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W  niedzielę 14 grudnia br., 
w  drugim dniu Finału Szlachet-
nej Paczki, jednej z  rodzin na 
terenie Ciechanowa wręczo-
ne zostały paczki z  żywnością, 
odzieżą, artykułami chemiczny-
mi i  higienicznymi oraz nowa 
lodówka. Dar w  imieniu swoim 
i  wszystkich pracowników Sta-
rostwa oraz Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie przeka-
zał Sławomir Morawski starosta 
ciechanowski. Do tej wyjątkowo 
pięknej i  pożytecznej akcji pra-
cownicy Starostwa przystąpili 
w tym roku po raz drugi, a zaan-
gażowanie w zbiórkę funduszy na 
pomoc rodzinie było ogromne. 

Więcej str.2

Pracownicy Starostwa Powiatowego przygotowali 
Szlachetną Paczkę dla rodziny w Ciechanowie

W sztabie akcji Szlachetna Paczka w Ciechanowie
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Pracownicy Starostwa Powiatowego przygotowali 
Szlachetną Paczkę dla rodziny w Ciechanowie

W  niedzielę 14 grudnia br., w  dru-
gim dniu Finału Szlachetnej Paczki, 
jednej z  rodzin na terenie Ciechano-
wa wręczone zostały paczki z  żywno-
ścią, słodyczami, odzieżą, artykułami 
chemicznymi i  higienicznymi oraz 
nowa lodówka. Dar w  imieniu swoim 
i  wszystkich pracowników Starostwa 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie przekazał Sławomir Moraw-
ski starosta ciechanowski. Do tej wyjąt-
kowo pięknej i  pożytecznej akcji pra-
cownicy Starostwa przystąpili w  tym 
roku po raz drugi, a  zaangażowanie 
w  zbiórkę funduszy na pomoc rodzi-
nie było ogromne. W zakupie i dobo-
rze prezentów pomagała niestrudzona 
wolontariuszka Ewelina Kwasiborska. 
Staraliśmy się, aby w  paczce znalazły 
się wszystkie oczekiwane prezenty.

W  tym roku na terenie działania rejonu 
w Ciechanowie włączonych zostało 45 rodzin, 
które znajdują się w trudnej sytuacji. Wszyst-
kie znalazły swoich darczyńców, czyli osoby, 
które przygotowały dla nich świąteczne paczki. 
W samym Ciechanowie 28 wolontariuszy od-
wiedzało rodziny w potrzebie, weryfi kując ich 
sytuację życiową oraz poznając ich konkretne 
potrzeby. Dopiero po takim spotkaniu, wo-
lontariusze podejmowali decyzję, czy rodzina 
zostaje włączona do projektu. Pod uwagę jest 

brana nie tylko sytuacja fi nansowa 
rodziny, ale też jej postawa. „Paczka” 
pomaga tym, którzy sami chcą wal-
czyć o poprawę swojego losu i starają 
się wyjść z trudnej sytuacji. Szlachet-
na Paczka ma dać im impuls do zmia-
ny. Opisy wybranych rodzin trafi ły 
do anonimowej bazy internetowej. 
Z niej darczyńcy mogli wybrać kon-
kretną rodzinę i przygotować dla niej 
paczkę. Rolą darczyńcy było przygo-
towanie paczek i dostarczenie ich do 
paczkowego magazynu w dniu fi nału 
13-14 grudnia br. Do rodziny, pacz-
kę dostarczali albo wolontariusze, 
albo  sami darczyńcy. W  Ciechano-
wie pomoc dotarła w  szczególności 
do rodzin wielodzietnych, tam, gdzie 
jest choroba lub niepełnosprawność 
czy samotność. 

Akcję w  Ciechanowie koordy-
nował Zespół Szlachetnej Paczki 
w  składzie: Marzena Lentowszczyk 
- koordynator wojewódzki, Ilona Ko-
walska - lider w Ciechanowie, Anna 
Dubrownik i Paweł Wojewódzki - li-
derzy rejonów oraz Klaudia Kowalska 
- media. W  sąsiednich rejonach akcję koor-
dynowali: w  Glinojecku - Dorota Bugajska, 
a w Regiminie i Opinogórze - Katarzyna Szmit.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopol-
ski projekt, mający na celu pomoc rodzinom, 

Nie zawiedli i  tym razem. 6 grudnia 2014 r. 
na Placu Jana Pawła II w  Ciechanowie zgroma-
dzili się zmotoryzowani mikołaje, aby później 
pojechać do dzieci. A to za sprawą Klubu Moto-
cyklowego Wolny Wydech, który od lat organizuje 
akcję Motomikołaje. W tym roku, po raz kolejny, 

które z  niezawinionych przyczyn znalazły się 
w  trudnej sytuacji materialnej. Od początku 
trwania projektu (od 2001 r.) przekazano po-
moc o wartości 63 mln zł. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Motomikołaje odwiedzili dzieci

Foto: Profi l FC Klub motocyklowy Wolny Wydech

motocykliści odwiedzili Placówkę Opiekuńczo-
-Wychowawczą Wielofunkcyjną w Gołotczyźnie, 
gdzie trafi ły paczki dla dzieci i  inne prezenty. 
Placówka otrzymała nową pralkę i  indywidual-
ne prezenty dla wszystkich 39 dzieci. Zaś dzieci 
w podziękowaniu za dary wręczyły własnoręcznie 

upieczone pierniczki i  dużą choinkę – jako po-
dziękowanie dla całego klubu. Dzieci zaprezento-
wały też układ taneczny. Motomikołaje umówili 
się już z wychowankami na spotkanie 1 czerwca, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

BTW

Certyfi kat potwierdzajacy udział pracowników 
Starostwa Powiatowego w tegorocznej akcji 
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Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu

Po raz pierwszy w  tej kadencji, 
28 listopada br. obradowali radni 
powiatu ciechanowskiego. Obrady 
otworzył, i poprowadził je do cza-
su wyboru nowego przewodniczą-
cego rady senior Edward Chrostek.

