
  

 

 
 

 
 

czyli wszystko,  

co dotyczy zmian wprowadzonych  

na terenie Gminy Baboszewo w związku z pandemią  
 Zgodnie z decyzją Rządu, na terenie Gminy Baboszewo  

 do 10 kwietnia ZAMKNIĘTE są:  

 Biblioteki Publiczne 

 Szkoły 

 Przedszkola 

 Placówki Oświatowe 

 Hala Sportowo-Widowiskowa 

 Place Zabaw 

 Siłownie zewnętrzne 

 Świetlice środowiskowe 

 Klub Seniora 

Do 10 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie 

przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, 
zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: 
DOJAZDU DO PRACY - Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz 
swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do 
swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów  
i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. 
WOLONTARIATU - Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się 
przemieszczać w ramach tej działalności. 
ZAŁATWIANIA SPRAW NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA CODZIENNEGO  
Będziesz mógł się przemieszczać, tylko w celu:  

 zrobienia niezbędnych zakupów  

 zakupu lekarstw 

 wizyty u lekarza 

 opieki nad bliskimi 

 wyprowadzenia psa 

Ważne! Przemieszczać się będzie 
można jedynie  

w grupie do dwóch osób.  
Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. 

Złamanie ograniczeń grozi karą mandatu do 5 tys. zł. 

ZAKAZ! wszelkich zgromadzeń,  
spotkań, imprez czy zebrań.  

Będzie można się spotkać jedynie z najbliższymi. 

Uroczystości religijne 
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło  

uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób – 
wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. 

Od 26.03.2020 r. Urząd Gminy Baboszewo 
jest zamknięty dla Interesantów.  

Nie zamykamy Urzędu całkowicie.  
Pracownicy będą nadal wykonywali swoje obowiązki.  
Jesteśmy po to aby służyć pomocą w każdej sprawie,  

także osobom objętym kwarantanną.  
Naszym celem jest przeciwdziałanie epidemii,  

a także zapewnienie ciągłości pracy urzędu   
oraz dalsze realizowanie zadań.  

Prosimy o ograniczenie do minimum  
osobistych wizyt w Urzędzie. 

 Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo pod numerem 
telefonu: (23)6611091, (23)6611071  

lub na stronie: www.gminababoszewo.pl 

Środki publicznego transportu zbiorowego 
nadal działają. Jednak w autobusie czy 
szynobusie tylko połowa miejsc siedzących 
może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w 
pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może 
znajdować się maksymalnie 35 osób. 

Prosimy Państwa  
o uszanowanie wprowadzonych zasad  

a także pozostanie w domach.  
To znacznie zwiększy bezpieczeństwo 

nas wszystkich i miejmy nadzieję  
- wpłynie na zażegnanie epidemii.  
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Pierwsza Sesja Rady Gminy Baboszewo w 2020 roku 

odbyła się 23 stycznia. Podjęto 6 uchwał:  
1) Przyjęto zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 
rok.  
2) Zdecydowano o niewyodrębnianiu w budżecie gminy 
na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki. 
3) Ustalono wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  
4) Podjęto uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli 
dofinansowania działań Powiatu związanych  
z opracowaniem dokumentacji dróg powiatowych 
przebiegających przez teren Gminy Baboszewo. Uchwałą 
tą Rada Gminy wyraża wolę dofinansowania w roku 
budżetowym 2020 w wysokości 201 000 zł  
z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dróg 
powiatowych przebiegających przez teren gminy 
Baboszewo:- Nr 3027W Dłużniewo – Galominek - Nr 
3029W Baboszewo – Bożewo – Szapsk 
5) Podjęto również uchwałę w sprawie podziału środków 
w 2020 roku na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolu, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Baboszewo. 
6) Przyjęto także uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia 
zgody na rozwiązanie z Radnym stosunku pracy. 

Aleksandra Chojnowska 

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy 
Baboszewo 
Dnia 5.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stałych 
Rady Gminy Baboszewo, podczas którego Radni 
dyskutowali nad zmianami w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na 2020 rok oraz zmianami w uchwale 
budżetowej gminy na 2020 rok. Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie wystąpiła  
z szerokim sprawozdaniem, obejmującym m.in.:  
- sprawozdanie z działalności GOPS  
w Baboszewie za 2019 rok  
- potrzeby w zakresie pomocy społecznej  
- realizację zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok  
- potrzeby związane z realizacją zadań 
- sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania 
rodziny za rok 2019.  
Dyskutowano także nad projektem uchwały  
w sprawie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
na lata 2020-22" oraz projektem uchwały  
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Baboszewo w 2020 roku". 

Aleksandra Chojnowska 

Pierwsza Sesja Rady Gminy Baboszewo w 2020 roku 
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Zlecenie zadania i udzielenie dotacji 

organizacjom pozarządowym 
następuje zgodnie z przepisami 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Dotacje 
są wydatkami budżetu, które 
podlegają szczególnym zasadom 
rozliczania  i przeznaczone są m.in. na 
finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji 
organizacjom pozarządowym oraz 
innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego. 
Celem nadrzędnym programu jest 
zapewnienie efektywnego wykonania 
zadań publicznych gminy 

wynikających z przepisów prawa, 
poprzez włączenie organizacji w ich 
realizację oraz budowanie  
i umacnianie partnerstwa pomiędzy 
gminą a organizacjami 
pozarządowymi. 
Na wsparcie zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty,  
o których mowa w ustawie  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w budżecie Gminy 
Baboszewo  na 2020 r. zabezpieczono 
kwotę w wysokości 160 000,00 zł. 
W dniu 30 grudnia 2019 r. Wójt 
Gminy Baboszewo ogłosił otwarty 
konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadań z zakresu pożytku publicznego 
w sferze upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych w zakresie piłki 
nożnej. W odpowiedzi na ogłoszenie  
o konkursie wpłynęły 2 oferty dot. 
upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych w zakresie piłki nożnej.  
Dotację otrzymały następujące 
podmioty: 
- Gminny Klub Sportowy "ORLĘTA" 
Baboszewo – 73 000,00 zł; 
- Towarzystwo Sportowo Turystyczne 
OLDBOY Baboszewo – 9 000,00 zł; 

Anna Zielaskiewicz 

Dla kogo pieniądze z pożytku publicznego? 

Dzień 27 lutego 2020 roku był 
wyjątkowym dniem dla par 
małżeńskich z terenu gminy 
Baboszewo, które wspólnie przeżyły 
50, a nawet więcej lat. W sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło 
się  z tej okazji uroczyste wręczenie 
medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznanych przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
na wniosek wojewody mazowieckiego 
z inicjatywy wójta Gminy Baboszewo. 
Jubilaci odznaczenia odebrali z rąk 
wójta Bogdana Pietruszewskiego oraz 
przewodniczącego Rady Gminy 
Sławomira Goszczyckiego.  
Dla jubilatów został przygotowany 
słodki poczęstunek, a uroczystość 
uświetnił występ zespołu „Wiecznie 
młodzi”. Jubilatom, jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy i życzymy 

wszystkiego co najlepsze na kolejne 
lata!  
Wszystkich zainteresowanych 
przyznaniem medalu za długoletnie 
pożycie małżeńskie prosimy  
o zgłaszanie par w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Baboszewie.  
Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel. 23 6611091 wew. 28 lub w pok. 
nr 18 Urzędu Gminy w Baboszewie. 

Katarzyna Gierkowska 
 

Swoje szczególne święto obchodziło  
25 par w tym:  

 
Krystyna i Wawrzyniec Jankowscy, 

Daniela i Henryk Jasińscy,  
Grażyna i Jan Milewscy,  

Krystyna i Józef Miecznikowscy, 
Jadwiga i Władysław Sikorscy,  

 

Jadwiga i Edward Nowakowscy,  
Anna i Czesław Pirowicz,   

Zofia i Tadeusz Brzezińscy,  
Maria i Stanisław Gelniccy,  

Marianna i Stanisław Jackowscy, 
Hanna i Antoni Brzezińscy,  

Urszula i Bronisław Szeluga,  
Stanisława i Marek Ruszkowscy, 

Bożenna i Henryk Masiak,  
Barbara i Roman Kwiatkowscy,  

Irena i Edmund Ligoccy,  
Jadwiga i Antoni Łyzińscy,  

Wanda i Edward Guzanowscy,  
Zofia i Andrzej Wrońscy,  

Henryka i Władysław Ryzińscy,  
Alina i Wiesław Chmielewscy,  
Barbara i Henryk Ozimkowscy, 
Bożenna i Zdzisław Skręciak,  

Anna i Mirosław Zielińscy,  
Danuta i Antoni Kępczyńscy.  

