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W dniu 29 stycznia 2021 roku odbyła 
się XXV Sesja Rady Gminy Baboszewo 
podczas której podjęto 9 uchwał m.in. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Baboszewo, 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2021 rok, w sprawie podziału środ-
ków w 2021 roku na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nau-
czycieli zatrudnionych w szkołach 
i  przedszkolu, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Baboszewo. 
Podjęto również uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na bezpłatne przyjęcie 
nieruchomości przez Gminę Babosze-
wo. Przedmiotowa nieruchomość zo-
stanie przeznaczona na utworzenie na 
terenie Gminy Baboszewo - Posterunku 

Policji w Baboszewie.  
Rozpatrzono dwie petycje oraz skargę 
na działalność Wójta Gminy Babosze-
wo. Radni większością głosów nie wyra-
zili zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy na rok 2022 środków stanowią-
cych fundusz sołecki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na  wniosek sołtys wsi Baboszewo, któ-
ra złożyła go w imieniu mieszkańców, 
podjęto działania w celu nadania miej-
scowości Baboszewo praw miejskich. 
Przygotowano uchwałę w sprawie prze-
prowadzenia konsultacji społecznych 
z  mieszkańcami Gminy Baboszewo 
w  sprawie nadania statusu miasta 
miejscowości Baboszewo, którą Radni 
jednogłośnie podjęli. 
 
Podczas XXV Sesji Wójt Gminy Babosze-
wo wręczył statuetki: „czytająca rodzi-
na” oraz „super czytelnik” mieszkań-
com naszej gminy. 
4 marca 2021 roku odbyła się XXVI Nad-
zwyczajna Sesja Rady Gminy podczas 
której podjęto uchwałę w sprawie usta-
nowienia reprezentacji Rady Gminy 
Baboszewo w postępowaniu przed  
Sądem Rejonowym w Ciechanowie  
oraz Sądem Okręgowym w Płocku. 
 

Utrzymanie porządku przy posesji 
Przypominamy, że zgodnie z § 5 regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Baboszewo: 
1)właściciele nieruchomości mają obowią-

zek uprzątnięcia błota, śniegu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część dro-
gi publicznej służącej do ruchu pieszego, 
położoną bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości, (…) 

2)obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu 
winien być realizowany przez odgarnię-
cie w  miejsce niepowodujące zakłóceń 
w ruchu pieszych i pojazdów. Piasek uży-
ty do tego celu należy uprzątnąć z chod-
nika po ustaniu przyczyn jego zastosowa-
nia.  

Opracowanie: Referat Organizacyjny 
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OSP Baboszewo  
OSP Dziektarzewo   

4 marca 2021 r. zostały złożone trzy wnioski do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finanso-
wej: 
1) na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożar-

nej   w  Baboszewie w zakresie remontu instalacji elek-
trycznej, docieplenie stropodachu, remontu posadzki oraz 
tynków wewnętrznych wraz  z  malowaniem. Wnioskowa-
na kwota dotacji  25.000,00 zł. 

2) na wyposażenie Jednostek OSP Dziektarzewo i OSP Babo-
szewo w komplety odzieży ochrony indywidualnej straża-
ków oraz zakupu sprzętu specjalistycznego (wentylator 
oddymiający, motopompa pływająca i  agregat prądo-
twórczy). Dofinansowanie do 50 % tj. do 20 000,00 zł  

  na każdą Jednostkę. 

Mazowiecki Instrument Wsparcia  
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 

22 marca 2021 r. Gmina Baboszewo złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek 
o udzielenie pomocy finansowej na budowę wielofunkcyj-
nego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Brodeckiego w Polesiu. Maksymalna możliwa kwota 
dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.   
Zakres zadania obejmuje: 

• budowę boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej, piłki 
ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego) 
o  nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni oko-
ło 1056 m2 (wymiary  z uwzględnieniem stref bezpie-
czeństwa około 44 m x 24 m), 

• budowę skoczni do skoku w dal, 

• budowę ogrodzenia wraz z piłkochwytami, 

• budowę oświetlenia. 
Ponadto obiekt wyposażony zostanie w: bramki do piłki 
nożnej/ręcznej, słupki na kosze do koszykówki, słupki do 
siatkówki z siatką, słupki do tenisa z siatką. Realizacja in-
westycji do końca 2021 r. 

Mazowiecki Instrument  
Wsparcia Ochrony Powietrza  

i Mikroklimatu 
26  marca 2021 r. Gmina Baboszewo złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w War-
szawie wniosek o udzielenie pomocy finansowej na: 
1) zakup narzędzi i urządzeń do kontroli przestrzegania 

uchwały antysmogowej oraz szkolenie pracowników. 
Dofinansowanie do 50 %.  Całkowita wartość zadania 
ok. 10 000,00 zł.  W ramach zadania zostanie zakupiony 
zestaw do poboru próbek popiołu z indywidualnych 
palenisk domowych, termohigrometr oraz sita anali-
tyczne. W zakres przedmiotowego zadania wchodzi 
także szkolenie dla pracowników Referatu Planowania 
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Odpa-
dami Komunalnymi, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Szkolenie poszerzy wiedzę pracowników na temat aktu-
alnych przepisów prawnych, związanych z  ochroną czy-
stości powietrza, zagrożeniach jakie niesie ze sobą spa-
lanie odpadów w piecach przydomowych i piecach cen-
tralnego ogrzewania, oraz sposobu pobierania próbek 
odpadów paleniskowych, paliw stałych. 

2) Zaprojektowania oraz wykonania ogrodów deszczowych 
przy budynku Ośrodka Zdrowia w Baboszewie w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MIWOPiM).  

      Dofinansowanie do 50 %.   

Mazowiecki Instrument Aktywizacji  
Sołectw MAZOWSZE 2021 

26  marca 2021 r. Gmina Baboszewo złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w  Warszawie 10 wniosków o dofinansowanie zadań 
w  ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2021 na zadania: 
1. „Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie 
Lutomierzyn”, 
2. „Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy wiejskiej 
w  sołectwie Niedarzyn”, 
3. „Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie 
Galominek Nowy”, 
4. „Renowacja zbiorowej mogiły z okresu I wojny światowej 
w sołectwie Cieszkowo Kolonia”, 
5. „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych 
w  sołectwie Korzybie”, 
6. „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych 
w  sołectwie Dramin”, 
7. „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych 
w  sołectwie Cywiny Wojskie”, 
8. „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych 
w  sołectwie Budy Radzymińskie”, 
9. „Zakup i montaż barier energochłonnych w sołectwie 
Dłużniewo”, 
10. „Zakup wraz z montażem lamp solarnych hybrydowych 
w  sołectwie Goszczyce Poświętne” 
Łączna wnioskowana kwota dofinansowania – 100 000,00 zł. 
Dofinansowanie do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych. 
W latach poprzednich dofinansowanie otrzymały sołectwa: 
Dziektarzewo, Goszczyce Średnie, Baboszewo, Cywiny 
Dynguny, Jarocin, Pieńki Rzewińskie, Sarbiewo, Jesionka, 
Rzewin, Sokolniki Nowe, Wola Folwark, Zbyszyno. 

Oczekujemy na ogłoszenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie programu pn. 
„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów za-
wierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”. 

Opracowanie:  Referat Inwestycji i  Infrastruktury Technicznej 
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Utrzymanie „Klubu Senior +”  
• 12 marca 2021 r. złożono wniosek do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o dofinansowanie  
funkcjonowania utworzonego w 2019 roku Klubu Se-
nior+. Wnioskowana wartość dotacji 35 746,00 zł.  