W sesji uczestniczyło 19 radnych, na 21 

wybranych do Rady Powiatu Ciechanow-

skiego.

Na początek rajcy złożyli ślubowanie, 

kończąc je słowami „Ślubuję” albo „Ślubuję, 

Tak mi dopomóż Bóg”.

Takie ślubowanie złożyli :

Wiesław Balcerzak,

Anna Cicholska, 

Edward Chrostek, 

Włodzimierz Fetliński, 

Wiesława Gąsiorowska, 

Ewa Gładysz, 

Zbigniew Gutowski, 

Łukasz Kapczyński, 

Stanisław Kęsik, 

Janusz Kowalski, 

Adam Krzemiński, 

Mieczysław Leszczyński, 

Łukasz Lewandowski, 

Marek Milewski, 

Sławomir Morawski, 

Andrzej Pawłowski, 

Wojciech Rykowski, 

Marcin Stryczyński  

i Anna Żebrowska. 

Na sesji nie było Waldemara Go-

dlewskiego, któremu w związku z wy-

borem na burmistrza miasta i gminy 

Glinojeck wygasł mandat radnego 

powiatu i radnego Waldemara War-

dzińskiego.

Radni nowej kadencji, w głosowaniu taj-

nym, wybrali prezydium rady powiatu. Prze-

wodniczącym został ponownie Zbigniew 

Gutowski (19 głosów), a wiceprzewodniczą-

cymi zostali Janusz Kowalski (17 głosów) 

i Mieczysław Leszczyński (18 głosów). 

Starosta ciechanowski S. Morawski

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Powiatu

Nowa Rada Powiatu

Przewodniczący Rady Z. Gutowski
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Radni w  głosowaniu tajnym wybrali 

też władze powiatu. Starostą ciechanow-

skim został wybrany Sławomir Moraw-

ski (17 głosami – za, przy jednym głosie 

przeciwnym i 1 wstrzymującym się), a wi-

cestarostą (na wniosek starosty) został  

Andrzej Pawłowski (18 głosami poparcia, 

przy 1 wstrzymującym się). Radny Sławo-

mi Morawski nie miał kontrkandydata.

Radni wybrali też pozostałych człon-

ków zarządu. Etatowymi członkami Zarzą-

du zostali: Wojciech Rykowski (16 głosów 

poparcia przy 3 wstrzymujących się) i Łu-

kasz Kapczyński (17 głosów - za, 2 głosy 

wstrzymujące się), a  nieetatowym człon-

kiem zarządu Włodzimierz Fetliński (18 

głosów - za, przy 1 wstrzymującym się). 

Powołane zostały też komisje stałe Rady 

Powiatu, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej 

oraz zostali wybrani przewodniczący. W gło-

sowaniu jawnym zdecydowano, że komisja-

mi kierować będą: Budżetowo-Finansową 

– Anna Cicholska, Rodziny, Pomocy Spo-

łecznej i Zdrowia - Marek Milewski, Eduka-

cji, Kultury i Sportu – Wiesława Gąsiorowska 

i  Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bez-

pieczeństwa i Ochrony Środowiska – Anna 

Żebrowska. 

Za powołaniem komisji Rady Powiatu 

w składzie osobowym, o którym zdecydo-

wali sami radni zagłosowano jednomyślnie.

Wszystkie głosowania przygotowała 

i nadzorowała komisja skrutacyjna, w  skła-

dzie radny Marcin Stryczyński, radne Anna 

Cicholska i Wiesława Gąsiorowska.

Barbara Tokarska-Wójciak

Gdy zamykaliśmy listopadowy numer Samorządowca, 

nie znaliśmy jeszcze ofi cjalnych wyników wyborów do sa-

morządu wojewódzkiego, a w Ciechanowie i trzech gminach 

powiatu kandydaci stawali właśnie do drugiej tury wyborów.

Teraz wyniki są już znane. I tak w Ciechanowie wybo-

ry wygrał Krzysztof Kosiński, który otrzymał 8.448 głosów 

(56,92 %)  przed Waldemarem Wardzińskim, który zdobył 

6.394 głosy (41,13 %)  poparcia. Zaprzysiężenie nowego pre-

zydenta Ciechanowa odbyło się w Ratuszu 8 grudnia br. 

W gminie Sońsk wygrała Marzena Ślubowska (w IV ka-

dencji wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ciechanowskie-

go) zdobywając 1.992 głosy (66,80 %) a jej kontrkandydata 

Łukasza Lewandowskiego poparło 990 wyborców (33,20 %); 

W gminie Ojrzeń wójtem zostanie Zdzisław Mierzejewski, 

na którego zagłosowało 1.436 wyborców (52,22 %), zaś dru-

gi kandydat Jacek Biliński uzyskał 1.139 głosów (47,78 %); 

w gminie Opinogóra wygrał Stanisław Wieteska uzyskując 

1.436 głosów (61,29 %) przed Markiem Milewskim, który 

zdobył 907 głosów (38,71 %).

