
  

 

Przypominamy, o zmianie 

numerów telefonów Komend 

Policji w całym kraju. Numer 

kontaktowy do dyżurnego KPP 

w Płońsku 47 703 35 00 

Radca Prawny dla mieszkańców 
gminy dwa razy w miesiącu po 

wcześniejszym zapisie w 
Urzędzie Gminy Baboszewo  

23 66 11 091 wew. 14 

Przewodniczący Rady Gminy 

przyjmuje interesantów w każdy 

pierwszy czwartek miesiąca 

od 14.00 do 15.30 

Nowy wóz  
strażacki dla 

OSP Dziektarzewo  
 

str. 10 

Alarm 

bombowy  

w urzędzie 

gminy  

str. 3 

str. 4-5 

w gminnych szkołach! str. 15 

Od 10 października strefa żółta rozszerzona na cały kraj 
W związku z ogromnym rozprzestrzenianiem się Koronawirusa, 9 października 
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie Strefy Żółtej na terenie całego 
kraju. Nowe obostrzenia, mają na celu zatrzymanie epidemii COVID - 19. 
W strefie żółtej obowiązuje m.in.  
1. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju,  m.in. na 

ulicy, w sklepie, autobusie,  
2. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy, 

kongresy czy konferencje.  
3. w obiektach sportowych limit osób – jedna na 7 m kw.  
4. w kinach może być 25 proc. publiczności.  
5. liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 

100 osób, z wyłączeniem obsługi.  
Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie 
lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.  

Ze względu na dobro ogółu, zwracamy się z prośbą  
o dostosowanie się do nowych obostrzeń.  

ŻYCZYMY ZDROWIA 
Informacja z dnia 08.10.2020r. 

 Inwestycje i rozbudowy str. 7-11  
MISJA SKARB 

Ponownie  
w naszej gminie 

str. 12 
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W dniu 20 sierpnia 2020r. odbyła 

się XX Sesja Rady Gminy 
Baboszewo, podczas której 

podjęto 10 uchwał m.in. zmiany 
w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na 2020 rok Gminy 
Baboszewo oraz zmiany uchwały 
budżetowej gminy na 2020 rok. 
Udzielono pomocy finansowej 
Powiatowi Płońskiemu na remont 
ronda w Baboszewie 
na skrzyżowaniu dróg: 

• 3021W Płońsk–Raciąż,  

• 3026W Baboszewo–Rzewin-
Polesie,  

• 3029W Baboszewo-Bożewo-
Szapsk  

• oraz na remont drogi 3021W 
Baboszewo-Raciąż.  

Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie 
uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących 
w odniesieniu do pomnika przyrody w miejscowości 
Dłużniewo, w związku z planowaną realizacją inwestycji 
celu publicznego. Podczas sesji podjęto także temat 
„Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Baboszewo”. W ramach tego 
określono uchwałą szczegółowe warunki udzielania 
pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy 
oraz trybu postępowania.  
Kolejną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Baboszewo na rok 
szkolny 2020/2021. 
Rada Gminy Baboszewo podejmując uchwałę wyraziła 
swoją wolę odnośnie utworzenia Posterunku Policji 
w  Baboszewie oraz o zachowaniu integralności 
Województwa Mazowieckiego. Podczas XX Sesji Rady 
Gminy Baboszewo kolejna z dróg została zaliczona do 
kategorii dróg gminnych. Gośćmi sesji były Panie z firmy 
STRABAG oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.  

 

XXI Sesja Rady Gminy Baboszewo odbyła się 

25 września 2020r., podczas której podjęto 5 uchwał m.in. 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok 
Gminy Baboszewo oraz zmiany uchwały budżetowej gminy 
na 2020 rok. 
Zaliczono również kolejną drogę do kategorii dróg gminnych. 
Rada Gminy Baboszewo podczas posiedzeń komisji stałych 
oraz na Sesji rozpatrzyła złożoną petycję oraz skargę na 
działalność Wójta Gminy Baboszewo. Omówiono również 
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Baboszewo, informację o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania 
planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki 
Publicznej za I półrocze 2020 roku. 
Podczas sesji został wręczony akt powierzenia stanowiska 
Dyrektora Przedszkola w Baboszewie Pani Janinie Bogdanie 
Macikowskiej oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego Pani Dorocie Chojeckiej.  
Gośćmi podczas sesji byli strażacy z jednostki OSP 
Dziektarzewo, którzy podziękowali za pomoc w pozyskaniu 
nowego wozu ratowniczo-gaśniczego.  
Po sesji odbyła się prezentacja nowego wozu.                        

Referat Organizacyjny 
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2 lipca tego roku na zebraniu 
Stowarzyszenia Sportowo-
Ekologiczno-Turystycznego SET 
w Baboszewie dokonano zmian 
personalnych na stanowiskach 
zarządu, których kadencja 
dobiegła końca (kadencja, 
zgodnie ze statutem trwa 8 lat). 
Na miejsce dotychczasowego 
Prezesa Pana Wiesława 
Kupniewskiego, wybrano Panią 
Małgorzatę Rydzewską. Pani 
Janina Macikowska została 
Wiceprezesem Sekcji 
Turystycznej, którą to 
funkcję pełniła dotychczas 
Pani Beata Męczyńska. 
Uległa zakończeniu również 
kadencja Skarbnika 
Stowarzyszenia, którą 
to funkcję objęła Pani Iwona 
Starczewska w miejsce Pani 
Agnieszki Skręciak. Zmian nie 
dokonano na stanowisku 
Wiceprezesa Sekcji 
Ekologicznej w osobie Pani 
Magdaleny Baranowskiej 
oraz na stanowisku 
Wiceprezesa Sekcji 
Sportowej w osobie Pani 
Doroty Bartczakowskiej. 

