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SZLACHETNA PACZKA ze Starostwa Powiatowego SZLACHETNA PACZKA ze Starostwa Powiatowego 
trafi ła do Rodziny w Ciechanowietrafi ła do Rodziny w Ciechanowie

W sobotę 7 grudnia, w dniu Finału Szlachetnej Paczki, jednej z Rodzin na terenie 

Ciechanowa wręczone zostały paczki z żywnością, odzieżą, artykułami chemicz-

nymi i higienicznymi oraz grzejnik do ogrzania mieszkania. Dar w imieniu swoim 

i wszystkich pracowników Starostwa oraz PCPR przekazał Sławomir Morawski sta-

rosta ciechanowski. – Warto brać udział w takiej akcji, bo są rodziny, gdzie ta pomoc 

jest szczególnie potrzebna. To była spontaniczna inicjatywa pracowników. Mam dla 

nich duże uznanie, bo dzięki ich ofi arności mogliśmy zaspokoić potrzeby rodziny, 

którą wybraliśmy – powiedział starosta podczas spotkania w sztabie akcji. Do tej 

wielce pożytecznej inicjatywy pracownicy Starostwa przystąpili w tym roku po raz 

pierwszy, ale zaangażowanie w zbiórkę funduszy na pomoc rodzinie było ogromne.

W 2013 roku na terenie 
działania dwóch rejonów wy-
znaczonych do przeprowadze-
nia akcji w Ciechanowie: pół-
nocnego i południowego, do 
projektu zostało włączonych 
70 rodzin, które znajdują się 
w trudnej sytuacji. Wszystkie 
znalazły swoich darczyńców, 
czyli osoby, które przygo-
towały dla nich świąteczne 
paczki. W samym Ciechanowie 41 wolonta-
riuszy odwiedzało rodziny w potrzebie, wery-

fi kując ich sytuację życiową oraz poznając ich 
konkretne potrzeby. Dopiero po takim spotka-

niu, wolontariusze podejmowali decyzję, czy 
rodzina zostanie włączona do projektu. Pod 
uwagę brana była nie tylko sytuacja fi nansowa 
rodziny, ale też jej postawa. „Paczka” poma-
ga tym, którzy sami chcą walczyć o poprawę 
swojego losu i starają się wyjść z trudnej sy-
tuacji. Szlachetna Paczka ma dać im impuls 
do zmiany. Opisy wybranych rodzin trafi ły do 
anonimowej bazy internetowej. Z niej darczyń-
cy mogli wybrać konkretną rodzinę i przygo-
tować dla niej paczkę. Rolą darczyńcy było 
przygotowanie paczek i dostarczenie ich do pacz-
kowego magazynu w dniu fi nału (7-8 grud-
nia). Do rodziny paczkę dostarczali wolon-
tariusze, a następnie zdali relację darczyńcy. 
W Ciechanowie pomoc dotarła w szczególności 
do rodzin wielodzietnych, tam, gdzie jest cho-
roba lub niepełnosprawność czy samotność. 
A były to łącznie 763 paczki o łącznej wartości 
150 tys. zł.

Akcję w Ciechanowie koordynował 
Zespół Szlachetnej Paczki w składzie: 
Marzena Lentowszczyk - koordynator re-
gionalny Szlachetnej Paczki, Maciek Kowa-
liński - lider rejonu Ciechanów Południe, 
Ania Kozłowska - lider rejonu Ciechanów 
Północ, Kasia Kozłowska - asystent ds. pro-
mocji Szlachetnej Paczki. To również sukces 

ponad 40 wolontariuszy 
i oczywiście Darczyńców.

Akcję można też wes-
przeć wysyłając SMS 
o treści PACZKA pod numer 
75465.

SZLACHETNA PACZ-
KA to ogólnopolski projekt, 
mający na celu pomoc ro-
dzinom, które z niezawinio-
nych przyczyn znalazły się 
w trudnej sytuacji material-
nej. Od początku trwania 
projektu (od 2001 r.) prze-
kazano pomoc o wartości 63 
mln zł. Tylko w 2012 roku 
SZLACHETNA PACZKA 
dotarła do 13 235 potrzebu-
jących rodzin, a łączna liczba 
zaangażowanych – wolonta-
riuszy, darczyńców i rodzin 
w potrzebie – sięgnęła 300 
tys. osób.

Barbara Tokarska-Wójciak

W sztabie Szlachetnej Paczki 

- starosta Sławomir 

Morawski i rzecznik starosty 

Barbara Tokarska-Wójciak

Starosta Sławomir Morawski z wolontariuszkami Szlachetnej Paczki 

w mieszkaniu obdarowanej rodziny
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Obradowali radni powiatuObradowali radni powiatu
Dwudziesta siódma sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji 

odbyła się 25 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie. Radni wysłuchali dwóch sprawozdań oraz przyjęli 3 uchwały.

Po przyjęciu protokołu z obrad po-
przedniej sesji i zatwierdzeniu porządku 
obrad obecnej sesji, tradycyjnie już starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski poinfor-
mował radnych o pracy Zarządu Powiatu 
w okresie od ostatniej sesji. 

Podczas obrad radni rozpatrzyli infor-
macje Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Ciechanowie w sprawie 
kontroli przestrzegania prawa budowla-
nego w powiecie ciechanowskim w 2013 
roku (informację przedstawiła Anna 
Gutkowska Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego) oraz Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa w Warszawie Oddział w Ciechanowie, 
z działalności Inspekcji na terenie po-
wiatu ciechanowskiego w 2013 roku 
(sprawozdanie przedstawiła Bogusława 
Balcerzak kierownik oddziału w Ciecha-
nowie). 