W dniu 13 stycznia 2021 roku podpisano umowę 
z  Przedsiębiorstwem Transportowo-Handlowym 

„WAPNOPOL” Adam Nowakowski na realizację zadanie 
pn. „Przebudowa mostu na drodze gminnej nr  300125W 
w  miejscowości Cywiny Wojskie”.   
Wartość umowy: 365 086,48 zł,  
okres realizacji – do 30 czerwca 2021 

W dniu 05 lutego 2021 roku podpisano umowy z Wyko-
nawcami na wykonanie usług projektowych:  

 z firmą PHU MATPOL GROUP inż. Michał Matuszew-
ski na realizację zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z  przyłą-
czami w miejscowości Brzeście”. Wartość umowy – 
11  070,00 zł, okres realizacji – do 04 czerwca 2021, 

 z firmą MIKAM PROJEKT Wojciech Ostapowski na realiza-
cję zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy 38 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokali-
zowanych na terenie gminy Baboszewo III etap”. War-
tość umowy – 16 720,00 zł, okres realizacji – do 06 maja 
2021, 

 z firmą „DROG – POL II” s.c. na realizację zadanie pn. 
„Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji 
gminnego zabytkowego parku podworskiego w Dziekta-
rzewie wraz z przystanią kajakową” Wartość umowy: 
58  425,00 zł, okres realizacji – do 30 kwietnia 2022, 

Zakończone  Inwestycje 
W dniu 14 stycznia 2021 dokonano odbioru końcowego 
zadania pn. „Budowa oświetlenia z linią elektroenergetycz-
ną kablową w pasach dróg gminnych w  rejonie ulic Akacjo-
wej, Jaśminowej oraz Wrzosowej w Baboszewie”.  
Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót na pod-
stawie umowy wynosi: netto – 47 800,00 zł, VAT 23 % - 
10  994,00 zł, brutto – 58 794,00 zł 

W dniu 16 marca 2021 roku podpisa-
no umowy: 

 z firmą MANUFAKTURA Marek 
Koguciuk na „opracowanie dokumen-

tacji projektowej budowy boiska spor-
towego o nawierzchni z  trawy synte-
tycznej przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Brodeckich w Polesiu”. Wartość 
umowy 23 370,00 zł, okres realizacji do 
14 lipca 2021 r.  

 z firmą 2MKP Energia sp. z o.o. na 
„opracowanie dokumentacji projekto-
wej oświetlenia ulicznego przy drodze 
powiatowej nr 3021 W na odcinku Ba-
boszewo – Sokolniki Nowe. Wartość 
umowy  15  621,00 zł, okres realizacji 
120 dni, 

postępowania  przetargowe 
1. Dokonano otwarcia ofert w ramach zamówienia 
„Wykonanie usług projektowych dla potrzeb realizacji za-
dań inwestycyjnych Gminy Baboszewo”: 
• część 1 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej bu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsco-
wości Brzeście” 
• część 2 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej bu-
dowy 38 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowa-
nych na terenie gminy Baboszewo III  etap”, 

• część 3 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej re-
witalizacji gminnego zabytkowego parku podworskiego 
w  Dziektarzewie wraz z przystanią kajakową. 

2. Ogłoszono także postępowania przetargowego na 
wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy 
dróg gminnych tj. ul. Akacjowej, Jaśminowej i Wrzosowej 
w  Baboszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej.  
Otwarcie ofert nastąpi 16.04.2021 r. Termin realizacji inwe-
stycji 6 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą.  

Inwestycje w trakcie realizacji 
 

1. Pod koniec marca rozpoczęły się prace  związane z  przebudową mostu 

na drodze gminnej w miejscowości Cywiny Wojskie. W  związku z tym od 30 
marca do 30 czerwca br. wystąpią czasowe ograniczenia i utrudnienia dla 
kierowców. Na przedmiotowym odcinku zostanie wprowadzona tymczaso-
wa organizacja ruchu wyznaczająca objazd przez sołectwo Bożewo.  

2. Rozpoczęto prace związane 

z termomodernizacją bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
w Baboszewie. Kwota wyko-
nania prac wynosi 
447  720,00 zł i zostanie pokry-
ta z umorzeń pożyczek zacią-
gniętych w WFOŚiGW w latach 
poprzednich. Termin realizacji 
do 31 sierpnia 2021 r.  

W dniu 9 marca 2021 r. Gmina Baboszewo podpisała 
umowę z firmą BUDMATAUTO2 SP. z. o.o., Ciecha-
nów na dostawę 9-cio osobowego samochodu przy-

stosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
marki FORD TRANSIT CUSTOM. Wartość umowy 
159  654,00  zł, czas realizacji do 28  czerwca 2021 r.  
Samochód został zakupiony w ramach programu door to 
door  z przeznaczeniem do świadczenia usług indywidulane-
go transportu dla osób posiadających problem z mobilno-
ścią.  

Opracowanie:  Referat Inwestycji i  Infrastruktury Technicznej 
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Opracowanie: Referat Organizacyjny 

 Temat „Baboszewo miastem” 
pojawiał się wielokrotnie w rozmo-
wach wśród mieszkańców czy lokal-
nych samorządowców, a odwiedzający 
często zadawali pytanie: Czy Babosze-
wo jest miastem? Dobrze rozwinięta 
infrastruktura miejscowości, niewielka 
liczba mieszkańców utrzymujących się 
z rolnictwa, postępująca zabudowa 
domów jednorodzinnych, obecność 
zakładów przemysłowych, głosy miesz-
kańców coraz bardziej skłaniały do 
podjęcia działań zmierzających do 
zmiany statusu miejscowości Babosze-
wo, co niewątpliwie wpłynęłoby na 
dalszy rozwój całej gminy. Jednocze-
śnie miejscowość Baboszewo spełnia 
kryteria niezbędne do uzyskania statu-
su miasta (co najmniej 2 tys. mieszkań-
ców, min. 60% mieszkańców utrzymu-
jących się z działalności pozarolniczej, 
posiadanie niezbędnej infrastruktury 
technicznej). Formalny wniosek w tej 
sprawie omówiono na posiedzeniu 
Komisji Stałych Rady Gminy Babosze-
wo, a w dniu 29 stycznia 2021 roku 
została podjęta Uchwała w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami Gminy Babosze-
wo w sprawie nadania statusu miasta 
miejscowości Baboszewo. Konsultacje 
zostały przeprowadzone w dniach 
22.02.-15.03.2021 r.. Pomimo ograni-
czeń związanych z pandemią w konsul-
tacjach wzięło udział 1030 osób, spo-
śród których większość, bo aż 623 oso-
by - co daje 60,49% respondentów - 
opowiedziało się za nadaniem statusu 
miasta. Przeciwko głosowało 355 osób, 
co stanowi 34,47% wszystkich głosują-
cych. Wstrzymało się zaledwie 40 
osób, co stanowi 3,88% wszystkich 
głosujących oraz oddano 12 nieważ-
nych głosów, czyli 1,16% wszystkich 
głosujących. Z uwagi na pojawiające 
się wątpliwości i niepokoje zgłaszane 
przez mieszkańców w dniu 
22.03.2021r., w czasie posiedzenia 
Komisji, Radni zdecydowali o odłożeniu 
decyzji o złożeniu wniosku o zmianie 
statusu miejscowości Baboszewo 
(4 osoby głosowały za złożeniem wnio-
sku, 5 głosów oddano przeciw złożeniu 
wniosku, 2 osoby wstrzymały się od 
głosu, 4 radnych było nieobecnych). 
Decyzja Rady nie oznacza całkowitego 
zamknięcia sprawy, a tylko jej odłoże-
nie w czasie. 
  