 

Złote Gody w Gminie Baboszewo 
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Dlaczego w Gminie 
Baboszewo, podobnie jak 
w całym kraju,  
koszt wywozu odpadów 
tak drastycznie wzrośnie? 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
gminy są obowiązane do 
zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. Natomiast 
art. 6h tej ustawy stanowi, że 
właściciele nieruchomości, są 
obowiązani ponosić na rzecz gminy, 
na terenie której są położone ich 
nieruchomości, opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Art. 6r ust. 1 oraz ust. 
1aa stanowią, że opłata za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi dochód gminy, 
a środki z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nie mogą być 
wykorzystane na cele niezwiązane  
z pokrywaniem kosztów 
funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Z pobranych opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują koszty: 
1) odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych (które w 2020 r. 
wynosić będą 1 406 047,20 zł); 
2) tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 
3) obsługi administracyjnej tego 
systemu; 
4) edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania  

z odpadami komunalnymi (łącznie za 
punkty 2, 3 i 4 podane wyżej, koszty w 
2020 r. będą wynosić około 130 000 
zł). 
28 listopada 2019 r., podczas sesji 
Rady Gminy Baboszewo podjęto 
uchwałę o podwyżce cen za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Decyzja ta 
poprzedzona była rozstrzygnięciem 
przetargu na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów, do 
którego swą ofertę złożyło tylko 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Płońsku. W zeszłym 
roku kwota za cały rok wyniosła 
niecałe 950 tys. zł, w tegorocznej 
ofercie ponad 1 milion 400 tys. zł.  
Z racji tego, że gmina nie może 
dofinansowywać odbioru odpadów, 
koszty odbioru wzrosną o około 50%.  
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje 
nowa stawka 22 zł od osoby 
miesięcznie za odpady segregowane, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełni obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób 

selektywny będzie musiał ponieść 
opłatę w wysokości 44 zł miesięcznie 
od osoby. W nowym roku zmieniła się 
również ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami za rok od 
domku letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
która wynosi 140 zł za rok za odpady 
segregowane, natomiast w przypadku 
niedopełnienia segregacji właściciel 
takiej posesji będzie musiał zapłacić 
opłatę ryczałtową w wysokości 280 zł. 
Rodzinom, które posiadają Kartę 
Dużej Rodziny (KDR) i segregują 
odpady komunalne przysługuje ulga w 
wysokości 20% miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, czyli 17,60 zł od osoby 
objętej ulgą. Rada Gminy Baboszewo 
wprowadziła jeszcze jedno zwolnienie 
w części z opłaty, które wynika z art. 
6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach.  

cd. str. 5 
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c.d. Dlaczego w Gminie 
Baboszewo, podobnie 
jak w całym kraju,   
koszt wywozu 
odpadów tak 
drastycznie wzrośnie? 
Właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym  
są objęci ulgą - 2,00 zł mniej  
z miesięcznej opłaty  
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od nieruchomości. 
Na zmianę stawki za odpady 
komunalne miało wpływ wiele 
czynników, m. in. 
1) wysokość kwoty przetargu na obiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w 2020 r.;  
2) produkcja coraz większej ilości 
odpadów, w ciągu roku ok. 1500 ton, 
tj. ok. 260 kg na mieszkańca, w tym: 

odpady zmieszane ok. 1100 ton, 
wielkogabarytowe ok. 85 ton, 
selektywnie zebrane ok. 400 ton.  
Z roku na rok wytwarzamy coraz 
więcej opadów, co jest konsekwencją 
zwiększania zamożności mieszkańców 
naszej Gminy; 
3) rosnące koszty przetwarzania 
odpadów przeznaczonych  
do recyklingu, 
4) podwyższenie stawki tzw. opłaty 
marszałkowskiej (związanej  
ze składowaniem odpadów,  
co poniekąd powiązane jest  
ze zmianą polityki Chin, które jeszcze 
kilka lat temu były największym 
importerem odpadów plastikowych  
i papierowych. W pewnym momencie 
przestały je przyjmować, co 
przełożyło się na wysoki wzrost cen 
składowania śmieci w Europie).  
Opłata marszałkowska za 1 tonę 
wynosiła: w 2018 r. - 74 zł, w 2019 r. 
– 170 zł, w 2020 r. już 270 zł, ten 
wzrost opłaty dotyczy ok. 75% 
odpadów, jakie Spółka odbiera  
z gmin; 
5) monopol cenowy i mała 

dostępność instalacji komunalnych; 
6) zmiany legislacyjne wprowadzone 
przez Unie Europejską (zgodnie  
z unijnymi wytycznymi, w 2020 roku 
nasz kraj powinien osiągnąć 50% 
poziom odpadów podlegających 
recyklingowi). Zgodnie z art. 3b ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach gminy są obowiązane 
osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. 
poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych  
i szkła w wysokości co najmniej 50% 
wagowo. W przypadku nieosiągnięcia 
tego poziomu Gmina Baboszewo 
będzie musiała zapłacić karę 
Wojewódzkiemu Inspektoratowi 
Ochrony Środowiska stanowiącą 
iloczyn stawki 270 zł i liczby 
brakujących ton;  
7) nowe przepisy dot. 
bezpieczeństwa, kontroli składowisk  
i magazynowania odpadów. Pojawiły 
się dodatkowe koszty związane  
z zabezpieczeniami p.poż.  
i monitoringiem wizyjnym obiektów 
sortowni, kompostowni, magazynów 
surowców, składowiska (są to koszty, 
które dotychczas nie występowały) 
wynikają z nowych aktów prawnych, 
które zostały wydane po fali pożarów, 
jakie miały miejsce w Polsce w 2018 r. 
i w 2019 r. (u nas takich na szczęście 
nie było, ale przepisy tego nie 
uwzględniają); 
8) wzrost cen paliwa, energii oraz 
płacy minimalnej.  
Zgodnie z art. 6r ust. 1ab ustawy  
z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach środki pochodzące z opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina gromadzi  
na wyodrębnionym rachunku 
bankowym, co wiąże się z faktem  
iż gmina nie może dokładać,  
ani zarabiać na gospodarce odpadami 
gdyż grozi to przekroczeniem 
dyscypliny finansów publicznych. 
Mimo wzrostu cen Gmina Baboszewo 
podobnie jak pozostałe gminy  
z powiatu płońskiego są w dobrej 
sytuacji, z uwagi na zapewnioną 
płynność i ciągłość odbioru odpadów 
komunalnych.   

Ilona Siejka 
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Urząd Gminy stara się o dofinansowania na 6 projektów 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
23 grudnia 2019 r. Gmina Baboszewo złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
5 wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw:  
• „Zakup i montaż barier energochłonnych oraz lampy 
hybrydowej LED w sołectwie Jesionka” (72 m.b. bariery i 1 
lampa);  
• „Modernizacja świetlicy wiejskiej i wykonanie jej ogrodzenia  
w sołectwie Rzewin” (zakup materiałów niezbędnych  
do wykonania modernizacji łazienki i ogrodzenia działki); 
• „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych  
w sołectwie Sokolniki Nowe” (2 lampy); 
• „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych  
w sołectwie Wola Folwark” (2 lampy); 
• „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych  
w sołectwie Zbyszyno” (2 lampy). 
Łączna wnioskowana kwota dofinansowania – 50 000,00 zł. 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
30.12.2019 r. złożono 2 wnioski o dotację ze 
środków Województwa Mazowieckiego w zakresie 
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych i leśnych na zadania:  
• „Budowa drogi gminnej Nr 300155W relacji 
Krościn – Galomin – Galominek” o długości 400 m. 
Szacowana wartość inwestycji - 466 867,36 zł, 
wnioskowana kwota dotacji 234 663,00 zł; 
• „Przebudowa drogi gminnej Nr 300116W w 
miejscowości Kruszewie” o długości 400 m. 
Szacunkowa wartość inwestycji - 166 634,24 zł, 
wnioskowana kwota dotacji  – 83 317,00 zł. 

Utrzymanie Klubu Senior +  
03.01.2020 r. złożono wniosek do Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o 
dofinansowanie  funkcjonowania utworzonego w 
2019 roku Klubu Senior+ . Wnioskowana wartość 
dotacji 28 152,24 zł. Wniosek został oceniony 
pozytywnie i Gmina Baboszewo otrzymała dotację. 
W ramach dofinansowania w okresie do 31.12.2020 
r. zostaną przeprowadzone następujące działania: 
- Zajęcia z fizjoterapeutą, 
- Zajęcia kulinarne, 
- Konsultacje medyczne z lekarzem ogólnym, 
- Zakup materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia warsztatów manualnych, np. 
włóczka, kolorowy papier, klej itp., 
- Przeprowadzenie promocji, wydruk kalendarzy, 
- Zakup materiałów biurowych, 
- Zakup materiałów eksploatacyjnych i środków 
czystości. 

