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82 lata od wybuchu wojny.
Raciąż pamiętał.
1 września na cmentarzu parafialnym
w Raciążu odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych we wrześniu
1939 roku, którzy stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą, aby bronić naszej
ojczyzny.
Więcej o tym wydarzeniu wewnątrz
numeru.

Prace na Rzeźnianej
W połowie września zakończył się I etap prac na
ulicy Rzeźnianej, gdzie
pracownicy PGKiM wykonali nawierzchnię z kostki brukowej. Na początku
października rozpoczną się
działania od strony skrzyżowania z ulicą Mławską.
Więcej na stronie 6.

Wybuduj kanalizację
ze wsparciem miasta!
Apelujemy do tych mieszkańców, którzy jeszcze
tego nie zrobili, o podłączanie się do kanalizacji
miejskiej. Zgodnie z ustawą, jest to obowiązkowe. Gmina Miasto Raciąż
udzieli dotacji w wysokości
500 zł właścicielom nieruchomości, chcącym wybudować przyłącze.
Więcej wewnątrz numeru.

Wewnątrz wrześniowego „Pulsu Raciąża” ponownie zamieszczamy dokładną
informację dotyczącą taryfy za wodę, a także ścieki. Przypominamy, że od 2018
roku ustalanie taryf za wodę i ścieki należy Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Słowo Burmistrza

Słowo Burmistrza Miasta

S

zanowni Mieszkańcy,
jak z pewnością wielu z Was
zauważyło, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy jako Burmistrz największą wagę przywiązywałem do
kwestii infrastruktury drogowej na
ternie miasta, a dokładniej poprawy
jej stanu. W 2020 roku przeprowadzone zostały prace w skali, jakiej
w minionych kilkunastu latach w
Raciążu nie było. Położono 1,2 km
asfaltu, w szczególności w południowo-zachodniej części miasta. Prace
objęły ulice Hankiewicza, Zieloną,
Słoneczną, Piłsudskiego, Ogrodową,
a do tego osiedle Jana Pawła II. Ulica
Działkowa przestała być drogą żwirową, zyskując nową, asfaltową nawierzchnię. I to właśnie tego typu ulice będą w ciągu następnych miesięcy
i lat systematycznie przebudowywane. Już jesienią 2020 roku zaczęliśmy
prace na Rzeźnianej, gdzie ułożono
kilkaset metrów kostki brukowej. Na
wniosek mieszkańców, działania wystartowały od strony skrzyżowania
ulic Mławskiej i Ziemowita. W lipcu
tego roku budowa nowej nawierzchni została wznowiona i po blisko 3
miesiącach ukończona. Na początku
października pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przeniosą się na
drugi koniec ulicy, gdzie również
układana będzie kostka brukowa.
Na początku września wykonawcy
przekazany został teren budowy na
ulicy Barańskiego, gdzie powstanie
droga asfaltowa. Na uwadze mam
cały czas inne nieutwardzone ulice,
takie jak Dobrzańskiego, Wnorowskiego, Mieszka I, Batorego, Jesionowa, Reymonta czy Lipowa. Podjęte
zostały już działania w sprawie ulicy
Polnej, na przebudowę której pozyskałem ponad 640 tysięcy złotych
dofinansowania. Aby inwestycja mogła zostać przeprowadzona, niezbędny będzie m.in. wykup gruntów. Z
infrastrukturą drogową związany jest
jeden z trzech wniosków do programu „Polski Ład”, który złożyłem w
sierpniu. Jeśli wsparcie finansowe, o
które zabiegamy zostanie przyznane, w Raciążu powstanie kolejne
2,5 km nowych dróg, 2,5 km kanalizacji deszczowej, a także 1,6 km
oświetlenia ulicznego. Zapewniam,
że stopniowo stan dróg na terenie
miasta, a w szczególności ilość ulic z
utwardzoną nawierzchnią, będzie się
poprawiał. Szybkość wykonywania
tych prac będzie jednak zależała od
naszych możliwości budżetowych, z
czego każdy z nas musi zdawać sobie sprawę. Oczywiście tak jak dotychczas będę robił wszystko, aby
pozyskać dla Raciąża jak najwięcej