W części uchwałodawczej radni zagłoso-
wali nad: 

- zmianą uchwały Nr IV/21/151/2013 
Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 
marca 2013 roku w sprawie określenia za-
dań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji 
zawodowej oraz społecznej osób niepeł-
nosprawnych i wysokości środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w powiecie cie-
chanowskim w 2013 roku; 

Radni przyjęli uchwałę 19 głosa-
mi – za, w głosowaniu wzięło udział 
19 radnych;

- zmianą Wieloletniej Progno-
zy Finansowej powiatu ciechanow-
skiego;  

Radni przyjęli uchwałę 20 głosa-
mi – za, w głosowaniu wzięło udział 
20 radnych;

- zmianą uchwały bu-
dżetowej powiatu ciecha-
nowskiego na 2013 rok;

Radni przyjęli tę uchwałę 
jednomyślnie, 21 głosami za.

Interpelacje i zapytania:

Interpelacje i zapytania zło-
żone podczas sesji przez radnego 
Adama Krzemińskiego dotyczy-
ły: wygospodarowania zatoczki 
dla samochodów zatrzymujących 
się na wysokości przedszkola przy 
ul. Sienkiewicza w Ciechanowie 
oraz rzekomych planów reorgani-
zacji szkół ponadgimnazjalnych, 

prowadzonych przez powiat, a także wpisu 
do ewidencji placówek niepublicznych jednej 
z takich placówek w mieście.

Odpowiadając za zadane pytania starosta

 

poinformował, iż w sprawie zatoczki zwró-
ci się do władz miasta, gdyż to samorząd 
miejski jest zarządcą wspomnianego od-
cinka drogi. W sprawie rzekomej reorga-
nizacji sieci szkół ponadgimnazjlanych 
szef Zarządu Powiatu odpowiedział krótko 
- nigdy taki temat nie był podejmowany na 

posiedzeniu Zarządu. W ostatniej, zgłoszo-
nej sprawie odpowiedź zostanie udzielona 
na piśmie. 

A. Gutowska prezentuje informacje o pracy 

Inspektoratu Budowlanego w bieżącym roku

Radni powiatu ciechanowskiego głosują podczas sesji imiennie, czyli każdy z nich 

wyraża ustnie decyzję o wyniku głosowania

Stałym punktem każdej z sesji są interpelacje 

zgłaszane przez radnych powiatowych
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Listopadowa sesja rozpoczęła się mi-
łym akcentem, wręczeniem nagród wy-
różniającym się sportowcom, medalistom 
mistrzostw Polski, mistrzostw Europy i mi-
strzostw świata oraz reprezentującym nasz 
region na prestiżowych zawodach. Na-
grody otrzymali: z Ciechanowskiego Lu-
dowego Klubu Sportowego „MAZOVIA” 
- Anna Leśniewska, Izabela Wróblewska, 
Krzysztof Klicki, Jarosław Samoraj oraz 
z Klubu Pływackiego CIECHANÓW - Ad-
rian Adamski, Adam Kuskowski, Grzegorz 
Pietrzak i Mateusz Pietroń. Były to table-
ty oraz gadżety powiatu ciechanowskiego. 
W imieniu władz sportowcom pogra-
tulowali: starosta Sławomir Morawski, 
wicestarosta Andrzej Pawłowski oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 
Gutowski.

W sesji wzięli udział: radni powiatu, 

Świąteczna Zbiórka Żywności za namiŚwiąteczna Zbiórka Żywności za nami
Dwadzieścia dwie tony żywności zebrali 

wolontariusze od piątku 29 listopada do nie-

dzieli 1 grudnia,  podczas Świątecznej Zbiór-

ki Żywności. Odbywała się ona w wybranych 

sklepach na terenie Ciechanowa oraz w kil-

ku miejscowościach regionu. Wolontariusze 

zbierali żywność do specjalnie oznaczonych 

koszy. A znalazły się w nich różne produkty 

żywnościowe: ryż, kasze, makarony, herbata, 

cukier, warzywa, konserwy, słodycze i inne 

produkty, które następnie zostaną przeka-

zane przed Świętami Bożego Narodzenia 

najbardziej potrzebującym rodzinom przez 

ciechanowski Bank Żywności.
Red.

Nagrodzeni sportowcy w otoczeniu władz powiatowych

władze powiatu, dy-
rektorzy jednostek po-
wiatowych, kierownicy 
wydziałów Starostwa 

Starosta S. Morawski odebrał z rąk sztangistów statuetkę 

obrazującą tę dyscyplinę sportu

Powiatowego, przedstawiciele innych samo-
rządów, służb i inspekcji oraz lokalne media.

Przed nami, w tym roku jeszcze jedna 
sesja Rady Powiatu (30 grudnia), podczas 
której radni głosować będą nad przyję-
ciem budżetu powiatu na 2014 rok. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Zaproszeni goście biorący udział w sesji
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W trosce o osoby z zaburzeniami psychicznymiW trosce o osoby z zaburzeniami psychicznymi
Kolejne spotkanie członków lokalnego zespołu, koordynującego realizację 

Powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego 2012 – 2015 odbyło 

się 19 listopada br., w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Wzięli w nim 

udział przedstawiciele kilku instytucji i środowisk, na co dzień spotykający się 

z problemami zaburzeń psychicznych, będący członkami Zespołu.