Pod koniec marca złożono wniosek o dofinansowanie 
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2020” na zadanie „Inwentaryzacja 

indywidualnych źródeł ciepła - 
kotłów”.  Wnioskowana kwota 
pomocy 58 400,00 zł. 
Przedmiotowe zadanie obejmuje 
przeprowadzenie inwentaryzacji 
wszystkich źródeł ciepła w każdym 
lokalu i budynku położonym na 
terenie gminy Baboszewo 
ogrzewanym indywidualnie. 
W lipcu podpisano umowę 
z Marszałkiem Województwa  
Mazowieckiego o dofinansowanie 
i realizację tego zadania – dotacja 
pokrywa 100% kosztów. 
Inwentaryzacja przeprowadzana 
będzie do 19 października 
2020 roku. Pozyskane informacje 
pomogą oszacować wielkość emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 
w gminie Baboszewo, ocenić realne 
potrzeby i możliwości związane 
z wymianą źródeł ciepła, 

termomodernizacją budynków i montażem odnawialnych 
źródeł energii. Ankieterzy, upoważnieni przez Wójta Gminy 
Baboszewo, pojawią się u Państwa w celu wypełnienia 
ankiety. Wszyscy ankieterzy wyposażeni będą 
w identyfikatory. Podczas inwentaryzacji NIE będą 
spisywane DANE OSOBOWE mieszkańców. Mieszkańców 
gminy uprasza się o udzielenie niezbędnych informacji 
ankieterom. 

17 września 2020r. w godzinach porannych 
w Urzędzie Gminy w Baboszewie, na 
urzędowej poczcie elektronicznej odebrano 
wiadomość o treści: „W waszej siedzibie 
pozostawiono reklamówkę z sarinem. Jest tak 
dobrze ukryta, że nie zostanie znaleziona, 
dlatego zginiecie”.  
Zgodnie z procedurami o zajściu 
poinformowano Komendę Powiatową Policji 
oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej. Czasowo wstrzymana została 
obsługa interesantów w Urzędzie Gminy, 
zabezpieczono wejście do budynku Urzędu 
i teren przyległy. Służby Straży Pożarnej 
i Policji przeszukały budynek. Nie znaleziono 
nic podejrzanego i po blisko 2 godzinach 
odwołano akcję oraz przywrócono obsługę 
petentów Urzędu Gminy. 
Jak ustalono, podobne pogróżki otrzymują inne samorządy, 
a mail o tej treści wysyłany jest spod tego samego adresu. 
Dochodzenie trwa. Pozostaje tylko cieszyć się, że był to 
fałszywy alarm i mieć nadzieję na szybkie znalezienie sprawcy. 

Zmiana Zarządu SET 

Małgorzata Rydzewska 

Od lewej: Agnieszka Skręciak,  

Wiesław Kupniewski, Beata Mączyńska 

Fałszywy alarm w Urzędzie Gminy  

Referat Organizacyjny 

Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła 
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Od 1 września trwać będzie największe 
i najważniejsze badanie polskiego 
rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny. 
Na Mazowszu obowiązkowi spisowemu 
podlega ponad 250 tys. gospodarstw 
rolnych. 
Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat 
i jest obowiązkowy dla wszystkich 
użytkowników gospodarstw rolnych. 
Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 
listopada.  
Najwygodniej spisać się przez Internet 
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego 
w Polsce otrzymał list Prezesa GUS 
informujący o badaniu. Znajduje się w nim 
również nr gospodarstwa rolnego, 
niezbędny do zalogowania w aplikacji 
spisowej dostępnej od pierwszego dnia 
spisu na stronie https://spisrolny.gov.pl/. 
Każdy rolnik ma obowiązek samodzielnie 
spisać się przez Internet. Jest to w pełni 
wygodna i bezpieczna metoda. 
Jeśli ktoś nie ma komputera lub telefonu 
z dostępem do Internetu, powinien się udać 
do Gminnego Punktu Spisowego 
zorganizowanego przez urząd gminy lub 
miasta.  
Uzupełniająca metoda to spis przez telefon. 
Również bezpieczna, bo wykluczająca 
bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. 
Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99 możemy spisać się przez 
telefon lub ustalić termin rozmowy 
z rachmistrzem. Osoby, które nie 
skorzystają z możliwości samodzielnego 
spisu przez Internet i nie umówią 
się na wywiad telefoniczny poprzez 
infolinię, mogą spodziewać się telefonu 
z Urzędu Statystycznego.  
Dlaczego trzeba i WARTO się spisać? 
Z punktu widzenia każdego rolnika warto 
sobie uświadomić, że Powszechny Spis 
Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie 
gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym 
źródłem informacji pozwalającym na ocenę 
stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie 
zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat 
w strukturze i działalności gospodarstw 
rolnych. Na podstawie danych spisowych 
podejmowane są najważniejsze decyzje 
gospodarcze i społeczne na kolejne lata 
zarówno na poziomie krajowym jak 
i regionalnym. Tym samym poprzez udział 
w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny 
wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym 
otoczeniu. 
Spis rolny to NIE kontrola majątku rolników 
Formularz spisowy jest podzielony 
na 11 działów. Chociaż wydaje się, 
że to dużo, należy pamiętać, że nie 
wszystkie pytania, czy nawet całe działy 
będą dotyczyć każdego gospodarstwa 
rolnego. Statystycy zapytają m.in. 