LGD na plac zabaw w Sarbiewie 
20.01.2020 r. złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania 
Przyjazne Mazowsze o przyznanie pomocy na operację  
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju kierowaną przez społeczność”  
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sarbiewie. 
Wnioskowana kwota dotacja 29 288,00 zł. Planowany zakres 
prac dotyczy wymiany: 
- starej nawierzchni placu zabaw na nowoczesną nawierzchnię 
wykonaną z płyt SBR, 
- urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka podwójna, 
huśtawka ważka, bujak dla dzieci konik, bujak żyrafa, bujak 
koniczynka, drążki gimnastyczne podwójne i zestaw zabawowy,  
- dwóch ławek z oparciem, koszy na śmieci oraz regulaminu 
korzystania z placu zabaw. 

OSP Wola Folwark i samochód OSP 
Dziektarzewo   
07.02.2020 r. zostały złożone dwa wnioski do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy 
finansowej: 
- na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Folwark w zakresie remontu elewacji, docieplenie stropodachu 
oraz remontu tynków wewnętrznych wraz z malowaniem. 
Wnioskowana kwota dotacji 20.000,00 zł. 
-  na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze 
sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla 
OSP Dziektarzewo. Wnioskowana kwota dotacji 100 000,00 zł. 
(Całkowity koszt zakupu samochodu około 810 000,00 zł). 

Park Dziektarzewo 
28.02.2020 r. złożono wniosek do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
o dofinansowanie wykonania dokumentacji 
projektowej rewitalizacji parku podworskiego  
w Dziektarzewie. Wnioskowana kwota 
dofinansowania to 76 657,00 zł (50% kosztów). 
Przewidywany całkowity koszt utworzenia 
dokumentacji projektowej według otrzymanej oferty 
cenowej od potencjalnego Wykonawcy wyniósł  
153 135,00 zł. W przypadku otrzymania 
dofinansowania w 2020 roku powstanie 
dokumentacja projektowa natomiast w 2021 roku 
rozpoczną się prace rewitalizacyjne w zakresie: 
- budowy alejek spacerowych, 
- odnowienia istniejących stawów, 
- nasadzenia drzew oraz prac pielęgnacyjnych 
istniejących drzew. 

Opracowanie: Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 
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Realizacja projektów dofinansowanych i ze środków własnych Gminy 

Infrastruktura drogowa 

1. 06.11.2019 r. podpisano umowę  
z Wojewodą Mazowieckim  
o dofinansowanie zadania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 
300144W relacji Mystkowo – 
Cieszkowo Kolonia”. Gmina 
Baboszewo uzyskała dofinansowanie 
na to zadanie kwotę w wysokości  
589 298,00 zł. Prace zostały 

rozpoczęte pod koniec 2019 r. i 
planowane jest ich zakończenie do 
września 2020 r. 
2. 12.12.2019 r. Gmina Baboszewo 
zawarła umowę z Wykonawcą na 
realizację zadania pn. ”Przebudowa 
ulic Topolowa, Kwiatowa, Zacisze  
w Baboszewie”. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi 1 478 498,46 zł. 
Przewidywany termin zakończenia 
zadania wrzesień 2020 r.  
30.12.2019 r. podpisano umowę  
z Wojewodą Mazowieckim  
o dofinansowanie przebudowy 2 ulic 
tj. ulicy Topolowej i Kwiatowej  
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Kwota 
dofinansowania wynosi 663 845,00 
zł. W ramach dofinansowanego 
zadania zostanie wybudowany ciąg 
dróg gminnych (ulica Topolowa  
i Kwiatowa) z betonu asfaltowego  
o łącznej długości 395 m i szerokości 
jezdni 6 m (2 x 3,0 m), wzdłuż całego 
ciągu drogowego powstaną 
obustronne chodniki z kostki 
betonowej, kompletne oznakowanie, 
system odwodnienia - kanalizacja 
deszczowa oraz zostanie 
wybudowane oświetlenie drogowe. 
Ze środków budżetu Gminy 

Baboszewo zostanie przebudowana 
ulica Zacisze. Zakres prac obejmuje 
wykonanie kanalizacji deszczowej, 
nawierzchni z kostki betonowej, 
kompletnego oznakowania  
i oświetlenia drogowego.   
3. W budżecie na 2020 rok 
zaplanowane są również prace 
związane z przebudową mostu  
w Cywinach Wojskich na drodze 
gminnej nr 300125 W relacji Brzeście 
Nowe – Cywiny Wojskie – Bożewo.  
W chwili obecnej uzyskiwane jest 
pozwolenie wodno – prawne. 
Przewidywany termin realizacji 
inwestycji lipiec – wrzesień 2020 r. 
Kolejną inwestycją na 2020 r. jest 
budowa parkingu (zatoki 
autobusowej) przy Szkole 
Podstawowej w Sarbiewie. 

06.03.2020 r. podpisano umowę z 
Samorządem Województwa 
Mazowieckiego na dofinansowanie 
projektu „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Baboszewo oraz wyposażenie Stacji 
Uzdatniania Wody W Cieszkowie 
Kolonii” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Przyznano dotację w 
kwocie 1 424 574,00 zł. Szacunkowa 
wartość inwestycji 2 238 841,25. 
Zadanie obejmuje budowę 110 szt. 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz zakup agregatu prądotwórczego 
do Stacji Uzdatniania Wody  
w Cieszkowie Kolonii. 

 

Budynki 
1. W 2020 roku rozpoczęto także prace 
związane z przebudową budynku 
Ośrodka Zdrowia w Baboszewie. 
Prace wykonywane są przez 
pracowników Referatu Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy 
Baboszewo. Aktualnie wykonano prace 
wyburzeniowe oraz postawiono 

ścianki działowe w starej części 
budynku. Wylano ławy fundamentowe 
nowo budowanego skrzydła Ośrodka 
Zdrowia.  
2. W 2020 roku planowane jest także 
wykonanie termomodernizacji  
Budynku Szkoły Podstawowej   
w Baboszewie oraz rozpoczęcie 
przebudowy budynku w Krościnie 
(zakończenie inwestycji w 2021 roku). 

Opracowanie: Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 

Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 
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Wnioski o dofinansowania, które 
Urząd Gminy planuje złożyć. 
Gmina Baboszewo przygotowuje do 
złożenia do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie 2 wnioski w ramach 
programów: 
1. Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza 
Mazowsze 2020 – wniosek  

o udzielenie pomocy finansowej na 
przeprowadzenie inwentaryzacji 
źródeł ciepła na terenie Gminy 
Baboszewo. Pomoc finansowa do 
100% kosztów kwalifikowanych 
zadania i nie może przekroczyć  
200 000 zł.  
Termin składania do 31 marca 2020 r.  
2. Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

Mazowsze 2020 – wniosek   
o udzielenie pomocy finansowej na 
zadanie pn.: „Remont 
wielofunkcyjnego boiska sportowego 
przy szkole Podstawowej im. Ks. M. K. 
Sarbiewskiego w Sarbiewie”. Termin 
składania  do 16 marca 2020. 
Dofinansowanie do 75% wartości 
kosztów kwalifikowanych i nie może 
przekroczyć kwoty 200 000 zł. 

Oczekujemy na ogłoszenie… 
Oczekujemy na ogłoszenie przez 
Wojewódzki Fundusz Ochron 

Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Warszawie programu pn. 
„Ogólnopolski program finansowania 

usuwania wyrobów zawierających 
azbest na terenie województwa 
mazowieckiego”. 

Usuwanie folii rolniczych  
 
Dnia 30.12.2019 r. podpisano umowę 
o dofinansowanie z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
na zadanie: „ Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności 
rolniczej”. Kwota dotacji 69 092,00 zł. 

W styczniu zostało ogłoszone 
postępowanie przetargowe, w którym 
nie wpłynęła żadna oferta od 
Wykonawcy. Z uzyskanych informacji 
wynika, iż powodem nie złożenia 
oferty od Wykonawców są zamiany 
na rynku „odpadowym” 
spowodowane wprowadzeniem  
z dniem 01.01.2020 r. nowych 
wymogów formalnych w branży 
odpadowej, np. wpis do BDO czy też 

aktualizacja pozwoleń na składowania 
odpadów. W chwili obecnej  złożono 
wniosek o aneks do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
wydłużający termin realizacji 
inwestycji do 30.09.2020 r.  
Po podpisaniu aneksu do umowy 
zostanie ponownie ogłoszone 
postępowanie przetargowe w celu 
wyłonienia Wykonawcy. 

Hot Spoty 
Dnia 27.02.2020 r. podpisano umowę 
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
o dofinansowanie projektu  
pn. „Budowa systemu dostępu 
bezprzewodowego Hot Spot w 
Gminie Baboszewo” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu”, 

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich 
przepustowościach”. Kwota dotacji 
wynosi 64 368,00 zł. W ramach 
projektu na terenie Baboszewa 
powstanie 6 nowych zewnętrznych 
punktów dostępu  
do szerokopasmowego Internetu  
Oraz 7 wewnętrznych punktów.  