Celem listopadowego posiedzenia było:
- omówienie aktualnych możliwości utworzenia 
Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych 
(zarys modelu wg Rozporządzenia Rady Mini-
strów),
- uaktualnienie i  uzupełnienie mini przewodni-
ka informującego o dostępnych formach opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji za-
wodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przedyskutowanie kwestii opracowania i wdro-
żenia w powiecie programu zdrowotnego w zakre-
sie zdrowia psychicznego.

Wszystkich powitał wicestarosta Andrzej 
Pawłowski – szef zespołu. Następnie do poszczegól-

nych punktów spotkania odniósł się m.in. doktor 
Antoni Ferenc ordynator Oddziału Psychiatrycz-
nego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie. Poinformował on, że Centra Zdro-
wia Psychicznego w Polsce nie działają, gdyż za 
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ich 
powołania nie poszły niestety środki fi nansowe, 
a Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest zaintereso-
wany fi nansowaniem takich usług. W skład Cen-
trum wchodziłyby: zespół ambulatoryjny, zespół 
środowiskowy, zespół dzienny i zespół szpitalny.

Jednak w Ciechanowie w zakresie pomocy 
psychiatrycznej jest bardzo dobra sytuacja. Oprócz 
zespołu środowiskowego (a i taki może zostać po-
wołany), wszystkie pozostałe elementy opieki psy-
chiatrycznej są realizowane na wysokim poziomie. 
Wykonuje je Specjalistyczny Oddział Psychiatrycz-
ny Szpitala Wojewódzkiego.

Dodatkowo we wrześniu wznowiła działalność 
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mło-
dzieży. Została ona reaktywowana po zawieszeniu 
w 2007 roku, co jest niezwykle dobrą wiadomością 
dla rodziców korzystających z usług specjalistów. 

W tej chwili zasięgiem, w zakresie opieki psy-
chiatrycznej ciechanowski szpital obejmuje powia-
ty: ciechanowski, pułtuski i mławski.

Dobrą wiadomością jest również trwają-
cy remont oddziału, na którym po zmianach 
będzie aż 60 łóżek (obecnie 30) psychiatrycznych 
i 3 łóżka detoksykacyjne. W ramach moderniza-
cji powstaje też oddział dzienny oraz sale terapii 

dla pacjentów. Szpital jest 
też przygotowany na otwar-
cie oddziału dziennego 
dla osób uzależnionych od 
alkoholu – poinformował 
dr A. Ferenc. Ordynator 
zapewnił podczas spo-
tkania, że opieka psychia-
tryczna w naszym rejonie 
jest realizowana prawi-
dłowo, a w Ciechanowie 
mamy wszystkie możliwe 
formy pomocy osobom 

z zaburzeniami psychicznymi.
Członkowie lokalnego zespołu koordynują-

cego realizację Powiatowego programu ochrony 
zdrowia psychicznego 2012 – 2015 przeanalizo-
wali też możliwości sfi nansowania przez powiat 
ciechanowski programu zdrowotnego w zakresie 
ochrony zdrowia psychicznego. Wszyscy zgodnie 
uznali, że takim programem powinny zostać obję-
te osoby zmagające się z depresją lub narażone na 
tę coraz częściej występującą chorobę (np. dzieci 
i młodzież szkolna). Celem takiego programu by-
łaby szeroko zakrojona edukacja, ale i interwencja.

Na zakończenie został uaktualniony mini 
przewodnik informujący o dostępnych for-
mach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej 
i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburze-
niami psychicznymi. Przewodnik dostępny jest 
w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdro-
wia Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 
(kontakt z Lucyną Borowik - pracownikiem 
wydziału, tel: 23 673 26 00).

Barbara Tokarska-Wójciak

Przypomnijmy, że Rada Powiatu Ciechanowskiego 
26 listopada 2012 r. przyjęła do realizacji „Powiatowy pro-
gram ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012 – 2015”. 
Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie oso-
bom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej  i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz 
innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym jest 
celem głównym programu. 
Osiągnięcie tego celu możliwe będzie przy realizacji następujących celów szczegółowych : 
1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia 
korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagra-
żających zdrowiu psychicznemu.
2.  Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
3.  Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
4.  Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego.
5.  Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
6.  Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia  społecznego.
7.  Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi.
8.  Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy.   
Realizatorami programu są : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Poradnia Psychologiczno – Pe-
dagogiczna w Ciechanowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Powiatowy 
Urząd Pracy w Ciechanowie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży 
i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być Jak Inni” w Ciechanowie. 

Ze względu na dynamikę zmian zachodzących w funkcjonowaniu i fi nansowaniu systemu 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej i jednostek samorządu terytorialnego Program ma formułę 
otwartą i będzie  wzbogacany w miarę potrzeb oraz możliwości fi nansowych i prawnych powiatu.

Uczestnicy listopadowego spotkania zespołu koordynującego 

realizację Powiatowego programu ochrony zdrowia 

psychicznego 2012 – 2015 dyskutowali o zagadnieniach 

zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu
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Bezpieczeństwo lokalne. Bezpieczeństwo lokalne. 
Debata społeczna w CiechanowieDebata społeczna w Ciechanowie

Spotkanie z udziałem wojewody mazowiec-

kiego Jacka Kozłowskiego, Komendanta Ma-

zowieckiego Policji Cezarego Popławskiego, 

Komendanta Powiatowego Policji w Ciechano-

wie Grzegorza Grabowskiego, dzielnicowych 

garnizonu w Ciechanowie, straży miejskiej, 

reprezentantów samorządów - w tym starosty 

Sławomira Morawskiego, wicestarosty An-

drzeja Pawłowskiego, członka 

Zarządu Jacka Stachiewicza, za-

stępców prezydenta Ciechanowa 

Ewy Gładysz i Cezarego Chod-

kowskiego, przedstawicieli 

instytucji miejskich i powiato-

wych, WKU, organizacji poza-

rządowych, spółdzielni miesz-

kaniowych oraz mieszkańców 

powiatu odbyło się w Starostwie 

Powiatowym w Ciechanowie 

10 grudnia br. Była to jedna z de-

bat drugiej edycji rozmów o bez-

pieczeństwie, organizowanych 

przez wojewodę mazowieckiego. 