zewnętrznych środków, abyśmy mogli realizować inwestycje drogowe w
możliwie jak największym stopniu.
Wsparcie dla Szkoły Podstawowej
16 września wraz z Panią skarbnik
Marią Karwowską podpisaliśmy w
Ciechanowie umowę z Samorządem
Województwa Mazowieckiego. Na
jej podstawie Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu
zostanie doposażona m.in. w sprzęt
komputerowy oraz inne nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dla naszej
placówki będzie to nie tylko wsparcie w okresie pandemii, ale także
element zapobiegania edukacyjnemu
i cyfrowemu wykluczeniu uczniów.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo wewnątrz tego numeru
„Pulsu”. Ostatnie kilkanaście miesięcy było bardzo trudne, zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli i rodziców.
Od początku pandemii koronawirusa i zamknięciem szkół, co wiązało się z koniecznością prowadzenia
nauki zdalnej, podjąłem niezbędne
kroki, aby wszyscy uczniowie mieli
jednakowe możliwości pozyskiwania
wiedzy za pomocą nowoczesnych
technologii. Już w kwietniu 2020
roku złożyłem wniosek o dofinansowanie zakupu tabletów wraz z
osprzętem oraz routerów mobilnych
z dostępem do internetu w ramach
projektu pn.: „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na wspomniany cel udało mi się pozyskać niemal
60 tysięcy złotych dofinansowania.
W czerwcu 2020 roku pozyskałem
ponad 54 tysiące złotych kolejnego dofinansowania, dzięki któremu
możliwy był zakup 17 zestawów,
w skład których wchodziły laptop,
słuchawki, mysz komputerowa oraz
torba. Mam ogromną nadzieję, iż
tegoroczna jesień i kolejna fala zachorowań nie przyniesie za sobą konieczności ponownego powrotu do
nauczania zdalnego. Jeżeli niestety
tak się stanie, jestem przekonany, że
nasza placówka jest na taką okoliczność bardzo dobrze przygotowana, a
nauczyciele dzięki odpowiedniemu
sprzętowi będą mogli w tych okolicznościach realizować program nauczania.
Miesiąc ważnych rocznic
1 września co roku jest dla nas Polaków ważnym dniem pamięci, ale
także zadumy i refleksji. W tym roku
obchodziliśmy 82. rocznicę napaści
faszystowskich Niemiec na Polskę,
która była początkiem najkrwawszego konfliktu w historii świata. Ta bo-
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Mariusza Godlewskiego
kilkunastu miesięcy nie było to tak
oczywiste. Życzę zarówno uczniom
jak i nauczycielom i pracownikom
placówek oświatowych działających
na terenie Raciąża, spokojnego i wolnego od pandemicznych zawirowań
roku szkolnego 2021/2022, pełnego
efektywnej pracy, która zaowocuje
bardzo dobrymi ocenami na świadectwach. Wewnątrz tego numeru
„Pulsu Raciąża” znajdą Państwo oblesna dla nas rocznica, a także pamięć szerniejszą relację z powrotu uczniów
poległych i pomordowanych za wol- do swoich szkół.
ność naszej ojczyzny została uczczona uroczystą mszą świętą, a następnie
Trwa proces szczepień
złożeniem kwiatów pod pomnikiem
Cały czas zachęcam tych z Pańpoległych w obronie ojczyzny w stwa, którzy jeszcze tego nie zrobili,
1939 roku na naszym cmentarzu. aby zaszczepili się przeciwko koronaPo raz pierwszy od wybuchu pande- wirusowi. Wzrosty w liczbie nowych
mii ten dzień mógł mieć uroczysty przypadków uświadamiają nam, że
wymiar, ze względu na tradycyjny on nie zniknął, nadal jest obecny w
przemarsz pocztów sztandarowych naszym otoczeniu i wciąż pozostaje
ulicami miasta. Pragnę serdecznie groźny. Bardzo cieszę się, że systepodziękować osobom zaangażowa- matycznie zaszczepionych raciążan
nym w przygotowanie tej uroczysto- przybywa - na 29 września w pełści – wspomnianym pocztom sztan- ni zaszczepionych było 2 290 osób
darowym, księdzu proboszczowi (52,1%), a jedną dawkę przyjęło 2
Wiesławowi Kosińskiemu oraz całej
asyście, druhowi Jarosławowi Krupińskiemu oraz orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu,
inspektorowi Grzegorzowi Domańskiemu oraz strzelcom z Plutonu
Strzeleckiego Raciąż. 17 września to
kolejna bolesna data – rocznica napaści Związku Radzieckiego, którą
ustalono w nieujawnionej części paktu Ribbentrop-Mołotow. Dokonano
wówczas IV rozbioru Polski, która
na 6 lat zniknęła z mapy świata. Jako
Polacy mamy obowiązek pamiętać o
tych wydarzeniach, przypominać o
nich i zrobić wszystko, aby nigdy o
nich nie zapomniano.
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września kojarzy się nam wszystkim nie tylko ze smutną datą przypominającą okrutne wydarzenia
z 1939 roku, ale także z symbolicznym pierwszym po wakacjach
dzwonkiem. Sądzę, że w tym roku
uczniowie jak nigdy cieszyli się z
powrotu w mury swoich placówek,
po wielu miesiącach zdalnej nauki,
bez codziennego kontaktu z rówieśnikami, co spowodowała pandemia
koronawirusa. Miałem niewątpliwą
przyjemność uczestniczyć w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
2021/2022 w Szkole Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, a także Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym w Raciążu.
Dzieci wróciły także do Przedszkola
Miejskiego. Cieszę się, że mogłem
się spotkać z uczniami twarzą w
twarz, ponieważ w ciągu ostatnich

358 osób (53,7%). Na tę chwilę w
naszym powiecie lepszymi statystykami może pochwalić się jedynie
miasto Płońsk. Na 314 gmin z województwa mazowieckiego zajmujemy
bardzo wysokie, 57. miejsce, wyprzedzając m.in. Wołomin, Mławę,
Sierpc czy Radom. Na szczepienie
można zapisać się na cztery sposoby:
• Dzwoniąc na infolinię 989,
• Rejestrując się poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl,
• Kontaktując się bezpośrednio z
punktem szczepień,
• Wysyłając sms o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556 lub
880 333 333.
Obecnie mogą Państwo szczepić
się w Ośrodku Grupy Zdrowie przy
ulicy Mławskiej 15. Szczepienie to
przejaw odpowiedzialności nie tylko za samego siebie, ale również za
członków swojej rodziny, przyjaciół,
znajomych czy kolegów z pracy. Zagrożenie niestety wciąż jest realne i
wszyscy musimy być tego świadomi.