Punkty znajdowały się będą  
w miejscach publicznych w takich 
lokalizacjach jak: Hala Sportowo – 
Widowiskowa przy Szkole 
Podstawowej w Baboszewie, boisko 
Orlik, budynek Urzędu Gminy 
Baboszewo, park gminny przy 
Budynku Urzędu, Świetlica 
Środowiskowa w Baboszewie, stadion 
sportowy.  Termin realizacji 
inwestycji do października 2020 r. 

Dnia 31.12.2019 r. podpisano umowę z Europejskim 
Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw o powierzenie 
grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
dotyczących realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy 
obywatel województwa mazowieckiego”. Wysokość 
dofinansowania 60 480,00 zł. W ramach projektu 
prowadzone są  szkolenia dla 108 osób powyżej 25 roku 
życia podzielonych na 9 grup 12 osobowych oraz 
zakupiono 12 szt. laptopów, które po zakończeniu 
szkolenia zostaną przekazane dla Szkoły Podstawowej  
w Mystkowie.  
 

Szkolenia prowadzone są w trzech modułach 
tematycznych: „Moje finanse i transakcje w sieci”,  
„Mój biznes w sieci” oraz „ Rodzic w Internecie”  
( 8 spotkań po 4 godziny). 

Opracowanie: Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 

Cyfrowy Obywatel Gminy Baboszewo 
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Na co komu młyn? 
Baboszewo jest miejscowością, która 
w porównaniu z innymi wsiami 
gminnymi, pod względem placówek 
użyteczności publicznej, nie jest ani za 
mało rozwinięta ale też nie przoduje 
pod tym względem. Mamy  
w Baboszewie bardzo dobre zaplecze 
sportowe w postaci boisk, hali czy 
stadionu. Mamy szkołę, przedszkole, 
świetlicę i od niedawna Klub Seniora. 
Nie ma natomiast Ośrodka Kultury, 
który stanowiłby niejako dopełnienie 
atrakcyjności Baboszewa. Z planami 
związanymi ze stworzeniem tego typu 
centrum samorząd gminny nosił się 
od kilkunastu lat, jednakże ciężko 
podjąć tego typu decyzję, jeżeli 
wiązało się to z nakładem sięgającym 
niekiedy (w zależności od projektu) 
kilkumilionowego wydatku.  
Kiedy pojawiło się ogłoszenie 
dotyczące sprzedaży starego młyna, 
wójt Bogdan Pietruszewski stwierdził, 
że zakup tej nieruchomości będzie 
niósł za sobą wiele korzyści.  
Po pierwsze będzie można uratować 
niszczejący budynek, który 
najprawdopodobniej jest najstarszym 
w Baboszewie, (wybudowany w 1920 
roku, więc w tym roku mamy 
stulecie), po drugie jego lokalizacja 
jest na tyle atrakcyjna, że  
w zupełności może służyć jako 
centrum kultury. Z racji tego, że stary 
młyn składa się z kilku kondygnacji  

i do tego są możliwości jego 
rozbudowy, można go wykorzystać 
nie tylko jako dom kultury ale też jako 
muzeum. Wielu mieszkańców zadaje 
sobie pytanie – czy potrzebne jest w 
Baboszewie muzeum? Tak. Z naszej 
gminy wywodzi się „Chrześcijański 
Horacy Mazowsza” ks. Kazimierz 
Sarbiewski, niedawno odkryto 
szczątki zestrzelonego podczas  
II wojny światowej amerykańskiego 
samolotu bombowego Douglas DB-7. 
Historia Baboszewa to także zrzut 
broni dla Armii Krajowej (jedyna taka 
akcja na północ od Warszawy, 
przeprowadzona podczas II wojny 

światowej). Ponadto mamy wiele 
cennych eksponatów, znajdujących 
się obecnie w zbiorach prywatnych,  
a które docelowo, zgodnie  
z zapowiedziami właścicieli, mają 
trafić również do muzeum.  
Baboszewianie muszą niestety 
poczekać 3-4 lata na otwarcie nowej 
turystyczno – kulturalnej atrakcji.  
W pierwszej kolejności zabezpieczony 
zostanie dach i okna budynku. 
Priorytetem dla gminy jest obecnie 
wyremontowanie i rozbudowa 
ośrodka zdrowia,  
w którym prace już rozpoczęto.  

Monika Ciska 

Otwarcie Świetlicy 
Wiejskiej w Niedarzynie 
21-go lutego br. odbyło się uroczyste 
otwarcie Świetlicy Wiejskiej  
w miejscowości Niedarzyn. 
Zaproszonych gości powitał Naczelnik 
OSP Niedarzyn Marek Piekarski, który 
zapoznał również z genezą powstania 
świetlicy. Miejsce to będzie pełniło 
kilka funkcji: Strażnicy OSP Niedarzyn, 
miejsca spotkań dla mieszkańców 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
utworzonego przez mieszkanki 
sołectwa. W uroczystości uczestniczyli 
min.: Wójt Gminy Baboszewo – 
Bogdan Pietruszewski, Sekretarz 
Gminy - Wojciech Wolder, Skarbnik 
Gminy - Anna Guzanowska oraz 
pracownicy Urzędu Gminy 
Baboszewo zaangażowani  

w realizację inwestycji. Nie zabrakło 
także Ks. kan. dr Jana Piotrowskiego 
pełniącego posługę kapelana 
strażaków w powiecie płońskim, 
Radnych Powiatowych – Pana 
Krzysztofa Kruszewskiego oraz Pani 
Elżbiety Grodkiewicz  
a także Prezesa Zarządu 
Gminnego ZOSP RP Pana 
Antoniego 
Gierkowskiego, 
Komendanta Gminnego 
– Pana Marka 
Gierkowskiego, 
Przedstawiciela PSP  
w Płońsku – Pana 
Andrzeja Głowackiego 
oraz Radnych Gminy 
Baboszewo. Koszt 
inwestycji wyniósł  
982 770,00 zł.  

Cała inwestycja finansowana ze 
środków budżetu Gminy Baboszewo. 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy 
Niedarzyna w pełni wykorzystają 
funkcjonalność świetlicy.  

Aleksandra Chojnowska 
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Każdy z nas ma swoją historię. Każdy  
z nas w życiu płakał z radości i ze 
smutku, z tego co nam życie 
przyniosło. Nie ma człowieka, który 
przeżył tylko same dobre chwile lub 
same złe. Na to składa się życie 
każdego bez względu na wiek. Opiszę 
dzisiaj historię Pani Marianny 
Drozdowskiej, 85 – letniej mieszkanki 
Baboszewa.  
Urodziła się 24 marca 1935 roku  
w Smardzewie (gm. Sochocin). Jako 
dziecko wraz z rodzicami i pięciorgiem 
rodzeństwa – Józefem, Stanisławą, 
Longinem, Krystyną i Barbarą 
mieszkała w Sarbiewie i Baboszewie,  
w czasie wojny jakiś czas w Płońsku,  
po czym na stałe osiedlili się ponownie 
w Baboszewie.  
Jej tata, Piotr Wyrwich, dobrze znał 
niemiecki i jeździł wolantem (bryczką). 
Był zatrudniony u Niemca, który był 
Landratem. (Wikipedia: Landrat –  
w Prusach urzędnik administrujący 
powiatem, zwany również radcą 
ziemskim, starostą lub konsyliarzem. 
Landrat był najwyższym 
przedstawicielem władzy wykonawczej 
na terenie powiatu). Pan Piotr z racji 
znajomości języka, był cenionym 
pracownikiem i cieszył się zaufaniem 
swojego pracodawcy. Pomimo 
dzielącej ich sytuacji politycznej, jaka 
wówczas panowała, obaj panowie 
darzyli się szacunkiem. Z opowieści 
Pani Marianny wynika, że Niemcy 
którzy okupowali nasz kraj, byli takimi 
samymi ludźmi jak w każdym narodzie. 
Relacje, jakie panowały pomiędzy 
Niemcami a Polakami, były relacjami 
sąsiedzkimi, z oczywistym 
zaznaczeniem granic, że to Niemcy,  
z uwagi na sytuację polityczną jaka 
panowała na początku wojny, byli tymi 
bardziej uprzywilejowanymi. Pani 
Marianna, opowiadając swoją historię, 
kilka razy zaznaczała, że „Niemiec 
Niemcowi nie równy”, że w większości 
byli to źli ludzie, ale byli też i tacy, 
którzy byli empatyczni wobec Polaków, 
którzy traktowali ich jako sąsiadów  
i pomagali w potrzebie.  
Pani Marianna najczęściej wspominała 
tego właśnie Niemca – Landrata, który 
tak samo, jak Pan Piotr miał rodzinę,  