 Na mapie Polski istnieje 944 
miast, w tym niemal setka miast ma 
mniej mieszkańców niż Baboszewo, 
które obecnie liczy ponad 2 tysiące 
i  jest jedną z większych miejscowości 
w Powiecie Płońskim. Uzyskanie statu-
su miasta wiązałoby się z wymiernymi 
korzyściami dla mieszkańców całej 
gminy, nie tylko w zakresie rangi miej-
scowości czy znaczenia gminy. 
 Jeden z głównych argumentów 
wiąże się ściśle z lepszym dostępem do 
środków zewnętrznych w tym adreso-
wanych do miast, jak i obszarów wiej-
skich, a to z kolei może pozytywnie 
wpłynąć na rozwój oraz zachęcić no-
wych inwestorów, co może wpłynąć na 
poprawę sytuacji na rynku pracy i jed-
nocześnie, podniesie atrakcyjność Ba-
boszewa w oczach ludzi młodych. Gmi-
ny miejsko-wiejskie mogą ubiegać się 
o  środki tak jak gminy wiejskie oraz 
przeznaczone dla ośrodków miejskich, 
co jest korzyścią podwójną. Jednocze-
śnie rodzą się pytania czy na pewno 
prawa miejskie poprawią nastroje 
mieszkańców? Do najczęściej pojawia-
jących się obaw należy kwestia wzro-
stu podatków i opłat. Należy podkre-
ślić, że wysokość podatków, opłat za 
wodę, za wywóz śmieci, opłat za 
przedszkole i innych opłat lokalnych, 
ustala samorząd bez względu na status 
miejscowości, co oznacza, że podatki 
nie muszą wcale wzrosnąć. Kolejnym 
niepokojącym pytaniem jest utrata 
dodatku wiejskiego dla nauczycieli czy 
też utraty stypendiów unijnych dla 
mieszkańców wsi. Jednak dodatek 
wiejski przysługuje nauczycielom pra-
cującym w miejscowości do 5 tys. 
mieszkańców, niezależnie od tego czy 
są to wioski, czy miasta i to samo doty-
czy prawa do stypendiów uczniow-
skich. Wyjaśnijmy także, że subwencje 
oświatowe uzależnione są przede 
wszystkim od liczby dzieci w szkołach. 
Nie nastąpi też likwidacja dopłat rolni-
czych, ponieważ rolnik ma prawo 
otrzymać dopłaty niezależnie od tego, 
czy gospodarstwo jest na terenie mia-
sta, czy wsi. Podobnie nie ma zakazu 
hodowli zwierząt na terenie miejskim. 
Ewentualne zakazy są związane 
z  uciążliwością hodowli dla mieszkań-
ców i dotyczą one zarówno wsi, jak 
i  miasta. Nie będzie trzeba wymieniać 
również dowodów osobistych,  
 

gdyż dowody podlegają wymianie do-
piero po utracie ich ważności. Koszty 
administracyjne związane z nadaniem 
statusu miasta wiązałyby się głównie 
z  wymianą szyldów i pieczątek w Urzę-
dzie Gminy, a koszty z tym związane są 
niewspółmierne z korzyściami jakie 
może przynieść zmiana statusu miej-
scowości Baboszewo. Jednostki organi-
zacyjne gminy takie jak GOPS, Szkoły 
czy Biblioteka nie musiałyby w zasadzie 
nic zmieniać. 
 Zgodnie z decyzją Rady Gminy, 
mając na uwadze, że na podjęcie tak 
ważnych decyzji potrzeba czasu, spra-
wy związane z uzyskaniem statusu 
miasta przez Baboszewo zostają odło-
żone. Niech ten czas będzie dla nas 
wszystkich chwilą refleksji, przeanali-
zowania co służy rozwojowi naszej 
małej ojczyzny, rozważenia „za” 
i  „przeciw”. Miejmy nadzieję, że ten 
trudny pandemiczny czas niebawem 
się skończy i będzie można się spotkać, 
żeby wymieniać poglądy i opinie. 
 Jednocześnie dziękujemy 
wszystkim Mieszkańcom, którzy zdecy-
dowali się oddać swój głos w konsulta-
cjach społecznych, jest to ważny znak, 
że chcecie Państwo współdecydować 
o losach naszej gminy, ponad 1000 
głosów oddanych w tak trudnych wa-
runkach jest bardzo dobrym wynikiem. 
Dziękujemy za zgłoszone niepokoje 
i  uwagi, które również były bardzo 
ważnym głosem w dyskusji. 
 Pozytywny wynik konsultacji 
(ponad 60% głosów „za”) otworzył 
szansę na to, że w przyszłości przy 
większej zgodzie i bardziej świadomie, 
wspólnie jako mieszkańcy odpowiemy 
sobie na zadane w tytule pytanie, czy 
warto zostać miastem czy jednak nie? 
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1 kwietnia rozpocznie się największe 
i  najważniejsze badanie polskiej sta-
tystyki publicznej, czyli Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań. 
Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu 
nas jest, jacy jesteśmy i w jakich wa-
runkach mieszkamy. Dane spisowe 
mają ogromne znaczenie dla przyszło-
ści naszego kraju, województwa i gmi-
ny, dlatego tak ważne jest, żeby spisał 
się każdy z nas.  
Spisy powszechne są przeprowadzane 
na całym świecie, a ich rola jest nie do 
przecenienia. Właśnie dzięki spisom 
władze państwowe, regionalne i lokal-
ne mają dostęp do informacji i danych 
niezbędnych do podejmowania działań 
na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności 
mają długą tradycję – w Polsce tego 
rodzaju przedsięwzięcia są realizowane 
od ponad 200 lat! 

 
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu  

Niepodległej! 
 

Pierwszym badaniem na ziemiach pol-
skich, które przypominało współczesny 
spis powszechny, była „Lustracja dy-
mów i podanie ludności” przeprowa-
dzona w 1789 r. na podstawie decyzji 
Sejmu Czteroletniego. Jak można do-
myślić się z nazwy, liczono wtedy 
mieszkańców i „dymy”, czyli domy 
wyposażone w komin.  
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu 
spis powszechny ludności odbył się 
w   Polsce już po odzyskaniu niepodle-
głości. Dla odradzającej się Rzeczpo-
spolitej przeprowadzenie spisu było 
jednym z priorytetów, ale ze względu 
na niezwykle trudną sytuację młodego 
państwa udało się go zorganizować 
dopiero w 1921 roku.  
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” 
pokazał, że odrodzoną Rzeczpospolitą 
zamieszkiwało 25,7 mln osób. Etniczni 
Polacy stanowili niecałe 70% ludności, 
najliczebniejszą mniejszością narodo-
wą byli Ukraińcy (15%).  
Tegoroczny Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań odbędzie się 
zatem równo w stulecie pierwszego 
spisu powszechnego odrodzonej Pol-
ski. 

Spisać musi się KAŻDY! 
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań 

w  2021 r. obowiązkowi spisowemu 
podlegają:  

• Polacy mieszkający w Polsce mający 
miejsce zamieszkania (rozumiane 
jako miejsce zameldowania stałego 
lub czasowego, bądź jako miejsce 
zamieszkania stałe lub czasowe) 
w  mieszkaniach, zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących mieszka-
niami lub obiektach zbiorowego za-
kwaterowania,  

• cudzoziemcy mieszkający w Polsce 
na stałe oraz przebywający w Polsce 
czasowo (bez względu na to czy są 
zameldowani, czy nie) w mieszka-
niach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub 
obiektach zbiorowego zakwaterowa-
nia,  

• Polacy, którzy przebywają czasowo 
za granicą (bez względu na okres 
przebywania), którzy nie wymeldo-
wali się z pobytu stałego w Polsce 
w  związku z wyjazdem na stałe za 
granicę,  

• osoby bezdomne bez dachu nad gło-
wą – obywatele polscy i cudzoziem-
cy, mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania oraz 
zamieszkane pomieszczenia niebędą-
ce mieszkaniami.  

• W przypadku osób niepełnoletnich 
spisu w ich imieniu dokonują rodzice 
lub prawni opiekunowie.  

 
Dlaczego spis jest tak ważny? 