W poprzednim cyklu w 56 kon-

sultacjach wzięło udział ponad 

7 tys. osób.
Po prezentacji działań Komendy Powiatowej 

Policji w zwalczaniu przestępczości w powiecie 
oraz informacji na temat realizacji postulatów 
i wniosków zgłoszonych podczas debaty przed ro-
kiem i przedstawieniu dzielnicowych z garnizonu, 
problemy i wnioski zgłaszali uczestnicy spotkania. 
Zagadnienia poruszone w ciechanowskiej deba-
cie dotyczyły przede wszystkim: osób bezdom-
nych, koczujących na dworcu PKP w Ciechanowie 
i uciążliwości z tym związanych dla pasażerów 

korzystających z usług kolei, braku zabezpieczeń 
na skrzynkach energetycznych przy lampach ener-
getycznych i niebezpieczeństwa porażenia prądem 
np. dzieci, niebezpiecznego wyjazdu ze Starostwa 
Powiatowego i częstych wypadków, do których 
dochodzi w tym miejscu, źle usytuowanego rada-
ru przy ul. 17 Stycznia, braku ścieżek rowerowych 
(m.in. na odcinku od ulicy Tatarskiej do Pułtuskiej) 
i zagrożeń dla rowerzystów, rowerzystów porusza-

jących się po chodnikach i przejeżdżających przez 
przejścia dla pieszych, niebezpiecznego przejścia 
w ulicy Tatarskiej w Ciechanowie (na szczęście są 
już zapowiedzi zamontowania w tym miejscu sy-
gnalizacji świetlnej), zamknięcia przejazdu kolejo-
wego w ulicy Fabrycznej dla ruchu samochodowe-
go i odcięcia tym samym zachodniej części miasta 
w czasie szczytów komunikacyjnych.  

Do zagadnień odniósł się zarówno komendant 
wojewódzki policji, jak również zastępcy prezydenta 
Ciechanowa, komendant straży miejskiej i komen-
dant powiatowy policji. Wszyscy zgodnie przyznali, 
że tylko dobra współpraca społeczeństwa z policją 
przynosi efekty i dzięki temu spada przestępczość. 
Cieszy to komendanta Grzegorza Grabowskiego, 
który zakomunikował, że w powiecie przestępczość 
w siedmiu głównych kategoriach wyraźnie zmala-

ła. Głos z sali znalazł też inny spo-
sób na lepszą pracę stróżów prawa 
stwierdzając, że „policjanci za mało 
zarabiają i należą im się wyższe pen-
sje”, co wywołało brawa ze strony 
mundurowych.  

Konsultacje społeczne mają 
na celu zdiagnozowanie bieżących 
potrzeb i oczekiwań społeczeństwa 
w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa. Debaty odbędą się, tak jak 
przed rokiem, we wszystkich po-
wiatach województwa. Zakończenie 
tegorocznej tury debat planowane 
jest na przełom stycznia i lutego. 
Organizatorami debat na terenie 
mazowieckiego garnizonu policji 
są wojewoda mazowiecki i Komen-
da Wojewódzka Policji w Radomiu 

oraz Komenda Stołeczna w Warszawie. Organizo-
wane  są w ramach rządowego programu „Razem 
bezpieczniej”. Polega on na koordynacji działań 
policji, administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpie-
czeństwa i porządku publicznego.

Szkoda tylko, że w ciechanowskiej debacie 
uczestniczyło tak mało mieszkańców. Z sali zadano 
więc pytanie, czy brak obywateli na takim spotkaniu  
świadczy o tym, że w mieście nie ma problemów?

Barbara Tokarska-Wójciak

Debata zgromadziła dużą grupę uczestników, jednak 

brakowało podczas niej mieszkańców miasta i powiatu

Dar Starosty dla ciechanowskiej szkoły muzycznej
Nowy saksofon wzbogacił bazę muzyczną Państwowej Szkoły 

Muzycznej I St. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie. Jest 

to dar starosty Sławomira Morawskiego, którego przekazanie, na 

ręce dyrektor placówki Joanny Makijonko  odbyło się 9 grudnia 

br. podczas świątecznego koncertu w szkole. 

Głównymi wykonawcami uroczystego koncertu kolęd i pastorałek przy-
gotowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną oraz Ciechanowskie Sto-
warzyszenie „Pro Musica Scholarium” byli uczniowie PSM I St. i Filii II St. 
w grupach od najmłodszej do najstarszej, których na scenie wspierali też na-
uczyciele szkoły.

Koncertowi w szkolnej Sali Koncertowej towarzyszyły prezentacje in-
strumentalne oraz na zakończenie występ zespołu wokalnego młodzieży 
starszej z Filii PSM II St. 

