tyka przestępczości i demorali-
zacji nieletnich, uświadomienie 
wychowankom konsekwencji 
łamania prawa, zmobilizowanie 
do przestrzegania zasad i norm 
funkcjonowania społecznego. Naj-
cenniejsza dla uczniów okazała się 
wypowiedź jednego z osadzonych 
na temat własnych doświadczeń, 

dzięki której u uczniów nastąpiła 
refleksja. 

6 czerwca 2019 roku odbył się 
w naszej szkole Piknik Rodzinny. 
W tym dniu najmłodsze dzieci 
przedstawiły program artystyczny 
dla swoich najbliższych, a dzięki 
wsparciu Rady Rodziców bawiły 
się na zewnętrznym placu zabaw 
(dmuchane zjeżdżalnie) i uczest-

niczyły w grach i zabawach pod 
okiem animatora. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
było u nas szczególne. Pierw-
szy raz zaprezentował się Pluton 
Strzelców JS 1863. Odwiedzi-
ły nas osoby z pokolenia Dzie-
ci wojny! Dziadkowie, którym  
II Wojna Światowa nie pozwoliła 
w normalny sposób uczęszczać 
do szkoły, gościli u nas w ramach 
akcji. Polskie Dzieci Wojny to 
nasze Babcie i nasi Dziadkowie, 
osoby urodzone przed zakończe-
niem II wojny światowej – ostat-
ni świadkowie tamtych tragicz-
nych dni. Nasza szkoła dołączyła 
do akcja ,,Przerwany marsz’’ aby 
w sposób symboliczny dokoń-
czyć przerwaną przed osiemdzie-
sięciu laty edukację. Naszą inten-
cją było to, żeby 2-go września 
2019, w 80-tą rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, młode po-
kolenie Polaków razem z Polski-
mi Dziećmi Wojny, udali się do 
szkół na uroczystość rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego.

W dniach od 20-22 września 
2019 r. odbyła się kolejna edycja 
Ogólnopolskiej Kampanii, pod 
hasłem: Nie śmiecimy – sprząta-
my – zmieniamy. Inicjatorzy akcji 
chcieli zwrócić nam uwagę, aby-
śmy nauczyli się nie tworzyć nie-
potrzebnych odpadów i stawać się 
coraz bardziej odpowiedzialnymi 
za naszą planetę. Głównym ce-
lem akcji było przede wszystkim 
uświadomienie ludzi o wpływie 
odpadów na środowisko i ich ilo-
ści, które powstają podczas co-
dziennych czynności.

Z życia Szkoły Podstawowej w Mystkowie

W roku szkolnym 2018/2019 
w Szkole Podstawowej w Polesiu odby-
ło się wiele ciekawych wydarzeń edu-
kacyjnych, kulturalnych, sportowych 
i rekreacyjnych.

 
Najważniejszym wydarze-

niem było uczczenie 100 Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości. 
Cała nasza społeczność szkolna 
jak i zaproszeni goście odśpiewa-
li Hymn Polski. Dzieci opowie-
działy nam piękną historię całego 
tego wydarzenia. 

Braliśmy udział w różnych ak-
cjach społecznych. Jedną z nich 
była Ogólnopolska akcja pt. „Jak 
nie czytam jak czytam”. Ucznio-
wie uczestniczyli również w ogól-
nopolskich programach eduka-
cyjnych, takich jak: Code Week, 
Uczymy dzieci programować, Ma-
tematyka z klasą.

Dzieci i młodzież realizowali 
podstawę programową poprzez 

liczne wycieczki, między inny-
mi do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie, 2-dniową do Trój-
miasta, 5-dniową na Wyżynę 
Lubelską.

Szkoła stała się miejscem in-
tegracji środowiska. Wspólnie 
z Rodzicami zorganizowaliśmy 
Bal Andrzejkowy, Choinkę Szkol-
ną i Dzień Rodziny. Było dużo 
uśmiechu, zabaw i przepyszny 
poczęstunek. 

Szkoła brała udział w licznych 
wydarzeniach sportowych. Dzię-
ki czemu możemy pochwalić się 
zdobytymi trofeami, takimi jak 
wicemistrzostwo powiatu w piłkę 
siatkową dziewcząt i chłopców.

Przez ten rok zadziało się wie-
le dobrego dla naszej społeczności 
szkolnej. Uruchomiliśmy pracow-
nie przedmiotowe, gabinet logope-
dyczny, gabinet pielęgniarski. 

Dzięki programowi „Aktywna 
tablica” doposażyliśmy kolejne sale 

lekcyjne w tablice multimedialne. 
Wszystkie nasze sale wyposażone 
są w nowoczesne sprzęty teleko-

munikacyjne. Powstało źródełko 
dla dzieci do picia czystej, zdrowej 
wody. Dzięki mieszkańcom wsi 

Polesie z funduszu sołeckiego na 
terenie szkolnym została posta-
wiona siłownia zewnętrzna.

Co słychać w Szkole Podstawowej w Polesiu
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Baboszewie
Ubiegły rok szkolny to rok szcze-

gólny, można powiedzieć historyczny, 
rok pełen zmian i nowości, z którymi 
przyszło się zmierzyć całej społecz-
ności Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Wybickiego w Baboszewie. Obok wielu 
przedsięwzięć, działań, które na stałe 
zagościły w kalendarzu imprez szkol-
nych miały miejsce wydarzenia nowe.

Szeregi uczniów szkoły podsta-
wowej zasili uczniowie z oddzia-
łów Gimnazjum im. AK w Babo-
szewie, które to w wyniku reformy 
zostały włączone do szkoły Pod-
stawowej. Był to ostatni rocznik 
gimnazjum i ostatnie egzaminy 
gimnazjalne. Odbyły się również 
pierwsze po reformie szkolnictwa 
egzaminy klas ósmych i pożegna-
nie pierwszego rocznika tych klas. 

Ważnym wydarzeniem były 
również obchody stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, w które włączyła się cała spo-
łeczność szkolna. 

Do ważniejszych wydarzeń 
z życia szkoły należą:

• W styczniu 2019 r. odbył się 
27 Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W organizację 
włączają się chętnie nauczyciele, 
uczniowie i rodzice. Został po-
bity kolejny rekord – zebrano 11 
922,65 zł. 

• Tradycją stało się również or-
ganizacja „Baboszewskiej niedzie-
li”, w ramach której obchodzony 
jest Dzień Osób Niepełnospraw-
nych i Dzień Wolontariatu. W tym 
roku na szkolnej scenie wystąpili 
uczniowie wraz z nauczyciela-
mi z klas wspomagania rozwoju 
w towarzystwie koła teatralnego. 
Przedstawienie nosiło tytuł „Dla-
czego jest Boże Narodzenie?” Pu-
bliczność obejrzała pantomimę, 
której motywem przewodnim były 
ręce, jako narzędzie do budowa-

nia oraz niszczenia. W kolejnych 
scenkach ukazane zostały sytuacje 
codziennej rzeczywistości osób 
z niepełnosprawnością i reakcje 
otoczenia. Uczniowie pokazali pu-
bliczności, jak należy się zachować 
w kontaktach z mniej sprawnymi 
osobami. Całe przedstawienie było 
utrzymane w konwencji świątecz-
nej. Samorząd Uczniowski zorga-
nizował kiermasz ozdób świątecz-
nych. Rodzice uczniów klasy II B 
przygotowali kawiarenkę z ciasta-
mi.

Z zaprezentowanym na IV 
niedzieli przedstawieniem ucznio-
wie klas wspomagania rozwoju, 
uczniowie należący do koła te-
atralnego i uczniowie klas drugich 
odwiedzili seniorów w Domu Se-
niora „Anna” w Załuskach. 

• Po raz siódmy odbył się Po-
wiatowy Konkurs Matematyczno-
-Przyrodniczy „As trzecich klas”, 
a po raz szósty „As piątych klas”. 
W tym roku do etapu finałowego 
konkursu zakwalifikowało się 42 
dzieci z: Sochocina, Smardzewa, 
Sarbiewa, Polesia, Lisewa, Siedli-
na, Nowych Kucic, Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej „Żywioły” 
z Płońska oraz z Baboszewa. Fina-
liści zmierzyli się z testami z ma-
tematyki i przyrody. Asem klas 
trzecich została Maria Jakubczak 
z Baboszewa. W kategorii klas pią-
tych I miejsce przypadło uczniowi 
z Baboszewa, Gabrielowi Wojcie-
chowskiemu, III zajęła Zuzanna 
Hadryś z Baboszewa. 

• W SP Baboszewo od wrze-
śnia 2018 r. istnieje klasa sporto-
wa, a od września 2019 – druga. 
Należą do nich uczniowie obecnej 
klasy Va i VIa. Lekcje w-f prowadzi 
pan Robert Popiołkowski w klasie 
VIa, a w klasie Va – pan Sławomir 
Adamski. W tygodniu uczniowie 
mają 10 godzin w-f, z czego 6 go-

dzin piłki nożnej i 4 godziny z po-
zostałych dyscyplin sportowych. 
Dodatkowo uczniowie klasy spor-
towej mają codziennie darmowe 
obiady w stołówce szkolnej. Klasy 

czynnie uczestniczą w zawodach 
szkolnych oraz sportowym życiu 
poza szkołą. Mają za sobą pierwsze 
sukcesy sportowe czym udowad-
niają, że można uprawiać sport 
i osiągać dobre wyniki w nauce.

• W roku szkolnym 2018/ 
2019 w oddziale przedszkolnym 
realizowany był międzynarodo-
wy program czytelniczy „Mały 
Miś w świecie wielkiej literatury”. 
Jego głównym celem było pro-
pagowanie czytelnictwa wśród 
dzieci i głośnego czytania dzie-
ciom. Założono w grupie Klub 
Czytających Rodziców. Dzieci 

dołączyły też do V Ogólnopol-
skiego Biegu Przedszkolaków 
„Sprintem do Maratonu”. 

• 19 marca 2019 r. obchodzo-
no Dzień Patrona Szkoły. Pamięć 

Józefa Wybickiego uczczono 
m.in. poprzez prezentację o te-
matyce patriotycznej oraz odśpie-
wanie hymnu szkoły. Przy tablicy 
upamiętniającej Patrona złożono 
kwiaty. Rozstrzygnięty został tak-
że konkurs na folder dotyczący 
Józefa Wybickiego. Laureaci: Julia 
Szeluga, Dominik Szeluga, Kac-
per Jąderko.