o położenie i powierzchnię gospodarstwa, 
rodzaj użytkowanych gruntów, upraw, 
zużycie nawozów, czy posiadane zwierzęta 
gospodarskie. 
Rolnicy absolutnie nie mają powodów 
do obaw – nikt nie zapyta o ich majątek. 
Formularz spisowy zawiera pytania 
o składowe elementy gospodarstwa 
rolnego, ale wyłącznie w ujęciu 
procentowym i bez wskazywania wartości.  
W spisie nie ma też pytań o zarobki 
rolników czy wartość przychodów. Zbierane 
są tylko informacje o wkładzie pracy 
w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu 
produkcji rolniczej oraz o fakcie 
prowadzenia w gospodarstwie działalności 
pozarolniczej. W tym ostatnim przypadku 
należy podać wyłącznie, jaki procentowy 
udział stanowią dochody z prowadzonej 
działalności rolniczej, działalności 
pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł 
niezarobkowych, takich jak emerytury 
i renty. 
Z kolei w przypadku sprzedawanych przez 
gospodarstwa rolne produktów 
w formularzu znajduje się pytanie, 
czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi 
sprzedaż produktów rolnych, a możliwa 
odpowiedź to „tak” lub „nie”. 
W miastach Mazowsza też mieszkają rolnicy 
Województwo mazowieckie jest pod 
względem liczby gospodarstw rolnych 
liderem w skali kraju – spis rolny obejmie 
tu ponad 250 tys. użytkowników 
gospodarstw rolnych. Wbrew pozorom, 
znaczna ich część mieszka w miastach. 
Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę wyłącznie 
liczbę użytkowników gospodarstw rolnych, 
to okazałoby się, że głównym ośrodkiem 
mazowieckiego rolnictwa jest … Warszawa. 
W stolicy mieszka prawie 9 tys. 
użytkowników gospodarstw rolnych - 
oznacza to, że co 28 rolnik z Mazowsza, 
mieszka w Warszawie. Przypadek stolicy 
nie jest jedyny. Biorąc pod uwagę liczbę 
użytkowników gospodarstw rolnych 
we wszystkich gminach województwa 
mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy), 
to na dwóch pierwszych miejscach plasują 
się: m. Radom (3 tys. użytkowników 
gospodarstw rolnych) i m. Siedlce (2 tys.). 
Dopiero na następnych miejscach znalazły 
się gminy o charakterze rolniczym: Warka, 
Iłża i Zbuczyn. 
Co wiemy o mazowieckim rolnictwie 
z poprzedniego spisu? 
Spisy rolne odbywają się co 10 lat. Dzięki 
nim możemy śledzić ewolucję 
mazowieckiego rolnictwa i poznać 
dokładnie jego specyfikę. Znając wyniki 
poprzedniego spisu   porównując je 
z informacjami zebranymi w tym roku 
dowiemy się, czy trwały jest trend 

zmniejszania się liczby gospodarstw 
rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich 
średniej powierzchni. Będziemy mogli 
sprawdzić też, czy utrzymuje się wzrost 
liczby osób kierujących gospodarstwem 
rolnym posiadających wyższe wykształcenie 
rolnicze. 
Według wyników Powszechnego Spisu 
Rolnego 2010 liczba gospodarstw rolnych 
wynosiła na Mazowszu 277,5 tys. 
I stanowiła 12,2% ogólnej liczby 
gospodarstw w kraju. Najwięcej 
gospodarstw rolnych odnotowano 
w powiatach: radomskim, grójeckim, 
siedleckim i garwolińskim. W porównaniu 
z wynikami spisu z 2002 r. liczba 
gospodarstw zmniejszyła się o 92 tys. 
(blisko o 25%). Największy spadek  
odnotowano w grupie obszarowej do 1 ha 
użytków rolnych włącznie, wzrosła 
natomiast liczba gospodarstw największych, 
o powierzchni 50 ha. Średnia powierzchnia 
użytków rolnych przypadająca na 
1 gospodarstwo w 2010 r. wyniosła 7,27 ha 
i w porównaniu z 2002 r. wzrosła o 1,18 ha. 
Wg danych spisowych z 2010 r. wzrosła 
wtedy znacząco liczba osób kierujących 
z wyższym wykształceniem rolniczym, 
chociaż ich udział w ogólnej liczbie 
kierujących pozostawał jednak niewielki 
i wynosił 2,2% (w 2002 r. – 1,1%). 
Odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące 
spisu rolnego uzyskamy dzwoniąc 
na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99. Od konsultanta dowiemy się, 
jakie są pytania spisowe i co zrobić, jeśli nie 
możemy poradzić sobie z samodzielnym 
wypełnieniem formularza przez Internet.  

PODSTAWOWE INFORMACJE 
O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 
2020 r., dane zbierane wg stanu 
na 1 czerwca 2020 r. 
Obowiązkową metodą spisową jest 
samospis internetowy. Jeśli ktoś 
nie posiada odpowiedniego sprzętu lub 
Internetu, powinien skorzystać z Gminnego 
Punktu Spisowego we właściwym urzędzie 
miasta lub gminy. 
Metoda uzupełniająca - spis przez telefon  
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 
Więcej informacji o Powszechnym Spisie 
Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/ 

Rolnicy, czas się spisać! 
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Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada 

sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której 
mieszkańcy dołączą do pomysłu. Inicjatywa zakupu 
masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.    
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią 
liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego 
serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu 
i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie 
eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą 
oddawać jej mieszkańcy.   
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online 
zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. 
Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących 
się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma 
kluczowe znaczenie. 
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć 
nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje 
Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, 
ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy 
z bycia Polakami.  
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod 
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał 
i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.  
Celem projektu jest także godne upamiętnienie 
zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią 
bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu 
to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu 
Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny 
poświęcali nasi przodkowie.   
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszego 
kraju, zachęcimy ich do refleksji zarówno nad samym 
patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii 
odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu 
doskonałą okazję.  
Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę 
i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa 
obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez 
cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn! 
Bez względu na powyższe wymogi nie warto 
poprzestawać na spełnieniu powyższych warunków. 
W trzech gminach, które osiągną największą 
procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby 
mieszkańców gminy, przewidujemy udział Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości 
podniesienia flagi na maszt. 
 

DOŁĄCZ DO NAS!  
gov.pl/bialoczerwona  

Głosy poparcia dla poszczególnych gmin 
będą zbierane do dnia  

11 listopada 2020r. do godz. 23:59. 
Gmina Baboszewo potrzebuje minimum 

100 głosów. 

Przypominamy, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych 
przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą 
publicznej aplikacji.  
Aplikacja suszowa 2020 jest dostępna pod tym linkiem: https://
aplikacje.gov.pl/app/susza/  Rolnicy mogą składać za jej pomocą 
wnioski o oszacowanie strat powstałych przez suszę. Do aplikacji 
można zalogować się przez Profil Zaufany, e-dowód lub przez 
stronę banku na przykład PKO lub Banku Spółdzielczego 
w ramach tak zwanej e-Tożsamości. Po zalogowaniu się należy 
podać podstawowe dane, czyli imię i nazwisko oraz numer 
telefonu i adres e-mail. 
Później aplikacja suszowa 2020 poprosi nas o dane dostępowe 
do eWniosku Plus, za pomocą których nastąpi zalogowanie 
i import danych z aplikacji eWniosek Plus. Kolejnym krokiem 
będzie zamieszczenie załączników, takich jak skan polisy 
ubezpieczeniowej i dokumentacja fotograficzna szkód 
spowodowanych przez suszę. Dokumentacja w formie zdjęć 
nie jest jednak obowiązkowa.  