Inicjatywy spisowe podejmowane 
przez Sejm Czteroletni, jak i w momen-
cie odradzania niepodległej Polski, 
wynikały z przeświadczenia, że wiedza 
o ludności, jej strukturze i zróżnicowa-
niu, jest niezbędna dla sprawnego za-
rządzania państwem. Dziś jest podob-
nie – prowadzenie jakichkolwiek sku-

tecznych działań w przestrzeni publicz-
nej wymaga wiedzy i danych staty-
stycznych. 
Spisy powszechne odbywają się w Pol-
sce co 10 lat. Na tyle często, by dane 
spisowe były aktualne, ale jednocze-
śnie możliwie rzadko, by minimalizo-
wać koszty i ograniczać konieczność 
angażowania czasu i uwagi mieszkań-
ców .  
Dane zebrane podczas Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021 będą służyć do planowania 
i  podejmowania działań we wszystkich 
najważniejszych dla kraju sferach: 
w  polityce rodzinnej, mieszkaniowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej a nawet 
transportowej.  
Przykład? W trakcie spisu powszechne-
go będziemy proszeni o podanie miej-
sca zamieszkania oraz lokalizację miej-
sca pracy. Dzięki temu statystycy 
sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do 
pracy na poziomie kraju, wojewódz-
twa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli 
władzom lokalnym poznać potrzeby 
transportowe mieszkańców i organizo-
wać połączenia w regionie.  
Dzięki Narodowemu Spisowi Po-
wszechnemu poznamy dokładnie prze-
de wszystkim sytuację demograficzną 
polskiego społeczeństwa i naszej gmi-
ny, a także przyjrzymy się najważniej-
szym wyzwaniom związanym z tym 
tematem: z jednej strony urodzeniom 
i  dzietności, z drugiej zaś coraz inten-
sywniejszemu starzeniu się naszego 
społeczeństwa. Spis to również jedyne 
badanie dające pełny obraz poziomu 
wykształcenia wszystkich mieszkań-
ców, niepełnosprawności, wyznania 
czy narodowości. 

ciąg dalszy na str.: 7 
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Najlepiej przez Internet –  
w domu lub w Urzędzie 

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i  Mieszkań 2021 będzie pierwszym 
w  historii polskich spisów ludności, 
w  którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZ-
KOWĄ metodą będzie samospis inter-
netowy. W ten sposób statystyka pu-
bliczna wychodzi naprzeciw społecz-
nym oczekiwaniom dotyczącym możli-
wości elektronicznego załatwiania 
spraw urzędowych.  
Dzięki aplikacji spisowej można się 
spisać wygodnie i bezpiecznie w domu 
o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. 
Aplikacja spisowa będzie dostępna na 
stronie internetowej: https://
spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca 
spisu.   
Osoby, które nie mają w domu kom-
putera i Internetu, powinny zgłosić się 
do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej 
gminie w Polsce będzie funkcjonować 
miejsce do samospisu internetowego, 
będzie też można liczyć na wsparcie 
wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze 
względu na ograniczenia epidemiczne, 
warto wcześniej zadzwonić do Urzędu 
Gminy/Miasta i zapytać o możliwość 
spisania się. 
 

Z osobami, które nie spiszą się przez 
Internet, osobiście skontaktuje się 
rachmistrz spisowy. W sumie na tere-
nie województwa mazowieckiego bę-
dzie ich 2,5 tys., z czego 750 w War-
szawie. Osoby będące rachmistrzami 
przeszły specjalne szkolenie zakończo-
ne egzaminem. Musiały też złożyć 
przysięgę zachowania tajemnicy staty-
stycznej – nie wolno im pod żadnym 
pozorem ujawniać i przekazywać in-
formacji uzyskanych podczas wywia-
dów spisowych. 
Praca rachmistrzów spisowych będzie 
się odbywać na dwa sposoby: poprzez 
wywiad bezpośredni i telefoniczny. 
Forma prowadzonych wywiadów bę-
dzie zależeć od sytuacji epidemicznej 
oraz preferencji rachmistrzów.  
W razie wątpliwości co do tożsamości 
rachmistrza warto skontaktować się 
z  infolinią spisową pod numerem  
22 279 99 99 (dostępna od 15 marca).  
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub za-
dzwoni rachmistrz spisowy, musimy 
się zgodzić na rozmowę i nie możemy 
już poprosić o możliwość samodzielne-
go spisania się przez Internet. Dlatego 
warto jak najszybciej skorzystać z apli-
kacji spisowej i wypełnić obowiązek 
spisowy w dogodnym dla siebie mo-
mencie. 

Nie będzie sprawdzany majątek  
ani telewizory.  

 
W trakcie spisu powszechnego nie 
będą zbierane ŻADNE informacje do-
tyczące majątku, oszczędności czy 
posiadanych kosztowności. Również 
w części formularza dotyczącej zaso-
bów mieszkaniowych NIE BĘDZIE py-
tań o  wartość nieruchomości.  
Rachmistrz może zadawać pytania 
WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu 
spisowym. Nie ma zatem np. prawa 
sprawdzać, czy mamy w domu odbior-
nik radiowy lub telewizyjny i czy opła-
camy za niego abonament.  
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś 
wątpliwości i woli mieć samodzielną 
kontrolę nad treścią odpowiedzi 
w  formularzu spisowym, powinien 
wybrać aplikację spisową i jak najszyb-
ciej ją wypełnić.  
Mieszkańców województwa mazo-
wieckiego zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej Urzędu Staty-
stycznego w Warszawie – będą na nich 
czekać ciekawe konkursy z atrakcyjny-
mi nagrodami do wygrania! 
Więcej informacji znajduje się na stro-
nie https://spis.gov.pl. 

Źródło: GUS 
 

Dnia 15 marca br. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy w Baboszewie odby-
ło się spotkanie,  dotyczące dróg po-
wiatowych: nr 3029 w relacji Babosze-
wo - Bożewo - Szapsk oraz drogi po-
wiatowej nr 3027 w relacji Dłużniewo - 
Galominek. 
Podczas spotkania omówiono m. in. 
zagadnienia związane z przepustami, 
drzewami elementami poprawiającymi 

bezpieczeństwo czy też podziały dzia-
łek, oznakowania dróg itp. 
W spotkaniu uczestniczyli: 

• Wójt Gmina Baboszewo Pan Bogdan 
Pietruszewski 

• Sekretarz Gminy Pan Wojciech 
Wolder, 

• Przewodniczący Rady Gminy Babo-
szewo Pan Sławomir Goszczycki, 

• Radni Gminy Baboszewo:  Pan Ga-
briel Gulaszewski, Pan Grzegorz Ka-
liński,  

• Członek Zarządu Powiatu Płońskiego 
Pan Artur Adamski 

• Radny Rady Powiatu Płońskiego Pan 
Krzysztof Kruszewski 

• Przedstawiciele Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Płońsku  - dyrektor Pan 
Marcin Piechocki oraz Pan Radosław 
Wojkowski, 

• Przedstawiciele firm wykonujących 
dokumentację projektową,  

• Sołtysi z Sołectw: Brzeście,  Brzeście 
Małe, Kowale, Bożewo, Dłużniewo, 
Galominek. 

Podczas spotkania zostały przedsta-
wione wstępne koncepcje projektowa-
nych dróg.  

Spotkanie w sprawie projektowanych dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Baboszewo 

Opracowanie: Referat Organizacyjny 
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Nowe terminy składania  
wniosków o świadczenie  
wychowawcze w  2021r. 

 
Zasady i terminy składania i rozpatry-
wania wniosków o świadczenie wycho-
wawcze w 2021 roku 
Począwszy od 2021r., prawo do świad-
czenia wychowawczego będzie ustala-
ne, co do zasady na roczny okres 
świadczeniowy trwający od dnia 
1  czerwca do dnia 31 maja następne-
go roku kalendarzowego. 
Najbliższy okres świadczeniowy w ra-
mach programu "Rodzina 500+" będzie 
trwał od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 
2022r.  
W związku ze zbliżającym się nowym 
okresem świadczeniowym 2021/2022 , 
od 1 lutego 2021r. ruszył kolejny nabór  
wniosków o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego na nowy 
okres. 
Aby uzyskać prawo do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres rozpo-
czynający się 1 czerwca 2021r., wnioski  
można składać już od 1 lutego 2021r. 
drogą elektroniczną czyli przez Inter-

