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Jak ochronić dzieci i młodzież
przed przemocą
i uzależnieniami
1, 9
Władze samorządowe
powiatu i miasta piszą list
do ministra obrony
narodowej

MIASTO CIECHANÓW - MIASTO I GMINA GLINOJECK
GMINA CIECHANÓW I GMINA GRUDUSK - GMINA OPINOGÓRA GÓRNA
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Cyberprzemoc, uzależnienie od gadżetów
elektronicznych - zagrożenia dla młodych ludzi w XXI wieku
Cyberprzemoc - pojęcie nieco kosmiczne. Co kryje się pod tym zjawiskiem? O tym oraz o problemie uzależnień od komputera i telefonu
komórkowego, debatowali 28 maja br. w Ciechanowie, w Zespole Szkół
Technicznych uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu ciechanowskiego. Debatę poprzedziły dyskusje w klasach. Przeprowadzony został również konkurs plastyczny, a zwycięzcy zostali nagrodzeni. To wszystko dzięki współpracy powiatu ciechanowskiego i ZST
z Wojewódzkim Kuratorem Oświaty w ramach programu „Dziecko bezpieczne w Rodzinie i Szkole”, w którym jako jedyna z regionu uczestniczy
ta szkoła.
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Powiatowych inwestycji
ciąg dalszy, tym razem
o Polonii i wymianie windy 2, 3
Relacja z obrad
Rady Powiatu
SOSW pięknieje z dnia
na dzień - fotoreportaż
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Obchodziliśmy Powiatowy
Dzień Strażaka
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Po co dzieciom owoce
i warzywa w szkole?
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Oj, działo się na scenie!
O obchodach święta ludzi
kultury i drukarzy
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Młodzież z ZST przygotowała scenki, w których prezentowali jak
rodzi się przemoc i jakie skutki wywołuje u ofiary

Więcej str. 9

I po wyborach…
25 maja 2014 roku, wyborcy w całej Polsce poszli do urn, aby oddać głos w wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Powiat ciechanowski znalazł się w okręgu 5, obejmującym 29
powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu. W naszym powiecie wybory wygrało Prawo
i Sprawiedliwość (36.32 proc. głosów), przed Platformą Obywatelską (21.44 proc.) i Polskim Stronnictwem ludowym (18.14 proc.). Każda z tych partii, w całym okręgu wyborczym zdobyła po jednym mandacie, które uzyskali: Zbigniew Kuźmiuk, Julia Pitera i Jarosław Kalinowski. Z innych ugrupowań najlepszy wynik w powiecie ciechanowskim uzyskał
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP (7.81) i Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego
(7,11 proc.) – bez mandatów. Solidarna Polska uzyskała 3.07 proc. głosów, Ruch Narodowy
2.02 proc. głosów, Europa Plus Twój Ruch 2.34 proc., a Polska Razem 1.74 proc. głosów. Są
to wyniki z powiatu po podsumowaniu wszystkich głosów.
Frekwencja w powiecie ciechanowskim wyniosła 18,49 proc., a w samym Ciechanowie
22,15 proc. Najwięcej mieszkańców poszło do urn wyborczych w gminie Regimin – 24,13
proc., najmniej zagłosowało w miejsko-wiejskiej gminie Glinojeck – 11,05 proc. wyborców.
Red.

Komisja wyborcza w DPS „Kombatant”
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Pismo wystosowane przez starostę ciechanowskiego Sławomira Morawskiego i prezydenta miasta
Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka
w sprawie dalszych losów obiektów po zlikwidowanej jednostce wojskowej w Ciechanowie.