Przypomnijmy, że w I turze wójtami zostali: w Grudu-

sku – Jacek Oglęcki, w Gołyminie – Andrzej Chrzanowski, 

w Regiminie – Lech Zduńczyk i w gminie wiejskiej Ciecha-

nów  - Marek Kiwit.

 

Wybory so Sejmiku Wojewódzkiego wygrało PiS, zdo-

bywając 19 mandatów. Mazowszem będzie jednak rządzić 

koalicja PSL-PO, która dysponuje 31 mandatami. Na mar-

szałka województwa został ponownie wybrany Adam Stru-

zik, w Zarządzie zasiadać też będą: Leszek Ryszczyk, Janina 

Ewa Orzełowska, Wiesław Raboszuk i  Elżbieta Lanc. Prze-

wodniczącym Sejmiku został wybrany Ludwik Rakowski.

Red.

Przebieg obrad pierwszej sesji RP
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28 listopada 2014 r. odbyła się konfe-
rencja podsumowująca projekt: „Do-
skonalenie szansą na rozwój”, którego 
benefi cjentem jest Powiat Ciechanow-
ski. Projekt jest pilotażem nowego mo-
delu systemu doskonalenia nauczycieli 
i  zewnętrznego wspomagania szkoły. 
Na konferencję przybyli nowo wybrani 
radni miasta Ciechanów: przewodni-
czący Leszek Goździewski oraz radni: 
Bogumiła Rybacka, Stanisław Talarek 
i  Robert Kuciński. Wśród przybyłych 
gości była Wiesław Machul - dyrektor 
Poradni Psychologicznej,  Bożena Pod-
leńska – dyrektor Oddziału Ciecha-
nowskiego PCK, Andrzej Kaliszewski 
– kierownik Wydziału w  Ciechanowie 
MSCDN oraz przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego, dyrektorzy 
szkół i  przedszkoli, nauczyciele oraz 
pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie. Konferencję prowadzi-
ła Krystyna Ewa Ślubowska - asystent 
koordynatora projektu.    

Program konferencji obejmował wystąpie-
nia osób zaangażowanych w   realizację projek-
tu oraz prelegenta zaproszonego z  Centrum 
Komunikacji i  Mediacji „Akademia Dialogu”. 
Na początku Jolanta Obidzińska – koordyna-
tor projektu - przedstawiła sprawozdanie z  re-
alizacji projektu. Omówiła główne zadania 
projektowe, a  jednym z ważniejszych jest prze-
prowadzenie doskonalenia w  odpowiedzi na 
diagnozę potrzeb szkoły. Do najczęściej wybie-
ranych ofert należą: Techniki uczenia się i me-
tody motywujące do nauki  Jak pomóc uczniowi 
osiągnąć sukces edukacyjny,  Rodzice są partne-
rami szkoły i Ocenianie kształtujące. Docelowo 
w  projekcie wzięło udział 580 nauczycieli z  35 
szkół i  5 przedszkoli powiatu ciechanowskie-
go. Kkoordynator wskazała na mocne i  słabe 
strony realizowanych działań oraz omówiła 
wnioski z  ewaluacji wszystkich projektów po-
wiatowych realizowanych w ramach zmoder-
nizowanego systemu doskonalenia nauczycieli 
i  wspomagania szkół. Jako druga zabrała glos 
Dorota Kamińska, pedagog logopeda w  z  Po-
radni Psychologiczno - Pedagogicznej w  Cie-
chanowie, która przekazała swoje doświadcze-
nia z pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora 
Rozwoju Edukacji (SORE), w ramach realizacji 

kompleksowego wspomagania wybranych 
szkół i przedszkoli. W swoim wystąpieniu na-
wiązała do przygotowania merytorycznego, 
jakie zdobyła na 84 - godzinnym szkoleniu 
dla SORE. Przypomniała zadania SORE oraz 
przedstawiła  efekty doskonalenia wynikające 
z ankiet ewaluacyjnych. Następnie  Piotr Pra-
czukowski, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 
w  Ciechanowie z  entuzjazmem opowiedział 
o roli sieci współpracy i samokształcenia w no-
watorskim podejściu do  wspomagania rozwoju 
placówek oświatowych. Jako koordynator sieci  
zaprezentował realizowane zadania, zwracając 
uwagę na coraz większą popularność „siecio-
wania” w  dobie rozwoju technologii informa-
cyjno – komunikacyjnych. Szczególną uwagę 
zwrócił na zdalną  współpracę  na platformie  
e-learningowej, zaangażowanie uczestników 
oraz pomysły edukacyjne. Ta niestandardowa 
forma doskonalenia może w  przyszłości zdo-
minować stacjonarne szkolenia dla nauczycieli.

Projekt zbliża się ku końcowi, jednak dzia-
łania zapoczątkowane w  pilotażu są dalej re-
alizowane przez instytucje współpracujące 
z  projektodawcą. Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w  tym roku szkolnym objęła 
wspomaganiem 6 szkół, w  tym 4 uczestni-
czące w  projekcie. Mazowieckie Samorzą-
dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydział w  Ciechanowie również w  swojej 
ofercie doskonalenia posiada wspomaganie 

Konferencja podsumowująca realizację projektu

Doskonalenie szansą na rozwój

nauczycieli i  szkół w zmienionej formule. An-
drzej Kaliszewski kierownik Wydziału przed-
stawił w swoim wystąpieniu szczegółowo formę 
i zakres wsparcia szkół. To dobrze, że  idea dosko-
nalenia w zmodernizowanej formie znalazła kon-
tynuatorów dobrych praktyk, którzy tworzą pro-
gramy doskonalenia, dostosowując do potrzeb 
konkretnej szkoły / konkretnego przedszkola.                                                                                                                 
Ważnym gościem konferencji był Jarosław Kor-
dziński, edukator, ekspert oświatowy, couch, au-
tor książek i publikacji związanych ze zmianami 
systemowymi w  obszarze wspomagani a  szkół 
i przedszkoli. W swojej prezentacji skoncentro-
wał się na skutecznej komunikacji w  procesie 
wspomagania, w aspekcie zachodzących zmian.