Red. Starosta S. Morawski przekazuje dyrektor J. Makijonko 

mikołajkowy prezent dla Szkoły, którym jest saksofon w futerale



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Piosenka jest dobra na wszystkoPiosenka jest dobra na wszystko
Zimowa, mroczna pogoda nie przeszko-
dziła w zachowaniu pogodnego nastroju 
uczestnikom XV Regionalnego Przeglądu 
Piosenki Turystycznej Ciechanów 2013, 
który 9 grudnia – prawie przez cały dzień 
odbywał się w Powiatowym Centrum Kul-
tury i Sztuki. Jego organizatorem od sa-
mego początku jest Polskie Towarzystwo 
Schronisk Młodzieżowych w Ciechanowie. 
W tym roku imprezie Patronowali: Staro-
sta Ciechanowski Sławomir Morawski oraz 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik.  

Przez osiem godzin sala widowiskowa 
PCKiSz rozbrzmiewała dźwiękami piose-
nek związanych z turystyką – wyprawami na 
szlaki, spływami kajakowymi, Bieszczadami 
i dobrym nastrojem. Utwory wykonywali zarówno 
najmłodsi uczniowie szkół, aż po młodzież z gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu dawnego 
województwa ciechanowskiego. Konkurs rozegrano 
w kategorii solistów (w kilku grupach wiekowych) 
i w kategorii zespołów. 

Najwięcej nagród trafi ło do uczniów szkół 
z Ciechanowa, Dzierzgowa, Nasielska, Żuromi-
na i Nowego Miasta. Grand Prix Przeglądu zdo-
był uczeń Gimnazjum TWP w Ciechanowie Kacper 
Molewski, a Nagrodę Publiczności otrzymał ze-
spół „Wikt” z Gimn. w Winnicy. Dla wszystkich były 

puchary, dyplomy, drobne upominki i dyplo-
my uczestnictwa.

Warto też dodać, że w tym roku przewod-
niczącym jury, oceniającym występy był zna-
ny muzyk i kompozytor Ryszard Poznakow-
ski, który wysoko ocenił poziom śpiewających 
dzieci i młodzieży. 

W rozmowie z Samorządowcem przyznał, 
że bardzo ucieszył go udział w ciechanowskim 
przeglądzie piosenki, gdyż takie imprezy poka-
zują jak zdolną mamy młodzież, ale podkreślił 

również, że nie wolno spocząć na lau-
rach i włożyć jeszcze dużo pracy, aby 
w przyszłości odnosić sukcesy na 
szerszej arenie. Występy oceniali 
też Artur Miler i Stanisław Rudyk. 

Imprezie towarzyszyło roz-
strzygnięcie konkursu plastyczne-
go pt: „Piękna nasza Polska cała”, 
w którym również wręczono na-
grody rzeczowe.

Barbara Tokarska-Wójciak

Ogłoszenie wyników konkursu przez przewodniczącego 

jury R. Poznakowskiego

Zakończyła się kolejna edycja projektu
„Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”

Konferencja podsumowująca efekty projektu, 

odbyła się 6 grudnia w Starostwie Powiatowym 

w Ciechanowie. Było to spotkanie wspólne dla trzech 

grup uczestników: 30 osób niepełnosprawnych, 10 

usamodzielnianych wychowanków opuszczających 

zastępcze formy opieki oraz 10 dzieci i młodzieży, 

przebywających w rodzinach zastępczych. Towa-

rzyszyli im przedstawiciele władz powiatowych, 

ośrodków pomocy społecznej oraz media. Mimo 

niesprzyjającej zimowej aury i wiatru spowodowa-

nego orkanem Ksawery, frekwencja uczestników 

była imponująca. Nie zaskoczyło to organizatorów, 

którzy zgodnie twierdzą, że osoby zdrowe pewnie 

zrezygnowałyby z przyjazdu w taką pogodę, ale nie 

osoby niepełnosprawne, które są zawsze chętne do 

udziału w spotkaniach. 

Konferencja była ostatnim działaniem VI edycji 
projektu. W lokalu były umieszczone liczne informacje 
|o współfi nansowaniu projektu przez Unię Europejską, 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Punktualnie o godzinie 10.00 Anna Karaś, kierow-
nik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powitała 
przybyłych gości i uczestników. Zgromadzeni z zaintere-
sowaniem obejrzeli prezentację multimedialną, dotyczą-
cą realizacji projektu w 2013 roku. 

Miłym uzupełnieniem prezentacji były przedsta-
wione zdjęcia, które sprawiły, że uczestnicy ponownie 
przeżyli wydarzenia, realizowane w ramach projektu: 
konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia i kursy za-
wodowe, festyn w Niestumiu, warsztaty wyjazdowe. 

Panel dyskusyjny poprowadziła Barbara Przyby-
łowska - opiekun grupy osób niepełnosprawnych. Dys-
kusja umożliwiła konfrontację zdobytych umiejętności 
z rzeczywistością. Niepełnosprawni uczestnicy chętnie 

się wypowiadali. Robili to 
szczerze i spontanicznie. Nie-
którzy uczestnicy sprowo-
kowani, przez prowadzącą 
panel dyskusyjny, przyznali 
szczerze, że mieli obawy co 
do uczestnictwa w projekcie. 
Trzeba było pokonać własne 
przyzwyczajenia i codzienną 
rutynę. Dzięki pomocy opie-
kunów swoich grup i specjali-
stów, prowadzących działania 
udało im się przezwyciężyć 
niechęć do proponowanych 
zajęć. Stawały się one, z zajęć 
na zajęcia coraz bardziej pew-
ne siebie i otwarte. Zaprzyjaź-
niły się z osobami, które spo-
tykają w życiu codziennym 
podobne problemy. 