Nowa nawierzchnia na ulic Rzeźnianej
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Wiadomości urzędowe

Obradowali miejscy Radni

ekologiczny w postaci określonej ilości nowo przyłączonych posesji. Nie
wywiązanie się ze wspomnianego
założenia, może skutkować koniecznością zwrotu pozyskanego przez
Burmistrza dofinansowania. Poinformowano również, że w Urzędzie
Miejskim w Raciążu cały czas działa
punkt konsultacyjno-informacyjny
w ramach programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Miasta mogą
skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie na
wymianę źródła ciepła, termomodernizację czy wymianę okien oraz
drzwi zewnętrznych. Na dzień 27
września 2021r. zostało złożonych
siedem wniosków. Gmina Miasto
Raciąż w partnerstwie z Powiatem
Płońskim cały czas realizuje projekt
pn.: „Nasz Nowy Dom – Wsparcie
rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”. Celem projektu jest
wzmacnianie więzi rodzinnej. Planowanymi działaniami prewencyjnymi
realizowanymi po stronie partnera
zostało objętych 16 osób (6 osób dorosłych i 10 dzieci) korzystających z
pomocy społecznej z terenu Miasta
Raciąż, zagrożonych wykluczeniem
społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Działania
prewencyjne obejmują współpracę
z psychologiem, opiekunem świetlicy oraz Liderem rodziny. Ponadto
w ramach projektu zostało przeprowadzonych 20 warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-edukacyjnych: rękodzielnicze, kulinarne,

XXV Sesja Rady Miejskiej
28 września 2021 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Raciążu
odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej. Na sesji obecnych było 15
radnych, a także osoby spoza
Rady – Sekretarz Miasta Renata
Kujawa oraz zastępca skarbnika
Miasta Anna Wiśniewska. Na sesji zjawili się także goście – dyrektor Szkoły Podstawowej w
Raciążu Elżbieta Tobolska oraz
kierownik MOPS Elżbieta Kosiorek.
Podczas obrad Sekretarz Renata
Kujawa w imieniu Burmistrza miasta przedstawiła informacje na temat
wydarzeń, które odbyły się od czasu ostatniej sesji. W sierpniu 2021
r. w ramach realizacji projektu pn.:
„Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury
kulturalnej w gminie Miasto Raciąż”
miasto zleciło wykonanie wymiany
poszycia dachu na budynku przy ul.
Kilińskiego 21, w którym mieści się
Miejska Biblioteka oraz MOPS w
Raciążu. Prace zostały już odebrane. Ponadto w ramach inwestycji
wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za opracowanie

dokumentacji przetargowej dla postępowań zaplanowanych dla ww.
projektu. Koszt ogólny projektu to
2 219 123,85 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 521 404,63 zł,
zaś wartość promesy z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
to 533 596,82 zł. Wkład własny,
Gminy Miasto Raciąż to 164 122,40
zł. 1 lipca 2021 r. podpisana została
umowa z samorządem województwa mazowieckiego, na mocy której
Gmina Miasto Raciąż otrzymała 56
697,00 zł dofinansowania na realizację zadania „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni
w mieście Raciąż etap I”. Prace już
się rozpoczęły – w ramach zadania
posadzono 3 platany klonolistne, 5
klonów oraz jeden świerk. W sumie
na terenie parku posadzonych zostanie około 400 sztuk krzewów ozdobnych. Powstaną także dwa nowe
klomby. Ogólny koszt projektu to
113 394,14 zł. Pani Sekretarz przypomniała także o obowiązku podłączania się do nowo powstałej sieci
kanalizacyjnej na terenie miasta, wykonanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno
– kanalizacyjnej w Gminie Miasto
Raciąż”. Do końca listopada 2021
r. musi zostać osiągnięty tzw. efekt

sportowe, wyjazdowe (Warszawa,
Płock, Toruń) oraz pierwsza pomoc
przedmedyczna. Renata Kujawa poinformowała również, że 17 września
2021r. została podpisana umowa na
„Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miasta Raciąż
– Etap V”. Właściciele 16 posesji
złożyli wnioski o przyznanie dofinansowania na ww. cel. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
przyznał dofinansowanie w formie
dotacji w wysokości 10 792,60zł, co
stanowi 70% kosztu kwalifikowanego zadania.
Podczas obrad Radni podjęli następujące uchwały:
• Uchwałę nr XXV/212/2021
Rady Miejskiej z dnia 28 września
2021 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu gminy na
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dofinansowanie kosztów budowy
przyłączy kanalizacji sanitarnej do
nieruchomości,
• Uchwałę nr XXV/213/2021
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28
września 2021 r. w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto
Raciąż,
• Uchwałę nr XXV/214/2021
Rady Miejskiej z dnia 28 września
2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Raciąż,
• Uchwałę nr XXV/215/2021
Rady Miejskiej z dnia 28 września
2021 r. w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Miasto Raciąż na
rok 2021.
RED

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta informuje - podłącz się do kanalizacji
z pomocą miasta i zyskaj 500 zł!
Zachęcam tych Mieszkańców,
którzy wciąż nie podłączyli się
do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej, aby zrobili to ze
wsparciem finansowym Gminy
Miasto Raciąż oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu.
Mieszkańcy, którzy do 30 listopada 2021 r. podpiszą zlecenie na
wykonanie przyłącza, otrzymają od
PGKiM 15 % rabatu na wykonane
prace. Zyskają również możliwość
uregulowania płatności w dwóch
ratach (I rata - 50 % w dniu podpisania zlecenia, II rata w terminie 90
dni od wykonania usługi).
Na ten moment wykonanych zostało około 70 projektów przyłączy.
Apeluję w tym miejscu do właścicieli nieruchomości, którzy mają
już komplet dokumentów, aby wykonali niezbędne prace. Przyłącze
nie musi zostać wybudowane przez
PGKiM.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, skierowałem do Rady
Miejskiej uchwałę, na mocy której Mieszkańcy mogą ubiegać się

o dotację celową w wysokości 500
zł brutto, na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Została ona przyjęta
podczas ostatniej sesji.
Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości ma obowiązek
podłączenia się do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do końca listopada 2021 r. jako Gmina Miasto
Raciąż musimy osiągnąć tzw. efekt
ekologiczny w postaci odpowiedniej ilości przyłączonych posesji.
Jeśli nie uda się tego osiągnąć będziemy musieli zwrócić dofinansowanie, jakie pozyskałem na budowę
sieci kanalizacyjnej.
Raz jeszcze apeluję do tych, którzy zwlekają z decyzją – nie czekajcie. Skorzystajcie z naszego wsparcia i podłączcie się.
Szczegółowe informacje na temat wykonania przyłącza mogą
uzyskać Państwo w siedzibie PGKiM w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu lub pod numerem telefonu 23 679 11 14.
Burmistrz Miasta Raciąża
Mariusz Godlewski
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Wiadomości lokalne
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Uroczyste obchody w Raciążu