Na zakończenie konferencji wręczono 
dyplomy uczestnikom projektu. Koordyna-
tor projektu podziękowała dyrektorom szkół 
za  pomoc w organizowaniu szkoleń, nauczy-
cielom – za zaangażowanie, SORE i  koordy-
natorom sieci - za współpracę i   wzorową or-
ganizację  doskonalenia w   swoich szkołach 
i przedszkolach. Po części merytorycznej - przy 
okazji obiadu - nauczyciele  wymieniali swoje 
doświadczenia i refl eksje, przeglądali materia-
ły, a  szczególnie Raport z  przeprowadzonego 
wspomagania szkół i  przedszkoli w  powiecie 
ciechanowskim.

Jolanta Obidzińska – koordynator projektu
Krystyna Ewa Ślubowska – asystent projektu

Konferencja zgromadziła dużą grupę uczestników projektu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,  
dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
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Konferencja podsumowująca realizację 
projektu pn. „Aktywność szansą na za-
trudnienie i usamodzielnienie” odbyła się 
5 grudnia br. w Ciechanowie, w sali kon-
ferencyjnej kompleksu sportowego krytej 
pływalni. Jej organizatorem było Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w  Cie-
chanowie, które od 7 lat realizuje projekt. 
Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli 
prezentację multimedialną, wypowiedzie-
li się o  przebiegu projektu, a  na koniec 
otrzymali certyfi katy uczestnictwa w pro-
gramie. 

Jak powiedziała podczas spotkania Anna Ka-
raś – kierownik PCPR, od początku realizacji 
projektu, skierowanego w głównej mierze do osób 
niepełnosprawnych wszystkim towarzyszyło prze-
konanie o niezwykłej ważności problematyki grup 
społecznych objętych programem, funkcjonujących 
w powiecie ciechanowskim, a  realizacja programu 
jest wielką szansą na stworzenie dla nich zintegro-
wanego systemu wsparcia. – Projekt realizowany 
przez jednostkę powiatową PCPR jest projektem in-
tegracji społecznej, współfi nansowanym ze środków 
EFS w ramach POKL i stanowi dla nas dużą pomoc 
dla podejmowanych przez nas działań ustawowych 
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Działania skierowane do uczestników były 
przygotowane w  oparciu o  indywidualne potrzeby 
i stały się odpowiedzią na potrzeby w zakresie moż-
liwości podniesienia swoich kompetencji, kwalifi kacji 
zawodowych, a także wpłynęły na poprawę umiejęt-
ności komunikacyjnych, zwiększenia zdolności mo-
tywacyjnych, zwiększenia wiary we własne siły oraz 
wzrost samooceny - powiedziała Anna Karaś. 

Działania podejmowane podczas realizacji 
projektu były bardzo różne. Były to: indywidualne 
doradztwo zawodowe, spotkania samopomocowe, 
szkolenia i warsztaty aktywizujące oraz zespół ćwi-
czeń usprawniających psychoruchowo. To wszystko 
ma służyć zwiększeniu osobistych predyspozycji, 

podniesieniu umiejętności praktycznych i  społecz-
nych, zdobyciu nowych kwalifi kacji zawodowych, 
zwiększeniu zdolności motywacyjnych i  integracji 
ze społeczeństwem.

Uczestnicy niepełnosprawni ruchowo pod-
kreślali efekty rehabilitacji, która prowadzona była 
w  DPS „Kombatant”. Pan Roman Drawc – osoba 
jeżdżąca na wózku, po takim turnusie ma uspraw-
nioną lewą nogę, dzięki czemu może się lepiej po-
ruszać. Z  wielkim poczuciem humoru opowiadał 
o zajęciach w ramach projektu, o kursie kompute-
rowym i fotografi cznym oraz o wyjazdach integra-
cyjnych. Jego zdaniem dzięki projektowi wyszedł 
do ludzi i oderwał się od swojego miejsca zamiesz-
kania. Inna uczestniczka Grażynka Sepełowska 
wspominała szkolenie komputerowe dla osób nie-
dowidzących. Dzięki pracy na specjalistycznych 
komputerach przystosowanych dla osób niedowi-
dzących, w  funkcjami dźwiękowymi i  powiększa-
jącymi tekst  nauczyła się obsługiwania komputera 
i pracy na tym najpotrzebniejszym w obecnych cza-
sach sprzęcie. Jej zdaniem korzystanie z komputera 
przez osoby z jej grupy nie jest już problemem. Jesz-
cze inna uczestniczka Ilona Czurymowicz, osoba 
niepełnosprawna ruchowo wspomina, że najwięcej 
dała jej rehabilitacja w DPS „Kombatant”. Ponadto 
szkolenie na przedstawiciela handlowego i zdobycie 
prawa jazdy (wszystko w ramach projektu) pozwolą 
jej na podjęcie pracy. A zajęcia typowo integracyj-
ne: wycieczki, pikniki i  spotkania tylko dopełniły 
całość. 