Ciechanów, 2014-05-20

Szanowny Pan Tomasz Siemoniak
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

W imieniu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego oraz samorządu miasta Ciechanów zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości zmiany decyzji dotyczącej losu obiektów po zlikwidowanej kilka lat temu jednostce wojskowej w Ciechanowie. Administrator obiektów Agencja
Mienia Wojskowego usiłuje cały kompleks (grunt oraz znajdujące się na nim obiekty) sprzedać komukolwiek w całości, nie zwracając uwagi na możliwość jego sensownego, praktycznego wykorzystania. Można odnieść wrażenie, że los tego kompleksu został definitywnie przesądzony. A przecież na
jego obszarze znajdują się utrzymywane w dobrym stanie technicznym obiekty koszarowe, warsztatowe, magazynowe i inne, które - naszym zdaniem
- przeznaczone być mogą do celów związanych z szeroko rozumianą obroną narodową i zarządzaniem kryzysowym. Można by w nich zlokalizować na
przykład regionalną placówkę Narodowych Sił Rezerwowych, która realizowałaby funkcje logistyczne i szkoleniowe dla NSR, jednostek obrony cywilnej
i innych podmiotów związanych z obronnością kraju (np. również profesjonalne szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących specjalności z zakresu logistyki w zarządzaniu kryzysowym).
Pragniemy podkreślić, że w Ciechanowie, ośrodku subregionalnym na Mazowszu, w latach 2003 - 2011 Starostwo Powiatowe organizowało
wspólnie z Akademią Obrony Narodowej ćwiczenia kierowniczo-sztabowe „Pierścień”, których celem było doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej w okresie stanu klęski żywiołowej oraz kryzysu polityczno-militarnego. Uczestniczyło w nich każdorazowo od 300 do 400 oficerów i studentów z Akademii Obrony Narodowej oraz 100-120 przedstawicieli lokalnej administracji samorządowej z powiatów ciechanowskiego i pułtuskiego.
Już wówczas, w rozmowach podsumowujących te szczególne ćwiczenia, zarówno przedstawiciele kierownictwa AON jak i liderzy samorządowi
wskazywali na potrzebę stworzenia stałej struktury organizacyjnej przygotowującej i doskonalącej współdziałanie sił zbrojnych i szeroko rozumianej
obrony cywilnej na przypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Nie bez znaczenia dla przedstawionych tu uwarunkowań jest istnienie w Ciechanowie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, której kierownictwo popiera nasz punkt widzenia i rozważa utworzenie specjalności (lub kierunku)
kształcenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego i logistyki. Dla całości tych - naszym zdaniem bardzo uzasadnionych - rozważań kluczowe znaczenie mogłoby mieć wykorzystanie ciechanowskiego kompleksu powojskowego.
W Ciechanowie nieprzypadkowo zlokalizowano jednostkę Wojska Polskiego już w 1918 roku. Miasto ma doskonałe położenie w centrum północnego Mazowsza, jest ważnym drogowo-kolejowym węzłem komunikacyjnym (dwie drogi krajowe i międzynarodowa magistrala kolejowa E-65).
Jego położenie może mieć istotne znaczenie strategiczno-operacyjne w przypadku zaistnienia niekorzystnych uwarunkowań zagrażających bezpieczeństwu kraju. Pozostający w dyspozycji resortu obrony narodowej duży kompleks powojskowy może być efektywnie wykorzystany a nie przeznaczony na sprzedaż, czyli w istocie na unicestwienie.
Pragniemy jednocześnie dodać, że los tego kompleksu jest przedmiotem troski mieszkańców miasta Ciechanowa, przywiązanych emocjonalnie
do prawie wiekowej obecności w nim Wojska Polskiego.
Jesteśmy przekonani, że nasze stanowisko w przedstawionej tu sprawie spotka się z zainteresowaniem Pana Ministra i wywoła działania zmierzające do jej gruntownego rozpoznania.