• 2 kwietnia obchodzono 
Światowy Dzień Autyzmu. Misją 
tego wydarzenia było pokazanie 
dzieciom na czym polega ta cho-
roba. Dzieci próbowały wszyst-
ko poczuć i zrozumieć poprzez 

przejście ścieżki sensorycznej, ko-
lorowanie lewą ręką w rękawicy 
(praworęczni – lewą, leworęczni 
– prawą), układanie przedmiotów 
w naczyniu chwytając je szczyp-
cami... i wiele innych. 

Uczniowie naszej szkoły biorą 
udziały w licznych konkursach na 
obszarze gminy, powiatu i zasięgu 
ogólnopolskim. Odnoszą również 
– ku naszemu zadowoleniu – wiele 
sukcesów. Możemy się pochwalić 
m.in.: 

• Diecezjalny Konkurs Biblij-
ny w Płońsku. 3. miejsce zajął Igor 
Hadryś. 

• Finał V edycji Konkursu Ję-
zyka Angielskiego – wyróżnienie 
zdobył Antoni Woliński z kl. III b 
a I miejsce zajął Oliver Piwoński 
z kl. III a.

• XVI Powiatowy Konkurs 
Piosenki Obcojęzycznej Nacpolsk 
2019 – III miejsce – Weronika 
Melzacka, wyróżnienie – Julia 
Szeluga 

• Ogólnopolski Konkursu Ję-
zyka Angielskiego OLIMPUS. Igor 
Hadryś, IV miejsce, a Wiktor Bart-
czak – V miejsce w kraju!

• Międzyszkolny Konkurs 
Piosenki Obcojęzycznej o zasię-
gu powiatowym – Julia Szeluga  
II miejsce

• IV Przegląd Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej w Raciążu. 
Dorota Lewandowska zdobyła  
II miejsce, Julia Szeluga zajęła III 
miejsce 

• Miejski Konkurs Ortograficz-
nym w Płońsku. Igor Hadryś lau-
reatem konkursu – pracę napisał 
bezbłędnie i został ogłoszony Mi-
strzem Ortografii. Dostał nagrodę 
specjalną – pióro z dedykacją od 
Pani Prezydentowej – A. Dudy. 

Wszystkim uczniom gratulu-
jemy!
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Nikogo nie trzeba chyba przeko-
nywać jak intensywnie rozwija się 
dziecko w pierwszych latach swego 
życia. Jest to okres, podczas którego 
m.in. kształtuje się szereg możliwo-
ści fizycznych, intelektualnych i spo-
łecznych. Dlatego bardzo ważne jest 
aby dziecko jak najwcześniej miało 
umożliwiony dostęp do wychowania 
przedszkolnego. 

W Polsce wychowaniem 
przedszkolnym objęte są dzieci 
od trzeciego roku życia do mo-
mentu podjęcia nauki w szkole. 
Bardzo korzystna dla rozwoju 
jest sytuacja, gdy już trzyletnie 
dziecko przebywa w przedszko-
lu przynajmniej kilka godzin 
dziennie.

Pobyt dziecka w przedszko-
lu kształtuje dojrzałość emocjo-
nalną i rozwija samodzielność. 
Dziecko uczy się funkcjono-
wania w grupie rówieśniczej: 
przestrzegania ogólnych norm, 

wykazywania się cierpliwością 
podczas oczekiwania na swoją 
kolej, dostosowywania się do 
poleceń dorosłych. W przed-
szkolu dziecko uczestniczy 
w kierowanej przez nauczy-
cielkę grupie rówieśników na 
prawach jednego z wielu. Jego 
status jest zupełnie inny niż 
w rodzinie, w której rówieśni-
ków najczęściej nie ma. Pozy-
cja dziecka w rodzinie bywa 
zazwyczaj wyjątkowa, podczas 
gdy w przedszkolu te same pra-
wa i obowiązki mają wszystkie 
dzieci należące do grupy.

W związku z tym, że do 
Przedszkola w Baboszewie 
zgłosiło się blisko 50 dzieci 
2,5-3-letnich, wychodząc na-
przeciw potrzebom i oczekiwa-
niom rodziców, powstał oddział 
dla dzieci 2,5-3-letnich oraz dwa 
oddziały dla 3-latków. Sale dla 
najmłodszych znajdują się w bu-
dynku, który w czasie wakacji 

przeszedł generalny remont. Zo-
stały wymienione tynki, podło-
gi, oświetlenie, drzwi i okna. Ca-
łość była malowana, zakupiono 
nowe meble, dywany i zabawki. 
Sale prezentują się imponująco. 
Dzieci mają oddzielne pomiesz-
czenie do spożywania posiłków 
i łazienkę. Obecnie do grupy dla 
najmłodszych uczęszcza 17 dzie-
ci, do pozostałych grup „ma-
luszków” – 32 dzieci. Zostały 
zatrudnione nauczycielki przed-
szkola oraz pomoce nauczyciela. 
Grupy są czynne od godz. 7.45 
do godz. 13.45. W tym czasie 
dzieci uczestniczą w zajęciach 
obowiązkowych i zabawach do-
wolnych. Uczą się wierszyków 
i piosenek. Chętnie rysują, ma-
lują i uczestniczą w zajęciach 
rytmiczno-muzycznych. Biorą 
udział w zajęciach z języka an-
gielskiego i logopedii. Wszystkie 
zajęcia są interesujące, oparte na 
nowoczesnych technologiach 

i dostosowane do potrzeb i moż-
liwości dzieci. 

Przedszkolaki bawią się zna-
komicie i miło spędzają czas. 
Zachęcamy rodziców 3-latków, 
aby korzystali z propozycji 
edukacyjnych naszej placówki. 

Nadal jeszcze są wolne miej-
sca w grupach 3-latków, a także 
w grupach cztero   i pięciolat-
ków. Nauka i zabawa w Przed-
szkolu w Baboszewie jest bez-
płatna. Przedszkole jest czynne 
od 7.00-16.30. Zapraszamy!

Przedszkole w Baboszewie 
z nowym oddziałem
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15 czerwca przywitaliśmy lato tra-
dycyjnym corocznym festynem w Babo-
szewie. Organizatorzy – Urząd Gminy 
i Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno 
Turystyczne SET w Baboszewie zadbali 
o liczne atrakcje. 

Zorganizowano bezpłatną stre-
fę zabaw sportowo-rekreacyjnych 
i animacji ,,Aktywne dziecko’’. 
W ramach tej strefy przygotowano 
atrakcje zapewniające aktywność 
ruchową i sportową najmłodszych 
uczestników ,,Powitania Lata’’. 
Strefa wyposażona była w sprzęt 
do zabaw i ćwiczeń, m.in. ścianki 
wspinaczkowe ze zjeżdżalniami, 
tory przeszkód, trampoliny, mini 
łódki. Towarzyszyły temu zabawy 
ruchowe z elementami takich dys-
cyplin sportowych jak: piłka noż-
na, siatkówka, koszykówka, piłka 
ręczna. Najmłodsi uczestnicy mieli 
więc zapewnione rozrywki od po-
czątku festynu.

Pokazy sceniczne rozpoczęły 
się od występów dzieci i młodzie-
ży z gminnych szkół i przedszkola. 
Tuż po nich nastąpiła prezenta-
cja laureatów II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni i Tańca ,,Polska 
Niepodległa’’, której eliminacje 

przeprowadzono podczas tego-
rocznego Wyścigu Kolarskiego 
w Baboszewie (szczegóły w arty-
kule nt. Wyścigu Kolarskiego)

Podczas festynu rozstrzygnięto 
dwa konkursy. Pierwszy z nich to 
konkurs fotograficzny ,,Baboszewo 
– Przyjazna Gmina na Mazowszu’’, 
którego organizatorem był Urząd 
Gminy Baboszewo. Kierowany był 
przede wszystkim do mieszkańców 
gminy Baboszewo, w szczególno-
ści do dzieci i młodzieży, którzy 
fotografią zajmują się amatorsko. 
Nabór zgłoszeń i prac odbył się 
wcześniej, a ogłoszenie wyników 
nastąpiło podczas festynu. Zwycię-
scy otrzymali nagrody finansowa-
ne przez Stowarzyszenie Sportowo 
Ekologiczno-Turystyczne „SET” 
w Baboszewie. I miejsce zajęła 
Agnieszka Kuczerska za zdjęcie za-
tytułowane: ,,Wsi spokojna 2019’’, 
zdobywając 400 zł. II miejsce i 300 
zł nagrody trafiło do Darii Świer-
kockiej za zdjęcie pod tytułem: 
,,Rzeka Raciążnica’’. III miejsce 
i 200 zł zdobył Jakub Goszczycki 
ze zdjęciem ,,Mak’’.

Do drugiego konkursu – wie-
dzy o Gminie Baboszewo i Mazow-
szu organizowanego przez Gmi-

nę Baboszewo, zgłaszać się mógł 
każdy w trakcie trwania festynu. 
Składał się z dwóch etapów: wy-
pełnienia testu wiedzy oraz odpo-
wiadaniu na wylosowane pytania. 
Zwycięzcami konkursu zostali: 
Piotr Dawid Jędrzejak (I miejsce), 
Iwona Łukaszewicz (II miejsce) 
i Jan Olewnik (III miejsce). Lau-
reaci otrzymali nagrody rzeczowe. 

Tego dnia wystąpiły również fi-
nalistki gminnych eliminacji kon-
kursu „Wygraj Szansę” (szczegóły 
w artykule na str. 17).

Uczestnikom Powitania Lata 
czas umilały zespoły z różnymi 
gatunkami muzycznymi. Pierw-
szy z nich, z utworami folklory-
stycznymi to ukraiński zespół 
NAMYSTO, który poznaliśmy już 
w 2016 roku. Grupa Kasa Cho-
rych kierowała swe przeboje do 
miłośników bluesa. Ostatni z wy-
stępujących to zespół Kordian ze 
swoim odmiennym nieco gatun-
kiem – połączeniem muzyki disco 
polo z góralskim folkiem, bawił 
publiczność do późnej nocy. Tra-
dycyjnie dla tych, którzy nie za-
mierzali kończyć zabawy po pół-
nocy, odbyła się potańcówka przy 
muzyce DJ’a.