Dodajmy, iż w projekcie wzięła udział 30 osobo-
wa grupa osób niepełnosprawnych w  wieku od 18 
do 64 lat, 10 wychowanków opuszczających rodzi-
ny zastępcze w wieku od 18 do 25 lat oraz 10 osób 
w wieku 15-25 lat, młodzieży przebywającej w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych. Projekt koń-
czy się w grudniu 2014 roku.

Nie bez znaczenia w całym projekcie, realizowa-
nym od wielu lat jest czynnik integracyjny. Uczest-
nicy zawiązują przyjaźnie, które trwają przez lata, 
telefonują do siebie, spotykają się, rozmawiają przez 

komunikatory społeczne. Wszyscy zgodnie twier-
dzą, że zdobyte umiejętności pomogą w aktywności 
społecznej i zawodowej. Uczestnicy projektu pocho-
dzą z różnych środowisk i wiejskich i miejskich. Za-
przyjaźniając się ze sobą niwelują różnice związane 
z pochodzeniem.

Obecna na spotkaniu, kończącym projekt Elż-
bieta Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w War-
szawie poinformowała, że na Mazowszu blisko 80 
tys. osób skorzystało z  różnych form wsparcia ze 
środków unijnych i  uczestniczyło w  różnych pro-
jektach. Problem wykluczenia społecznego dotyczy 
wielu krajów Europy oraz świata. Są to różne proble-
my: brak pracy, ubóstwo, głód, problem z dostępem 
do edukacji i inne. Tylko na polskim Mazowszu wy-
kluczenie dotyczy 230 tys. osób. I właśnie zadaniem 
instytucji jest pomaganie tym ludziom. Elżbieta Szy-
manik dodała, że w kolejnym okresie fi nansowania 
2014-2020 te grupy społeczne także mogą liczyć na 
wsparcie ze środków unijnych. 

W  spotkaniu, oprócz uczestników projektu 
wzięli też udział przedstawiciele Powiatowego Urzę-
du Pracy, MJWPU w Warszawie i Ciechanowie, Po-
wiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych przy Staroście Ciechanowskim, pracownicy 
PCPR, Starostwa Powiatowego oraz lokalne media. 

To ostatnia edycja projektu realizowana ze środ-
ków unijnych, w okresie fi nansowania 2007 - 2013. 
Przez siedem lat zintegrowanych zostało blisko ty-
siąc osób niepełnosprawnych i dziesiątki wychowan-
ków zastępczych form opieki. Odbyły się wyjazdy 
warsztatowe i  rekreacyjne, zawody sportowe, festy-
ny, szkolenia. Podczas nich osoby niepełnosprawne 
miały okazję oderwania się od szarej codzienności, 
uczestniczenia w  koncertach muzycznych z  udzia-
łem gwiazd piosenki i wyjazdach do teatru.

Dodajmy jeszcze, iż przebieg całego projektu 
można prześledzić oraz  przypomnieć sobie fotogra-
fi e robione podczas zajęć - na stronie internetowej 
www.pcpr-ciechanow.powiat.pl

Barbara Tokarska-Wójciak

Przebieg spotkania kończącego realizację projektu w Ciechanowie

Zintegrowaliśmy blisko tysiąc osób niepełnosprawnych
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Dwie  skody otrzymała Komenda Po-
wiatowa Policji w  Ciechanowie. Jeden 
z  radiowozów będzie służył ciecha-
nowskiej drogówce, drugi policjan-
tom z Glinojecka. Nowe skody yeti  to 
samochody, które świetnie radzą sobie 
na ruchliwych drogach i  wymagają-
cych terenowych traktach. Auta wypo-
sażone są w silniki 1.4 o mocy 122 KM. 

Pojazdy zakupiono ze środków Komendy 
Wojewódzkiej Policji  z  siedzibą w  Radomiu 
oraz jednostek samorządowych. Połowę war-
tości aut sfi nansowano ze środków budżetu 
powiatu ciechanowskiego oraz budżetu miasta 
i  gminy Glinojeck. - Policja wprowadza wiele 
nowych rozwiązań w  swojej pracy, ale wciąż 
podstawowym narzędziem pracy są samocho-
dy służbowe – powiedział podczas przekaza-
nia pojazdów młodszy inspektor Grzegorz 

Grabowski – Komendant Powiatowy Policji 
w Ciechanowie.  - Wprawdzie w  latach 2008 
i  2009 przekazano kilka samochodów na po-
trzeby policji, ale kolejna szansa na nowe auta 
pojawiła się dopiero teraz. Jednak warunkiem 
było to, że 50 proc. kosztów zakupu poniesie sa-
morząd. I Pan starosta i Pan burmistrz szybko 
zdecydowali o wsparciu policji w środki na tak 
potrzebny zakup – dodał komendant. 

Jak zauważył podczas swojego wystąpie-
nia starosta  Sławomir Morawski, dla każdego 
włodarza jednym z najważniejszych zadań jest 
bezpieczeństwo obywateli. – Ale, żeby policja 
mogła o  nie zadbać, musi mieć odpowiednie 
wyposażenie. Teraz kiedy pojawiła się taka 
szansa, samorząd natychmiast zdecydował 
o  wsparciu zakupu samochodów – poinfor-
mował szef Zarządu Powiatu. Starosta dodał, 
że także na przyszły rok, w budżecie powiatu 
zarezerwowane zostaną środki na zakup ko-

lejnych samochodów. - Ta współpraca będzie 
kontynuowana w 2015 roku – podkreślił staro-
sta. Także burmistrz Waldemar Godlewski do-
dał, że samorząd jest zainteresowany poprawą 
bezpieczeństwa na swoim terenie, stad decyzja 
o wspieraniu policji w  zakupie samochodów. 