Dnia 1 września, roku pamiętnego…
82 lata od wybuchu II wojny światowej
1 września na cmentarzu parafialnym w Raciążu odbyła się
uroczystość upamiętniająca poległych we wrześniu 1939 roku,
którzy stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą, aby bronić
naszej ojczyzny.
Obchody 82. rocznicy wybuchu
II wojny światowej rozpoczęły się o
godzinie 16:00. Na cmentarzu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, szkół oraz stowarzyszeń.
Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski, który
powiedział, że latem 1939 roku nazwa Oświęcim kojarzyła się ludziom
tylko z miejscowością w Małopolsce,
podobnie jak Treblinka. Nikt nie
przypuszczał, że w tych miejscach
powstaną obozy zagłady, niosące
cierpienie i śmierć milionów osób.
Gospodarz Raciąża podkreślił, że II
wojna światowa całkowicie zmieniła
miasto, a w szczególności strukturę
demograficzną, ponieważ połowa
mieszkańców, głównie Żydów, zginęła w obozach koncentracyjnych.
Podkreślił również, że raciążanie brali udział w Powstaniu Warszawskim
i w walkach zarówno w Polsce jak i
na świecie.
Następnie rozpoczęła się msza
święta, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha w
Raciążu, ksiądz Wiesław Kosiński.
Podczas homilii duchowny podkreślił, że wszyscy musimy pracować
nad tym, aby nigdy więcej nie doszło
do sytuacji, jaka miała miejsce 82 lata
temu. Uroczystość swoją obecnością

uświetniła orkiestra dęta działająca
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Raciążu. Obecne były również poczty sztandarowe, a strzelcy wystawili
wartę honorową.
Po zakończeniu nabożeństwa, pod
pomnikiem poległych w obronie
ojczyzny w 1939 roku wieńce oraz
kwiaty złożyli przedstawiciele władz
miejskich – Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, Sekretarz Renata
Kujawa oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Chrzanowski, władz
gminy Raciąż – Wójt Zbigniew Sadowski i Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska, władz powiatowych – członek zarządu powiatu
płońskiego Artur Adamski, a także
przedstawiciele Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – dyrektor Elżbieta Tobolska,
wicedyrektor Iwona Donarska oraz
Krzysztof Langiewicz, Zespołu Szkół
w Raciążu – dyrektor Dorota Rubinkowska, wicedyrektor Monika Chłopik i Magdalena Bylińska, Związku
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – Paweł Chrzanowski, Stowarzyszenia Seniorów,
Emerytów i Rencistów w Raciążu –
Stefan Modrzejewski, Maria Kwiatkowska i Zofia Dziewierzyńska,
lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości – Ryszard Godlewski i Ewa
Decker oraz Plutonu Strzeleckiego w
Raciążu – Krzysztof Dądalski, Wiktoria Dądalska i Aniela Wojtal.
RED
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Witaj szkoło

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty
1 września tradycyjnie odbyło się rozpoczęcie nowego
roku szkolnego. Poprzedni w
bardzo dużej części upłynął
pod znakiem nauki zdalnej, co
z pewnością nie było łatwe dla
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Teraz wszyscy mamy nadzieję,
że nauka w trybie stacjonarnym
potrwa jak najdłużej.
Inauguracja z nowym dyrektorem
Rok szkolny 2021/2022 Szkoła
Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu rozpoczęła z
nowym dyrektorem, Panią Elżbietą

Tobolską, która zapewniła, że placówka jest dobrze przygotowana na
przyjęcie uczniów, spełniając wszelkie normy sanitarne jakie są obecnie
wymagane. Nowym wicedyrektorem
została Pani Iwona Donarska. Podczas uroczystości w hali sportowej
obecni byli przedstawiciele władz
miejskich – Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, Sekretarz Renata
Kujawa, Skarbnik Maria Karwowska
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski. W krótkim
wystąpieniu gospodarz miasta życzył wszystkim uczniom udanego i
przede wszystkim bezpiecznego roku
nauki, dodając, że chyba dawno

uczniowie tak bardzo nie wyczekiwali na powrót do swojej szkoły, jak ma
to miejsce w tym roku. Przypomniał
również, że całą społeczność placówki czekają wyjątkowe uroczystości
związane ze stuleciem jej istnienia,
które zaplanowane są na maj przyszłego roku. Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku rozdzielono na dwie części – o godzinie
9:00 symboliczny pierwszy dzwonek
usłyszeli uczniowie klas I—IV, zaś o
10:30 klas V-VIII.
Nowości w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
Nowy rok szkolny rozpoczęto
także w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu. Podczas
plenerowej uroczystości oprócz dyrekcji, rady pedagogicznej i rzecz
jasna uczniów, obecni byli Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Chrzanowski, członek zarządu powiatu płońskiego Artur Adamski
oraz radna powiatowa Bożena Szerszeniewska. Wszystkich zebranych
powitał dyrektor Damian Szcześniewski, który przekazał informacje
na temat zmian w sposobie nauczania i statucie szkoły. Poinformował
też o zmniejszeniu skali zadawanych
prac domowych na rzecz pracy na

lekcji oraz walce z plagiatem przy pisaniu prac na ocenę. Gospodarz Raciąża, a także zaproszeni goście byli
pod wrażeniem rozwoju placówki,
a także przyznali zgodnie, że z roku
na rok stwarza ona uczniom coraz
lepsze warunki do edukacji, inwestując w liczne innowacyjne projekty, stając się wizytówką miasta. Ten
rok szkolny jest dla placówki z ulicy
Płockiej wyjątkowy także ze względu
na uruchomienie klasy mundurowej, pod patronatem Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w
Warszawie oraz Żandarmerii Wojskowej. Oferta tej klasy skierowana
jest do młodych ludzi kończących

szkołę podstawową, zainteresowanych karierą w armii lub w służbie
więziennej.
Redakcja „Pulsu Raciąża” wszystkim uczniom, nauczycielom oraz
pozostałym pracownikom szkół,
którzy rozpoczęli nowy rok szkolny,
życzy dużo spokoju, zdrowia, braku
kolejnych covidowych zawirowań i
owocnej pracy.
RED