Powitanie lata 
w Baboszewie
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Stowarzyszenie Sportowo-Eko-
logiczno-Turystyczne „SET” w skró-
cie Stowarzyszenie „SET” powstało 
z inicjatywy osób aktywnie uczestni-
czących w życiu gminy Baboszewo, 
które poprzez działalność Stowarzy-
szenia chciały propagować zdrowy 
i sportowy styl życia mieszkańców 
oraz upowszechnić ideę ochrony 
środowiska naturalnego. Tak też się 
stało. 7 stycznia 2004 roku komitet 
założycielski w składzie: Piotr Lipiń-
ski, Mariusz Pasierowski oraz Lidia 
Wyrzykowska opracował statut sto-
warzyszenia i wystąpił do Krajowe-
go Rejestru Sądowego z wnioskiem 
o zarejestrowanie Stowarzyszenia 
„SET”, co też nastąpiło w czerwcu 
tego samego roku. 

W początkowych latach ist-
nienia stowarzyszenie liczyło 41 
członków, a obecnie około 70, któ-
rzy działają w ramach trzech sekcji: 
sportowej, ekologicznej i turystycz-
nej. Stowarzyszenie wciąż zaprasza 
i zachęca do przystąpienia i aktyw-
nego działania nowe osoby.

Zgodnie ze statutem stowarzy-
szenia celem jego działania jest: 
pobudzanie świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa, promocja 
i popieranie kultury ekologicznej, 
zapobieganie degradacji środo-
wiska naturalnego, propagowa-
nie informacji, metod i technik 
w zakresie działalności przeciw-
ko uzależnieniom, propagowanie 
zdrowego stylu życia poprzez or-
ganizację imprez sportowo-rekre-
acyjnych oraz dodatkowych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzie-
ży, promocja gminy Baboszewo 
na zewnątrz, angażowanie społe-
czeństwa do różnorodnych form 
aktywności ruchowej, kulturalnej 
i turystyczno-ekologicznej oraz 
kultywowanie tradycji i historii 
naszego regionu.

Działalność Stowarzysze-
nia oparta jest przede wszyst-
kim o pracę społeczną członków, 
a w szczególności jego zarządu, 
który aktualnie stanowią: prezes – 
Wiesław Kupniewski, wiceprezes 

Sekcji Sportowej – Dorota Bartcza-
kowska, wiceprezes Sekcji Ekolo-
gicznej – Magdalena Baranowska, 
wiceprezes Sekcji Turystycznej 
– Beata Męczyńska, sekretarz – 
Katarzyna Gierkowska oraz skarb-
nik – Agnieszka Skręciak. Dzię-
ki organizowanym przez „SET” 
m.in. zgrupowaniom sportowym, 
pozyskują środki pieniężne, któ-
re w dalszej kolejności rozdyspo-
nowywane są na realizację celów 
statutowych. Przez ostatnie 15 lat 
„SET” organizuje, współorgani-
zuje, a także współfinansuje: rajdy 
rowerowe, spływy kajakowe dla 
mieszkańców gminy Baboszewo, 
wycieczki dla uczniów szkół gminy 
Baboszewo (Stowarzyszenie prze-
kazało placówkom oświatowym 
z terenu gminy ponad 72 tys. zł. m. 
in. na wyjazdy w ramach Zielonej 
Szkoły, wycieczki turystyczno-kra-
joznawcze, czy organizację innych 
imprez szkolnych), imprezy kul-
turalno-rozrywkowe np.: festyn 
„Powitanie lata w Baboszewie”, 

turnieje i zgrupowania (np.: Mię-
dzynarodowy Turniej Badminto-
na w marcu 2006 roku z udziałem 
reprezentacji Czech, Danii, Nie-
miec, Rosji, Słowacji i Polski – naj-
większa impreza badmintonowa 
w Europie środkowo-wschodniej); 
dodatkowe zajęcia sportowe dla 

dzieci i młodzieży (nauka pływa-
nia, gimnastyka); bale sylwestrowe 
i bale studniówkowe. Ściśle współ-
pracuje z samorządem lokalnym; 
promuje i wspiera uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych o wybitnych 
osiągnięciach i sukcesach w okre-
ślonych dziedzinach.

15 lat działalności 
stowarzyszenia SET

Mając na uwadze szerokie 
wartości artystyczne, odkrywanie 
talentów dzieci i młodzieży, bu-
dzenie zainteresowania kultural-
nego i artystycznego oraz wspiera-
nie najzdolniejszych wokalistów, 
Wójt Gminy Baboszewo Bogdan 
Pietruszewski podpisał zgłoszenie 
do udziału w konkursie estrado-
wym pt. „Wygraj szansę”, orga-
nizowanym przez Agencję Tele-
wizyjno-Estradową TV Media 
z Łodzi. W konkursie z utworem 
„Laleczka z Saskiej Porcelany” 
wzięły udział 3 dziewczynki: Ju-
lia Szeluga, Weronika Malzacka, 
Wiktoria Zajączkowska. Elimi-
nacje przeprowadzono 1 maja 
podczas Wyścigu Kolarskiego. 
Jury w 5 osobowym składzie wy-
brało zwyciężczynię Weronikę 
Malzacką, która reprezentowała 
Gminę Baboszewo w programie 
estradowym pt. „Wygraj szansę” 
w Ciechanowie.

Konkurs 
„Wygraj 
szansę”Dnia 18.05.19 r. odbył się 

Marsz Gwiaździsty 2019. Jest to 
bezpłatna impreza, która każdego 
roku skupia i integruje coraz wię-
cej miłośników wycieczek rowero-
wych ale też spływów kajakowych 
czy wycieczek pieszych. Organiza-
torami marszu – oprócz starostwa, 
są gminy: Płońsk, Baboszewo 
i Sochocin a także miasto Płońsk 
i Nadleśnictwo Płońsk.

W tym roku do wyboru były 
trzy trasy rowerowe – w trzech 
gminach. 

1. Płońsk – Strachówko – Po-
świętne – Siedlin – Raźniewo – 
Poczernin – Michalinek – Lisewo 
– Krępica – Osiek – Joniec – Kra-
jęczyn – Królewo – Idzikowice – 
Salomonka – Kuchary Królewskie.

2. Baboszewo – Krościn – Ga-
lomin – Dłużniewo – Sarbiewo 
– Smardzewo – Koliszewo – So-
chocin – Kondrajec – Kuchary 
Królewskie

3. Sochocin – Nowe Miasto – 
Miszewo Wielkie – Królewo – Ku-
chary Królewskie

Uczestnicy rajdu ruszający z na-
szego Baboszewa mieli opóźniony 
wyjazd ze względu na obfite opady 
deszczu, które tego dnia od rana 
występowały. Z tego też względu 

wiele osób niestety zrezygnowało. 
Jednakże ci najwytrwalsi zakoń-
czyli rajd w planowanym miejscu 
spotkania w szkółce leśnej w Ku-
charach Królewskich w gm. Socho-

cin, gdzie mogli zwiedzić kwitnące 
ogrody, po czym wręczono im me-
dale za uczestnictwo. Marsz Gwiaź-
dzisty zakończył się wspólnym po-
częstunkiem i odpoczynkiem.

Marsz Gwiaździsty
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Dożynki w Baboszewie stały 
się tradycją i już po raz czwarty 
mieszkańcy celebrowali święto 
plonów – w tym roku zaplano-
wano je na 8 września. Tuż przed 
godziną dwunastą rozpoczęła się 
uroczysta msza dziękczynna, po 
zakończeniu której, korowód do-
żynkowy, składający się z przed-
stawicieli poszczególnych sołectw, 
Orkiestry Dętej z gminy Babo-
szewo oraz władz gminy i zapro-
szonych gości udał się na miejsce 
dożynek. Wójt Bogdan Pietru-
szewski, Proboszcz Ks. Stanisław 

Gutowski oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Sławomir Goszczycki 
po przywitaniu gości, poprosili de-
legacje poszczególnych wsi o roz-
poczęcie obrzędu dożynkowego, 
poprzez wniesienie wieńców jako 
symbolu ciężkiej i mozolnej pracy 
rolników. Następnie Starostowie 
Dożynek państwo Róża i Paweł 
Ostrowscy przekazali na ręce Wój-
ta chleb z tegorocznych plonów, by 
ten podzielił się nim z uczestnika-
mi i zaproszonymi gośćmi. 

Po zakończeniu obrzędu do-
żynkowego na scenie wystąpił 

zespół RETRO - lokalni muzy-
cy - Ewelina Pomianowska oraz 
Ireneusz Bojarski, wprowadzi 
uczestników w taneczną atmos-
ferę, poprzez wykonanie nastro-
jowych utworów, m.in. „Polskie 
Kwiaty” i „Mały biały domek”. 
Można było zobaczyć także pre-

zentację niedawno powstałego 
plutonu Strzelców z Mystkowa. 
Przeprowadzono również tur-
niej sołectw, składający się m.in. 
z konkursu wbijania gwoździa 
w pieniek czy biegu z ogórkiem 
na łyżce. Zwycięzcą zostało so-
łectwo Jarocin. 

Nie sposób oczywiście nie wspo-
mnieć o licznych stoiskach degusta-
cyjnych, przygotowanych przez ze-
spolone sołectwa gminy Baboszewo. 
Jak co roku były bogato zastawione 
i zachęcały do poczęstunku zgroma-
dzonych. Dożynki zakończyły się 
koncertem zespołu Eratox.

23 czerwca 2019r. na placu przy 
OSP Dziektarzewo odbyły się Gminne 
zawody sportowo-pożarnicze. Organi-
zatorami wydarzenia był Zarząd Od-
działu Gminnego Związku OSP RP, Ko-
menda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Płońsku oraz Wójt Gminy 
Baboszewo.

W skład komisji sędziowskiej 
wchodzili: asp. Jacek Maliszewski 
– sędzia główny, st. ogn. Wojciech 
Pawłowski oraz ogn. Tomasz Biliński. 

W zawodach rywalizowało 
sześć drużyn oraz jeden team mło-
dzieżowy. Zadaniem strażaków 
było wykonanie ćwiczeń z zakresu 
działań pożarniczych w jak naj-
krótszym czasie. Najlepszą drużyną 
z czasem 51,22 sek. okazała się gru-
pa z Baboszewa, której dowódcą był 
Jarosław Korzybski. Jego zawodni-
kami byli: Igor Jakubowski, Adam 
Chojnowski, Daniel Marszałek, 
Arkadiusz Górski, Krzysztof Piłat, 
Jarosław Kleniewski, Andrzej Luto-
mirski, Dariusz Piwoński.