Paulina Lewandowska 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy 
Baboszewo segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zostanie naliczona 
dwukrotność miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi tj.: 2x22 zł = 44 zł od mieszkańca. 
W związku z art. 6ka ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku 
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot 
odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia 
o tym wójta lub osobę upoważnioną przez wójta oraz właściciela 
nieruchomości. W związku z tym, Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Płońsku w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, 
powiadomi zarówno mieszkańców, jak i Urząd Gminy, co będzie 

podstawą do wszczęcia 
postępowania w sprawie 
określenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i naliczenia 
decyzją dwukrotności stawki 
opłaty (zgodnie z art. 6ka  
ust. 2 i 3 w/w ustawy). 

 
Ilona Siejka 
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Zakres zadania obejmuje wykonanie prac na odcinku drogi 
o długości 400 m w Sołectwie Galomin od posesji 
nr  1 do posesji nr 4. Gmina uzyskała pozwolenia 
na  budowę. Prace zostaną wykonane do 15 października 
2020 r. Inwestycja finansowania ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Kwota dotacji 126 000 zł.  Koszt realizacji 270 689 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Gmina Baboszewo uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych  w wysokości:  
- 656 675 zł na kompleksową przebudowę ulic Topolowej, Kwiatowej 
i Zacisze (nie objęte dotacją) w Baboszewie. Podpisano umowę 
z wykonawcą na realizację zadania na łączną kwotę 1 478 500 zł. 
W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne 
LED, chodniki, jezdnie, oznakowanie. 

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 

W ramach FDS na 2021 rok złożono wniosek 
o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości 
Rybitwy.”  
Wnioskowana kwota pomocy mieści się w 
przedziale od 50 do 80% całkowitych 
kosztów inwestycji. Wniosek na etapie 
oceny. 
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Gmina Baboszewo uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości: 484 468 zł na przebudowę drogi gminnej 
Nr 300144W relacji Mystkowo – Cieszkowo Kolonia o długości 1,5 km.  
W dniu 06.05.2020r. zakończono realizację inwestycji drogowej. 
W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 5 m i obustronne 

pobocza o szerokości 0,75 m na 
odcinku 1522 m.b. wraz 
z kompletnym oznakowaniem. 
Koszt całkowity zadania wyniósł 
692 097,63 zł w tym 
dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych w kwocie 
484 468 zł. 

W kwietniu ogłoszono postępowanie 

przetargowe na budowę oświetlenia LED: 

1. w miejscowości Sokolniki Stare przy drodze 

powiatowej  3021W – etap III.  

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład 

Robót Drogowych i Sygnalizacyjnych 

„CIECHDRÓG” Krzysztof Kowalczuk w kwocie 

82  779 zł.  

2. oświetlenie LED przy ulicy Zielonej. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INSTAL – 

GROT Tomasz Kupidłowski Łomża w kwocie 

73 062 zł. 

W maju podpisano umowy na realizację tych zadań. Oba zostały już zrealizowane. 

Remonty dróg 
gminnych  

W okresie wiosennym przeprowadzono 
remonty dróg gminnych w sołectwach: 
- Kowale – Bożewo; Dziektarzewo – Wylaty – 
Goszczyce Średnie; 
Jarocin; Dziektarzewo; 
Śródborze; Pawłowo; 
Cieszkowo Stare. Prace 
wykonała firma MIK 
Roboty ziemne 
i drogowe Jan Miklewski 
za kwotę 91 368,09 zł. 
W miesiącach marzec 
i kwiecień dokonano 
przebudowy drogi 
gminnej w sołectwie 
Dziektarzewo z drogi 
gruntowej na drogę 

z kostki betonowej. Prace wykonali 
pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej. 
Zakończono roboty związane z równaniem 
i profilowaniem gminnych dróg gruntowych 
ulepszonych pospółką. 

Inwestycje drogowe 
Opracowywane są 
dokumentacje projektowe 
budowy dróg:  
1. Budowa drogi gminnej Nr 

300173W Pawłowo-Budy 
Radzymińskie -Jesionka o 
długości 1500 m.b. 

2. Budowa drogi gminnej Nr 
300160W w miejscowości 
Dłużniewo przez wieś o 
długości 1100 m.b. 

3. Budowa drogi gminnej Nr 
300184W Goszczyce 
Poświętne -Dziektarzewo - 
Rybitwy - Śródborze 
o długości 1300 m.b. 

4. Budowa drogi gminnej Nr 
300121W Brzeście Nowe- 
Brzeście- Zbyszyno 
o długości 3700 m.b. 

Przebudowa drogi gminnej  relacji 
Mystkowo – Cieszkowo Kolonia 

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 

Oświetlenie LED 
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Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

6 marca tego roku Gmina Baboszewo 
pozyskała dotację z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 
na dofinansowanie w kwocie 
142 474 zł na realizację projektu 
„Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Baboszewo 
oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania 
Wody w Cieszkowie Kolonii”. 
W ramach inwestycji zostanie 
wykonanych 110 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Baboszewo. Okres realizacji to lata 
2020 – 2021.  
Na początku kwietnia ogłoszono 
postępowanie przetargowe na 
budowę 74 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  
Wybrano firmę  JFC Polska Sp. z o.o., 
z Dąbrówki. Kwota umowy wynosi  
1 521 922,05 zł. Kolejnych 36 szt. 
oczyszczalni zostanie wykonanych 
po opracowaniu nowych dokumentacji 
projektowych. 

Gmina Baboszewo podpisała umowę 
z Wykonawcą wyłonionym w drodze 
postępowania przetargowego na realizację 
zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej”. Koszt realizacji zadania wyniósł 
69 374,46 zł. Inwestycja finansowana była ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Zadanie wykonano. 