net za pośrednictwem portalu  
Ministerstwa Rodziny empa-
tia.mrpips.gov.pl, przez bankowość 
elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS, a od 1 kwietnia 2021r. także dro-
gą tradycyjną (papierową), czyli osobi-
ście w urzędzie lub za pośrednictwem 
poczty. 
Jeśli osoba złoży wniosek o świadcze-
nie wychowawcze na nowy okres 
w  terminie do 30 kwietnia 2021r., 
ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przyznane-
go świadczenia za miesiąc czerwiec 
nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 
2021r. W przypadku wniosków złożo-
nych w kolejnych miesiącach, ustalenie 
prawa oraz wypłata przyznanego 
świadczenia nastąpi w maksymalnym  
terminie do 3 miesięcy. 
Tak przedstawiają się poszczególne, 
terminy składania i rozpatrywania 
wniosków na nowy okres 2021/2022 
oraz wypłat świadczenia wychowaw-
czego w zależności od miesiąca złoże-
nia wniosku: 
Złożenie wniosku w okresie luty – 
kwiecień 2021r. oznacza, że ustalenie 
i  wypłata przyznanego świadczenia za 

miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 
dnia 30 czerwca 2021r. 
Złożenie wniosku w maju 2021r. ozna-
cza, że ustalenie i wypłata przyznanego 
świadczenia, z wyrównaniem od 
czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 
31  lipca 2021r. 
Złożenie wniosku w czerwcu 2021r. 
oznacza, że ustalenie i wypłata przy-
znanego świadczenia, 
z wyrównaniem od czerwca, nastąpi 
najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021r. 
Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. ozna-
cza, że ustalenie i wypłata przyznanego 
świadczenia, z wyrównaniem jedynie 
od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 
września 2021r. 
Złożenie wniosku w sierpniu 2021r. 
oznacza, że ustalenie i wypłata przy-
znanego świadczenia, z wyrównaniem 
jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej 
do dnia 31 października 2021 r. 
 
Ważne! 
Aby zachować ciągłość wypłaty świad-
czenia wychowawczego i otrzymać 
świadczenie w miesiącu czerwcu 
2021r. wniosek należy złożyć w termi-
nie do 30 kwietnia 2021r. 
Złożenie wniosku do końca czerwca 
2021r. będzie gwarantowało, że świad-
czenie wychowawcze zostanie wypła-
cone z wyrównaniem od 1  czerwca 
2021r. 
Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się 
o  świadczenie złoży wniosek na nowy 
okres po 30 czerwca 2021r. świadcze-
nie wychowawcze będzie przysługiwa-
ło od miesiąca złożenia wniosku. 

 
GOPS Baboszewo 

Urząd Stanu Cywilnego w Baboszewie 
informuje o  możliwości składania  
do 20.04.2021 roku wniosków 
o  przyznanie medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Medal przyzna-
wany jest przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej dla osób, które prze-
żyły 50  lat w  jednym związku mał-
żeńskim.  
Jubilaci oraz członkowie ich rodzin 
proszeni są  o  dokonywanie zgłoszeń 
w pokoju nr  18 Urzędu Gminy w Ba-
boszewie. Zgłaszać można pary mał-
żeńskie, które obchodziły jubileusz 

50  lat pożycia w  latach ubiegłych, 
a  nie otrzymały dotychczas medalu 
oraz pary, które będą obchodzić taki 
jubileusz w  2021 roku.  
Zorganizowanie uroczystości 
wręczenia medali uzależnione 
jest od terminu przekazania ich 
do USC Baboszewo z Kancelarii 
Prezydenta RP za pośrednictwem 
Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego oraz sytuacji pande-
micznej w  naszym  kraju.  
 
 

Więcej informacji można uzyskać pod 
nr  tel. 23 6611091 wew. 28 lub 
w  pok. nr 18 Urzędu Gminy w Babo-
szewie. 
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 Pandemia pokazuje swoje oblicze także przy liczbach 
zgonów i urodzeń w naszej gminie. Smutno odbija się to na 
demografii obszaru, co jest zauważalne, jak się patrzy na 
liczby z ostatnich dwóch lat.  
 W okresie od marca 2019 do lutego 2020, czyli okre-
sie sprzed pandemii, saldo urodzeń i zgonów było ujemne 
o  11 osób, co oznacza, że o tyle osób więcej zmarło niż się 
urodziło. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że w pięciu mie-
siącach więcej było urodzeń niż zgonów.  

 W porównaniu do opisywanego czasu, okres od mar-
ca 2020 do lutego 2021 (czyli czas pandemii), pokazał się 
pięciokrotnie większą przewagą zgonów nad urodzeniami, 
niż miało to miejsce rok wcześniej, przy czym maj 2020 roku 
był ostatnim jak do tej pory, kiedy to urodziło się więcej 
osób niż zmarło.    
 Pozostaje tylko nadzieja, że wraz z ustąpieniem pan-
demii, niekorzystny trend odwróci się i ponownie zacznie 
nas przybywać niż ubywać. 

Łączna liczba narodzin: 78 

Łączna liczba narodzin: 80 

Łączna liczba zgonów: 89 

Łączna liczba zgonów: 130 

Maseczki dla Mieszkańców Gminy Baboszewo  
Gmina Baboszewo otrzymała 32.000 maseczek jednorazowych z Agencji Rezerw Materiałowych 
z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Baboszewo. 19 marca rozpoczęło się ich rozdawanie.  
Maseczki będą dystrybuowane przez: Strażaków z OSP Gminy Baboszewo, gońca oraz w wyjąt-
kowych sytuacjach będzie możliwość pobrania maseczek w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy 
Baboszewo. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego podczas odbioru maseczek.  

Bezpłatne badania przesiewowe 
w  kierunku cukrzycy dla osób powyżej 
60 roku życia z powiatów ciechanow-
skiego i płońskiego woj. mazowieckie-
go”. 
Projekt jest całkowicie bezpłatny dla 
uczestników i przewiduje przeprowa-
dzenie badań dla 6000 osób. W ra-
mach projektu wykonywane będą pro-
filaktyczne badania pod kątem wykry-
wania cukrzycy składające się z: ozna-

czenia glikemii przygodnej, oznaczenia 
hemoglobiny glikowanej HbA1c 
u  uczestników programu z wynikiem 
glikemii przygodnej >= 200mg/dl (11,1 
mmol/l), pomiaru wskaźnika BMI oraz 
WHR, pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi oraz oceny wykrytych powikłań 
cukrzycy.  
Zwracamy uwagę na zagrożenia wyni-
kające z niewykrycia we właściwym 
czasie cukrzycy u osób starszych - 
obecnie około 15% osób 
w wieku powyżej 60 roku 

życia nie wie, że choruje na cukrzycę 
lub jej następstwa. W obecnej sytuacji 
wiele osób ma utrudniony dostęp do 
specjalistycznych porad medycznych 
w  tym profilaktyki chorób przewle-
kłych.  
Badania odbywają się w Przychodni 
POZ przy ul. Odrodzenia 7 w Babosze-
wie, tam można wziąć udział codzien-
nie w godzinach jego otwarcia lub przy 
okazji wizyty lekarskiej/szczepienia 
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Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie 
dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021r. Od 
tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus. 
Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWnio-
sekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku 
o  dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku 
zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obec-
nie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektro-
niczną. O tym, że rolnicy dobrze sobie radzą ze składaniem 
e-wniosków, świadczy rosnąca z roku na rok ich liczba.  
W  2018 r. złożono 900 tys. wniosków przez Internet, 
a  w  latach 2019 i 2020 było ich już ponad 1 mln na ok. 
1,3  mln wniosków składanych co roku o dopłaty.     
Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że 
sami sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą 
liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. 
W  placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowi-
ska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwe-
stiach technicznych będą służyć eksperci.    
By ułatwić korzystanie z aplikacji eWnio-
sekPlus, jest ona sukcesywnie modyfikowana. 
W 2021 r. również wprowadzono kilka zmian 
usprawniających jej działanie, m.in. dodana 
została sekcja wskazująca na najbardziej aktu-
alny wniosek wysłany do ARiMR; generowane 
są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości 
maksymalnego kwalifikowanego obszaru 
(MKO) na działce; wyświetlają się błędy, 
ostrzeżenia czy też wizualizacje w sposób bar-
dziej wyeksponowany; a także umożliwiono 
przegląd listy upraw czy elementów EFA 
(obszarów proekologicznych) zdefiniowanych 
w gospodarstwie. 
Aplikacja eWnioskePlus w znaczący sposób 
ułatwia proces wypełniania oraz składania 
wniosków. Wszystkie dane w zakresie płatno-
ści obszarowych generowane są automatycz-
nie na podstawie narysowanych granic upraw 
i wybranych płatności. Zatem rolnik, nie musi 
wpisywać powierzchni działek, wystarczy, że 
wyrysuje granice działki, a powierzchnia zo-
stanie wyliczona automatycznie. Poza tym 
aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych da-
nych dotyczących płatności bezpośrednich. 
Aplikacja została przygotowana w taki sposób, 
aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy 
i  nadania mu odpowiedniego na dany rok 
upoważnienia do obsługi wniosku. Jest to 
znaczne ułatwienie w przypadku tych rolni-
ków, którzy zdecydowali się na wypełnienie 
wniosku przez doradców. 
Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 ma-
ja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, 
będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji 
finansowych) jeszcze do 17 maja.  

Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 
czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy 
opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Nato-
miast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 
maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje 
pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą 
o  1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny 
termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 
2021 r. 
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 Od 31 marca 2021 r. młodzi 
rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje 
gospodarstwo, będą mogli starać się 
o dofinasowanie. Kwota jest niebaga-
telna – to 150 tys. zł.  
Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa będzie przyjmowała 
wnioski przez najbliższe dwa miesiące 
– do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi 
rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy. 
To już kolejny – 7. nabór wniosków 
w  ramach operacji typu "Premie dla 
młodych rolników". Wsparcie to jest 
zachętą dla młodego pokolenia do 
rozwijania rolniczego biznesu – nie 
tylko pozwala zachować opłacalność 
produkcji rolnej, ale przekłada się rów-
nież (w dłuższej perspektywie czaso-
wej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca 
popularność tego programu. W pierw-
szym roku naboru (2015) do ARiMR 
wpłynęło 3 313 wniosków o przyzna-
nie pomocy, dwa lata później – 4 903, 

w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich 
już ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., 
mimo pandemii, zdecydowało się 
ubiegać o wsparcie ponad 5 tys. wnio-
skodawców. 
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które 
m.in.: 

• w dniu złożenia wniosku mają nie 
więcej niż 40 lat; 

• posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 
36 miesięcy od dnia doręczenia de-
cyzji o przyznaniu pomocy); 

• posiadają gospodarstwo rolne o po-
wierzchni minimum 1 ha; 

• rozpoczęły prowadzenie działalności 
rolniczej przed dniem złożenia wnio-
sku, lecz nie wcześniej niż 24 miesią-
ce przed dniem złożenia wniosku; 

• posiadają lub utworzą gospodarstwo 
o wielkości ekonomicznej mieszczą-
cej się w przedziale od 13 tys. do 150 
tys. euro; 

• przedłożą biznesplan dotyczący roz-
woju gospodarstwa. 

Premia musi w całości zostać przezna-
czona na prowadzenie gospodarstwa 
lub przygotowanie do sprzedaży wy-
twarzanych w nim produktów rolnych. 
Minimum 70% premii należy zainwe-
stować w środki trwałe. Środki będą 
wypłacane w dwóch ratach: 

• 120 tys. zł – na wniosek o płatność 
pierwszej raty pomocy, po spełnie-
niu przez młodego rolnika określo-
nych warunków; 

• 30 tys. zł – na wniosek o płatność 
drugiej raty pomocy, po realizacji 
biznesplanu. 

Wnioski będą przyjmowały oddziały 
regionalne ARiMR. Można je będzie 
składać drogą elektroniczną, osobiście 
lub przesłać pocztą. 

Źródło: ARiMR 

Od 31 marca do 29 maja 2021 r. moż-
na składać wnioski o wsparcie na 
"Restrukturyzację małych gospo-
darstw". Pomoc finansowana jest 
z  budżetu PROW 2014-2020, a tego-
roczny nabór jest dziewiątym z kolei. 
O wsparcie finansowe może starać się 
rolnik posiadający gospodarstwo obej-
mujące co najmniej 1 hektar użytków 
rolnych lub nieruchomość służącą do 
prowadzenia produkcji w zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej. 
Wielkość ekonomiczna takiego gospo-
darstwa musi być mniejsza niż 13 tys. 
euro. 
Wniosek może złożyć osoba zarówno 
ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-
ie. Nie ma również zakazu jednocze-
snego prowadzenia działalności go-
spodarczej lub pracy na etacie. Pod 
jednym warunkiem – dochód lub przy-
chód z działalności rolniczej musi sta-
nowić co najmniej 25 proc. całości 
dochodów lub przychodów. 
O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, 
którym wypłacono pomoc finansową 
z  następujących programów wsparcia: 

"Ułatwianie startu młodym rolnikom", 
"Modernizacja gospodarstw rolnych",  
"Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju" objętych PROW 
2007-2013, a także "Modernizacja 
gospodarstw rolnych"; "Premia na 
rozpoczęcie działalności pozarolni-
czej", "Premie dla młodych rolników" 
w ramach PROW 2014-2020. 
 
Rolnik, który zdecyduje się na rozwój 
swojego małego gospodarstwa, może 
uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrot-
nej premii. Jest ona wypłacana 
w  dwóch ratach: 
80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu 
warunków określonych w decyzji 
o  przyznaniu pomocy; 
20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej 
realizacji biznesplanu.  
Wsparcie można przeznaczyć wyłącz-
nie na działalność rolniczą lub przygo-
towanie do sprzedaży produktów rol-
nych wytworzonych w gospodarstwie. 
Co najmniej 80 proc. otrzymanej pre-
mii należy wydać na inwestycje 

w  środki trwałe. Ich katalog jest sze-
roki. Obejmuje m.in. budowę, przebu-
dowę, remont budynków lub budowli; 
nabycie nowych maszyn, urządzeń 
oraz  
wyposażenia. Premię można zainwe-
stować w zakup gruntów, stada pod-
stawowego zwierząt, czy zakładanie 
sadów i plantacji wieloletnich gatun-
ków użytkowanych efektywnie dłużej 
niż 5 lat. 
Pomoc może być przyznana tylko raz 
w czasie realizacji PROW 2014-2020. 
W przypadku małżonków może ją 
otrzymać tylko jedno z nich, niezależ-
nie od tego, czy prowadzą wspólne, 
czy odrębne gospodarstwa. 
Wnioski o przyznanie pomocy należy 
składać do oddziału regionalnego 
Agencji właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa. 
Można to zrobić osobiście, przesyłką 
rejestrowaną, nadaną w placówce 
Poczty Polskiej lub elektronicznie za 
pośrednictwem skrzynki podawczej 
ePUAP. 

Źródło: ARiMR 
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 Dnia 08.03.2021 r. do urzędu gminy Baboszewo 
wpłynęło zgłoszenie o zniszczeniu znaków drogowych oraz 
wiat przystankowych na terenie gminy Baboszewo.   
Po przeprowadzeniu wizji terenowej okazało się, że wiaty 
przystankowe oraz oznakowanie drogowe zostało zniszczo-
ne w sołectwach: Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Galo-
min, Galominek, Kiełki, Krościn, Lachówiec, Mystkowo, 
Pieńki Rzewińskie, Ry-
bitwy, Rzewin oraz So-
kolniki Stare.  
 Zwracamy się 
z  prośbą do osób, któ-
re posiadają informacje 
mogące pomóc w uję-
ciu i ukaraniu spraw-
ców o  kontakt z pra-
cownikami Referatu 
Inwestycji i  Infrastruk-
tury Technicznej pod 
nr  tel. 23 66 11 091 
wew. 29 lub Komendą 

Powiatową Policji w Płońsku pod nr tel. 477 033 500. Za-
pewniamy pełną anonimowość, ponieważ zależy nam na 
likwidacji aktów wandalizmu, które obciążają finansowo 
wszystkich mieszkańców. Informujemy, że artykuł 288 ko-
deksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną osoby, 
która cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do 
użytku. 