 W poniedziałek 24 listopada br. nowe auta 
poświęcił kapelan ciechanowskiej policji ks. in-
fułat Ludomir Kokosiński, który wręczył przy-
szłym użytkownikom – policjantom medaliki 
z wizerunkiem św. Krzysztofa. W uroczystym 
przekazaniu wozów wziął udział starosta cie-
chanowski Sławomir Morawski, burmistrz 
miasta i gminy Waldemar Godlewski oraz pro-
boszcz parafi i św. Tekli Wojciech Hubert. Gości 
powitał komendant powiatowy policji młodszy 
inspektor Grzegorz Grabowski w towarzystwie 
innych policjantów i pracowników komendy. 

BTW
KPP Ciechanów

Nowe samochody Nowe samochody 
dla policjidla policji

Przekazanie pojazdów Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie
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Pod przewodnictwem starosty ciecha-
nowskiego Sławomira Morawskiego, 26 
listopada 2014 r. obyło się posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego. Zostało zwołane na wniosek 
Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego Wiesławę Krawczyk, w  celu 
zapoznania członków Zespołu z  aktualną 
sytuacją zagrożeń epidemią zachorowań 
na gorączkę krwotoczną wywołaną wiru-
sem EBOLA. 

W  swoim wystąpieniu dyrektor PSSE 
omówiła historię występowania wirusa eboli 
na świecie oraz opisała specyfi kę i  przyczy-
ny zawleczenia wirusa do Europy oraz USA. 
Poinformowała, że w  Polsce nie stwierdzono 
dotychczas przypadku zachorowania na go-
rączkę krwotoczną, ale służby oraz inspekcje 
intensywnie przygotowują się do dzia-
łania w przypadku stwierdzenia takie-
go przypadku na terenie naszego kraju. 
Podkreśliła, że obowiązujące procedu-
ry postępowania służb medycznych, 
w  przypadku stwierdzenia zakażenia 
wirusem zostały przekazane wszystkim 
placówkom i podmiotom medycznym. 
Ponadto poinformowała, że:

- podstawowym szpitalem przyj-
mującym chorych z  podejrzeniem za-
każenia wirusem jest Szpital Zakaźny 
na Woli w Warszawie;

- miejsca kwarantanny dla osób 
podejrzanych o  zakażenie w  poszcze-
gólnych powiatach określa załącznik 
nr 2 (obecnie nowelizowany) do Wo-
jewódzkiego Planu Działania na wypa-
dek wystąpienia epidemii chorób zakaźnych;

- niezbędne jest zapewnienie pełnego 
współdziałania ze służbami medycznymi i sa-
nitarnymi jednostek Policji i PSP w  realizacji 
powyższych zadań;

- informacje dot. procedur postępowania 
służb oraz zachowań obywateli w  przypadku 
zakażenia wirusem ebola są zawieszone na 
stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitar-
no – epidemiologicznej w Ciechanowie.

P.o. kierownika działu Epidemiologii PSSE 
Marek Kadecki zapoznał zebranych z defi nicja-
mi zawartymi w  znowelizowanym, Wojewódz-
kim Planie Działania na wypadek wystąpienia 
epidemii chorób zakaźnych. Zapoznał zebranych 
z etiologią wirusa eboli i medycznymi aspektami 
zwalczania tej choroby. Podkreślił, że na dzisiaj 
nie ma skutecznego leku zwalczającego wirusa, 
a  jedynymi działaniami są przyjęte procedu-
ry zabezpieczające i  ochronne, w  tym unikanie 
bezpośredniego kontaktu z chorymi, szczególnie 
wydzielinami chorych oraz zmarłych. 

Pracownik PSSE zapoznał zebranych z sys-
temem informowani służb, inspekcji, centrów 

zarządzania kryzysowego oraz jednostek 
ochrony zdrowia o  podejrzeniu wystąpienia 
przypadków zakażenia wirusem ebola.

Główna tematyka posiedzenia została po-
szerzona o  informacje Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w  Ciechanowie nt. aktualnej sy-
tuacji zagrożeń związanych z występowaniem 
na terenie Polski zachorowań wśród trzody 
chlewnej oraz dzików na afrykański pomór 
świń tzw. ASF. 

Lekarz Bogdan Latko poinformował o  sy-
tuacji zagrożeń zachorowania na ASF na te-
renie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów województw wschodnich. Przekazał, 
że dotychczas stwierdzono 21 takich przypad-
ków – wśród trzody chlewnej 7  (w  2 gospo-
darstwach), a  pozostałe to zakażenia dzików. 
Podkreślił, że wszystkie przypadki zachorowań 
wśród dzików stwierdzono w bezpośredniej bli-

skości granicy RP z Białorusią. Zapoznał zebra-
nych z decyzjami Komisji Europejskiej w/s za-
grożenia epidemią afrykańskiego pomoru świń 
(ASF). Omówił konieczne działania mające na 
celu zabezpieczenie przed możliwością zakaże-
nia zwierząt wirusem, w tym konieczność:

- unikania bezpośredniego kontaktu z dzi-
kami (żywymi i martwymi);