Na przełomie marca i kwietnia Gmina 
Baboszewo złożyła do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
wniosek o dofinansowanie zadania 
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy 
Baboszewo – etap VI”, w ramach 
„Ogólnopolskiego programu 
finansowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie 
województwa mazowieckiego”. 
Wnioskowano o 100 % dotację 
w wysokości 50 000 zł. Masa azbestu 
do unieszkodliwienia 117,343 Mg. 
W dniu 24.06.2020 r. otrzymano 
informację o przyznaniu 
dofinansowania. 

Złożono wniosek do Lokalnej Grupy 
Działania Przyjazne Mazowsze  
o przyznanie pomocy  na przebudowę 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Sarbiewie .  
Wnioskowana kwota dotacji 29 288 zł. 
Planowany zakres prac dotyczy 
wymiany nawierzchni oraz urządzeń 
zabawowych. Wniosek na etapie oceny. 
W sierpniu br. złożono wniosek do 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych w ramach projektu 
pn. „Usługi indywidualnego transportu 
DOOR-TO-DOOR oraz poprawa 
dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Wnioskowana kwota 
pomocy 395 000 zł.  Wniosek na etapie 

oceny. 

Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Baboszewo 

Instalacja kotłów  
na biomasę  

oraz paliwo gazowe 
Na przełomie kwietnia i maja 
ogłoszono postępowanie przetargowe 
na „Zaprojektowanie i wykonanie 
robót w zakresie instalacji kotłów 
na biomasę oraz paliwo gazowe 
do centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej dla budynków 
mieszkalnych w Gminie Baboszewo 
oraz jednej instalacji fotowoltaicznej 
(PV) na budynku Urzędu Gminy”. 
Najkorzystniejszą ofertę  w części I – 
kotły, złożyła firma F.U.H. „ROMEX” – 
Grupa SBS Roman Szumański, Płońsk 
w kwocie 837 809,80 zł. 
Najkorzystniejszą ofertę  w części II - 
instalacja fotowoltaiczna, złożyła firma 
SUNGRANT Sp. z o.o., Białystok 
w kwocie 24 600 zł. Realizacja projektu 
jeszcze trwa. Inwestycja 
współfinansowana z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 
ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną”, 
Działania 4.3 „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza”, 
Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie 
zanieczyszczeń powietrza i rozwoju 
mobilności miejskiej” Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. 
 

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 

Złożone wnioski  
na etapie rozstrzygania 

Usuwanie folii rolniczych 
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Mazowiecki 
Instrument Aktywizacji 

Sołectw 
Gmina Baboszewo pozyskała 
dofinansowanie w wysokości 
50 000 zł na realizację zadań: 
•„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” (zakupione zostaną 
materiały niezbędne 
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). 

Zakupiono kosiarkę i ciągnik 
Spółka Wodna w Baboszewie zakupiła kosiarkę łańcuchową z siłownikiem 
do wycinania traw i krzewów na rowach melioracyjnych .  Starania o zakup kosiarki 
rozpoczęły się w roku 2019 złożyliśmy wniosek o dotacje do ARiMR który został 
rozpatrzony pozytywnie. Przyznano dotację w wysokości 44 160 zł (80% kosztów 
netto). W czerwcu tego roku projekt został sfinalizowany.  
Urząd Gminy zakupił ciągnik BELARUS za kwotę 201 720 zł, a dzięki współpracy urzędu 
i spółki sprzęt będzie pracował i służył mieszkańcom naszej gminy. Wykorzystywany 
jest m.in.. do  utrzymania prawidłowego stanu poboczy dróg.  

 

Aktywnie w Gminnych Ochotniczych 
Strażach Pożarnych  

Urząd Gminy Baboszewo pomógł jednostkom OSP 
Baboszewo, Dziektarzewo, Wola Folwark w przygotowaniu 
i złożeniu wniosków o dofinansowanie doposażenia 
jednostek OSP. Wnioskowana kwota pomocy to 60 000 zł,  
po 20 000  zł na Jednostkę. 
Gmina Baboszewo złożyła wniosek do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji 
w wysokości 100 000 zł na zakup samochodu ratowniczo 
gaśniczego dla OSP Dziektarzewo. Ponadto wsparła 
Jednostkę OSP w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 380 000 zł. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziektarzewie otrzymała  
również promesę na realizację przedmiotowego zadania 
od Zakładów Ubezpieczeniowych w kwocie 280 000 zł. 
Otrzymano także dofinansowanie od Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w wysokości 20 000 zł 

na remont garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Folwark w zakresie remontu elewacji, docieplenia 
stropodachu oraz remontu tynków wewnętrznych wraz 
z malowaniem. Wnioskowana kwota dotacji to 20 000 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 
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Ośrodek Zdrowia w Baboszewie - Obecnie trwają prace związane z: 

 Wykonaniem instalacji sanitarnych wraz z dostawą 
i montażem osprzętu sanitarnego - wykonawca BIOŚ Sp. z o.o., 
Płock. Kwota umowy 341 950 zł. 

 Wykonaniem instalacji elektrycznych wraz z dostawą 
i montażem osprzętu elektrycznego – wykonawca 
konsorcjum: INSTAL-GROT i INSBUD z Łomży. Kwota umowy – 
455 100 zł. 

 Dostawą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej: 
Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe BUDREM Sp. z o.o., 
Kielce. Kwota umowy - 128 891,70 zł. 

Wykonawcy wyłonieni z ogłoszonych w czerwcu przetargów. Prace 
w trakcie. 

Hot Spoty 
Kończy się montaż i uruchamianie 6 zewnętrznych 
i 7 wewnętrznych punktów dostępu do szerokopasmowego 
Internetu Hot Spot na terenie gminy Baboszewo. 
Pod koniec lutego tego roku podpisano umowę o dofinansowanie 
z Centrum Projektów Polska. Kwota dotacji wyniosła 64 368 zł.  
Punkty znajdować 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.  Na początku 
grudnia Hot Spoty powinny być już aktywowane. 