Dbamy o tereny zielone

Wspomnienie o Marii Chojnowskiej - nauczycielce historii w Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu

Wspomnienie o Marii Chojnowskiej - nauczycielce historii w Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu
Maria Chojnowska urodziła się 25
listopada 1905 roku w Warszawie w
rodzinie lekarsko-aptekarskiej. Dziadek Marii Chojnowskiej Aleksander
Wszeborowski był aptekarzem w
Wyszkowie. Powtórne jego małżeń-

stwo z Marią Hann zaowocowało
urodzeniem się 5 córek, jedną z nich
była Zofia, późniejsza matka Marii
Chojnowskiej. Po śmierci Aleksandra Wszeborowskiego i sprzedaży
apteki córka Zofia przeniosła się do
Warszawy, była właścicielką apteki
przy ul. Chmielnej.1 marca 1905
roku wyszła za mąż za Tadeusza Alberta Chojnowskiego, po studiach
medycznych był asystentem szpitala
na Pradze, lekarzem majątku Marii
Branickiej. Rodzina ojca pani Marii
ze strony jego matki była spokrewniona z Cyprianem Kamilem Norwidem. Maria Chojnowska długo
nie nacieszyła się ojcem, który zmarł
w wieku 28 lat (23 czerwca 1907
roku).
W latach 1946/47 była nauczycielką historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Józefa Bema w
Ostrołęce.
Maria Chojnowska uczyła historii
i łaciny w Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu. Brak dokumentów
osobowych w Liceum nie pozwala
odtworzyć przebieg pracy zawodowej. Wiadomości o rodzinie i latach
młodzieńczych Marii Chojnowskiej
przypomniała nam Elżbieta Szczuka
regionalistka i redaktorka miejscowej

prasy w Wyszkowie.
Wspomnienia:
Stanisław Mączewski nauczyciel
– była osobą gruntownie wykształconą, uczciwą, prawą, chętną do
pomocy, sumienną w pracy, ale też
wykorzystywaną przez młodzież i
nauczycieli.
Jadwiga Sobieska nauczycielka –
Była jak na owe czasy, człowiekiem
absolutnie wyjątkowym. Zatrzymała się gdzieś w świecie, którego
nie ma. Była „inna”, dla niektórych może dziwna – Pani Maria
Chojnowska – nauczycielka. Ikona dobrego wychowania, osobistej
kultury, wrażliwości, poszanowania dla drugiego człowieka. W
każdym widziała potencjał dobra
– zła chyba nawet nie rozumiała.
Była moją nauczycielką, potem koleżanką w pracy. Znałam Ją wiele
lat i zawsze budziła mój szacunek i
podziw. Wszechstronnie wykształcona, miała ogromną wiedzę historyczną, którą przekazywała z pasją – zawsze traktując ucznia jak
partnera. Cechowała ją absolutna
skromność, ale siebie zadawalała
minimalizmem. Chyba nikt nie
przeszedł obok p. Marii Chojnowskiej obojętnie, każdy na swój

sposób ją zapamiętał. Ja w swoim
długim życiu miałam szczęście spotkać dwie takie osoby – dwie Marie
– p. Marię Chojnowską i prof. Marię Janion. Pamięć o nich pozwala wierzyć, że człowiek może być
mądry, we wszystkich znaczeniach
tego słowa, jednocześnie wspaniały
duchem – i to daje nadzieję.
Beata Janczyk (z d. Pokorska)
sąsiadka – Od 1965 roku rodzice
zamieszkali przy ul. Warszawskiej. Naszą sąsiadką była p. Maria Chojnowska, zajmowała jeden
duży pokój. Warunki mieszkaniowe; brak bieżącej wody, kanalizacji, ogrzewanie piecowe. Ojciec
pomagał w sprawach technicznych,
a mama podrzucała jedzonko, a
to wyprała, a to posprzątała. Jako
małe dziecko, w wolnych chwilach
uczyła mnie języka francuskiego i łaciny. Mam kilka pamiątek,
szczególnie dużo książek, które są
podpisane i opatrzone datą. Zapamiętałam p. Marię Chojnowską
jako dystyngowaną panią w garsonce, w kapelusiku na głowie i z
torebką. W tej chwili myślę, że była
to postać z innej epoki, z ogromną
wiedzą i bagażem przeżyć.
Andrzej Chyczewski uczeń –

Ciocią „Walą” była nazywana
przez uczniów wielu roczników
(nikt nie wie, dlaczego). Imponowała wiedzą historyczną i poza
programową. Przemycała wiadomości, które nie były w programie
a ówczesne władze oświatowe były
przeciwne temu.
Maria Chojnowska, kiedy była
mało samodzielna, została umieszczona w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie
przy ul. Krubińskiej. Zmarła 28
czerwca 1985 roku. Została pochowana w grobie rodzinnym w Wyszkowie. Po 36 latach od śmierci
okazało się, że na grobie nie ma
żadnej tabliczki z jej nazwiskiem.
Inicjatorami wykonania nowej
tablicy nagrobnej Marii Chojnowskiej są: Józefa i Andrzej Chyczewscy, Jan Chądzyński. Cegiełkę
do tego pomysłu dołożyli: Jadwiga
Sobieska, Stanisław Mączewski,
Beata Janczyk
Jan Chądzyński, Andrzej Chyczewski
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Przeciw edukacyjnemu i cyfrowemu wykluczeniu