Rozpoczęła się przebudowa dawnego hotelu Polonia!
12 maja br. podpisana została umowa
z firmą - Usługi Budowlane REMIRENT
Cezary Smoleński z Ciechanowa
na „Przebudowę elewacji wraz
ze zmianą sposobu użytkowania
budynku dawnego hotelu
Polonia z adaptacją na cele
upowszechniania kultury,
w tym na potrzeby Powiatowej
Biblioteki Publicznej – I etap”.
Teren budowy przy
ul. Warszawskiej 34
w Ciechanowie przekazany
został wykonawcy w dniu
podpisania umowy.
Budynek Polonii jest w fatalnym stanie technicznym. To już ostatnie fotografie obiektu w takim stanie.
Kolejne będą prezentowały etapy odnawiania nieruchomości

www.ciechanow.powiat.pl

Zakres prac w I etapie obejmuje: roboty rozbiórkowe przybudówki od strony ul. Warszawskiej, roboty rozbiórkowe kompleksu sześciu
garaży, roboty rozbiórkowe w budynku dawnego
hotelu, roboty konstrukcyjne , w tym: fundamenty, prace murowe, podciągi stalowe, wzmocnienie
nadproży, płyty stropowe żelbetowe, budowa stropów, schodów żelbetowych wewnętrznych, schodów i pochylni zewnętrznej, budowa szybu windy
(w budynku będzie zainstalowana winda), montaż konstrukcji i pokrycia dachu, zabezpieczenie
wykonanych robót przed dostępem osób trzecich
oraz warunków atmosferycznych, roboty zabezpieczające związane z zabezpieczeniem budynku
do czasu rozpoczęcia II etapu.
Wartość wykonanych prac zgodnie z umową
wyniesie 1 172 025,31 zł.
12 maja została również podpisana umowa na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Projekty, Kosztorysy i Nadzory Budowlane Zbigniew Nawrocki z Ciechanowa.
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego zadania dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w dokumentacji przetargowej.
Red.
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Już wkrótce nowa
winda przy budynku
Starostwa
Powiatowego
JJestt d
dobra
b wiadomość
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dla niepełnosprawnych
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h
mieszkańców odwiedzających Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Trwa właśnie montaż windy
zewnętrznej, którą można wjechać do budynku.
Inwestycja wykonana jest w ramach projektu
„Dostosowanie urzędu budynku Starostwa Powiatowego do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatu” i jest kontynuacją pierwszego etapu
remontu wejścia głównego do obiektu.
To niezwykle ważne zadanie zostało wsparte przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, który przekazał na ten cel
23.698 zł. Władze powiatu podpisały z funduszem
stosowną umowę w tej sprawie.
Procedura przetargowa (przeprowadzona na
początku 2014 roku) wyłoniła wykonawcę, a została nim Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.
z Bolęcina. Firma koszt zakupu i montażu wyceniła na 54 144, 60 zł. Była to jedyna oferta, która
wpłynęła na przetarg. W związku z tym, że wyższy
jest koszt montażu, niż planowano, z budżetu powiatu (za zgodą radnych powiatowych) dołożono

jeszcze 10 tys. zł. Prace
zakończą się w czerwcu.
Przypomnijmy,
że
w ubiegłym roku wykonano
nowe zadaszenie nad wejściem do
obiektu, wymianę masztów flagowych oraz prace
remontowe budynku garażowego. Natomiast dwa
lata temu wymienione zostały windy w środku
budynku urzędu. Dodajmy jeszcze, iż ponownie
został już zamontowany jeden z masztów flagowych, który został zniszczony podczas wypadku
drogowego, do którego doszło kilka miesięcy
temu przed Starostwem Powiatowym.
Barbara Tokarska-Wójciak

Prace przygotowawcze do montażu windy

Montaż dźwigu

Dodatkowy nabór do projektu eIntegracja
Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski informuje wszystkich mieszkańców
Powiatu Ciechanowskiego o rozpoczęciu naboru uzupełniającego do projektu
„eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”.
W toku naboru podstawowego okazało się, że potrzeby w zakresie dostępu do Internetu zmniejszyły się w stosunku do okresu w którym prowadzono diagnozę na potrzeby opracowania projektu. Diagnoza była prowadzona w oparciu o dane dostarczone
przez Gminy. W związku z tym, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie podjęło kroki
w celu umożliwienia udziału w projekcie mieszkańcom miasta Ciechanowa, których
zachęcamy do odwiedzenia biura projektu i składania wniosków.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z bardzo