Gmina Baboszewo złożyła wniosek do Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2020 o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn.: 
„Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole 
Podstawowej im. Ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie”. 
Przedmiotowe zadanie obejmuje: 
1. demontaż istniejącej nawierzchni boiska wraz z jej 

utylizacją,  

2. uzupełnienie warstwy podbudowy wraz z równaniem 
oraz zagęszczeniem,  

3. montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej 
uzupełnionej piaskiem kwarcowym,  

4. wcinanie i wklejanie linii wyznaczających pola gier.  
Przewidywany koszt całkowity inwestycji 150 000 zł.  
W dniu 24.06.2020r. otrzymano informację o przyznaniu 
dofinansowania w kwocie 90 000 zł.  

Zakup laptopów do szkół 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz 
zamknięciem placówek oświatowych Gmina 
Baboszewo złożyła dwa wnioski do Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa o dofinansowanie zakupu laptopów dla 
dzieci z czterech szkół z terenu gminy Baboszewo 
służących do zdalnej nauki.   
W pierwszym etapie zakupiono 46 szt. laptopów  
za kwotę 59 800 zł (100% dotacji). W drugim etapie 
planuje się zakup 57 szt. laptopów za kwotę 74 043 zł 
(dotacja 100 %). 
Kwota dotacji 133 843 zł (dotacja 100 %). Zadanie 
zrealizowano. Po zakończeniu zdalnej nauki komputery 
pozostaną w placówkach i będą służyły wsparciu 
codziennej nauki. 

 

OŚRODEK ZDROWIA 

Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole Podstawowej  w Sarbiewie 

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 
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Po raz kolejny naszą gminę odwiedzili 
znani z programu w telewizji FOCUS 
„Misja Skarb”- Prospektor, Killer i Cichy. Poszukiwania miały 
miejsce przy Kościele w Baboszewie, w Dłużniewie 
i w Sarbiewie. Na rozpoczęcie kolejnych prac badawczych 
mieli wpływ Wójt - Bogdan Pietruszewski, Pan Andrzej 
Mossakowski i Pan Jan Mossakowski, którzy dostarczyli 
odkrywcom dużo nowych, mało znanych mieszkańcom 
faktów historycznych. To na ich podstawie, dokonano 
kolejnych odsłon tajemnic związanych z II wojną światową, 

skarbem ukrytym przez niejakiego Józefa Konopkę, 
uchodzącego za człowieka bardzo okrutnego. Poruszono także 
kwestie związane z historią naszych terenów w XVI wieku. 
Zapowiada się niezwykle ciekawie.  Jak się dowiedzieliśmy, 
emisja programu nieco się opóźni i ukaże się pod koniec 
października, a nie tak jak zapowiadano wcześniej -pod koniec 
września. Pozostaje nam tylko niecierpliwie czekać.  

 

29 sierpnia 
2020r. 
w ramach 
pożegnania 
wakacji Urząd Gminy zorganizował Kino Samochodowe 
w Baboszewie. Na podstawie wcześniej przeprowadzonej 
ankiety, wyświetlono film „Zielona Mila”. Kino cieszyło 
się pozytywnym odbiorem. Pomimo wymogów 
sanitarnych, związanych z Koronawirusem, uczestnicy 
bez problemu dostosowali się do nich, wypełniając 
ankiety o stanie zdrowia i używając maseczek. 
Najważniejszym było to, że mieszkańcy mogli wspólnie 
spędzić miło czas.  

Idąc za przykładem innych 
samorządów w całej Polsce, Urząd 
Gminy w Baboszewie postarał 
się o ustawienie metalowego 
pojemnika w kształcie serca, 
przeznaczonego na zbieranie 
korków plastikowych. O wykonanie 
zwrócono się do Referatu 
Gospodarki Komunalnej, gdzie 

jeden z uzdolnionych pracowników, Pan Zbigniew Zieliński z pomocą kolegów 
wykonał serce własnoręcznie. Zebrane korki zostaną przeznaczone na potrzeby 
osób z terenu naszej gminy. Już w pierwszym dniu od ustawienia, mieszkańcy tak 
licznie wrzucali plastikowe nakrętki, że serce zapełniło się po brzegi. Pierwsza 
partia została przekazana Pani Sylwii Fronczak dla jej chorego syna Wiktora. 

Kino samochodowe 

Referat Organizacyjny 

Korki, które trafiły do serca 

MISJA SKARB 
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Ola z Mystkowa po pierwszej operacji 
W zeszłym roku nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Mystkowie, wyszły z inicjatywą pomocy dla Oli 
Lewandowskiej, która ma zespół Aperta. Zorganizowały Bal 
Andrzejkowy, w trakcie którego zbierano środki 
na kosztowne leczenie dziewczynki. W niedługim czasie, 
bo już na początku lutego, Akademia Dobra ze Szkoły 
Podstawowej w Baboszewie włączyła się w zbiórkę, 
organizując III Bal Charytatywny. I tak lawinowo rozpoczęła 
się akcja pomocy. Zawiązał się Komitet Społeczny, została 
zgłoszona zbiórka i pojawiły się kolejne inicjatywy: kwesta 
przy kościele, piknik przy Szkole Podstawowej w Mystkowie, 
zbiórka w trakcie dożynek, Baboszewska Niedziela i loteria 
fantowa w Szkole Podstawowej w Baboszewie, IV Bal 
Charytatywny, program Sprawa dla reportera, licytacje 
na Facebooku. Działań przewidzianych było dużo więcej. 
Epidemia i inne smutne wydarzenia spowodowały, 
że nie odbył się Dzień Kobiet dla Oli w Hali Sportowej 
w  Baboszewie, wydarzenie z udziałem zespołu Mig w Szkole 
Podstawowej w Polesiu czy festyn, który miała 
zorganizować OSP w Baboszewie. 
Pomoc płynęła nie tylko pod postacią pieniężną. Do akcji 
włączyła się też Pani Aneta Bawiec, pochodząca 
z Mystkowa, a która wraz z mężem podjęła próbę 
dokonania analizy tego, czy dla Oli jest jakaś szansa 
na normalne życie. Tak też dotarli do znajomych, którzy 
mają syna z tą samą chorobą i od nich dowiedzieli 
się, co robić dalej. Kiedy wiadomym było, że leczenie 
jest możliwe i wiąże się z kosztownymi operacjami 
w Stanach, zaczęli działać. Nawiązali kontakt z kliniką, 
zebrali i przetłumaczyli niezbędną dokumentację 
i zorganizowali wyjazd do Dallas.  
Ze zbiórki Caritas zebrano 298 000 zł, a Komitet Społeczny 
z Baboszewa w trakcie tych w/w wydarzeń zebrał 
270 000 zł. 13 000 zł wpłynęło od organizatorów balu dla 
Szpitala w Płońsku a 10 000 zł jeden z darczyńców przekazał 
bezpośrednio mamie Oli.  Zebrano bardzo dużo pieniędzy. 
 Jak wspomniałam zaangażowanych było bardzo wiele osób,  
społeczność Baboszewa z wójtem i radnymi na czele, 
mnóstwo firm,  dzięki nagłaśnianiu przez lokalne media, 
Radio, Płońsk TVP3, Płońszczak , w pomoc dla Oli włączył 