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Raciążu
15 września 2021 r. reprezentując Gminę Miasto Raciąż Burmistrz
Mariusz Godlewski wraz z Panią
skarbnik Marią Karwowską podpisali aneks do umowy partnerstwa w
związku z przystąpieniem do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego”. Projekt ma
na celu podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i przygotowanie
ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania
oraz przeprowadzenie szkoleń dla
uczniów i nauczycieli. W ramach
projektu do szkół trafi pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek,

urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora
interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną.
Ponadto wsparciem szkoleniowym w
zakresie nauczania zdalnego objęci
zostaną nauczyciele i uczniowie. W
sumie do szkół z terenu naszego województwa wsparcie o łącznej wartości ponad 55,6 mln złotych. Jako
burmistrz systematycznie staram się
pozyskiwać różne formy wsparcia dla
raciąskiej Szkoły Podstawowej, tak
by zapewnić uczniom jak najlepsze
warunki do nauki – podkreśla gospodarz Raciąża.
RED

Od lipca trwają prace związane z budową nowej nawierzchni z kostki brukowej na ulicy Rzeźnianej. Pracownicy PGKiM zaczęli swoje działania od strony
skrzyżowania z ulic Mławskiej i Ziemowita, kontynuując układanie kostki od fragmentu zbudowanego jesienią ubiegłego roku. Łącznie zmodernizowano
już 426 m2 tej ulicy. Na początku października ruszą prace od strony skrzyżowania z ulicą Mławską.

Co słychać w miejskiej spółce?

Kolejny sprzęt w PGKiM
W ciągu ostatnich kilku miesięcy
systematycznie powiększana i modernizowana jest baza sprzętowa
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu. Na początku września zakupiona
została nowa zamiatarka marki Johnston. Jest to dość rzadko spotykany
model, o średniej wielkości, który
pozwoli dbać o czystość zarówno w
poszczególnych alejkach w obu parkach miejskich, jak i na drogach na
terenie miasta. Jestem przekonany, że

pojazd będzie nam służył i pomagał
w utrzymaniu czystości w Raciążu
przez długi czas – mówi Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski.
Przypomnijmy, że w przeciągu
niespełna roku w PGKiM pojawiły
się nowy ciągnik wyposażony w ładowacz czołowy i pług śnieżny, piaskarko-solarka oraz specjalistyczny
samochód WUKO.
RED
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Perspektywa finansowa dla Mazowsza

Burmistrz wziął udział w spotkaniu samorządowców Mazowsza
21 września w Izabelinie odbyło się spotkanie samorządowców
województwa mazowieckiego, w
którym wziął udział Burmistrz
Miasta Mariusz Godlewski. Głównym tematem rozmów była nowa
perspektywa finansowa dla naszego
województwa. Zgodnie z umową
partnerską, Mazowsze może liczyć
na ponad 2 mld euro wsparcia ze
środków Unii Europejskiej, a po
raz pierwszy w historii otrzyma
środki również z programu Polska
Wschodnia, co może oznaczać dodatkowe 418 mln euro. Tak jak dotychczas, będę podejmował kolejne
działania i niezbędne kroki, aby
różnego rodzaju dofinansowania

trafiały także do Raciąża. Dzięki
wsparciu ze środków Unii Europejskiej, Mazowsza oraz programów
krajowych udało się wykonać w naszym mieście wiele strategicznych
inwestycji, które wprowadziły nas
na ścieżkę rozwoju. W kolejnych
latach będę robił wszystko, abyśmy
na tej ścieżce pozostali, a Raciąż i
jego mieszkańcy na tym zyskiwali –
ocenił gospodarz Raciąża.
RED

Spotkanie dla seniorów

Rewitalizacja terenów zielonych

Aktywny i świadomy
Przeprowadzono prace w parku miejskim
senior w świecie finansów
17 września o godzinie 11:00
w sali widowiskowej Miejskiego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyło się spotkanie „Aktywny i świadomy senior w
świecie finansów”, zorganizowane
przez Komendę Powiatową Policji
w Płońsku oraz Komisariat Policji
w Raciążu. Podczas spotkania seniorzy z terenu miasta oraz gminy Raciąż, dzięki pracownikom
Banku Spółdzielczego w Raciążu

oraz Banku PKO BP w Raciążu,
mogli zapoznać się z wieloma cennymi informacjami dotyczącymi
bezpiecznego „poruszania się” w
świecie finansów w kontekście np.
bankowości elektronicznej. Poznali
również sposoby działania przestępców, wyłudzających pieniądze
od swoich ofiar.

Pod koniec miesiąca w małym
parku miejskim rozpoczęły się
kolejne prace związane z rewitalizacją terenów zielonych w
mieście.