Przykre skutki wandalizmu 

ARiMR przypomina - wypalanie traw 
grozi utratą dopłat 

 
Z nastaniem przedwiośnia rośnie za-
grożenie pożarowe związane z wypala-
niem traw. Warto przypomnieć, że 
proceder ten jest niezgodny z prawem 
i grożą za niego surowe sankcje karne 
oraz cofnięcie dopłat wypłacanych 
przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, 
można było przekonać się wiosną 
ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, 
a  akcja gaśnicza trwała kilkanaście 
dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż 
Pożarna i inne instytucje przestrzegają 
przed wypalaniem traw, co roku znaj-
dują się osoby, które lekceważąc te 
apele, za nic mają stwarzanie bezpo-
średniego zagrożenia dla zdrowia 
i  życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie 

środowiska natural-
nego.  
Pozytywne skutki 
wypalania traw to 
mit:  wbrew obie-
gowej opinii wypa-
lanie nie powoduje 
bujniejszego odro-
stu traw. Nie po-
prawia też jakości 
gleby. Co więcej, 
w  znacznym stop-
niu obniża wartość 
plonów. Po przej-

ściu pożaru gleba staje się jałowa 
i  potrzebuje nawet kilku lat, aby po-
wrócić do stanu sprzed katastrofy. 
Pożar jest tragiczny w skutkach dla 
całego ekosystemu – zniszczona zosta-
je nie tylko warstwa życiodajnej próch-
nicy, giną również zwierzęta. Podpala-
nie traw bywa często przyczyną poża-
rów lasów i zabudowań gospodar-
czych, w których życie tracą także lu-
dzie. Surowe kary – grzywna a nawet 
więzienie. 
Zakaz wypalania traw określony został 
w Ustawie o ochronie przyrody oraz 
w  Ustawie o lasach, a Kodeks wykro-
czeń przewiduje za to karę nagany, 
aresztu lub grzywny, której wysokość 
może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. 
Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia 
trawy dojdzie do pożaru, który spro-
wadzi zagrożenie utraty zdrowia lub 

życia wielu osób albo zniszczenia mie-
nia wielkich rozmiarów, wtedy spraw-
ca – zgodnie z zapisami Kodeksu kar-
nego – podlega karze pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat. 
 
Wypalanie traw to też ryzyko utraty 

dopłat 
 

Oprócz wspomnianych sankcji wypala-
jącemu grożą również dotkliwe kary, 
które nakładać może Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest 
jednym z warunków, których rolnicy 
zobligowani są przestrzegać, aby móc 
ubiegać się o płatności bezpośrednie 
oraz płatności obszarowe w ramach 
PROW 2014-2020. W przypadku jego 
złamania ARiMR może nałożyć na rol-
nika karę finansową zmniejszającą 
wszystkie otrzymywane przez niego 
płatności o 3 proc. W zależności od 
stopnia winy, może zostać ona obniżo-
na do 1 proc. bądź zwiększona do 
5  proc. Jeszcze wyższe sankcje przewi-
dziane są dla tych, którzy świadomie 
wypalają grunty rolne – muszą oni 
liczyć się z obniżeniem płatności nawet 
o 25 proc. Agencja może również po-
zbawić rolnika całej kwoty płatności 
bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe wy-
palanie przez niego traw. 

Źródło: ARiMR 

Opracowanie: Referat Organizacyjny 
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 Ciepły powiew wiatru otula nasze twarze, zwiastując nad-
chodzące lato, jako pory oczekiwanej po długich, zimowych mie-
siącach. Aż chce się świętować! A jest co! W końcu majówka. 
Kilka dni wolnych od pracy, które będzie można spędzić na świe-
żym powietrzu, delektując się potrawami, wszakże na powietrzu 
najlepiej smakuje. Wśród dni wolnych: 1 maja – czyli święto pra-
cy znane nam większości oraz rocznica wejścia Polski w struktu-
ry Unii Europejskiej, po nim dzień flagi czyli – 2 maja, a kolejny 
dzień to 3 maja – Święto Konstytucji. O ile pierwsze dwa dni 
dość łatwo można rozszyfrować pod względem ważności to nad 
trzecim dniem maja większość z nas zastanawiałaby się dlaczego 
ten akurat dzień jest spośród nich najważniejszy a jego historia 
jest najpoważniejsza.  
 Mówiąc skrótem to Konstytucja 3 maja jest Ustawą Rzą-
dową regulującą ustrój prawny. Uchwalona została w dniu 
3  maja 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie – 
po konstytucji amerykańskiej uchwalonej 6 lat wcześniej.  
 Podstawowymi jej założeniami była zmiana ustroju pań-
stwa, wprowadzała trójpodział władzy, ograniczyła demokrację 
szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach pań-
stwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Gwarantowała prawo po-
wszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa, wprowadzając 
częściowe zrównanie praw osobistych mieszczaństwa oraz 
szlachty a także stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten 
sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie 
zniosła liberum veto. Uchwała ta ukazała, że Polacy potrafią 
rządzić swym krajem, a Polska nie zginęła z powodu nieumiejęt-
ności rządzenia, ale na skutek grabieżczej polityki sąsiadów. 
Obudziła ona w narodzie dążenie do wolności. 
 Konstytucja była zaczątkiem praworządności nowocze-
snego państwa, w którym każdy jego obywatel powinien czuć 
się bezpiecznie, mając poczucie, że przynależność jego jako po-
jedynczego człowieka należącego do państwowej społeczności 
gwarantuje mu prawa.  
 Obecnie tego dnia, spędzamy wesoło czas z najbliższymi, 
śmiejąc się i ciesząc z wzajemnej bliskości. Rozmawiamy swo-
bodnie w ojczystym języku. Dysponujemy swoim czasem. Abs-
trahując od polityki mamy możliwość wychowywania swoich 
dzieci tak jak chcemy bez zbędnego narzucania priorytetów 
przez jakąś grupę społeczną.  
  
 Mam wrażenie, że nie do końca mamy świadomość, że 
współcześnie korzystamy z większej swobody i wolności bez 
względu na pochodzenie niż miało to miejsce 230 lat temu. 
Uszanujmy zatem dążenia przodków do naszej wolności, bo to 
także dzięki nim mamy możliwość swobodniejszego spędzania 
czasu choćby przy majowym grillu. Miejmy tą wiedzę, że 3 maja 
to tak ważne święto, bo mimo upływu lat obchodzone jest do 
dzisiaj. 

Monika Ciska 

Urząd Gminy w Baboszewie 1 maja 2021 roku planuje 

ponownie zorganizować  Kino Plenerowe.  

Mamy nadzieję, że sytuacja pandemiczna w Polsce 

pozwoli na taką formę umilenia czasu mieszkańcom.  

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej 

www.gminababoszewo.pl oraz profilu Facebook 

www.facebook.com/gminababoszewo, na której 
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Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brodeckiego w Polesiu oraz 
Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. 
Sarbiewskiego w Sarbiewie 
w  roku szkolnym 2020/2021 
biorą udział w programie eduka-
cyjnym ,,Być jak Ignacy”, organizowa-
nym przez Fundację PGNiG im. Ignace-
go Łukasiewicza. Patronem honoro-
wym konkursu jest Minister Edukacji 
Narodowej. Tak jak wspominaliśmy 
w  poprzednim wydaniu, uczniowie 
klasy VII w Polesiu w ramach koła nau-
kowego ,,EKO_BADACZE”  oraz ucznio-
wie klasy VIII w Sarbiewie w ramach 
koła naukowego ,,Odkrywcy”, zdoby-
wają wiedzę w czterech dziedzinach: 
energia, ekologia, transport, technolo-
gie przyszłości. 30 listopada zakończył 
się I  etap programu.  
Realizując II etap projektu poznali pod-
stawowe informacje i słownictwo 
związane ze zmianami klimatu, zasoba-
mi wodnymi, gospodarką odpadami, 
bioróżnorodnością gatunków zagrożo-
nych oraz globalnym ociepleniem. 
W  ramach pracy konkursowej nagrali 
spoty, stworzyli gazetki szkolne, w któ-
rych umieścili informacje co możemy 
zrobić już dziś, żeby uratować naszą 
planetę. Opracowali również kodeks – 
JAK BYĆ EKO? W ramach tego etapu 
podjęli się szeregu wyzwań i wykony-
wali eksperymenty, m.in. badali pH 
wody, wykonywali modele cząsteczki 
wody oraz budowali filtr wodny, korzy-