się cały powiat. Warto wspomnieć, że anonimowi darczyńcy 
zakupili walizki i ubrania na wyjazd. 
Ola z Mystkowa swoje 5 urodziny obchodziła w szpitalu 
w Dallas. To bardzo dzielna dziewczynka. Jest po pierwszej 
bolesnej operacji, a przed nią jeszcze dwie. Pod koniec 
września obie z mamą wróciły do Polski, by za pół roku 
jechać na drugą operację. Mamy nadzieję, że wszystko 
przebiegnie pomyślnie i Ola będzie mogła rozpocząć nowe, 
zdrowe życie. 

Elżbieta Burzykowska 

Rocznica wyzwolenia Baboszewa - złożenie wiązanki 
Wczesnym rankiem 19 sierpnia 1920r. Baboszewo zostało 
wyzwolone. Szczególne zasługi położyła kompania złożona 
z uczniów z powiatu łączyckiego i kutnowskiego pod 
dowództwem Porucznika Bolesława Pędzikiewicza, ale 
pierwsze ruchy wojsk polskich na naszym terenie były dużo 
wcześniej. Już 14 sierpnia 1920r. Generał Aleksander Karnicki 
skoncentrował brygadę kawalerii w rejonie wsi Brzeście 
i Baboszewo, a następnie ruszył na Ciechanów, który zdobył 
następnego dnia. 
Tym wszystkim, którzy walczyli w tamtych dniach i polegli, 
poświęcony jest grób nieznanego żołnierza, na którym 
delegacja Urzędu Gminy w osobach: Wójta Gminy 
Baboszewo - Bogdana Pietruszewskiego oraz Zastępcy 
Skarbnika - Renaty Jankowskiej złożyła wiązankę. 

Referat Organizacyjny 
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Hala Sportowa  
w Baboszewie  

Rozprzestrzenianie się Koronawirusa 
w Polsce i na całym świecie 
sparaliżowało rywalizację sportową. 
Zdecydowana większość wydarzeń 
została odwołana. Hala Sportowo-
Widowiskowa w Baboszewie także 
odczuła skutki pandemii. 
W związku z wprowadzeniem stanu 
epidemii działalność obiektów 
sportowych była zawieszona od 
12 marca do 3 maja 2020r. Wszystkie 
planowane w tym czasie wydarzenia 
sportowe i kulturalne zostały 
zawieszone z powodu COVID - 19. 
Niedokończona XVIII Edycja Halowej 
Ligi Piłki Nożnej, odwołane: 
XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Memoriał Andrzeja Trochanowskiego, 

III Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Tańca 
„Polska Niepodległa”, 
IV Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej Oldboyów, 
XVII Rodzinny Turniej Piłki Nożnej. 
Przełom w funkcjonowaniu obiektów 
sportowych nastąpił 4 maja 2020r. Na 
podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów otworzyliśmy boisko 
„ORLIK”, na którym mogło przebywać 
maksymalnie 6 osób, a także boisko 
„KORT” dla 4 osób. 
W kolejnym III i IV etapie łagodzenia 
restrykcji w Polsce otworzyliśmy 
obiekty sportowe dla większej liczby 
chętnych : Hala Sportowa – 18 osób, 
boisko ORLIK – 16 osób, boisko KORT – 
4 osoby, siłownia – 2 osoby, sauna – 
1  osoba, przy pełnym zachowaniu 
bezpieczeństwa z dostosowaniem do 
wytycznych sanitarnych. 

Czekamy z niecierpliwością na powrót 
do stanu z przed COVID - 19 
i możliwość pełnej organizacji imprez 
z kalendarza dla naszych grup 
aktywnie wypoczywających w naszych 
obiektach. 
Nie możemy planować żadnych 
rozgrywek, które od lat były u nas 
przeprowadzane, ponieważ 
obostrzenia jakie obowiązują 
wykluczają bezpieczne 
przeprowadzenie zawodów. W trosce 
o bezpieczeństwo uczestników 
musimy cierpliwie czekać. 
Miłośników sportu zapraszamy do 
śledzenia profilu Hali Sportowo-
Widowiskowej na Facebooku. 
W nadziei na lepsze jutro życzymy 
wszystkim dużo zdrowia. 

Dorota Bartczakowska 

Co się dzieje w Klubie Seniora? 
W okresie od 12 marca do 27 maja Klub Seniora był 
nieczynny z powodu pandemii. Po ponownym otwarciu 
zaczęło przychodzić kilkoro seniorów. O ile przed 
zamknięciem frekwencja wynosiła nawet czasami ponad 
30 osób, o tyle w okresie panującego wirusa COVID-19, jest 
o wiele mniejsza. Jest to bardzo zrozumiałe. Koordynatorzy 
Klubu nie dziwią się obawom seniorów, ale są też 
zadowoleni z tych, którzy przychodzą. Jest to stała grupa, 
która bardzo się zżyła.  
Wzmożony reżim sanitarny nie pozwala na realizację  
planowanych zadań. Nie można bowiem organizować dni 
kulinarnych czy spotkań tematycznych z lekarzami, 
policjantami czy strażakami. Inicjowano także wycieczkę, 
jednakże zgłosiła się zbyt mała liczba chętnych, 
co uniemożliwiło wyjazd.  
Od sierpnia realizowane są zajęcia z zakresu fizjoterapii. 
Seniorzy pod okiem specjalisty, poprawiają sprawność 
ruchową i wzmacniają kondycję. 
Obecna działalność skupia się na pracach manualnych. 
Członkowie Klubu nabrali ogromnej wprawy w tworzeniu 
coraz nowszych przedmiotów. Powstają zegary, 
chusteczniki, obrazy oraz przeróżne ozdoby świąteczne.  
Mamy ogromną nadzieję, że zagrożenie ze strony COVID-
19 szybko się zakończy i funkcjonowanie Klubu powróci do 
normalności.  