- nie przyjmowania do gospodarstw rol-
nych zwierząt o nieustalonym pochodzeniu;

- wykładania przed chlewniami mat de-
zynfekcyjnych;

- czyszczeniu i dezynfekcji środków trans-
portu, urządzeń i narzędzi gospodarskich;

- kontroli obrotu i przemieszczeń zwierząt;
- zapewnienia monitoringu laboratoryjne-

go dzików padłych i odstrzelonych.
Przedstawiciel Wydziału Rolnictwa, Śro-

dowiska i  Działań Antykryzysowych Staro-
stwa Krzysztof Radoń zapoznał zebranych 
z  rekomendacjami wojewody mazowieckiego 
dotyczącymi jak najlepszego przygotowania 
służb i  jednostek administracji publicznej do 
zbliżającego się okresu zimowego 2014 / 2015. 

Poinformował, że pismo starosty ciechanow-
skiego opracowane na podstawie rekomendacji 
wojewody zostało skierowane do prezydenta 
miasta Ciechanowa, burmistrza miasta i gminy 
Glinojeck oraz wszystkich wójtów gmin powia-
tu ciechanowskiego. 

Kolejnym tematem była informacja kie-
rownika Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) 
Józefa Borkowskiego nt. stanu przygotowania 
służb drogowych do zimowego utrzymania 
dróg na terenie powiatu.

W  swoim wystąpieniu kierownik omó-
wił zadania PZD zawarte w  planie zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w  okresie zi-
mowym 2014/2015. Poinformował, że sprzęt 
drogowy, w  tym ciężki, został zgromadzony 
w  niezbędnych ilościach oraz, że zawarte zo-
stały umowy z fi rmami zewnętrznymi na oko-
liczność potrzeby użycia dodatkowych jedno-

stek ciężkiego sprzętu. Stwierdził, że 
wszystkie jednostki sprzętu do zimo-
wego utrzymania dróg są wyposażone 
w urządzenia GPS, co umożliwia stały 
nadzór nad ich pracą w  terenie. Poin-
formował, że:

- opracowany jest plan dyżurów na 
wypadek konieczności zapewnienia 
stałego nadzoru nad sytuacją zagrożeń;

- określone są standardy utrzyma-
nia zimowego dróg;

- zapewnione są środki fi nansowe 
niezbędne dla realizacji zadań w zakre-
sie zimowego utrzymania dróg powia-
towych.

- na stronie internetowej Powiato-
wego Zarządu Dróg są podane nr te-
lefonów do służby dyżurnej PZD oraz 

inne, niezbędne informacje dla ludności.
Na zakończenie posiedzenia Szef Zespołu 

Kryzysowego - starosta ciechanowski podzię-
kował zebranym za wyczerpujące informacje 
na każdy z  podjętych tematów. Stwierdził, że 
oczekiwania użytkowników dróg w  zakresie 
szybkiego przywrócenia przejezdności dróg 
(402 km. dróg powiatowych i 8 km. ulic miej-
skich, będących w  zarządzie powiatu)  często 
rozbiegają się z możliwościami działania służb 
drogowych. 

W  podsumowaniu starosta stwierdził, że 
powiat ciechanowski nie jest rejonem, na te-
renie którego często występują gwałtowne 
i  ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Wyra-
ził nadzieję, że wzbogacone doświadczeniami 
z ubiegłego okresu zimowego 2013/2014 r. służ-
by drogowe, są lepiej przygotowane do działa-
nia w zakresie zapewnienia przejezdności dróg.

Opracowanie:
Krzysztof Radoń

Wydział Rolnictwa, Środowiska i Działań 
Antykryzysowych 

Starostwa Powiatowego

Obradował Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

99

W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechano-
wie 10 grudnia br. poznaliśmy zwycięzców konkursów 
plastycznych związanych ze Świętami Bożego Narodze-
nia. Powiatowa placówka kultury tradycyjnie organizuje 
konkurs na „Szopkę Bożonarodzeniową” i „Kartę Świą-
teczną” oraz konkurs „Anioły, aniołki, aniołeczki”. Auto-
rzy prac zostali wyróżnieni równorzędnymi nagrodami, 
a otrzymali je:

W kategorii  „Szopka”
1. Małgorzata Boniakowska - Szkoła Podstawowa nr 4 
w Ciechanowie
2. Piotr Sadkowski - Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej 
w Młocku
3. Kinga Szymczak, Julia Gąsecka - Gimnazjum w Sońsku
4. Daria Górniewska, Marlena Mieszkowska - Gimnazjum 
nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
5. Wiktoria Stryjewska, Kalina Smolińska - Szkoła Podsta-
wowa w Humięcinie
6. Kinga Chumięcka - Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu
7. Marta Podlasińska, Ewelina Szewczak - Szkoła Podstawo-
wa nr 5 w Ciechanowie
8. Izabela Sawicka, Patrycja Sawicka - Szkoła Podstawowa 
w Ojrzeniu
9. Julia Kijewska - Szkoła Podstawowa w Grudusku
10. Wiktoria Adamkowska - Szkoła Podstawowa w Grudusku
11. Anna Olszewska, Mateusz Miłoszewski - Zespół Placó-
wek Oświatowych w Grudusku
12. Daniel Paprotny - Zespół Placówek Oświatowych 
w Grudusku
13. Jakub Pszczółkowski - Gimnazjum nr 3 im. Marii Ko-
nopnickiej w Ciechanowie
14. Witold Zębalski - Publiczne Przedszkole nr 5 w Ciecha-
nowie
15. Jacek Milewski - Szkoła Podstawowa w Gąsocinie.