Najlepszym przykładem 
skuteczności programu jest Ewa Milewska z Ciechanowa. 
To osoba niepełnosprawna, która w ubiegłym roku straciła 
pracę, jednak przystąpiła w tym roku do projektu i skorzy-
stała z kursu księgowości komputerowej. Od lipca prowadzi 
własną działalność i jest osobą aktywną zawodowo i spo-
łecznie. Przez cały okres trwania programu uczestnicy są 
pod opieką prawnika, psychologa i terapeuty rodzinnego. 
Szokolą się na różnych kursach, między innymi: prawa jaz-
dy kategorii B i C, komputerowym, księgowości komputero-
wej, fotografi cznym, kursie przedstawiciela handlowego czy 
wizażu i stylizacji paznokci. Niepełnosprawni są dodatkowo 
rehabilitowani na basenie i w siłowni Domu Pomocy Spo-
łecznej Kombatant.

Wicestarosta Andrzej Pawłowski podkreślił, jak cen-
ne dla samorządu, a tym samym mieszkanców powiatu są 
działania realizowane z pozyskanych środków unijnych. 

Jego zdaniem projekt doskonale wkomponował się w dzia-
łania ustawowe i jest wiodącym przedsięwzięciem tego 
typu w powiecie. Następnie Anna Karaś - kierownik PCPR 
wręczyła poszczególnym grupom imienne zaświadczenia 
o uczestnictwie w projekcie „Aktywność szansą na zatrud-
nienie i usamodzielnienie”. Na zakończenie konferencji 
wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek. Wtedy 
też, już bez mikrofonu, toczyły się długie przyjacielskie roz-
mowy. Składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne. 

Szósta edycja programu „Aktywność szansą na 
zatrudnienie i usamodzielnienie” była realizowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt 
zakończy się 31 grudnia 2013 r. Są plany jego kontynu-
acji w przyszłym roku.   

       BTW

Uczestnicy projektu chętnie się wypowiadali, dzieląc się 

wrażeniami z jego realizacji
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Uhonorowano dawców krwi 
i działaczy czerwonokrzyskich

Uroczyste obchody 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Ciechanowie, połączone z obchodami Dnia 

Edukacji Narodowej, zorganizował 28 listopada br. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Ciechanowie. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zgromadzili się honorowi krwiodawcy 

z całego rejonu ciechanowskiego, działacze czerwonokrzyscy, ludzie wspierający działalność PCK oraz 

duża grupa pedagogów opiekujących się szkolnymi kołami PCK.

Wręczono dziesiątki odznaczeń państwowych 
i Polskiego Czerwonego Krzyża, dyplomy i podzię-
kowania od samorządów wszystkich szczebli od wo-
jewódzkiego po gminne, w tym wyróżnienia Starosty 
Ciechanowskiego oraz drobne upominki.

Takie podziękowania trafi ły m.in. do przedstawi-
cieli Powiatu Ciechanowskiego: Anny Karaś - kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Jolanty Przybyłowskiej – dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej  przy ul. Kruczej, Beaty Tyszkiewicz - dyrektora Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, Krzysztofa Rado-
nia – pracownika Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych 
Starostwa Powiatowego, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych – Marzanny 
Zmysłowskiej, Marzeny Chodkowskiej, Eugeniusza Mazińskiego, Sławomira 
Kubińskiego, Tomasza Gumulaka oraz szkolnych opiekunów Kół PCK w szko-
łach ponadgimnazjalnych.

Jedno z najważniejszych wyróżnień PCK - Kryształowe Serce otrzymała ho-
norowa prezes TPD w Ciechanowie Jadwiga Paprocka. 

W czasie uroczystości gości powitał prezes OR PCK Zdzisław Petrykowski, 
a rektor PWSZ doc. dr Leszek Zygner wygłosił okolicznościowy wykład. Nie za-
brakło też części artystycznej w wykonaniu Chóru z Gimnazjum nr 1 w Ciecha-
nowie pod dyrekcją M. Nowakowskiej, który wykonał hymn PCK oraz wiązankę 
melodii ludowych.

Zaproszeni goście, w ciepłych słowach mówili o wielkim darze, jakim jest 
honorowe krwiodawstwo oraz o działalności wielu osób, które promują HDK.

Barbara Tokarska-Wójciak

Powiatowy Rzecznik Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów Konsumentów 

radziradzi

Czy można zwrócić towar do sklepu?
 Zawierając umowę kupna – sprzedaży należy wie-

dzieć, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu 
/dokonać wymiany / towaru pełnowartościowego, chy-
ba, że sklep taką możliwość dopuszcza / wynika to np. 
z regulaminu wewnętrznego przedsiębiorstwa /bądź  in-
formuje o tym nabywcę poprzez zamieszczenie w miej-
scu widocznym stosownej informacji lub uzgodnimy 
ze sprzedawca możliwość zwrotu towaru w terminie x. 
Uzgodnienie potwierdza sprzedawca na piśmie. 

Czy sprzedawca odpowiada za wady jawne towaru, 

widoczne w momencie zakupu?

 Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towa-
ru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej nie-
zgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien 
wiedzieć, co wynika art. 7 Ustawy z dnia 27.07.2002r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz. U. Nr 141, 
poz. 1176 z 2002r./ 

Co zrobić, gdy chcemy zareklamować wadliwy towar?
Należy złożyć reklamację – zawiadomić sprzedaw-

cę na piśmie. Klient ma do wyboru dwa tryby postę-
powania – zwykły  / określający uprawnienia z tytułu 
niezgodności towaru z umową zawarte w Ustawie 
z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprze-
daży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilne-
go lub możliwość skorzystania z gwarancji, / jeżeli na 
dany towar takiej udzielono/.
To klient decyduje o tym, z którego prawa chce sko-
rzystać. Może korzystać z tych praw na przemian np. 
POPRZEZ ZŁOŻENIE sprzedawcy Oświadczenia 
o rezygnacji z gwarancji.