Monika Ciska 

Dofinansowanie działalności Klubu 
Senior + 

Gmina Baboszewo podpisała porozumienie z Wojewodą 
Mazowieckim o dofinansowanie  funkcjonowania 
utworzonego w 2019 roku Klubu Senior+. Otrzymana kwota 
pomocy 28 152,24 zł. W ramach dofinansowania w okresie 
do 31.12.2020r. 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. 

 
Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej 
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Na początku sierpnia Centralna Komisja Edukacyjna podała 
wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020. Najlepiej w powiecie 
płońskim wypadli uczniowie z Gminy Baboszewo!  
Gratulujemy wszystkim absolwentom, jak również 
nauczycielom, dzięki którym uczniowie mogli osiągnąć takie 
efekty.  
Tegoroczny egzamin z uwagi na pandemię COVID - 19 
odbył się dopiero w czerwcu. Uczniowie od marca nie 
chodzili do szkoły, więc mieli utrudnione warunki 
do dobrego przygotowania się do tego ważnego dla 
nich egzaminu. A jednak – udało się! Młodzież z gminy 
Baboszewo uzyskała najlepsze wyniki w powiecie 
płońskim. Osiemdziesięcioro naszych ósmoklasistów 
na tle wszystkich ośmiuset czternastu przystępujących 
do egzaminu, osiągnęło niemalże w każdym 
przedmiocie najlepsze rezultaty.  
Średni wynik z języka polskiego wyniósł 63,98 pkt., 
gdzie średnia krajowa z tego przedmiotu stanowiła 59 
pkt.  

Również matematyka przyniosła naszym absolwentom 
sukces, ponieważ punktacja także przewyższyła średni wynik 
krajowy (Baboszewo – 46,21, średnia krajowa – 46,00). 
Test z  języka angielskiego w powiecie płońskim to wynik 
45.3 pkt. Średnia krajowa to 54 pkt., a ósmoklasiści z gminy 
Baboszewo osiągnęli wynik  55.18 pkt. GRATULUJEMY! 

24 września w Szkole Podstawowej w Baboszewie 
potwierdzono pozytywny wynik testu na COVID - 19 
u jednej z  nauczycielek, w związku z powyższym, 
kwarantanną zostało objętych 7 nauczycieli i trzy klasy: IVb, 
Vb, VIIIa. Od dnia 24.09.2020r. do 02.10.2020r. w tych 

trzech klasach, w porozumieniu z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku oraz 
Organem Prowadzącym szkołę, zmieniono tryb nauczania 
na hybrydowy. W pozostałych oddziałach zajęcia lekcyjne 
odbywały się bez zmian, czyli w trybie stacjonarnym według 
tygodniowego rozkładu zajęć. Wzmożony został reżim 
sanitarny w całej szkole. 
29 września w Szkole Podstawowej w Sarbiewie wynik 
pozytywny w kierunku COVID – 19 otrzymała jedna 
z nauczycielek. W związku z powyższym 3 nauczycielki 
przebywały na kwarantannie do 5 października.  Szkoła 
została zamknięta i wprowadzono nauczanie zdalne. 
Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły przebywali do 
9 października na nadzorze epidemiologicznym.  
Mamy nadzieję, że to już koniec kłopotów z Koronawirusem 
w naszych gminnych szkołach (stan danych na dzień 
8.10.2020r.). 

Monika Ciska 

Obostrzenia sanitarne związane z pandemią Koronawirusa,  
które obowiązują Interesantów Urzędu Gminy Baboszewo 

 
 zasłoń usta i nos, 
 zdezynfekuj ręce, 
 zachowaj bezpieczny odstęp, 
 w Kancelarii Ogólnej może znajdować się maksymalnie jeden interesant na jedno 

stanowisko obsługi, 
 w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i objawów 

grypopodobnych, zachęcamy do realizacji spraw telefonicznie  
Życzymy zdrowia 

COVID - 19 w gminnych szkołach! 

Baboszewscy ósmoklasiści najlepsi w powiecie! 
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Międzywojewódzki Cech 
Kominiarzy zachęca do udziału 
w społecznej akcji „Sadza płonie. 
Czad zabija. Żyj" skierowanej 
do użytkowników budynków 
eksploatujących urządzenia 
grzewcze, przewody kominowe 
i wentylację. Kampania jest 
kontynuacją kampanii 
społecznych „Czyszczone kominy 
to mniejszy smog” oraz „Zaproś 
kominiarza”. 
Celem kampanii jest 
propagowanie wiedzy 
o prawidłowym utrzymaniu 
urządzeń grzewczych 
i zwiększanie liczby domów 
z oczyszczonymi kominami, aby 
przez zaniedbanie nie stanowiły 
zagrożenia dla zdrowia i życia. 

Przewody kominowe zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem powinny 
spełniać wymagania techniczne 
i eksploatacyjne określone w 
przepisach techniczno-budowlanych. 
Przewody kominowe: dymowe, 
spalinowe i wentylacyjne w budynku, 
aby mogły być bezpieczne 

w użytkowaniu powinny spełniać 
wymagania dotyczące m.in.: 
ogniotrwałości, nośności, szczelności 
i izolacyjności ogniowej, drożności, 
prawidłowości przebiegu, wielkości 
przekroju przewodów kominowych 
względem ich przeznaczenia, 
grubości przegród, stanu 

powierzchni przewodów 
kominowych, czy prawidłowości 
ciągu. Wraz z nadejściem jesiennej 
pogody i spadkiem temperatur 
za oknem, rozpocznie się okres 
grzewczy, do którego warto być 
dobrze przygotowanym. 