Drugie miejsce zajęła drużyna 
OPS Dramin z czasem 52,93 sek. 

Dowódca to Włodzimierz Ostrow-
ski, a pozostali zawodnicy to: Hu-
bert Jackowski, Krzysztof Najechal-
ski, Paweł Mroziński, Przemysław 
Żebrowski, Łukasz Marchlewski, 
Mateusz Adamiak, Piotr Charzyń-
ski, Ryszard Wojciechowski.

Trzecie miejsce z czasem 54,04 
sek. przypadło drużynie OSP Nie-
darzyn – dowódca Kamil Gocaliń-
ski, zawodnicy: Dariusz Masiak, 
Robert Piekarski, Marcin Masiak, 
Mariusz Kwiatkowski, Kamil Ma-

siak, Marek Piekarski, Jarosław 
Bileński. Czwarte miejsce zajęła 
OSP Sarbiewo, piąte – OSP Wola 
Folwark i szóste – OSP Dziek-
tarzewo. Drużyna młodzieżowa 
OSP Baboszewo pomimo oczywi-
stego mniejszego doświadczenia 
osiągnęła czas 62,10 sek. (dowód-
ca Jarosław Korzybski, Mateusz 
Najechalski, Krystian Piłat, Pa-
weł Łączyński, Bartosz Nowicki, 
Krzysztof Kowalski, Przemek Sta-
niszewski, Andrzej Lutomirski).

5 maja Ochotnicza Straż Pożar-
na w Sarbiewie obchodziła Jubile-
usz 90-lecia założenia jednostki, 
powiązany z obchodami gmin-
nego Dnia Strażaka. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Świętą, której 
przewodniczył proboszcz ks. dr 
Janusz Ziarko. Po mszy strażacy 
oraz zaproszeni goście udali się na 
plac przy remizie, gdzie odbyła się 
część oficjalna. Zostały wręczone 
medale, dyplomy, odznaczenia. 

Uchwałą zarządu wojewódz-
kiego OPS odznaczono Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” Pana Mariana Urbania-
ka. Srebrny Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymali Pani 
Żaneta Chudzyńska, Pan Paweł 
Małachowski oraz Pan Sebastian 
Zalewski. Brązowy Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” trafił do rąk 
Pani Małgorzaty Urbaniak i Pana 
Zbigniewa Popłonkowskiego. 

Odznakę „Strażak Wzorowy”  
otrzymał Pan Krzysztof Krzemiń-
ski. Przyznano również wiele od-
znak „Za Wysługę Lat”, które otrzy-
mali: Lucjan Żebrowski (65 lat), 
Zbigniew Kornatowski (55 lat), 

Sławomir Czyż (50 lat), Kazimierz 
Chudzyński (45 lat), Henryk Po-
płonkowski (45 lat), Jerzy Kowal-
ski (40 lat), Czesław Przewodowski 
(40 lat), Grzegorz Przewodowski 
(40 lat), Bogdan Lewandowski (35 
lat), Antoni Ostapowski (30 lat), 
Adam Lewandowski (25 lat), Wio-
letta Chudzyńska (10 lat), Żaneta 
Chudzyńska (10 lat), Dawid Chu-
dzyński (10 lat), Paweł Małachow-
ski (10 lat), Sebastian Zalewski (10 
lat), Michał Małachowski (10 lat). 

Wręczono także dyplomy uzna-
nia od marszałka województwa 
Adama Struzika, które otrzymali: 
Adam Lewandowski, Kazimierz 
Chudzyński, Zbigniew Popłon-
kowski, Marian Urbaniak oraz 
Wioletta Żbikowska.

OSP Sarbiewo otrzymało też 
pamiątkowe puchary od Wój-
ta Gminy Baboszewo Bogdana 
Janusza Pietruszewskiego oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Sławomira Goszczyckiego, preze-
sa Zarządu Gminnego Antonie-
go Gierkowskiego i Komendanta 
Gminnego Straży Marka Gier-
kowskiego.

Gminne zawody 
sportowo-pożarnicze

Uroczystość obchodów 
90-lecia OSP Sarbiewo

Dożynki w Baboszewie



Wieści z Baboszewa Strona 19KULTURA

W telewizji Fokus TV 29 września 
emitowany był 4 odcinek programu 
„Misja Skarb 2”. Prowadzący program 
Michał Antczak „Kiler”, Dawid Stec 
„Prospektor”, Łukasz Cichy „Cichy”, przy 
współpracy pasjonatów historii Jana 
Mossakowskiego, Andrzeja Mossakow-
skiego poszukiwali pozostałości samo-
lotu w miejscowości Kiełki w gminie 
Baboszewo. 

Dawno temu wśród mieszkań-
ców miejscowości Rzewin oraz 
Kiełki krążyła historia zestrzelo-
nego samolotu podczas II Wojny 
Światowej. Grupa pasjonatów po-
stanowiła zbadać temat. 

Na podstawie opowiadań 
mieszkańców gminy: Jerzego 
Kalińskiego, Sławomira Kaliń-
skiego, Antoniego Gierkowskie-
go, Marianny Kolankowskiej, 
Wojciecha Kolankowskiego oraz 
Jadwigi Cybulskiej, udało się 
ustalić okoliczności i miejsce ka-
tastrofy samolotu. 

Działania grupy poszukiwaczy 
zaczęły się już w marcu 2019 roku. 
Potrzebna była zgoda właściciela 
gruntu oraz uzyskanie zgody Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na podjęcie 
wykopalisk. 

Finał poszukiwań i nagrywanie 
programu „Misja Skarb 2” miał 
miejsce w sierpniu po żniwach, 
ponieważ na miejscu katastrofy 
znajduje się pole, na którym rosło 
zboże. Nadzór nad wykopaliska-
mi prowadził archeolog Radosław 
Herman z Łodzi. Do poszukiwań 
szczątków samolotu wykorzystano 
profesjonalną aparaturę: wykry-
wacze metali, wykrywacz ramowy 
oraz georadar z pomocą firmy GE-
OSCANNERS POLSKA Michała 
Dąbrowskiego z Krakowa. Dzięki 
wsparciu Wójta Gminy Baboszewo 
Bogdana Pietruszewskiego została 
użyczona koparko-ładowarka na 
potrzeby wykopalisk. 

Wnikliwe badana i skanowanie 
gruntu doprowadziły do odnale-
zienia m.in.: karabinu wielkoka-
librowego M2, dużego fragmentu 
silnika z mechanizmem śmigieł, 
drobnych elementów z konstrukcji 
samolotu, rzeczy osobistych załogi 
tj.: zegarek z 1941 roku wyprodu-
kowany w USA, scyzoryk, klamry, 
paski oraz ku zaskoczeniu szcząt-
ki ludzkie. W późniejszym czasie 
specjalistyczne badania wykazały, 
że są to dwie osoby. Według rela-
cji mieszkańca pobliskiej wioski 
jeden z pilotów chcąc się ratować 
z płonącej maszyny wyskoczył ze 
spadochronem i został wciągnięty 
przez pracujący silnik. Historia ta 
znalazła odzwierciedlenie pod-
czas wykopalisk, ponieważ ludzkie 
szczątki znaleziono obok fragmen-
tu silnika.

Na podstawie odnalezionych 
części ustalono, że jest to praw-
dopodobnie amerykański samolot 
Douglas DB-7 (samolot bombowy 
i nocny myśliwski) firmy Douglas 
Aircraft Company. Używano go 
podczas II wojny światowej głów-
nie przez takie kraje jak: Związek 
Radziecki, Wielką Brytanię i Stany 
Zjednoczone. DB-7 był również 
użytkowany w czasie wojny przez 
francuskie, australijskie, połu-
dniowoafrykańskie i holenderskie 
siły powietrzne, a po wojnie także 
przez Brazylię. Douglas DB-7 miał 
kilka nazw. Określano go jako lek-
ki bombowiec Douglas Boston lub 

nocny myśliwiec Douglas Havoc 
w krajach brytyjskiej Wspólno-
ty Narodów, oraz jako taktyczny 
bombowiec A-20 Havoc lub nocny 
myśliwiec P-70 w Stanach Zjed-
noczonych. Natomiast w Związku 
Radzieckim funkcjonował pod na-
zwą A-20 lub Boston. 

Na podstawie relacji i opo-
wieści ustalono, że lot samolotu 
miał miejsce w pierwszej połowie 
stycznia 1945 roku, z kierunku 
prawdopodobnie południa lub 
południowego zachodu. Został on 
zauważony przez dwa niemieckie 
myśliwce, które znajdowały się na 
lotnisku w miejscowości Brzeście 

kilka kilometrów od Kiełk. Pod-
jęły one pościg za bombowcem, 
który nie miał szans w walce po-
wietrznej. Prawdopodobnie tuż po 
katastrofie na miejsce przyjechało 
wojsko niemieckie, zostały zabra-
ne większe elementy samolotu. Za 
kilka dni wkroczyły tam wojska 
rosyjskie i zabrały pozostałości 
maszyny, a znalezione szczątki ciał 
pochowano obok drewnianego 
krzyża przy polnej drodze Kieł-
ki-Rzewin. Według opowiadań 
mieszkańców wioski Rosjanie tuż 
po wojnie zabrali je na cmentarz 
do Płońska. 

Trwają wyjaśnienia ile osób 
dokładnie znajdowało się na po-
kładzie samolotu. Rosjanie w 1945 
roku na pewno nie odnaleźli całej 

załogi, skoro poszukiwacze po 74 
latach wykopali szczątki dwóch 
osób na miejscu katastrofy. Do 
chwili obecnej nie wiadomo w ja-
kim kierunku zmierzała maszyna. 
Nie można wykluczyć hipotezy, że 
w Douglasie DB-7 mogła przeby-
wać załoga Rosjan. Według jednej 
relacji na pokładzie mógł przeby-

wać amerykański pilot, co dodat-
kowo potwierdza fakt, odnalezie-
nia obok szczątek ludzkich zegarka 
amerykańskiej produkcji. 