i który pamiętał o tym, że zawsze 
należy pozostać człowiekiem.  
Ów Landrat ilekroć wiedział  
o planowanych rewizjach, które często 
przeprowadzali Niemcy, konfiskując 
Polakom jedzenie i wartościowe 
przedmioty, za każdym razem „szeptał 
o tym na ucho” panu Piotrowi, żeby 
ten był odpowiednio przygotowany,  
i żeby mógł ostrzec mieszkańców. Tak 
też pan Piotr robił. Należy pamiętać o 
tym, że gdyby ta zażyłość wyszła na 
jaw i dowiedzieliby się o tym Niemcy, 
obaj panowie – zarówno Pan Piotr, jak 
i Landrat mieliby ogromne 
nieprzyjemności, a nawet mogłoby to 
się skończyć śmiercią Pana Piotra.  
Pani Marianna dobrze pamięta 
jednego Niemca, który ciągle nosił na 
ręku przewieszony kawał materiału, 
poskręcany w supły, by bić nim 
Polaków pracujących u niego.  
Pani Marianna miała 4 lata, kiedy 
wybuchła wojna i nie pamięta zbyt 
wiele. Zapamiętała jednak bardzo 
dobrze czas, kiedy kończyła się wojna  
i kiedy na nasze ziemie w styczniu 
1945 wkroczyły wojska rosyjskie, by 
wyzwolić Polaków spod okupacji 
niemieckiej. Pamięta, że tata wywiózł 
ich rodzinę z Płońska na Korzybie. 
Twierdził, że na wsi będzie 
bezpieczniej. Ukryli się u Państwa 
Korzybskich.  
- To była północ, dobrze zapamiętałam 
tę godzinę – opowiada Pani Marianna. 
- Wszyscy byliśmy schronieni  
w piwnicy a na podwórko spadła 
bomba. Spaliła dom, który stał obok 
tego, w którym się schroniliśmy. 
Zginęła wtedy taka starsza pani. 
Pamiętam też, że do tej piwnicy 
wbiegli Niemcy, żeby zapytać czy 
wszystko u nas w porządku. Ci, którzy 
mieszkali na terenie Baboszewa  
i okolic byli naprawdę zżyci  
z mieszkańcami. Pamiętam, że zwrócili 
uwagę moim rodzicom, że my – dzieci, 
nie mamy żadnych koców i dobrych 
okryć, żeby się przykryć a przecież był 
duży mróz, więc mogło być nam 
zimno. Ci Niemcy, którzy się o nas 
zamartwili, zaraz po tym wyszli na 
podwórko … i zostali zastrzeleni.  
 

- Ruscy za to byli straszni – kontynuuje 
Pani Marianna. – Byli strasznymi 
złodziejami. Wtedy, kiedy my 
chroniliśmy się na Korzybiu, oni okradli 
nasz dom w Płońsku. Ukradli jedzenie, 
rower i zabili krowę. A właściwie nie 
zabili tylko postrzelili. Kiedy wróciliśmy 
następnego dnia do domu, tata musiał 
ją dobić, bo strasznie się męczyła. 
Mama oprawiła mięso i przygotowała 
do przechowywania. Ale wtedy przyszli 
Ruscy. Znowu zaczęli zabierać 
wszystko co jeszcze zostało. 
Oczywiście dobrali się też do tego 
mięsa. Pamiętam jak mamusia płakała 
i prosiła ich, żeby zostawili chociaż 
trochę, bo nie będzie miała nam 
dzieciom co dać do jedzenia.  
Na początku nie słuchali, ale w jednym 
z nich obudził się chyba głos rozsądku. 
Powiedział do swojego kolegi, żeby 
zostawił trochę, przypominając mu, że 
on też idąc na front, zostawił swoją 
żonę i dzieci i też byłby zły, gdyby nie 
mieli co jeść. Zostawili trochę mięsa. 
Pani Marianna z rodziną, wczesną 
wiosną tuż przed zakończeniem wojny 
przeprowadziła się do Baboszewa. 
Zamieszkali w pobliżu starej 
„organistówki”. Pewne wydarzenie 
wspomina ze uśmiechem na twarzy  
i niedowierzaniem na swój brak 
rozsądku, ale była wtedy przecież 
jeszcze dzieckiem, miała 10 lat.  

ciąg dalszy na str. 11 

Rozpoczynamy nowy cykl „Poznaj moją historię”. W każdym kwartalniku będziemy przytaczać historię wybranej osoby - 
mieszkańca gminy Baboszewo.  

Opowieść o Pani Mariannie 
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Opowiada, że dzieci wówczas bawiły 
się całymi gromadkami. Były to dzieci 
polskie ale również niemieckie – tych, 
którzy jeszcze nie opuścili naszych 
ziem, a którym po wejściu Rosjan 
udało się przeżyć. Pamięta jak 
wymyślili, żeby upiec sobie ziemniaki 
w ognisku…ale ognisko nie chciało się 
rozpalić. Marianna wpadła na pomysł, 
że dobrą rozpałką będzie słoma… . 
Tego dnia omal nie spłonęło pół 
Baboszewa. Zanim przyjechała straż, 
jej tata zalewał palącą się stodołę 
wiadrami wody, które donosili 
sąsiedzi. Pamięta też gromadę ludzi, 
którzy schronili się pod krużgankiem 
Kościoła i obserwowali żywioł.  
W 1954 roku wyszła za mąż za 
Kazimierza Drozdowskiego. Mieszkali 
w Baboszewie przy ulicy 19-stego 
Stycznia. Mieli 4 córki. Tworzyli 
szczęśliwą rodzinę. Dziś z domu 
Państwa Drozdowskich pozostała 

jedynie Pani Marianna i jej córka 
Małgorzata. Jako pierwsza zmarła 
trzymiesięczna Alicja. Była śliczną 
zdrową dziewczynką ale któregoś dnia 
dostała gorączki. Zmarła w ciągu  
24 godzin. To był dyfteryt, zwany 
inaczej błonicą. W wieku 37 lat, 14 lat 
po ślubie zmarł mąż Pani Marianny.  
To był rak. Chorował rok. Pani 
Marianna została z trójką małych 
dzieci.  
Jedenaście lat temu w 2009 roku  
w wieku 48 lat zmarła jej córka 
Elżbieta, zostawiając troje dzieci,  po 
czym rok później zmarła druga – miała 
52 lata – również osierociła troje 
dzieci. Obie zaatakował nowotwór.  
Kiedy zapytałam Panią Mariannę jak 
widzi dzisiejszy świat, odpowiedziała, 
że podoba jej się, że ludzie są wolni  
i nieograniczeni. Nie podoba jej się 
tylko to, że dzieci i młodzież nie mają 
ze sobą prawdziwego kontaktu,  

że ograniczają się siedzeniem w domu 
przed komputerem lub telefonem. 
Wspomniała tu swoje dzieciństwo  
i wiek nastoletni: - umawialiśmy się  
w danym miejscu, spotykaliśmy się 
każdego dnia, ktoś przyniósł coś do 
grania, śpiewaliśmy i tańczyliśmy. 
Czuło się, że ma się przyjaciół przy 
sobie.  
Kiedy przeprowadzałam rozmowę  
z Panią Marianną i wysłuchałam jej 
opowieści, nabrałam ogromnego 
szacunku do swojego życia a na Panią 
Mariannę nie patrzyłam już jako na 
zwykłą Seniorkę, ale jak na kobietę  
z przeszłością, która nie była dla niej 
zbyt łaskawa, ale też dała wiele 
powodów do radości i chyba dlatego 
na chwilę obecną jest pogodnym, 
pogodzonym z życiem człowiekiem.  
Dziękuję za opowieść. 