W małym parku miejskim wyciętych zostało siedem drzew, które
zostały zakwalifikowane do usunięcia przez dendrologa. Zgodę na
takie działania wydał także konRED serwator zabytków. W ich miejsce
posadzonych zostało kilkanaście

drzew (klony i platany klonolistne),
a w najbliższym czasie na terenie
parku pojawi się około 400 krzewów ozdobnych. Powstały również
dwa nowe klomby.
Przypomnijmy, że w maju tego
Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski pozyskał niemal 57 tysięcy
złotych z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na realizację zadania
„Rewitalizacja istniejących terenów

zieleni w mieście Raciąż etap I”. W
jego ramach pod koniec czerwca
ruszyły prace związane z budową
nowej fontanny, którą oficjalnie
otwarto w lipcu.
Cieszę się, że stopniowo tereny
zielone w Raciążu będą zyskiwały nowe oblicze, przez co wygląd
naszego miasta ulegnie zmianie –
podsumował gospodarz Raciąża.
RED
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OSP zawitały do Gralewa

Powiatowa inwestycja w realizacji

Dzień Bezpieczeństwa i zawody
sportowo-pożarnicze w Gralewie
W niedzielę 5 września w Gralewie odbył się „Dzień Bezpieczeństwa” połączony z zawodami sportowo-pożarniczymi, w
których udział wzięły okoliczne
jednostki OSP. Organizatorami
wydarzenia byli Miasto Raciąż,
Gmina Raciąż oraz Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w
Raciążu.
Pierwszym punktem programu
imprezy były zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział
dziewięć drużyn z poszczególnych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – OSP Bogucin, OSP Dobrska Kolonia, OSP Jeżewo-Wesel,
OSP Kaczorowy, OSP Koziebrody,
OSP Krajkowo, OSP Kraszewo-Gaczułty, OSP Raciąż i OSP Szapsk.
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Wystąpiły także dwa zespoły młodzieżowe (dziewczęta i chłopcy z
OSP Raciąż) oraz drużyna kobieca
OSP Kaczorowy.
W zawodach najlepsza okazała się
drużyna OSP Dobrska Kolonia z
czasem 51,75 s, drugie miejsce przypadło OSP Kaczorowy (czas 52,19
s), zaś podium zamknęły ex aequo
drużyny OSP Krajkowo i OSP Bogucin (między zespołami była bardzo
mała różnica czasowa – odpowiednio
56,15 s i 56,16 s). Kolejne miejsca
zajęły OSP Jeżewo Wesel (59,97 s),
OSP Raciąż (czas 62,28 s), OSP
Szapsk (czas 62,72 s), OSP Koziebrody (czas 63,78 s) i OSP Kraszewo Gaczułty (czas 69,88 s). Nagrody wręczali Przewodniczący Rady
Miejskiej Paweł Chrzanowski, Wójt
Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski

Prace na ulicy Kilińskiego

oraz Prezes zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Grzegorz
Domański.
Po zakończeniu zawodów odbyły
się pokaz ratownictwa w przypadku
wypadków rolniczych, który został
przygotowany przez OSP Kaczorowy we współpracy z OSP Koziebrody i OSP Raciąż. Zorganizowano
również pokaz i naukę resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Nie brakowało także atrakcji dla najmłodszych – dmuchanych zjeżdżalni czy
symulatora dachowania. Przygotowane zostały także kuchnia polowa
i stoisko z pysznymi ciastami, które
zorganizowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kaczorów, Gralewa
i Kraśniewa.

We wrześniu rozpoczęły się
prace przy przebudowie drogi
powiatowej nr 3024W Mystkowo – Drozdowo – Raciąż, która
przechodzi przez ulicę Kilińskiego. W ich ramach wykonana zostanie zatoka postojowa
oraz chodnik przy ZS w Raciążu
(wzdłuż boiska Orlik).
Zatoka postojowa posiadać będzie
19 miejsc postojowych, w tym 2 dla
samochodów użytkowanych przez
osoby niepełnosprawne. Ponadto

wzdłuż zatoki powstanie chodnik o
szerokości 2 metrów, a także oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby
mieszkańców, a zwłaszcza społeczności szkolnej i użytkowników Orlika.
Wykonawcą jest firma HYDRO-TECH ADAM KOWALSKI Nowe
Młodochowo 24, 09-140 Raciąż
Wartość robót to 96 432,68 złotych.
RED

RED

Wiadomości z OSP

Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP
w Raciążu
19 września 2021 w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Raciążu odbył się Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej
RP w Raciążu, w którym udział
wzięło 35 delegatów, zaproszeni goście oraz ustępujący
Zarząd. Podczas obrad dotychczasowy zarząd uzyskał absolutorium za swoją działalność.
Wybrano także skład nowego zarządu. Prezesem ponownie został
Grzegorz Domański, zaś na stanowiska wiceprezesów po raz kolejny
wybrano Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego oraz

Wójta Gminy Raciąż Zbigniewa
Sadowskiego. Sekretarzem wybrano
druhnę Klaudię Gradecką. Nowym
komendantem Miejsko-Gminnym
została druhna Marta Pawlak, zaś
skarbnikiem druh Dawid Ordak.
Poszerzone zostało grono członków
prezydium, w skład którego weszli
druh Paweł Lewandowski, druh Janusz Marcinkowski, druhna Martyna Matuszewicz i druh Dawid Smoleński.
RED
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Co słychać u Błękitnych?
Nowy sezon z udziałem Błękitnych Raciąż ruszył na dobre.
W swoich rozgrywkach rywalizują zarówno zespół seniorski,
jak i drużyny młodzieżowe.
Po efektownej wygranej 4:1 w 2.
kolejce, w następnym, wyjazdowym
meczu z Koroną Szydłowo raciążanie
zafundowali swoim kibicom prawdziwy horror. Do przerwy utrzymał
się bezbramkowy remis, jednak w
ciągu 15 minut po zmianie stron
gospodarze zdobyli dwie bramki. To
podziałało na Błękitnych jak przysłowiowa płachta na byka i w ciągu
4 minut (między 63. a 67. minutą)
po golach Damiana i Łukasza Szelągiewiczów był remis 2:2. Na 9 minut
przed końcem trzecią bramkę dołożył
Paweł Borzykowski, zaś na 4:2 w 85.
minucie trafił Patryk Piasecki. Korona odpowiedziała co prawda jeszcze
bramką w 89. minucie, jednak ostatecznie 3 punkty pojechały do Raciąża. W kolejnym spotkaniu Błękitni
podejmowali na Stadionie Miejskim
im. Jerzego Arceusza Wymakracz
Długosiodło. W pierwszej części gry
kibice nie obejrzeli bramek, ale za to
w drugiej padły aż 3. W 58. minucie
prowadzenie gospodarzom dał Damian Szelągiewicz. Ten sam zawodnik podwyższył na 2:0 w 76. minu-