Ze względu na ograniczony 
czas antenowy w 4 odcinku „Misji 
Skarb 2” poświęconym katastrofie 
samolotu w Kiełkach, nie udało się 
zawrzeć wszystkich wątków po-
szukiwań i dokładnych znalezisk. 
Obecnie trwają ustalenia z Am-
basadą Rosyjską, także Ambasadą 
Stanów Zjednoczonych w sprawie 
historii lotu samolotu oraz znaj-
dującej się tam załogi. Temat ka-
tastrofy amerykańskiej maszyny 
w rejonie Baboszewa zgłoszono 
również do Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Warszawie. Odnalezio-
ne szczątki samolotu mogą okazać 
się prawdziwą sensacją. Prawdo-
podobnie na terenie Polski (lądzie) 
nie było jeszcze takiego znaleziska. 
Jedynie w 2014 roku z dna pol-
skiego Bałtyku udało się wydobyć 
wrak takiego samolotu. Drugą 
taką maszynę wydobyto w 2017 
roku podczas prac w ramach bu-
dowy gazociągu Nord Stream 2, 
w zachodniej części Zatoki Fiń-
skiej. Na świecie Douglasów DB-7 
zachowało się jedynie kilkanaście 
sztuk, w tym jedna w Europie.

Elementy samolotu są w koń-
cowym etapie konserwacji i do-
kładnej ekspertyzie. 

Odcinek programu „Misja 
Skarb 2” poświęcony katastrofie 
amerykańskiego samolotu, będzie 
cyklicznie powtarzany na antenie 
telewizji Fokus TV. 

Poszukiwacze chcą, aby odna-
lezione szczątki Douglasa mogli 
oglądać miłośnicy historii, miesz-
kańcy powiatu płońskiego i okolic, 
które obecnie znajdują się w Mu-
zeum Wisły w Wyszogrodzie. In-
tencją baboszewskich władz jest 
stworzenie Regionalnego Mu-
zeum, do którego być może trafią 
odnalezione pamiątki przeszłości.

Już po raz szósty odbył się w Dziek-
tarzewie piknik Patriotyczno-Rodzinny 
czczący Powstańców Styczniowych. 
Jest to wydarzenie corocznie scalające 
społeczność lokalną na czele z Pro-
boszczem parafii księdzem Rafałem 
Michalakiem. Tegoroczne obchody 
kładły szczególny nacisk na obchodzo-
ną w całej Polsce setną rocznicę od-
zyskania niepodległości. Uroczystości 
poprzedziła msza święta, po której 
odczytano apel poległych i posadzono 
Dęby Katyńskie. 

Piknik rozpoczęła grupa rekon-
strukcyjna, przenosząca uczestni-
ków w XIX wiek. Zaraz po nich ze 
sceny można było usłyszeć utwory 
orkiestry dętej z Glinojecka a nieco 
później zagrał zespół ANAWIM. 
Tego dnia wystąpiły również dzieci 
z Dziektarzewa i okolic. Straż Po-
żarna uatrakcyjniła dzień pokazami 
udzielania pierwszej pomocy. Od 
początku Pikniku przeprowadzano 
loterię fantową, z której chętnie ko-
rzystali uczestnicy. 

Organizatorzy zadbali o szereg 
konkursów – tańca, bieg w workach, 
przeciąganie liny, rzut beretem, no-
szenie żon na plecach, bieg na szczu-
dłach, przy których było mnóstwo 
rywalizacji i śmiechu. Jak corocznie, 
nie zabrakło poczęstunku dla przy-
byłych, solidarnie przyrządzanego 
przez mieszkańców Dziektarzewa 
i okolic. Tradycyjnym też był wspól-
ny śpiew pieśni i piosenek patrio-
tycznych przy ognisku, kończący to 
przyjemne wydarzenie kulturalne.

W Dziektarzewie ponownie patriotycznie

W naszej gminie odkryto wrak samolotu 
z czasów II Wojny Światowej

Źródło: http://www.2wojna.pl
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7 września 2019r. w Urzędzie 
Gminy Baboszewo na dużej sali 
odbyła się ósma edycja akcji ,,Na-
rodowe Czytanie’’ przebiegająca 
pod patronatem Wójta Gminy Ba-
boszewo. Czytane było: ,,Kataryn-
ka’’ Bolesława Prusa oraz ,,Dym’’ 
Marii Konopnickiej. Jak co roku, 
w akcji brały udział zarówno dzie-
ci i młodzież jak i przedstawiciele 
gminnych władz oraz zaintereso-
wani mieszkańcy.

Narodowe 
czytanie

Dzień odzyskania przez Polskę 
niepodległości to piękne święto, które 
winno być przekazywane z pokolenia 
na pokolenie i uroczyście świętowane. 
Taki cel przyświeca władzom naszej 
gminy i postanowili aby ten dzień 
wszedł na stałe do kalendarza wyda-
rzeń gminnych. 

Uroczystości rozpoczęto 
w niedzielę 10 listopada mszą świętą 
w Kościele pod wezwaniem Matki 

Boskiej Częstochowskiej w Babo-
szewie. Przy wejściu do Kościoła 
każdy z przybyłych otrzymywał 
kotylion od uczniów z miejscowej 
szkoły. Na wstępie przemaszerowali 
też przedstawiciele pocztów sztan-
darowych Armii Krajowej, Klubu 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Szkoły Podstawowej w Baboszewie 
oraz Gimnazjum im. Armii Krajo-
wej w Baboszewie. Mszę świętą cele-
brował Proboszcz Ks. Stanisław Gu-

towski a uczestniczyli w niej 
prócz licznie zgromadzonych 
parafian, Wójt Gminy Babo-
szewo Bogdan Pietruszewski, 
Radni Powiatu Płońskiego 
Krzysztof Kruszewski i Da-
riusz Żelasko, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Baboszewo 
Sławomir Goszczycki oraz 
Sekretarz Gminy Baboszewo 
Wojciech Wolder. Podczas 
nabożeństwa odbył się nabór 
i przysięga Plutonu Strze-
leckiego z Mystkowa. Po za-
kończeniu mszy uroczyście 
odśpiewano hymn Polski, 
po czym uczestnicy skiero-
wali się w stronę kamienia 
na placu przy kościele, który 
w zeszłym roku został tam 
usytuowany z okazji setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Kolejno złożono 
kwiaty przy tablicach upamiętnia-
jących pomordowanych żołnierzy 
Armii Krajowej, ludności cywilnej 
z parafii Baboszewo oraz pamięci 
tych, którzy zginęli podczas zrzutu 
broni w Pieńkach Rzewińskich. 

Ostatnim punktem obchodów 
tego dnia było złożenie wieńca na 

Grobie Nieznanego Żołnierza na 
cmentarzu w Baboszewie. Odbyły 
się przemówienia Wójta Bogdana 
Pietruszewskiego oraz Radnego 
Powiatu Dariusza Żelasko. Gospo-
darz Gminy Baboszewo w swej mo-
wie kładł szczególny nacisk na to, 
że Święto 11 Listopada to symbol 
miłości do ojczyzny, walki o wol-
ność, symbol wiary i symbol zwy-

cięstwa, że patriotyzm dzisiaj nie 
wymaga od nas, abyśmy ofiarowali 
swoje życie. Wymaga szacunku dla 
godła, hymnu, języka polskiego 
i historii oraz szacunku i miłości 
wobec naszych bliźnich. Zaznaczył, 
że oddając szacunek symbolom na-
rodowym, oddajemy go wszystkim 
Polakom, tym, którzy odeszli i tym, 
którzy żyją obecnie.

Obchody Święta Niepodległości
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Rok 2019 r. to okrągła rocznica po-
wstania Gminnego Klubu Sportowego 
„Orlęta Baboszewo”. Klubu głęboko 
osadzonego w tożsamości gminy Babo-
szewo. To historia wzlotów i upadków, 
trwająca dzięki entuzjazmowi praw-
dziwych zapaleńców takich jak Dariusz 
Adamiak czy Bogdan Kubiński. Poświę-
cenie, wytrwałość, bezinteresowność, 
waleczność to tylko niektóre z wartości, 
na których zbudowano ten klub.

Świętując jubileusz czterdziesto-
lecia Orląt Baboszewo nie można 
zapomnieć, że historia piłki kopanej 
w Baboszewie jest sporo dłuższa. 
W piłkę grano tu już przed wojną, 
ale pierwsza drużyna reprezentująca 
Baboszewo powstała w 1948 r. Skład 
tej drużyny z przełomu lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych to m.in. Jerzy 
Kroczewski, Jan Rozmanowski, Mi-
chał Rybarczyk, Remigiusz Rajczak, 
Adam Wirtek, Ryszard Białecki, 
Tadeusz Opatowski, Mirosław Ci-
chiewicz, Lech Lipiński, Zygmunt 
Kowalczyk, Stanisław Ziółkow-
ski, Tadeusz Krawczyński, Michał 
Bobyk, Wiesław Karasek.

W końcówce lat pięćdziesią-
tych drużynę zgłoszono do roz-
grywek klasy C w Warszawskim 
Okręgu Piłki Nożnej. Jej barwy to 
żółte koszulki, zielone spodenki 
i biało czerwone getry. W jej skła-
dzie grali m.in. Jerzy Drabczyński, 
Wiesław Chmielewski, Stanisław 
Pawelski, Lech Dąbrowski, Hen-
ryk Borkowski, Waldemar Guza-
nowski, Wiesław Przybyszewski, 
Tadeusz Łukasiewicz, Jerzy Wi-
tulski, Janusz Michalski, Tadeusz 
Smoliński, Tadeusz Krawczyński, 
Włodzimierz Charzyński.

Drużyna przestała formalnie 
istnieć pod koniec lat sześćdziesią-
tych, kiedy to boisko stało się tere-
nem budowy bloków mieszkalnych 

przy ul. Osiedlowej. W piłkę grano 
jednak dalej, zbudowano nawet 
stadion w drugiej połowie lat sie-
demdziesiątych. Zmodernizowany 
obecnie obiekt stanowi prawdziwą 
wizytówkę gminy. Wśród grających 
można wymienić: Adama Wojcie-
chowskiego, Andrzeja Sobeckiego, 
Romana Sobeckiego, Waleriana 
Krakowskiego, Andrzeja Kołakow-
skiego, Andrzeja Lipińskiego, Grze-
gorza Kalińskiego, Włodzimierza 
Rzeplińskiego, Adama Wiśniew-
skiego, Jana Mężyńskiego. W latach 
siedemdziesiątych grano najczęściej 
w białych koszulkach, granatowych 
spodenkach i getrach różnej maści.