Monika Ciska 

c.d. Opowieść o Pani Mariannie 

7-go stycznia tego roku odbyło się 
otwarcie Klubu Seniora w 
Baboszewie. Inicjatorzy tego 
przedsięwzięcia Wójt Gminy Bogdan 
Pietruszewski oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Baboszewie, 
którzy dzięki wsparciu finansowemu z 
rządowego programu  SENIOR+ 
doprowadzili do jego funkcjonowania, 
byli ogromnie zaskoczeni 
zainteresowaniem ze strony 
mieszkańców gminy tą placówką. Na 
otwarcie przyszło nieco ponad sto 
osób a wraz z regularnym 
rozpoczęciem działalności, Klub 
Seniora każdego dnia odwiedza od 10 
do 20 osób, bywają też dni, że jest 
ponad 30 seniorów.  
Największą popularnością cieszą się 
zajęcia manualne oraz wspólne gry 

planszowe. Odbywają się także 
spotkania kulinarne, podczas których 
przyrządzane są wspólne posiłki. Od 
początku funkcjonowania Klubu 
seniorzy prócz codziennych zajęć, byli 
uczestnikami kilku większych 
wydarzeń, m.in. Walentynek, 
Bakusów, spotkania z lekarzem o 
tematyce zdrowotnej, spotkania z 
policjantem przestrzegającym 
seniorów o grożących im oszustwach. 
Była też wycieczka do Torunia i 
Ciechocinka, zakończona potańcówką 
oraz wyjazd na koncert do Płońska. 
Członkowie Klubu bardzo często 
powtarzają, że najważniejsze dla nich 
jest to, że mają miejsce, w którym 
mogą się spotkać, wspólnie coś 
porobić, pośmiać się, podzielić 
smutkami i 
zwyczajnie nie 
siedzieć samotnie  
w domu. 
Serdecznie 
zapraszamy tych, 
którzy jeszcze nie 
mieli okazji 
odwiedzić Klubu 
lub tych, którzy 
po prostu ciągle 
mają jakieś 

wątpliwości, czy warto przyjść – 
warto, bo człowiek „jest stworzeniem 
stadnym” i smutno mu samemu . 
Godziny otwarcia: poniedziałek: 11.oo 
– 15.oo, wtorek: 15.oo – 19.oo, środa: 
11.oo – 15.oo, czwartek: 15.oo – 
19.oo, piątek: 11.oo – 15.oo  

Monika Ciska 

Funkcjonowanie Klubu Senior+ 
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W szkole w Baboszewie 
charytatywnie,  
konkursowo i kulturalnie 
Początek roku kalendarzowego  
w Szkole Podstawowej w Baboszewie 
rozpoczął się CHARYTATYWNIE. 
12 stycznia 2020r. podczas 28 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
dzięki prywatnym osobom oraz 
pracownikom wielu firm i instytucji 
udało się pobić kolejny rekord. 
Zebrano 16 356,80 zł. na dziecięcą 
medycynę zabiegową. W Hali 
Sportowo – Widowiskowej wystąpiły 
zespoły: ,,Buczące Rysie”, ,,Woow”, 
zespół instrumentalny ze Szkoły 
Podstawowej w Baboszewie, dzieci  
z Ogniska Artystycznego ,,Gama” oraz 
schola parafialna ,,Perełki”. 
Zaprezentowali się uczniowie  szkół  
z Baboszewa, Polesia, Sarbiewa  
i Mystkowa, a także Filip Melzacki. 
Obejrzeć można było Jasełka 
Bożonarodzeniowe i sztuczki 
iluzjonisty Martina. Małe dzieci 
korzystały z pompowanych zjeżdżalni, 
a dorośli konsumowali 
specjały zgromadzone  
w przygotowanej przez 
nauczycieli i rodziców 
kawiarence. Były gofry, 
ciasta, sałatki, chleb ze 
smalcem oraz gorący bigos. 
KONKURSOWO  
We wtorek 27 stycznia 14 
uczniów z klas:  
III a i III b wzięło udział  
w I etapie VI Powiatowego 
Konkursu z Języka 
Angielskiego. Uczniowie 
przygotowani przez panią 
Annę Ładną i panią Danutę 
Lipińską, sprawdzali swoją 
wiedzę z zakresu 
przyswojonego słownictwa. 
Sześciorgu dzieciom udało się 
przejść do drugiego etapu, 

który odbędzie się w marcu  
w Szczytnie. 
Zwycięzcami szkolnego etapu są: Maja 
Dąbrowska III B, Adam Luberacki III b, 
Jasmina Hamdan III B, Wiktoria 
Jankowska III B, Nikodem Gierkowski 
III A, Erwin Hadryś III A.  
Dnia 5 lutego 2020 r. odbył się etap 
szkolny Konkursu Biblijnego. 
Przedmiotem tegorocznego zmagania 
jest Ewangelia wg. św. Marka.  
W konkursie wzięło udział 9 osób  
z klasy 7A i 8A. Dwie osoby  
z najlepszym wynikiem będą 
reprezentowały szkołę w konkursie 
dekanalnym. Następny etap w Płońsku 
w dniu 6 marca 2020 roku. Konkurs 
przeprowadził katecheta ks. Grzegorz 
Ostrowski. Do drugiego etapu 
zakwalifikowali się Karol Witulski z VII 
A i Igor Hadryś z VIII A. 
W dniach 4-6 lutego uczniowie klas 
ósmych pisali drugie już w tym roku 
egzaminy próbne. 
 KULTURALNIE 
 Uczniowie, rodzice i pracownicy naszej 
szkoły włączyli się  
w przedsięwzięcie ,,Wędrująca 
książka”. Założeniem akcji jest idea 
nieodpłatnego przekazywania książek 
najczęściej poprzez pozostawianie ich 
w specjalnie oznaczonych miejscach, 
by ktoś mógł je zabrać, przeczytać  
i znów zostawić. Do tego celu powstaje 
w naszej szkole, tuż przy sekretariacie 
w holu głównym, specjalnie 
wyposażony kącik wędrującej książki. 

Dzieci i młodzież sami tworzą naszą 
biblioteczkę. Książki umieszczone będą 
na trzech poziomach: książeczki dla 
najmłodszych, książki dla uczniów klas 
4-8, książki dla rodziców. 
W środę 22 stycznia uczniowie klas: 
0,I,II obejrzeli przedstawienie ,, Kot w 
butach”, w wykonaniu aktorów ze 
Studia Teatralnego Krak – Art.  
z Krakowa. 
W dniu 24 stycznia gośćmi specjalnymi 
uczniów oddziału ,,0 a” były ich babcie 
i dziadkowie. Dzieci (przygotowane 
przez p. Ewę Kępczyńską) wystąpiły, 
prezentując liczne wierszyki, piosenki, 
tańce, a nawet skecz. Był wspólny 
taniec i  słodki poczęstunek. 
27 stycznia uczniowie mieli kolejną 
atrakcję. Obejrzeli film ,,Król Lew”,  
a później bawili się na szkolnej wideo 
dyskotece. 
7 lutego w naszej szkole odbył się bal 
karnawałowy. Uczestniczyli w nim 
wspólnie uczniowie z klas 
wspomagania rozwoju oraz uczniowie 
klas 0 –VIII. Uczniowie z  klas 
wspomagania rozwoju przygotowali  
spektakl: ,,Bo u nas jest jak w niebie.” 
Bal  poprzedził rozpoczynające się 10 
lutego 2020 ferie zimowe. Dyrekcja 
i nauczyciele przypomnieli 
wychowankom o przestrzeganiu zasad 
bezpieczeństwa podczas tego 
radosnego czasu, by wszyscy mogli 
wrócić do szkoły wypoczęci i zdrowi. 

Joanna Sędzicka 
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Nowy rok 2020 rozpoczął się bardzo 
aktywnie w Szkole Podstawowej im. 
Jana Brodeckiego w Polesiu. 
Uczniowie klas IV – VIII  odkrywali 
świat magii w warszawskim  muzeum 
„Świat iluzji”, a następnie w Stacji 
Grawitacji poddali się szaleństwu na 
trampolinach. Choć na chwilę 
zrozumieli, że nauka i aktywność 
fizyczna są dużo zabawniejsze, niż 
wirtualny świat telefonów. Widząc 
coraz większy problem i zagrożenia 
wynikające z technologii 
informacyjnych wszechobecnych w 
naszym życiu, zaproponowaliśmy 
uczniom udział w ogólnopolskim 
konkursie "Współczesne zagrożenia". 
Dzieci pod kierunkiem Pani Aleksandry 
Borzęckiej, wcieliły się w reżyserów  
i aktorów tworząc pouczające filmiki, 
które zaprezentowaliśmy rodzicom  
i wyłoniliśmy szkolnych zwycięzców.  
25 lutego odbyła się zabawa 
karnawałowa - „Niech żyje bal…”  
Dla dzieci i młodzieży organizatorzy 
przygotowali liczne konkursy, które 
cieszyły się wielkim powodzeniem, np. 
taniec z balonem lub taniec na gazecie. 