 I TAK, Konsument korzystający z trybu nie-
zgodności towaru z umową powinien:
  złożyć na piśmie reklamację u sprzedawcy 
na podstawie posiadanego dowodu zakupu. 
Uprawnienie do składania reklamacji obowią-
zuje przez 2 lata od daty zakupu,
1. powiadomić sprzedawcę o wadzie w ciągu 2 
miesięcy od dnia jej zauważenia,
2. żądać od sprzedawcy w pierwszej kolejności 

nieodpłatnej naprawy towaru lub jego wymiany na 
nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa do 
spełnienia /np. z powodu nadmiernych kosztów na-
prawy, braku na stanie żądanego towaru/, klient może 
żądać obniżenia ceny lub zwrotu gotówki,

3. oczekiwać 2 tygodnie na ustosunkowanie się sprze-
dawcy do żądań reklamacyjnych.

4. Zgodnie z art. 8.3 Ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego roszczenie kupującego uważa się za uza-
sadnione, jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do 
niego w terminie 14 dni.

Korzystając z gwarancji konsument powinien pamiętać 

o tym, że:

1. sprzedawca / producent lub hurtownik / może , ale nie 
musi udzielić gwarancji,

2. czas trwania gwarancji określa dokument gwarancyjny,
3. reklamację z tytułu gwarancji składa się tam, gdzie 

wskazano w karcie gwarancyjnej / sklep, punkt serwi-
sowy/,

4. uprawnienia do naprawy lub wymiany produktu okre-
śla gwarancja,

5. warunki gwarancji mogą określać rodzaj wad, które nie 
podlegają nieodpłatnym naprawom,

6. termin załatwienia reklamacji określa dokument gwa-
rancyjny.

  Prawa konsumenta, który zawarł  umowę poza lokalem 

przedsiębiorstwa lub na odległość.

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przed-
siębiorstwa lub na odległość bez obecności obu stron 
/np. przez Internet, z KATALOGU podczas prezenta-
cji/, może od tej umowy odstąpić bez podania przy-
czyny,  składając stosowne oświadczenie na piśmie 

(Poczta), w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy 
lub wydania rzeczy. Warunek – towar nie był użytko-
wany.

2. Przedsiębiorca, który zawiera z konsumentem ten 
rodzaj umowy obowiązany jest przed jej zawarciem, 
poinformować konsumenta na piśmie o prawie do od-
stąpienia od umowy i dostarczyć mu / wydać / wzór 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku za-
pewnienia konsumentowi informacji  o możliwo-
ści odstąpienia od umowy, skutkuje tym, że termin 
10-dniowy biegnie od  momentu, gdy klient uzyskał 
informację o takim prawie I TERMIN NA ODSTPIE-
NIE W TAKIM PRYZPADKU WYNOSI 3 MIESIĄ-
CE. 

4. Rodzaje umów zawartych poza lokalem lub na odle-
głość, od których nie można odstąpić w terminie 10 
dni, określa Ustawa z dnia 02.03.2000r. o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzial-
ności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebez-
pieczny /  Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2002r. z później-
szymi zmianami /.

Sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami.

 Do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami mają zastoso-
wanie przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji.
Ustawa z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywil-
nego / Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002r./ dotyczy wyłącz-
nie relacji między przedsiębiorcą, / który jest sprzedawcą 
lub usługodawcą/, a klientem (konsumentem), jako oso-
bą fi zyczną, który nabywa towar w celu nie związanym 
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Stanisław Wikliński 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

przyjmuje interesantów: w środy w godz. 8.00-12.00 

i w piątki w godz. 8.00-16.00,

 w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, 

pok. 19 na parterze.

Wyróżnienia za wspieranie działalności czerwonokrzyskiej trafi ły 

do przedstawicieli Powiatu Ciechanowskiego i ks. Infułata Ludomira Kokosińskiego
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Dzień Patrona w ZST

Dziewiętnaście samorządów z dawnego woje-

wództwa ciechanowskiego: Ciechanowa, Mławy, 

Płońska, Glinojecka, gmin - Ciechanów, Płońsk, 

Szydłowo, Ojrzeń, Stupsk, Grudusk, Opinogóra, 

Gołymin, Sońsk, Strzegowo, Regimin, Sochocin, 

powiatów - ciechanowskiego, mławskiego i płoń-

skiego protestuje przeciwko zamiarowi likwida-

cji przez spółkę Energa ciechanowskiego Biura 

Obsługi Klienta. Protest poparł starosta ciecha-

nowski Sławomir Morawski.

Sygnatariusze protestu, skierowanego do Ener-

ga Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o. w Gdańsku piszą, 
że ta decyzja i pozostawienie tylko jednego BOK-u 
w Płocku (dwa lata temu zamknięto biuro w Płoń-
sku, a rok temu w Mławie) znacznie utrudni życie 
ok. 160 tys. klientów Energii na tym terenie – tak 
odbiorców indywidualnych, jak i fi rm oraz instytucji.

Sprawę protestu poruszył na sesji Rady Gminy 
Ciechanów jeden z sygnatariuszy listu wójt Marek 
Kiwit. Protestujący dali Enerdze do zrozumie-

nia, że mogą być „zmuszeni do działań, żeby nasi 
mieszkańcy i przedsiębiorcy wybierali takie za-
kłady, które gwarantują bezpieczny i bezpośredni 
kontakt ze sobą…”.