Formalnie drużyna reaktywo-
wała się w 1979 r. wraz z pojawie-
niem się w klubie Dariusza Ada-
miaka, długoletniego menadżera 
klubu w Baboszewie, obecnie ho-
norowego prezesa GKS Orlęta Ba-
boszewo. I tu zaczyna się formalna 
historia … Historia, której nie by-
łoby bez pasji naszych przodków, 
pasji mieszkańców Baboszewa 
i okolic. Ich pamięć zostanie na za-
wsze w historii tego klubu.

Przez kilka lat drużyna pod 
nazwą LZS Baboszewo grała spo-
tkania towarzyskie i turnieje regio-
nalne oraz rywalizowała w lidze 
międzygminnej czy lidze gminnej. 
Do zawodników występujących 
wcześniej doszła nowa grupa gra-
czy wśród nich: Ireneusz Adamiak, 
Adam Balcerzak, Roman Kozłow-
ski, Gabriel Lewandowski, Dariusz 
Karpiński, Sławomir Zajączkow-
ski, Zbigniew Rybacki, Jerzy Ci-
chewicz, Jan Najechalski, Grzegorz 
Lewandowski, Ireneusz Wilamow-
ski, Edward Kornatowski, Jacek 
Niedziałkowski, Piotr Lipiński, 
Bogdan Kubiński oraz Krzysztof 
Balcerzak jeden z czołowych snaj-
perów naszego klubu.

W 1983 r. drużyna została 
zgłoszona do rozgrywek „B” kla-
sy – ciechanowskiego okręgu piłki 
nożnej. Od tej pory, nieprzerwanie 
rywalizuje w rozgrywkach PZPN. 
W 1988 r. drużyna notuje sukces 
w postaci awansu do „A” klasy. 
W kadrze brylują młodzi: Robert 
Sadkowski, Bogdan Sekuła, Mi-
rosław Popiołkowski, Artur Gru-
dzicki, Krzysztof Korycki, Igor So-
kołowski, Andrzej Michalski oraz 
Paweł Wolski wieloletnia opoka 
defensywy Orląt. Awans do „A” 
klasy oznaczał utworzenie w klubie 
drużyny juniorów, która na wiele 
lat stała się źródłem piłkarskiego 
narybku. To z niej pochodzili tak 
ważni dla klubu piłkarze jak: Artur 
Piotrowski, Arkadiusz Strzelczak, 
Marcin Charzyński, Radosław 
Charzyński, Jacek Klimkiewicz, 
Daniel Gryszpanowicz, Sławomir 
Ławnicki. To oni przez długie lata 
nadawali ton grze drużyny, która 
od 1988 r. oficjalnie nazywa się już 
Orlęta Baboszewo. 

W tym przełomowym okresie 
ważną rolę pełni również zaciąg 
z Szerominka: Andrzej Osiński, 
Andrzej Zieliński, Ireneusz Luto-
mirski oraz Marek Wachol. Trze-
ba też wymienić braci Andrzeja 
i Krzysztofa Pietruchów, Artura 
Karpińskiego oraz prawdziwy dia-
ment baboszewskiej piłki Cezarego 
Szczepaniaka. Ta prawdziwa mie-
szanka doświadczenia i młodości 
daje kolejny sukces i w 1991 r. Or-
lęta awansują do ligi okręgowej. Na 
tym wysokim poziomie rozgry-
wek Orlęta utrzymują się niemal 
dwie dekady, zajmując w sezonie 
2004/2005 najwyższe czwarte miej-
sce. Doświadczony trzon drużyny 
wzmacniają w tym długim okresie: 
rewelacyjny duet napastników Ra-
fał Wiśniewski i Marek Kornatow-
ski, twardy stoper Andrzej Masiak, 
pewny golkiper Marcin Osowski 
i człowiek-gol Marcin Charzyński. 
Do drużyny wchodzą też Marek 
Karwowski, Czarek Mak, Bartek 
Rozmanowski, Mariusz Dziuda, 

Łukasz Kopacz, Łukasz Adamiak. 
Nic jednak nie trwa wiecznie i ten 
piękny okres kończy wraz ze spad-
kiem męskiej drużyny seniorów 
do „B” klasy w sezonie 2012/2013. 
Gra w tej klasie do dnia dzisiej-
szego. Dziś jednak w Baboszewie 
piłkę kopią nie tylko chłopcy. Od 
sezonu 2016/2017 Orlęta zgłosiły 
drużynę żeńską, która szturmem 
zdobyła awans do III ligi woje-
wództwa mazowieckiego oraz 
sympatię kibiców. Mamy również 
z sukcesami grającą drużynę ju-
niorów oraz drużynę trampkarzy. 
Klub postawił na rozwój piłki dzie-
cięcej i młodzieżowej. Cały czas 
rośnie liczba adeptów szkolących 
się w klubie. Ten nienotowany od 
lat rozwój klubu to efekt solidnej 
pracy zarządu oraz nieustannego 
wsparcia władz gminy i pracow-
ników jej urzędu. Trwałe wsparcie 
wnosi również dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Baboszewie. Ta hi-
storia trwa dalej… niech się nigdy 
nie kończy.

Orlęta – czterdzieści lat minęło…

15 września 2019 r. na boisku Orlik 
w Baboszewie odbył się XVIII Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ba-
boszewo połączony z Piknikiem Rodzin-
nym na zakończenie lata.

Ideą tego turnieju jest to, że 
został zorganizowany z myślą 
o drużynach, które grają amator-
sko na co dzień w piłkę nożną. Jest 
to również doskonałe rozwiązanie 
na spędzanie wolnego czasu. Tur-
niej połączony z Piknikiem ro-
dzinnym podczas którego można 
było otrzymać drzewko od Nad-
leśnictwa Płońsk i wziąć udział 
w programie zalesiamy Gminę 
Baboszewo, skontrolować stan 
swojego zdrowia wykonując bez-
płatne badania pomiaru ciśnie-

nia czy zbadać poziom cukru we 
krwi, a także skorzystać z porad 
dietetyka, jak również skosztować 
pysznej kolorowej waty cukro-
wej. Dla najmłodszych uczestni-
ków i kibiców przygotowane były 
dmuchane zamki. 

Po całodziennych rywaliza-
cjach 9 drużyn, klasyfikacja koń-
cowa wyglądała następująco: 
I miejsce: MAZOVIA BŁOMINO
II miejsce: ADL LEWANDOWSCY
III miejsce: ROMEX

Najlepszym Bramkarzem 
turnieju został Mateusz Małecki 
(ADL LEWANDOWSCY), Naj-
lepszym Strzelcem Damian Łuka-
siewicz (MAZOVIA BŁOMINO),  
a Zawodnikiem Fair Play Tomasz 
Salak (ROMEX).

31 maja 2019r. odbyła 
się VIII Sesja Rady Gminy 
Baboszewo, na której gratu-
lowano Marlenie Włodar-
skiej – mieszkance gminy 
będącej w składzie kobiecej 
reprezentacji Polski, która 
zdobyła złoty medal na Świa-
towych Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich.

Marlena otrzymała od 
władz gminy list gratula-
cyjny i bon wartości 1.000 
zł oraz 1.500 zł od radnych 
i 500 zł od radnego powiatu, 
Krzysztofa Kruszewskiego.

XVIII Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy BaboszewoZłoty medal na światowych 

igrzyskach olimpiad specjalnych
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Sezon 2019/2020 to dla Gminnego 
Klubu Sportowego „Orlęta Baboszewo” 
czas wyjątkowy. Pierwszy raz w swojej 
historii klub zgłosił do rozgrywek czte-
ry drużyny. W piłkę kopią dziewczyny 
w III lidze, seniorzy w B klasie, juniorzy 
młodsi w lidze okręgowej i trampkarze 
w II lidze okręgowej. Liczba trenują-
cych w klubie przekracza 100 osób. To 
prawdziwy sens istnienia tego klubu. 
Idziemy do przodu, bez postoju…

Losy gminnych klubów spor-
towych naznaczone są fazami 
wzlotów i upadków. Baboszewski 
klub „Orlęta” nie jest tu wyjątkiem. 
Nie jest tajemnicą, że jeszcze kilka 
lat temu klub był w prawdziwym 
kryzysie. Brak było porządnego 
zaplecza sportowego. Brak było 
chętnych do gry. Klub trzymał się 
wyłącznie dzięki zaangażowaniu 
kilku zapaleńców. Nie są to histo-
rie nowe i praktycznie każdy klub 
w powiecie płońskim przerabiał 
te sytuacje. Szczęściem „Orląt” 
jest to, że są klubem…. z Babo-
szewa. Mimo różnych losów klub 
w każdym czasie i za każdego wój-
ta mógł liczyć na wsparcie finanso-
we ze strony naszej gminy. Dzięki 
temu klub utrzymał ciągłość, swo-
ją tożsamość, a dziś może rozwijać 
skrzydła… jak żaden inny klub 

w okolicy. Ten nienotowany od lat 
rozwój klubu to efekt solidnej pra-
cy zarządu klubu oraz nieustanne-
go wsparcia władz i pracowników 
gminy Baboszewo.

Pomysł plus chęci równa się praca
Mamy powszechną świado-

mość, jak trudno przekonać dziś 
młodzież do aktywnych form wy-
poczynku. Telewizory, komputery, 
telefony to prawdziwi złodzieje cza-
su naszych pociech, a i proces edu-
kacyjny nie zostawia wiele wolnego. 
Żeby przyciągnąć do sportu nie wy-
starczą już tylko chęci. Potrzebny 
jest pomysł. A to w efekcie daje cały 
nakład pracy. Bez pracy, własnego 
zaangażowania nie będzie efektów. 
Nie inaczej jest też w naszym klu-
bie. To codzienna praca trenerów: 
Sławomira Adamskiego, Roberta 
Popiołkowskiego, Daniela Sko-
limowskiego i autora tego tekstu 
stoi za rozwojem klubu. Godziny 
poświęcone na treningi, kształce-
nie, wyjazdy i mecze to tylko suche, 
nic nie mówiące jednostki czasu. 
Jeszcze ważniejsze są pasja, maksy-
malne zaangażowanie. Tylko w ten 
sposób przekonać można wycho-
wanków do równego poświęcenia 
i wkładania maksymalnego wysiłku 
w każdy trening i mecz.