W czasie trwania balu 
rodzice, uczniowie oraz 
nauczyciele mogli 
głosować na Królową i 
Króla Balu. Na 
zakończenie cała 
społeczność szkolna 
włączyła się do wspólnej 
zabawy podczas „Tańca 

dookoła świata”. Słodki poczęstunek i 
nagrody za udział w konkursach 
przygotowała nasza niezawodna Rada 
Rodziców. 
Z okazji Walentynek Samorząd 
Uczniowski oraz Szkolne Koło 
Teatralne „Dzieciuchy” przygotowały 
kabaret pt. „Randka w ciemno”. 
Największe zainteresowanie wzbudziły 
charakteryzacje poszczególnych 
aktorów, np. długowłosa Lukrecja oraz 
Amor. Przedstawienie to miało 
przypomnieć widzom, że miłość to 
najważniejsze uczucie w naszym życiu, 
że powinniśmy o nie dbać i je 
pielęgnować. 
Kultywujemy, także szacunek i miłość 
rodzinną. Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
ukochane wnuki dziękowały za 
cierpliwość, opiekę i czas, jaki 
poświęcają im dziadkowie. 
Przedszkolaki bardzo wdzięcznie 
wyraziły swoje przywiązanie  
i szacunek, prezentując program 
artystyczny. Następnie zaprosiły 
babcie i dziadków na słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. Było to miłe 

wielopokoleniowe spotkanie. 
Nauczyciele naszej szkoły dbają  
o wszechstronny rozwój uczniów. 
Biorą udział w wielu projektach takich, 
jak: Koloratorium – odkrywający świat 
chemii i biologii, „Być jak Ignacy” - 
szkolne koło naukowe klasy IV pod 
kierunkiem Pani Beaty Matoblewskiej, 
zgłębia tajniki przyrody. Chłopcy  
z klasy VIII pod opieką Pani Bogumiły 
Ruszkowskiej zdobyli II miejsce w 
Mistrzostwach Powiatu w Piłce 
Siatkowej. 
Społeczność naszej szkoły pokazuje, że 
nie jesteśmy obojętni na drugiego 
człowieka. Chętnie pomagamy  
w akcjach charytatywnych. 
Zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży, 
zabawek i żywności dla Domu 
Samotnej Matki.  
Uczestniczyliśmy w 28 Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
podczas którego dzięki wsparciu 
Uczniów, Rodziców i Nauczycieli udało 
nam się wesprzeć zbiórkę dla 
dziecięcej medycyny zabiegowej kwotą 
719 zł. W ramach Światowego Dnia 
Chorego uczniowie wykonali laurki dla 
chorych, które wraz z kolorowankami 
dla dzieci zostały przekazane  
do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
dla Dzieci w Kraszewie-Czubakach.  
Nie zapominamy też o Oli 
Lewandowskiej wspierając fantami  
i słodkościami akcje charytatywne 
organizowane przez Akademię Dobra. 

Ewa Goszczycka 

Nowy rok kalendarzowy rozpoczęliśmy udziałem   
w 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod 
hasłem: "Wiatr w żagle". Celem tegorocznej zbiórki 
było pozyskanie środków finansowych na rzecz 
dziecięcej medycyny zabiegowej.  
W dniach 9 – 10 stycznia 2020 r. zbieraliśmy pieniądze 
do puszek na terenie szkoły. W dniu finału, w niedzielę 
12 stycznia 2020 r. Strzelcy Plutonu Mystkowo  
JS 1863, którzy są jednocześnie członkami Samorządu 
Uczniowskiego kwestowali od rana na ulicach  
w Płońsku. Wolontariuszom w zbieraniu datków  
do puszek pomagała Kadra Plutonu Strzeleckiego  
JS 1863 oraz rodzice. Zebraliśmy kwotę: 3507,72 zł, 
którą przekazaliśmy do sztabu w Płońsku. 
Wolontariusze otrzymali gadżety i certyfikaty.  
Po kweście Strzelcy zaprezentowali się  podczas 
Gminnego Finału WOŚP w Szkole Podstawowej  
w Baboszewie.  

ciąg dalszy na str. 14 

U nas w Szkole Podstawowej w Mystkowie 

Aktywnie w Polesiu 



14 

W czwartek, 16 stycznia w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Płońsku im. 
Bolesława Chrobrego odbył się  
I Międzyszkolny Przegląd Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świątecznych w 
Językach Obcych 2020 pod patronatem 
Burmistrza Miasta Płońsk. Muzyczna 
rywalizacja w dwóch kategoriach 
wiekowych: I – III i IV - VIII zgromadziła 
28 solistów z terenu powiatu 
płońskiego oraz 14 zespołów. W 
kategorii soliści klas IV – VIII Szkołę 
Podstawową z Mystkowa 
reprezentowali uczniowie: Maja 
Gołębiowska – kl. VIII i Dominik 
Bułakowski – kl. VII. Nasi artyści 
zaśpiewali świąteczne piosenki  
w języku angielskim: „Merry Christmas 
Everyone” i „ White Christmas”. 
Prezentacje naszych uczniów zostały 
docenione przez jury. Dominik 
Bułakowski zajął  III miejsce, otrzymał 
puchar, dyplom oraz świąteczne 
prezenty. Gratulujemy! 
Ważnym dniem dla społeczności 
szkolnej był 6 lutego 2020 roku.   
W tym dniu zaprosiliśmy do szkoły 
nasze babcie i dziadków z okazji ich 
święta. Był to dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń i radości. W pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej 

dzieci przedstawiły program 
artystyczny. Jako pierwsze 
zaprezentowały się najmłodsze dzieci. 
Nasi goście wysłuchali 
okolicznościowych piosenek a także 
obejrzeli pokazy taneczne  
w wykonaniu swoich wnucząt. 
Kolejnym punktem programu był 
występ pt. ,,Twoja twarz brzmi 
znajomo”. Uczniowie klas starszych 
zaprezentowali piosenki popularnych 
zespołów i piosenkarzy. Program 
zakończył występ chóru szkolnego. 
Wszystkie wykonania zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. 
Następnie dzieci obdarowały swoich 
ukochanych dziadków upominkami 
oraz zrobiły wspólne pamiątkowe 
zdjęcia. 
To nie był jeszcze koniec tego 
wyjątkowego dnia. Nadszedł czas na 
zabawę karnawałową - w pierwszej 
kolejności bawiły się młodsze klasy a w 
godzinach popołudniowych odbył się 
bal karnawałowy i poczęstunek dla klas 
starszych. 
Serdecznie dziękujemy Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Niedarzyna  
za przygotowanie poczęstunku,  
panu Ireneuszowi Rogowskiemu  
za udostępnienie sprzętu  

i nagłośnienia oraz poprowadzenie 
dyskoteki dla klas starszych, a także 
wszystkim, którzy włączyli się  
w przygotowanie tej pięknej 
uroczystości. 
W dniu 07.02.2020 roku delegacja 
Samorządu Uczniowskiego i Strzelców 
Plutonu Mystkowo JS 1863 wybrała się 
na wycieczkę do Schroniska dla 
bezdomnych zwierząt  w Pawłowie. 
Wyjazd poprzedzony był zbiórką darów 
rzeczowych zorganizowaną przez SU  
i SKO w szkole. Przekazano rzeczy 
potrzebne zwierzętom tj.: suchą 
karmę, karmę w puszkach oraz koce  
i kołdry na posłania. Akcja 
charytatywna była przeprowadzona 
pod hasłem: „Pozwól zwierzętom 
przetrwać trudny okres zimy”.  
Podczas pobytu uczniowie zwiedzili 
obiekt schroniska, poznali obowiązki 
pracowników i zasady tam panujące 
jak i wytyczne dotyczące oddania 
zwierzęcia pod opiekę schroniska oraz 
adopcji. Delegacji przekazała około  
110 kg karmy oraz akcesoria dla 
zwierząt. Dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się w zbiórkę na 
rzecz naszych braci mniejszych. 

Janina Jóźwiak 

c.d. U nas w Szkole Podstawowej w Mystkowie 

Początek roku to zazwyczaj początek 
kolejnego semestru w szkołach. 
Wszyscy starają się, aby każda z nich 
tętniła życiem i zapewniała swoim 
wychowankom jak najwięcej akcji  
i atrakcji. W Szkole Podstawowej w 
Sarbiewie również ich nie brakuje.  
Od początku roku kalendarzowego 
przyłączyliśmy się do akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 
miała miejsce w Baboszewie. 
Wszystkie szkoły gminne uświetniły 
ten dzień swoimi występami. Szkoła 
wychodzi również naprzeciw 
oczekiwaniom społeczności lokalnej. W 
ramach tej działalności udało się 
nawiązać kontakt z Sołectwem 
Jesionka oraz Salonem Optycznym 
TAKE A LOOK z Płońska. Wspólnymi 
siłami zorganizowane zostały 
bezpłatne badania wzroku dla 
mieszkańców Gminy Baboszewo i nie 
tylko.  Uczniowie również mają wpływ 

na działania podejmowane przez 
szkołę a ich pomysły często są 
wykorzystywane w organizacji 
szkolnych przedsięwzięć.  
Jak co roku w okresie zimowym 
organizowane są wyjazdy na 
lodowisko. Uczestniczą w nich 
zarówno starsi jak i młodsi 
uczniowie  
a przebywanie wśród rówieśników 
sprawia dzieciakom ogromną frajdę, 
jest świetną okazją do integracji  
i sposobem na spędzenie czasu poza 
szkolnymi murami.  
Tradycją szkoły w Sarbiewie są również 
noce filmowe dla uczniów najstarszych 
klas. W tym roku klasa ósma miała 
okazję spędzić ostatni weekend ferii w 
szkole. Maraton filmowy trwał do 
białego rana. Zmęczenie raczej nie 
dopada młodzieży, a i królewskiej 
uczty nie mogło zabraknąć.  
Szkoła już od wielu lat prowadzi 

różnorodne akcje czytelnicze, w które 
angażują się zarówno nauczyciele jak 
i rodzice. Już od długiego czasu 
odbywa się w oddziałach 
przedszkolnych akcja „Cała szkoła 
czyta dzieciom” oraz „Czytanie  
z Bronkiem”. Akcje są bardzo lubiane 
przez dzieci i co najważniejsze, 
przynoszą same korzyści. 