cie. Na dwie minuty przed końcem
meczu wynik na 3:0 ustalił Bartosz
Krupiński. Podopieczni Pawła Szpojankowskiego zwycięstwo odnieśli
także w 3. rundzie Okręgowego Pucharu Polski, eliminując z rozgrywek
Orlęta Baboszewo. Co prawda to
rywale prowadzili po pierwszych 45
minutach, jednak już 2 minuty po
zmianie stron w bardzo efektowny
sposób wyrównał Patryk Piasecki, zaś
10 minut później bardzo mocnym
strzałem z dystansu prowadzenie i
jak się ostatecznie okazało awans do
kolejnej rundy, dał Błękitnym Łukasz Szelągiewicz. Niestety punktów
nie udało się zdobyć w kolejnym
meczu ligowym, w którym drużyna
z Raciąża przegrała na wyjeździe z
Ostrovią Ostrów Mazowiecka 0:4.
Błękitni pożegnali się również z rozgrywkami Okręgowego Pucharu Polski, przegrywając po bardzo zaciętym
spotkaniu z IV-ligowym Żbikiem
Nasielski 3:4. Gole zdobyli Łukasz
Szelągiewicz (dwa) i Mariusz Borzykowski. Ligowy dorobek punktowy
raciążan nie powiększył się w dwóch
kolejnych spotkaniach, w których
ponieśli oni porażki z MKS-em Ciechanów (0:2 w Raciążu) i Wkrą Bieżuń (0:5 w meczu wyjazdowym). Po
siedmiu kolejkach Błękitni zajmują
w tabeli Ligi Okręgowej 9. miejsce z

Wieści z przedszkola

Przedszkolaki poznawały zasady
ruchu drogowego
15 września 2021 r. dzieci z Przedszkola Miejskiego w Raciążu wraz z
opiekunem wybrały się na kilka pobliskich skrzyżowań w celu zapoznania z podstawowymi zasadami ruchu
drogowego. Obserwowały ruch pojazdów, znaki drogowe i uczyły się
także prawidłowo przechodzić przez
przejścia dla pieszych. Z pewnością
będzie to dla nich niezwykle ważna i

cenna lekcja.
Informujemy również, że Przedszkole Miejskie w Raciążu ma nową
stronę internetową. Aktualny adres
witryny to przedszkole.miastoraciaz.
pl.
RED

dorobkiem 9 punktów.
Młodzież w grze
Od dwóch zwycięstw swoje ligowe zmagania rozpoczęli Trampkarze.
W 1. kolejce Ligi Okręgowej pokonali na wyjeździe GKS Strzegowo
3:1 po bramkach Filipa Świderskiego, Nikodema Sznajdera i Adama
Chłopika. Drugie spotkanie także
zakończyło się pewną wygraną podopiecznych Olgerda Wszałkowskiego. Błękitni wygrali 3:0, a na listę
strzelców wpisali się Adam Chłopik
i Nikodem Sznajder (dwukrotnie).
W kolejnych spotkaniach drużyna
uległa Mławiance Mława (3:5) oraz
MKS-owi Ciechanów (0:9). Swój
pierwszy mecz ligowy ma za sobą
drużyna Żaków, czyli najmłodsi piłkarze reprezentujący błękitne barwy.
Podopieczni trenera Łukasza Szelągiewicza zagrali z Akademią Piłkarską Nazar Litun, Mławianką Mława
i GKS Strzegowo. W drugiej kolejce
niestety ulegli Mławiance Mława w
meczu wyjazdowym, zaś w kolejnym
meczu lepsi okazali się chłopcy ze
Strzegowa. Na tym etapie najważniejsze jest jednak to, by młodzi piłkarze po prostu cieszyli się grą.
RED
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Wiadomości z STO

Uczniowie z SLO odwiedzili areszt śledczy
Administracja Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie
22 września 2021 r. gościła grupę uczniów I klasy mundurowej
o specjalności penitencjarnej
wraz z opiekunami ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu. Liceum
objęte jest patronatem Szkoły
Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
Podczas wizytacji karda pionu penitencjarnego i ochronnego Aresztu
Śledczego w Warszawie-Grochowie
zapoznała gości z infrastrukturą
jednostki oraz codziennością osób
przebywających za murem, zarówno osób pozbawionych wolności
jaki i funkcjonariuszy oraz pracowników. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych
z wykorzystaniem filmu Więzienie
– stracony czas. Projekt powstał we
współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie i
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w
Radomiu i skierowany jest głównie
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rodziców dzieci odbywających naukę na każdym etapie eduka-

cyjnym. Głównym celem projektu są
działania prewencyjne: ograniczenie
przestępczości nieletnich poprzez
wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które
niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą
długoletniego więzienia.
Celem wizyty było m.in. zaznajomienie przybyłych uczniów profilu
mundurowego ze specyfiką pracy
funkcjonariuszy Służby Więziennej
oraz przybliżenie zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz
misji Służby Więziennej. Goście wizytowali teren aresztu, w tym miejsca zakwaterowania osadzonych, cele
mieszkalne, świetlice oraz place spacerowe.
Studyjny dwugodzinny pobyt
młodzieży za murami więziennymi stał się cennym uzupełnieniem
teoretycznej wiedzy przekazywanej
podczas zajęć dydaktycznych oraz
możliwością promowania Służby
Więziennej wśród młodego pokolenia.
ppor. Ewa Smolińska