Bez boiska ani rusz
Ważne jest również zapewnie-

nie godziwych warunków do tre-
ningu. Stadion gminny po moder-
nizacji stał się obiektem z najlepszą 
płytą w powiecie, a może nawet 
w Polsce, jeśli chodzi o kluby wy-
stępujące na podobnym poziomie 
sportowym. Jest prawdziwą wizy-
tówką gminy i jednym z magne-
sów, który przyciągnął tyle mło-
dzieży. O jej standard z ogromną 
pieczołowitością dba referat pod 
kierownictwem Radosława Balce-
rzaka, a szczególnie Jan Piątkow-
ski. Efekt ich pracy nie raz budził 
zachwyt i prawdziwą zazdrość za-
wodników drużyn przyjezdnych. 

Drużyny klubowe mogą rów-
nież korzystać z obiektów Hali 
Sportowej. Wszystko dzięki za-
angażowaniu Piotra Lipińskie-
go i pracowników jego zespołu, 
którzy znajdują dla klubu każdą 
wolną godzinę w bardzo obłożo-
nym grafiku.

Już teraz, w porozumie-
niu z władzami gminy mówi się 
o kolejnych inwestycjach w postaci 
oświetlenia stadionu oraz budyn-
ku klubowego zapewniającego od-
powiednie zaplecze organizacyjne 
(szatnie, łazienki, magazyn na 
sprzęt, salę szkoleniową).

Kasa musi się zgadzać
Rozwój klubu to rzecz jasna 

również finanse. Bez nich nie by-
łoby żadnego klubu. Przejazdy, 
sędziowie, sprzęt sportowy to 
tylko niektóre z niezbędnych wy-
datków ponoszonych przez klub. 
Z tej strony od wielu, wielu lat 
swoje wsparcie zapewnia klubo-
wi Gmina Baboszewo. W ramach 
środków własnych gmina co roku 
udziela klubowi dotacji na reali-
zację zadania z zakresu kultury 
fizycznej i sportu. Zarówno radni 
Rady Gminy Baboszewo jak i wójt 
Gminy Bogdan Pietruszewski 
z pełnym zrozumieniem podcho-
dzą do wagi sportu dla rozwoju 
naszej lokalnej społeczności. Dzię-
ki temu w klubie trenują dziesiątki 
młodych ludzi, a stadion stał się 
miejscem tętniącym życiem.

Wsparcie gminy to nie tylko 
sprawy finansowe. W każdym moż-
liwym zakresie klub spotyka się 
z ogromną przychylnością i pomo-
cą ze strony pracowników Urzędu 
Gminy. A tych formalnych obo-
wiązków nie brakuje. Wie o nich 
najlepiej prezes zarządu GKS Orlęta 
Baboszewo Sławomir Goszczycki, 
który z wielką rzetelnością pokonu-
je stosy papierów, pozwalających na 
sprawne funkcjonowanie klubu.

Niezależnie od dotacji gmin-
nej władze klubu cały czas dbają 
o inne źródła finansowania jego 
działalności. Najlepszym przykła-
dem jest otrzymanie w 2019 r. do-
tacji z Ministerstwa Sportu w ra-
mach programu „Klub”.

Atmosfera rzecz konieczna
Dobra atmosfera w klubie to 

rzecz tak niezbędna jak tlen do 
oddychania. Najlepszą atmosferę 
tworzą właściwe osoby ( kierow-
nik drużyny seniorów Sławo-
mir Kubiński jest tu najlepszym 
przykładem) i sukcesy sportowe. 
A tych też nie brakuje. Nasza dru-
żyna żeńska przebojem wygrała 
awans do III ligi w pierwszym 
roku istnienia. Drużyna senio-
rów w sezonie 2019/2020 zajmuje 
pierwsze miejsce po rundzie je-
siennej, a w Pucharze Polski do-
szła do ćwierćfinału okręgu, co 
nie zdarzyło się nigdy wcześniej 
w historii klubu. W drużynie ju-
niorów młodszych gra obecnie 
wielu utalentowanych zawodni-
ków, którzy już teraz reprezen-
tują bardzo wysoki poziom. Co 
do trampkarzy, to największym 
sukcesem jest już sama ilość wy-
chowanków. Dla mnie to sukces 
największy…

Bez postoju
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01 maja 2019 roku kibice mogli 
podziwiać po raz trzynasty na terenie 
Gminy Baboszewo Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski o memoriał Andrzeja 
Trochanowskiego. Od 2007 roku Hala 
Sportowo-Widowiskowa bierze czyn-
ny udział w organizacji wyścigu oraz 
atrakcji, które tego dnia są zaplano-
wane dla zainteresowanych. W tym 
roku w zawodach mogliśmy zobaczyć 
ekipy z Czech, Białorusi, Litwy, Nie-
miec, Słowacji oraz wszystkie druży-
ny zawodowe z Polski z CCC Develop-
ment na czele.

Zwycięzcą kolarskich zmagań 
został Alois Kankovsky, który całą 
trasę liczącą 168,8 km pokonał w 3 
godziny 48 minut.

Imprezą towarzyszącą Mię-
dzynarodowemu Wyścigowi Ko-
larskiemu o memoriał Andrzeja 
Trochanowskiego był II Ogólno-
polski Wyścig Amatorów Mazo-
via Masters. Organizatorem tego 
wydarzenia było Stowarzyszenie 
Sportowo-Ekologiczno-Tury-
styczne „SET” w Baboszewie, 
Hala Sportowo-Widowiskowa 
oraz Mazovia Team. Wyścig po-
dzielony na 5 kategorii. Do udzia-
łu w wyścigu zgłosiło się czter-
dziestu uczestników. Wszyscy 
mieli do pokonania trasę 63 km. 
Po przejechaniu całej trasy zostali 
wyłonieni zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach:

OPEN: Grzegorz Golonko
M-1 17-35 lat: Jacek Sargalski 

(Karomet Team),
M-2 36-45 lat: Grzegorz Go-

lonko,
M-3 46-55 lat: Krzysztof Ka-

czyński (AciveJet),
M-4 56-65 lat: Waldemar Dele-

żyński (ŻTC Żyrardów),
Zwycięzcy otrzymali puchary, 

nagrody rzeczowe a także nagrody 
finansowe.

Drugą imprezą towarzyszącą 
Wyścigowi był II OGÓLNOPOL-
SKI FESTIWAL PIEŚNI I TAŃ-
CA „POLSKA NIEPODLEGŁA”. 
Wydarzenie kulturalne mające na 
celu świętowanie odzyskania nie-
podległości i wychowanie w duchu 
patriotycznym oraz popularyzację 
polskich piosenek patriotycznych 
i tańców narodowych wśród dzie-
ci, młodzieży i dorosłych z całej 
Polski. Festiwal obejmował kon-
kurs piosenki i tańca, do którego 
zgłosić można było się indywidu-
alnie lub poprzez szkoły i ośrodki 
pozaszkolne z całej Polski. Ho-
norowy patronat nad Festiwalem 
objęło Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Pan Adam Struzik 
oraz Instytut Tradycji Narodowej. 
W konkursie udział mogły brać 
grupy przedszkolne oraz grupy 
klas I-III szkoły podstawowej; soli-
ści w kategoriach wiekowych: 8-11 

lat; 12-15 lat; 16-21 lat; grupy fol-
kowe do lat 12; grupy folkowe do 
lat 19; grupy folkowe dorośli.

Komisja konkursowa w skła-
dzie:

– Monika Szczytniewska – na-
uczyciel śpiewu, animator, absol-
wentka Szkoły muzycznej w klasie 
fortepianu,

– Beata Charzyńska – nauczy-
ciel i instruktor tańca, choreograf, 
tancerka Ludowego Zespołu Arty-
stycznego „Ciechanów”,

– Iwona Martyniuk – nauczy-
ciel muzyki w Branicy Radzyńskiej 
w województwie Lubelskim, stu-
dia muzyczne na Uczelni Da Vinci 
w Poznaniu,

– Lucyna Parecka-Łaszczyk 
– Dyrektor artystyczny Festiwa-
lu, nauczyciel śpiewu i recytacji, 
animator, absolwentka Ogniska 
Muzycznego w Szkole Muzycznej 
I Stopnia w Pile w klasie fortepia-
nu, laureatka wielu konkursów 
i festiwali, w tym wojskowych 
na różnych szczeblach. Komisja, 
dokonując oceny występujących 
zwracała szczególną uwagę na: 
dobór repertuaru i jego wartość 
artystyczną, technikę wokalną, 
interpretację utworu, dykcję oraz 
ogólny wyraz artystyczny w przy-
padku utworów wokalnych. Pod-
czas wykonywania tańców jury 
ocenie poddało: rytmiczność 
i technikę tańca, dobór kostiumów 

do choreografii oraz oryginalność 
pomysłu choreograficznego, a tak-
że ogólny wyraz artystyczny.

W 2018 roku w Festiwalu wzię-
ło udział około 140 uczestników. 
W roku obecnym zakwalifikowa-
no 130 uczestników, w tym 32 so-
listów w różnych kategoriach wie-
kowych. 

Po przesłuchaniu i obejrze-
niu wszystkich występów komisja 
konkursowa przyznała: w kategorii 
soliści 8-11 lat:

1 miejsce – Marcie Skibińskiej 
(PORT w Ciechanowie), 2 miejsce: 
Marcelinie Chyczewskiej (SP Ra-
ciąż), 3 miejsce: Antoninie Zarzyc-
kiej (Niepubliczna S.P. Żywioły),

w kategorii zespoły: Wyróżnie-
nie – Koło muzyczne przy Szkole 
Podstawowej w Baboszewie;

w kategorii soliści 12-15 lat: 1 
miejsce: Adamowi Grudzie (SP 
Dzierzążnia), 2 miejsce: Izie Wi-
śniewskiej (SP Gójsk), 3 miejsce: 
Zuzannie Rapuście (SP2 Płońsk), 
Wyróżnienie – Weronice Melzac-
kiej (SP Baboszewo), Wyróżnienie 
– Juli Żuchowskiej (SP Gójsk);

w kategorii soliści 16-21 lat: 
1 miejsce: Filipowi Melzackiemu 
(LO Płońsk), 2 miejsce: Aleksan-
drze Sienkiewicz (ZS1 w Płoń-
sku), 3 miejsce: Adrianowi Werle 
(SOSW w Płońsku)

w kategorii grupy folkowe: Zło-
ty Laur dla Grupy Folkowej „Roz-

tańczony Staszic” ZS1; Dyrektor 
artystyczny Festiwalu Lucyna Pa-
recka-Łaszczyk przyznała nagrodę 
specjalną Marcie Skibińskiej,

Prezes Zarządu Instytutu 
Tradycji Narodowej Pani Urszu-
la Bartosiak przyznała nagrodę 
specjalną Marcie Skibińskiej oraz 
opiekunce Koła muzycznego przy 
Szkole Podstawowej w Baboszewie 
Pani Annie Ładnej.