W kategorii „Karta Świąteczna”
1. Ala Serbista - Koło Plastyczne „Paleta” z PCKiSz
2. Natalia Tomaszewska - Koło Plastyczne „Paleta” z PCKiSz
3. Alicja Serbista -  Koło Plastyczne „Paleta” z PCKiSz

4. Maciej Rolewski - Koło Plastyczne „Paleta” z PCKiSz
5. Marcelina Szczepańska - Koło Plastyczne „Paleta” z PCKiSz
6. Dorota Martynowicz - Koło Plastyczne „Paleta” z PCKiSz
7. Karolina Matusiak - Koło Plastyczne „Paleta” z PCKiSz
8. Karolina Dobrzyńska - Gimnazjum nr 3 im. Marii Ko-
nopnickiej w Ciechanowie
9. Michał Jędrzejewski - Gimnazjum nr 3 im. Marii Konop-
nickiej w Ciechanowie
10. Karol Rzeczkowski - Niepubliczne Przedszkole „Akade-
mia Małych Odkrywców” w Ciechanowie
11. Wiktoria Jakubiak - Niepubliczne Przedszkole „Akade-
mia Małych Odkrywców” w Ciechanowie
12. Mikołaj Rudziński - Szkoła Podstawowa w Grudusku
13. Aleksandra Wolińska - Gimnazjum w Grudusku
14. Agata Pszczółkowska - Szkoła Podstawowa w Grudusku
15. Daniel Jabłonowska - Szkoła Podstawowa w Grudusku
16. klasa „O” b - Szkoła Podstawowa w Grudusku
17. Mikołaj Karpik - Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie
18. Magda Sobczyńska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Cie-
chanowie
19. Weronika Przybysz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechano-
wie
20. Aleksander Dworzyński - Szkoła Podstawowa w Gumowie
21. Angelika Przybyłowska - Gimnazjum w Gumowie
22. Maria Dworzyńska - Szkoła Podstawowa w Gumowie
23. Natalia Matuszewska - Szkoła Podstawowa w Gumowie
24. Nicol Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa nr 7 w Cie-
chanowie
25. Mikołaj Rochna - Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie
26. Agata Brach - Szkoła Podstawowa w Gołyminie- Ośrodku
27. Julia Książek - Szkoła Podstawowa w Gołyminie- Ośrod-
ku
28. Szymon Wesołowski - Gimnazjum w Gąsocinie
29. Kamila Kowalewska - Szkoła Podstawowa w Gostkowie
30. Zuzanna Słupska - Niepubliczne Przedszkole Integra-
cyjne „Zamkowe Skrzaty” w Ciechanowie
31. Klaudia Kołakowska - Niepubliczne Przedszkole Inte-
gracyjne „Zamkowe Skrzaty” w Ciechanowie
32. Lena Gładka - Niepubliczne Przedszkole „Akademia 
Smerfy” w Ciechanowie
33. Laura Smolińska - 
Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Ciechanowie
34. Jakub Pędzich - 
Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Ciechanowie
35. Julia Bonisławska 
- Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w  Ciecha-
nowie.

W kategorii „Anioły, aniołki, aniołeczki”
1. Kamila Frączkowska, Joanna Frączkowska - Szkoła Pod-
stawowa w Ojrzeniu
2. Julia Olińska - Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodow-
skiej – Curie STO w Ciechanowie
3. Natalia Juszkowska, Michalina Walczewska - Gimna-
zjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Ciechanowie
4. Gabriela Wernik, Klaudia Kuczyńska, Anna Laris- Gim-
nazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
5. Natalia Niezgodzińska - Gimnazjum nr 2 w Ciechano-
wie
6. Wiktoria Olszewska, Ewa Szabrańska - Gminny Zespół 
Szkół Gimnazjum w Regiminie
7. Weronika Różycka, Andżelika Wanisiewicz, Kamila Wa-
nisiewicz - Gminny Zespół Szkół Gimnazjum w Regiminie
8. Izabela Sawicka, Patrycja Sawicka Szkoła Podstawowa 
w Ojrzeniu
9. Adrianna Kordek - Szkoła Podstawowa w Grudusku
10. Kornelia Bieńkowska, Zuzanna Słupska, Klaudia Koła-
kowska - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamko-
we Skrzaty” w Ciechanowie
11. Natalia Kamińska, Magdalena Sosnowska - Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Ciechanowie
12. Weronika Rogalska - Szkoła Podstawowa nr 6 w Cie-
chanowie
Dominika Rogalska - Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciecha-
nowie
13. Wiktoria Jabłecka - Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych w Gumowie
14. Julia Butryn, Natalia Proszek, Klaudia Kama - Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Ciechanowie.

Wszystkie prace, które napłynęły na konkurs oceniało jury 
w składzie: dr Irena Kotowicz – Borowy - etnograf, prze-
wodnicząca Jury, ks. Jarosław Szumański- wikariusz parafi i 
św. Józefa w Ciechanowie, nauczyciel religii w Gimnazjum 
nr 3 w Ciechanowie i Andrzej Liszewski - kierownik Kina 
„Łydynia” oraz instruktor Teatru „Rozmyty Kontrast” 
w PCKiSz. Prace można oglądać w Galerii im. Zygmunta 
Szczepankowskiego „Na Pięterku”

BTW 
PCKiSz

Konkursy świąteczne rozstrzygnięte!
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