List został przekazany także do przedstawicieli 
parlamentu: marszałek Sejmu Ewy Kopacz, mar-
szałka Mazowsza Adama Struzika, posłów - Rober-
ta Kołakowskiego, Mirosława Koźlakiewicza i Lesz-
ka Millera oraz senatora Jana Marii Jackowskiego.

Red.

„Nie” – dla likwidacji Biura Obsługi Klienta 
Energii w Ciechanowie

Uroczystość rozpo-
czął swoim wystąpieniem 
dyrektor szkoły Sławomir 
Kubiński, który z dumą 
mówił o sukcesach placów-
ki, i o korzyściach płyną-
cych z realizacji projektów 
unijnych. Do słów dyrek-
tora odwołali się również 
w swoich wystąpieniach 
goście. Wicestarosta An-
drzej Pawłowski powie-
dział o Zespole Szkół Tech-
nicznych, że jest to dobry 
wybór uczniów, a także: 
„… z całym przekonaniem 
mogę powiedzieć ZST to 
dziś dobra marka”. 

W trakcie akademii 
uczniowie klasy czwartej 
technikum budowlanego: 
Łukasz Burkacki i Artur 
Morawski opowiedzieli, 
w interesujący sposób o praktyce zagranicznej 
w Niemczech. Szkoła w ramach projektu „Droga 
do sukcesu” mogła zapewnić grupie 21 uczniów 
technikum budownictwa i drogownictwa miej-
sca praktycznej nauki zawodu. W ośrodku szko-
leniowym w Brandenburgu uczniowie ZST 
rozwijali swoje umiejętności, poznawali nowe 
technologie w budownictwie, zwiedzali niemiec-
kie miasta, pogłębiali znajomość języka. Zwień-
czeniem doskonalenia zawodowego było uro-
czyste wręczenie Europassów, czyli certyfi katów 
potwierdzających udział w praktyce  zagranicznej 
w Brandenburgu, które miało miejsce w trakcie 
obchodów Dnia Patrona. Europassy wręczyli: 

wicestarosta Andrzej Pawłowski, dyrektor szkoły 
Sławomir Kubiński i koordynator projektu Piotr 
Uliczny, a trafi ły one do uczniów: Przemysława 
Baprawskiego, Łukasza Burkackiego, Mateusza 
Godlewskiego, Łukasza Janoszczyka, Damiana 
Klonowskiego, Artura Kowalskiego, Artura Mo-
rawskiego, Andrzeja Rogalskiego, Damiana Spy-
sińskiego, Bartłomieja Szymankiewicza, Michała 
Włodkowskiego, Łukasza Florysiaka, Dawida 
Ściślaka, Marcina Tokarskiego, Adama Cedlera, 
Gracjana Knope, Anny Kubiak, Marka Łuka-
siewicza, Adama Maraszka, Sebastiana Tabaki 

i Macieja Kamińskiego.
W dalszej części obchodów Dnia Patrona, 

w programie artystycznym uczniowie zaprezen-
towali swoje muzyczne umiejętności w show: 
„Mam talent w ZST”. Galę znakomicie i z humo-
rem poprowadzili uczniowie klasy czwartej: Pau-
lina Kołakowska i Artur Morawski. W gremium 
jury zasiedli goście: zastępca przewodniczące-
go Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Rady Powiatu Ciechanowskiego Eugeniusz Sa-
dowski, dyrektor Oddziału Regionalnego TWP 

w Ciechanowie Maria Rut-
kowska oraz gospodarze: 
wicedyrektor ZST Izydora 
Ambroziak, pedagog szkolny 
Katarzyna Uliczna i nauczy-
ciel języka niemieckiego Inga 
Kasprzak. Goście usłyszeli 
piękne utwory w wykona-
niu: Justyny Margas, Natalii 
Maliszewskiej, Małgorzaty 
Podsiadlik, Damiana Wasia-
ka, Adriana Pyzy, Cezarego 
Rucińskiego i Mateusza Go-
ryszewskiego. Poziom arty-
styczny konkursu był wysoki, 
a zadanie jury trudne. Zwy-
cięzcą i szczęśliwym posiada-
czem tableta został Damian 
Wasiak - uczeń klasy III, któ-
ry wykonał utwór z musicalu 
Romeo i Julia „Wybacz mi”. 
Publiczność była zachwyco-
na koncepcją programu ar-
tystycznego oraz umiejętno-

ściami uczniów Zespołu Szkół Technicznych.
Na uroczystość złożyły się także: przedstawie-

nie sylwetki patrona, prezentacja multimedialna 
projektu „Droga do sukcesu”. Warto dodać, że 
wszystkie punkty obchodów Dnia Patrona przy-
gotowali i prezentowali sami uczniowie, a zrobili 
to z wyjątkową klasą oraz talentem.

Tego dnia można było zwiedzić laboratorium 
szkolne, wystawę zdjęć „Podróże kształcą” i eks-
pozycję „Europejska mobilność kluczem do roz-
woju”.

Barbara Tokarska-Wójciak

Społeczność Zespołu Szkół Technicznych obchodziła 27 listopada br. Dzień Patrona. 

Jest nim Stanisław Płoski, uzdolniony architekt, syn ziemi ciechanowskiej, projektant 

wielu obiektów użyteczności publicznej. Szkoła na tę okoliczność przygotowała wie-

le atrakcji, m.in. zwiedzanie laboratorium szkolnego, ekspozycję prac uczniowskich 

i wystawę projektów pod tytułem „Zgłębiamy tajniki sztuki budowlanej”.

Moment wręczenia Europassów potwierdzających 

udział uczniów w praktykach zagranicznych 
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