Uczestnicy otrzymali puchary, 
dyplomy i nagrody ufundowa-
ne przez Mazowsze-serce Polski, 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Pana Adama Struzika, 
Instytut Tradycji Narodowej, Halę 
Sportowo-Widowiskową w Babo-
szewie, Biuro Programu „Niepod-
legła” oraz Dyrektora artystyczne-
go Festiwalu.

„Wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych i tańczenie tańców 
narodowych potrafi jednoczyć 
Polaków. Dzięki takim występom 
jakie miały miejsce na naszej sce-
nie, czujemy jak bardzo kochamy 
swój Kraj swoją Niepodległość.” 
Festiwal stwarza warunki do pre-
zentacji dorobku artystycznego 
solistów, zespołów dziecięcych, 
młodzieżowych i dorosłych oraz 
promuje twórczość artystyczną. 
Daje możliwość wymiany pomy-
słów i doświadczeń, a także wy-
szukuje młode talenty, by otoczyć 
je opieką.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Memoriał Andrzeja Trochanowskiego
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W Hali Sportowo-Widowiskowej 
w Baboszewie imprezy sportowe od-
bywają się cyklicznie, są na stałe wpi-
sane w kalendarz zmagań sportowych. 
W czasie roku odbywa się średnio 60 
wydarzeń o charakterze sportowo-kul-
turalnym z czego 25 to imprezy typowo 
szkolne: turnieje piłki nożnej, ręcznej 
dziewcząt i chłopców (ćwierćfinały, 
półfinały, finały), Mistrzostwa Powiatu, 
Rejonu.

6 października 2018 roku po 
raz trzeci odbył się Festiwal Tańca 
o Puchar Wójta Gminy Baboszewo 
Mistrzostwa Okręgów Mazowiec-
kiego i Świętokrzyskiego Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego. Na par-
kiecie zaprezentowali się tancerze 
w różnych kategoriach wiekowych 
od dziecięcych do juniorskich, na-
tomiast w gali finałowej pary do-
rosłe i seniorskie. Ogółem w festi-
walu udział wzięło około 150 par 
z różnych klubów tanecznych. 

14 października 2018 roku 
rozegraliśmy I kolejkę XVII Edy-
cji Halowej Ligi Piłki Nożnej. Co 
miesięczne rozgrywki trwają od 
października do mają, kończą się 
ceremonią wręczenia nagród przez 
gościa honorowego. W sezonie 
2018/2019 mieliśmy przyjemność 
gościć Dariusza Dziekanowskiego. 
Trofeum Mistrza odebrała druży-
na Tynk Polu. W tej edycji udział 
wzięło 8 drużyn, rozegrano 56 
spotkań, strzelono 385 goli.

26 października 2018 roku 
w Hali Sportowo-Widowiskowej 
odbyły się XVI Mistrzostwa Wo-
jewództwa Mazowieckiego Straża-
ków w Halowej Piłce Nożnej, któ-

re jednocześnie odbywały się na 
dwóch halach sportowych – u nas 
grupa B.

1 grudnia 2018 roku po raz 
pierwszy odbył się I Turniej Bry-
dża Sportowego OTP** o Puchar 
Wójta Gminy Baboszewo Grand 
Prix Ziemi Płocko-Ciechanow-
skiej. W turnieju udział wzięło 36 
par. Sędzią głównym był Maciej 
Czajkowski – Wiceprezes Polskie-
go Związku Brydża Sportowego. 
Po kilku godzinach karcianych 
zmagań na pierwszym miejscu 
znalazła się para z numerem 18 – 
Bogdan Jaskulski, Kazimierz Gło-
wacki. 

8 grudnia 2018 roku odbył się 
Świąteczny Turniej Piłki Nożnej 
Kobiet o Puchar Prezesa Klubu 
GKS „ORLĘTA” Baboszewo. Tur-
niej został rozegrany w dwóch ka-
tegoriach: Junior - 5 drużyn i Open 
– 6 drużyn. W kategorii Junior 
wygrała Róża Kutno, natomiast 
w kategorii Open UKS Mustang 
Wielgie.

15 grudnia 2018 roku mo-
gliśmy oglądać zmagania drużyn 
w XI Ogólnopolskim Mikołaj-
kowym Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej Oldboyów o Puchar Firmy 
Art-Dan. Do rywalizacji przystą-
piło dziesięć drużyn z Żyrardowa, 
Olsztyna, Konina, Bełchatowa, 
Nowego Miasta, Raciąża, Mławy, 
Płońska, Drobina i Baboszewa. 
Mimo, że w turnieju grały jedynie 
osoby dorosłe, na trybunach za-
siadła też najmłodsza część naszej 
gminy, która cierpliwie wyczeki-
wała Świętego Mikołaja. Każde 

dziecko otrzymało słodki prezent 
a przy okazji można było zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Naj-
lepszymi okazali się zawodnicy 
z Olsztyna.

13 stycznia 2019 roku Hala 
Sportowo-Widowiskowa współor-
ganizowała 27. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Pod-
czas tego finału zbierano środki 
na zakup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych.

27 stycznia 2019 roku ro-
zegraliśmy III kolejkę Turnieju 
HM Trans CUP w której zagrało 
dwanaście drużyn. Na pierwszym 
miejscu znalazła się drużyna Rec-
kitt Benckiser, drugim Tynk Pol, 
a na trzecim Orlęta Baboszewo.

03 marca 2019 roku odbył 
się II Halowy Turniej Piłki Noż-
nej Juniorów Młodszych o Puchar 
Prezesa Klubu GKS „ORLĘTA” Ba-
boszewo. Na pierwszym miejscu 
znalazła się drużyna gospodarzy, 
na drugim WKRA Radzanów, a na 
trzecim WKRA Sochocin. 

10 marca 2019 roku odbył 
się finał Turnieju HM Trans CUP. 
Ostatecznie pierwsze miejsce za-
jęła drużyna Reckitt Benckiser, 
drugie Tynk Pol, trzecie Auto-Hol 
Kondrajec.

06 kwietnia 2019 roku odbyły 
się Mistrzostwa Mazowsza Junio-
rów i Kadetów w Tenisie Stoło-
wym zorganizowane przez Mazo-
wiecki Okręgowy Związek Tenisa 
Stołowego. Celem Mistrzostw było 
wyłonienie kadetek i kadetów (po 

2) do udziału w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Kadetek 
i Kadetów (Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży), wyłonienie 
medalistów Indywidualnych Mi-
strzostw Województwa w kategorii 
KADET.

18 maja 2019 roku odbył się 
Turniej Brydża Sportowego OTP* 
o Puchar Gminy Baboszewo 
Grand Prix Mazowsza. W turnieju 
udział wzięło 39 par. Zwycięzcami 
brydżowego turnieju została para 
z numerem 39: Giedrius Szarkanas 
i Gierde Jankunaite. 

15 czerwca 2019 roku mo-
gliśmy śledzić z zapartym tchem 
zmagania drużyn w III Mię-
dzynarodowym Turnieju Pił-
ki Nożnej Oldboyów o Puchar 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. W tym roku po raz 
pierwszy zorganizowany był na 
Stadionie Gminnym. W turnieju 
zagrało 14 drużyn z całego kraju. 
Na podium stanęły kolejno dru-
żyny z: Olsztyna, Elbląga, Mławy, 
natomiast drużyna gospodarzy 
Oldboy Baboszewo uplasowała się 
na siódmym miejscu.

30 czerwca 2019 roku po raz 
szesnasty na boisku ORLIK ro-
zegrany został Rodzinnym Tur-
nieju Piłki Nożnej. Jak sama na-
zwa mówi turniej skierowany do 
rodzin, które uwielbiają spędzać 
wolny czas na świeżym powietrzu 
przy okazji dobrze się bawiąc. Do 
walki stawiło się 7 rodzin. Przed 
rozegraniem półfinałów odbył 
się konkurs „Strzał na bramkę” 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

a także rozegrany po raz pierwszy 
konkurs „Jeden z Trzynastu” .

I miejsce w turnieju zajęła ro-
dzina Lewandowskich, II Gajew-
scy-Lewandowscy, III Popiołkow-
scy-Sterbiccy 

07 lipca 2019 roku rozpoczę-
liśmy dziesiąty sezon Piłkarskiego 
Pucharu Lata. Tego dnia grupa 
A rozegrała swoje spotkania wy-
łaniając finałową trójkę, w której 
znaleźli się Mazovia Błomino, 
ADL Lewandowscy, Oldboy Babo-
szewo.

04 sierpnia 2019 roku mogli-
śmy oglądać dalsze zmagania dru-
żyn w Piłkarskim Pucharze Lata. 
Tym razem do rywalizacji stanęły 
drużyny z grupy B. Awans z tej 
grupy wywalczył: Pal-Rob Płońsk, 
Tynk Pol, Nextnet.

01 września 2019 roku finało-
wa szóstka rozegrała między sobą 
piętnaście spotkań, po których 
wyłoniono zwycięzców. Na pierw-
szym miejscu stanęła drużyna 
Pal-Rob Płońsk, która wszystkie 
finałowe spotkania wygrała zdoby-
wając w ten sposób komplet punk-
tów, na drugim miejscu znalazła 
się Nextnet, a na trzecim Tynk Pol.

Do rywalizacji w tegorocznym 
turnieju stanęło 11 drużyn. Pod-
czas rozgrywek strzelono 72 gole. 

Korzystając z okazji chcieli-
byśmy podziękować wszystkim 
naszym sponsorom, którzy przy-
czynili się do zorganizowania wie-
lu imprez sportowych. Mamy na-
dzieję, że dalsza współpraca będzie 
owocowała kolejnymi imprezami.

Hala Sportowo-Widowiskowa – rok w pigułce