Monika Witkowska 

Co słychać w Szkole w Sarbiewie? 
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Jak co roku, w lutym i w marcu trwają 
zapisy na nowy rok szkolny do 
Przedszkola w Baboszewie . 
Przedszkole w Baboszewie mieści się w 
budynku przy ul. J.A. Brodeckich 4A.  
Do dyspozycji wychowanków oddane 
są przestronne sale, szatnie, łazienki 
oraz duża i funkcjonalna stołówka. 
Aktualnie do przedszkola uczęszcza 
130 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 
Przedszkole jest placówką 
sześciooddziałową, w której pracuje  
8 nauczycielek i dyrektor. Dobrze 
wykształcona kadra pedagogiczna dba 
o wszechstronny rozwój dzieci. 
Prowadzone są zajęcia obowiązkowe  
z zakresu mowy i myślenia,  
matematyczne, plastyczne, ćwiczenia 
gimnastyczne, zajęcia umuzykalniające 
i wiele innych, realizując założenia 
określone w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego. 
Nauczycielki korzystają z własnych 
programów : Mali matematycy, Mali 
odkrywcy, Mali sportowcy, Mali 
artyści, Zdrowy i bezpieczny 
przedszkolak, Poczytaj mi mamo, 
Przyjaciele przyrody i wiele innych. 
Bierzemy udział w realizacji 
Międzynarodowego Projektu 
Edukacyjnego "Mały Miś w świecie 
wielkiej literatury".                                                   

W przedszkolu dzieciom 
zapewnia się: bezpieczny 
pobyt na terenie placówki, 
możliwość korzystania  
z atrakcyjnych zabawek  
i ciekawych pomocy 
dydaktycznych, 
eksponowania swoich 
wytworów. W przedszkolu 
prowadzone są również:  
język angielski, zajęcia 
logopedyczne, rytmika, 
zajęcia sportowe w Hali 
Sportowej .  
Bierzemy udział w akcjach  
i uroczystościach gminnych: Festiwal 
Pieśni i Tańca „Polska Niepodległa”, 
Powitanie lata w Baboszewie, Gminne 
Dożynki, a także w różnorodnych 
konkursach.  
Organizujemy wiele uroczystości dla 
dzieci i ich rodzin: Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka, Dzień Marchewki, 
Dzień Muzyki, Pasowanie na 
Przedszkolaka, Światowy Dzień 
Pluszowego Misia,  Andrzejki dla 
dzieci, Jasełka, spotkanie z Mikołajem, 
Dzień Babci i Dziadka, Kostiumowy Bal 
Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, 
Dzień Dziecka oraz pożegnanie 
przedszkola. Dla nowych 
przedszkolaków realizowany jest 

program adaptacyjny „Przedszkole 
domem drugim jest”. Ważne 
wydarzenia z życia przedszkolnego są 
zamieszczane na Facebooku, na 
stronie internetowej przedszkola oraz 
w przedszkolnej kronice.  
Dzieci kończące przedszkole osiągają 
dojrzałość szkolną i świetnie 
przygotowane rozpoczynają naukę  
w klasie pierwszej. 
Jeśli zainteresowała Państwa nasza 
oferta, zapraszamy do nas!  
To z pewnością będzie dobry wybór.     

Janina Macikowska  
 

NADAL TRWA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W BABOSZEWIE na rok szk. 2020/2021 
Przyjmowane są zgłoszenia dzieci:  

6 – letnich (tzw. „zerówka przedszkolna”) oraz 3 - 4 - 5- letnich,  
Do przedszkola mogą być również przyjęte dzieci,   

które 1 września 2020r ukończą minimum 2,5 roku 
PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE od 7.00 - 16.30 

OPIEKA I NAUCZANIE W PRZEDSZKOLU W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ  
od 8.00 do 13.00 SĄ BEZPŁATNE. 

O terminie SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH dla nowych przedszkolaków zainteresowani rodzice  
zostaną poinformowani indywidualnie.  

NOWY „Wniosek o przyjęcie do przedszkola w Baboszewie” można pobrać ze strony internetowej: 
      przedszkolebaboszewo.szkolnastrona.pl 

Wszelkie informacje można uzyskać w Kancelarii Przedszkola w Baboszewie. 
  Ilość miejsc w grupach ograniczona! 

 Przedszkole będzie czynne w lipcu każdego roku szk. w godz. 7.00 - 16.30  
po pisemnym zgłoszeniu dziecka przez rodziców. 

ZAPRASZAMY 
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna  

Przedszkola w Baboszewie 

Zapraszamy do Przedszkola w Baboszewie 
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W hali tradycyjnie sportowo  
W miesiącach grudzień, styczeń, luty w Hali 
Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie 
odbyło się 7 imprez o charakterze sportowo-
kulturalnym. Wydarzenia te są na stałe 
wpisane w kalendarz zmagań sportowych. 
07 grudnia 2019 roku po raz XII rozegrano 
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Oldboyów 
o Puchar firmy „ART-DAN”. W zmaganiach 
sportowych udział wzięło 10 drużyn. 
Mistrzem turnieju została drużyna Oldboys 
Team Olsztyn, która obroniła trofeum sprzed 
roku. Gospodarze rozgrywek - Oldboy 
Baboszewo swoje zmagania zakończyli na 
fazie grupowej, co dało im VII miejsce  
w klasyfikacji ogólnej. 
15 grudnia 2019 roku rozegrana została  
III kolejka XVIII Edycji HLPN w sezonie 
2019/2020. Po trzech kolejkach prowadzi 
Myken z dorobkiem 15 punktów. Najlepszym 
strzelcem został Rafał Tyski (Art-Dan),  
który strzelił 9 goli. 
Rok 2020 w Hali Sportowej rozpoczęliśmy 28. 
Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który miał miejsce 12 stycznia 2020 
roku, podczas którego zebraliśmy kwotę 
16356,80 zł i tym samym ustanowiliśmy 
kolejny rekord. 
Tydzień później 19 stycznia 2020 roku 
rozegrana została IV kolejka HLPN. Pierwsze 
miejsce zajmuje Huragan Meble Skociński,  
a najlepszym strzelcem pozostaje Rafał Tyski 
(Art-Dan). 
W pierwszym tygodniu ferii zimowych 
Baboszewo gościło uczestników obozu 
sportowego Szkółki Piłkarskiej „Football 
Talents”. Drugi tydzień należał do dzieci 
Szkoły Podstawowej, którzy mogli korzystać  
z obiektów sportowych. 
16 lutego 2020 roku rozegrana została  
V kolejka HLPN. Po piątej kolejce nastąpiła 
zmiana lidera. Została nim drużyna Mazovii Błomino, która 
ma na swoim koncie 23 punkty. Po pięciu kolejkach fotel 
„króla strzelców” nadal należy do Rafała Tyskiego  
(Art-Dan) zdobywcy 11 goli. 
22 i 29 lutego Hala Sportowa gościła uczestników turniejów 
o Puchar Prezesa Klubu GKS „ORLĘTA” Baboszewo.  
22 lutego odbył się turniej kobiet w dwóch kategoriach: 
Juniorki i Seniorki. W Juniorkach I miejsce wywalczyły 
Husarki Mochowo natomiast dwie drużyny Orląt zajęły 
odpowiednio II i VI miejsce.            
W kategorii Seniorki I miejsce wywalczyła drużyna Mustang 
Wielgie, srebro przypadło I-szej drużynie Orląt, a tuż za 

podium uplasowała się II-ga drużyna Orląt.   29 lutego odbył 
się turniej chłopców. Jako pierwsi na parkiet wybiegli 
Juniorzy. W turnieju I miejsce zajęli zawodnicy z Mochowa, 
a gospodarzom przypadło w udziale miejsce III i VI.  
Po południu swoje mecze rozegrali chłopcy w kategorii 
Trampkarze. Puchar Prezesa Klubu GKS „ORLĘTA” 
Baboszewo wywalczyła II-ga drużyna Orląt, a drugie miejsce 
zajęła I-sza drużyna Orląt. 
Wszystkich miłośników sportu zapraszamy do wzięcia 
udziału w imprezach sportowych oraz do śledzenia profilu 
Hali Sportowo-Widowiskowej na Facebooku. 

Dorota Bartczakowska 
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