stając z gotowego 
zestawu eduka-

cyjnego, z butelki plastikowej, węgla 
aktywnego, piasku i żwiru. W ramach 
projektu, wyszli na zewnątrz do spo-
łeczności lokalnej z ulotkami oraz 
z  kolorowankami do przedszkolaków, 
zachęcającymi do oszczędzania wody. 
Wierzą, że poprzez edukację od naj-
młodszych lat i zmianę postaw społe-
czeństwa, uda nam się uratować świat! 
Próbują udowodnić, że to właśnie 
drobne zmiany w życiu każdego z nas 
mogą przyczynić się do zmian global-
nych; że każdy z nas może łagodzić 
skutki zmian klimatu i we własnym 
domu, ogrodzie czy pracy znaleźć spo-
sób na oszczędzanie wody. Mają na-
dzieję, że kroki, jakie obecnie wspólnie 
podejmiemy, wpłyną na obraz naszego 
świata za 10, 20 lub 50 lat.  Przypomi-
nają, że na każdym z nas ciąży obowią-
zek podjęcia działań w celu zahamowa-
nia pogarszania się klimatu. Korzystają 
z haseł: Oszczędzanie wody to nasz 
obowiązek! Zmień nawyki dla planety! 
Pomimo ogromu pracy, jaką włożyli 
uczniowie, ich wysiłki były mało zau-
ważalne przez społeczeństwo jednak  
nie tracą nadziei  i walczą do końca.  
Do końca marca pracowali też nad 
kolejnym III etapem, który dotyczył 

transportu i miast przyszłości. Zada-
niem konkursowym było przygotowa-
nie projektu graficznego lub makiety 
pojazdu przyszłości. W ramach tego 
etapu tworzyli prezentacje, plakaty, 
pojazdy przyszłości, uwzględniając 
czynniki ekologiczne, tak by pojazd był 
przyjazny dla planety. Wykonywali 
zadania umieszczone na platfor-
mie ,,Być jak Ignacy”, cofali się w prze-
szłość i poznawali pierwsze pojazdy 
oraz czym były napędzane, dowiadując 
się o projektach samochodów na ener-
gię jądrową.  Zapoznawali się z sylwet-
ką Ernesta Malinowskiego. Poznali też 
miasta, które korzystają z nowych 
technologii i pomysłów, aby jego 
mieszkańcom żyło się dobrze. Zastana-
wiają się nad miastami i domami przy-
szłości. Dowiedzieli się o pojazdach 
elektromagnetycznych oraz o takich 
wynalazkach jak: jetpack, latające sa-
mochody, projekt Hyperloop. 
Uczniowie z programem ,,Być jak Igna-
cy” poznają wybrane zjawiska przyrod-
nicze oraz poszerzają wiedzę z zakresu 
nauk matematyczno-przyrodniczych 
oraz historii polskiej myśli technicznej. 

 
Opiekun projektów:  
Beata Matoblewska 

 W dniu 18 marca minęło 87 lat 
od wydarzenia jak przy ulicy Kubiń-
skiego, nieopodal stacji kolejowej po-
święcono i odsłonięto tablicę ku czci 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Tablica 
powstała dzięki staraniom mieszkań-
ców Baboszewa. W ten sposób upa-
miętniono żyjącego jeszcze wówczas 
marszałka, który przez naród uznawa-
ny był już za życia za jedną z najwybit-
niejszych postaci w historii kraju ma-
jąc cechy genialnego dowódcy, wybit-
nego stratega i polityka oraz wizjone-
ra. 

W wyniku zawieruchy wojennej tabli-
ca zaginęła. Istnieje prawdopodobień-
stwo, że tablicę mogli usunąć Niemcy, 
z racji, że był to symbol dający Pola-
kom wiarę w kraj, taką jaką miał Józef 
Piłsudski. Jednak informacje o znisz-
czeniu tablicy przez okupanta nie są 
do końca potwierdzone. 
    Za trzy lata, będziemy obcho-
dzić 90 rocznicę odsłonięcia tablicy. 
Jest to niebywała okazja do odtworze-
nia lub uczczenia pamięci Józefa Pił-
sudskiego nową tablicą. Z tego powo-
du Urząd Gminy w Baboszewie ma 
prośbę do okolicznych mieszkańców, 
zwracając się do nich z pytaniem 
o jakiekolwiek informacje dotyczące 

zaginionej tablicy. Zakładając, że 
Niemcy nie zniszczyli tablicy ale gdzieś 
ją ukryli, można domniemać, że nadal 
istnieje. Być może ktoś z lokalnej spo-
łeczności ma wiedzę na ten temat. 
Może to wynikać z przekazów i infor-
macji pozostawionych przez pokole-
nie, które było świadkiem odsłonięcia 
czy też ukrycia pamiątkowej tablicy. 
W  przypadku jakichkolwiek informa-
cji, Gmina Baboszewo prosi o kontakt. 
Każda wiadomość może być przydatna 
w rozwiązaniu naszej lokalnej tajemni-
cy a w przyszłości może być funda-
mentem dla pojawienia się nowej 
tablicy na wzór tej z roku 1934. 



15 

Kwartalnik Gminy Baboszewo. Wydawca: Gmina Baboszewo 
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A www.gminababoszewo.pl 

Redaktor: Monika Ciska 
Druk: PPHU DRUK, 09-130 Baboszewo, ul.19 Stycznia 21a, tel.504 191 544, www.wawadruk.pl 

 
Na 1 maja 2021 tradycyjnie w kalendarzu światowym UCI 
zaplanowaliśmy kolejną edycję wyścigu kolarskiego  Mem. 
Andrzeja Trochanowskiego w Baboszewie. Jednak wobec 
aktualnego stanu oraz stawianych prognoz związanych 
z  pandemią covid-19 już dziś wiemy, że nie ma szans na 
przeprowadzenie tego wyścigu.  

Natomiast w dniach 14 – 17 lipca odbędzie się 64. 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Ma-
zowsza. Impreza co do jakości, stażu i popularności, jest 

drugą po Tour de Pologne, co ważne cieszy się dużym uzna-
niem wśród kolarzy europejskich. Do dziś zgłosiło akces do 
udziału już 27 drużyn zagranicznych, z których wybierzemy 
15. Oczywiście wystartują również najlepsze polskie zespoły, 
razem będzie to 25 ekip – ok 150 kolarzy. Organizację i po-
moc w przeprowadzeniu jednego etapu zaproponujemy 
władzom Gminy Baboszewo, wstępny termin to 15 lipca. 
Mamy nadzieję, że w oparciu o wieloletnią współpracę na-
sza propozycja spotka się zainteresowaniem władz i miej-
scowej społeczności sympatyków kolarstwa. 

 
Informacje o tej międzynarodowej imprezie znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie   
http://mazovia-team.pl/dookolamazowsza/ 

W imieniu Mazovia Team – Marcin Wasiołek 

Dotacja od Gminy Baboszewo na rok 
2021 dla naszego klubu została przy-
znana! GKS Orlęta Baboszewo otrzy-
mał na bieżący rok dotację w wysoko-
ści 73 000 zł. Budżet klubu pozwoli na 
funkcjonowanie wszystkich sekcji pił-
karskich: Seniorów, Juniorów, Tramp-
karzy i prawdopodobnie Młodzików.  
Dzięki dotacji nadal będziemy mogli 
krzewić kulturę fizyczną i sport wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 
gminy Baboszewo w zakresie piłki noż-
nej. 
Pozyskane fundusze pozwolą min. na 
kupno niezbędnego sprzętu sportowe-
go, a co za tym idzie, zapewnienie 
możliwości trenowania i rozwijania się 
w możliwie jak najlepszych warunkach. 
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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. 