dobrymi wynikami w nauce, osób powyżej 50 roku życia, rodzin zastępczych oraz
osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowa rekrutacja beneficjentów
potrwa do 11 lipca 2014 roku. Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy naszego
powiatu ,w tym miasta Ciechanowa.
Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać pod
numerami telefonów 536 800 117, 536 800 118, 536 800 110 i 536 800 130. Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na
II piętrze w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyjęcia
interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu znajduje się na stronie
internetowej projektu www.eintegracja.ciechanow.powiat.pl
Red.
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Obradowali radni powiatu
Trzydziesta druga sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji odbyła się 26
maja br. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Radni wysłuchali sprawozdań
i informacji oraz przyjęli pięć uchwał. Były
to: sprawozdanie Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Ciechanowie z realizacji
zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku
(przedstawił Bogdan Latko – Powiatowy
Lekarz Weterynarii), informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Ciechanowie na temat zagrożeń oraz działań ratowniczych jednostek
straży pożarnych na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku (Arkadiusz
Muszyński – Komendant Powiatowy PSP
w Ciechanowie). Ponadto starosta Sławomir Morawski przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu w okresie
między sesjami.

Radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały
w sprawach:
- podziału obszaru Powiatu Ciechanowskiego na
okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Ciechanowskiego. Wynik głosowania: za – 18 głosów,
przeciwnych 3 głosy, głosów wsrzymujących nie
było.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. Wynik głosowania: za
–20 głosów, przy 1 głosie wstrzymującym.
- zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok. Wynik głosowania: za – 20 głosów, przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący..
- zmiany uchwały Nr IV/30/199/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2014
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na finansowanie planowanego deficytu
budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2014. Wynik głosowania: za – 20 głosów,
przeciwnych nie było, 1 głos wstrzymujący.
- podjęcia współpracy zagranicznej Powiatu Ciechanowskiego ze społecznościami lokalnymi Republiki Federalnej Niemiec.
Radni wyrazili zgodę na
nawiązanie współpracy, po
czym przyjęli uchwałę jednomyślnie. W głosowaniach
wzięło udział 21 radnych.
W wolnych wnioskach i oświadczeniach
radny Marcin Stryczyński
krytycznie odniósł się do
zmiany siedzib niektórych
obwodowych komisji wyborczych w Ciechanowie.
Ta zmiana spowodowała
utrudnienia w znalezieniu
Radni powiatu podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad
właściwej siedziby komisji,
Radny Marcin Stryczyński zgłosił jedyną na co często kończyło się rezygnowaniem z głosowatej sesji interpelację dotyczącą realnego zagrożenia nia przez mieszkańców. Ten sam problem porudla mieszkańców dzielnicy Krubinek w Ciecha- szył też starosta ciechanowski. Radny Stryczyński
nowie, związanego w planowanym zamknięciem mówił również o złym oznakowaniu poziomym
przejazdu kolejowego w ulicy M. Skłodowskiej – na Placu Kościuszki w Ciechanowie. Postulował,
Curie. Tym samym mieszkańcy tej dzielnicy będą aby przy okazji wiosennego malowania pasów
mogli wjechać do miasta jedynie przez przejazd inaczej oznakowano zjazd z placu w kierunku ul.
Ściegiennego.
kolejowy w ul. Kasprzaka.

Radny Stanisław Kęsik zaniepokojony brakiem odpowiedzi na interpelację złożoną na poprzedniej sesji, a dotyczącą interwencji władz
powiatu i miasta w sprawie sprzedaży ciechanowskich koszar, otrzymał zapewnienie, że odpowiedź
zostanie udzielona oraz informację, iż władze
powiatu takie rozmowy przeprowadziły z włodarzem miasta, a ich efektem było wystąpienie do
ministra obrony narodowej oraz do rektora Akademii Obrony Narodowej z propozycją innego
wykorzystania koszar, niż ich sprzedaż. Po otrzymaniu stanowiska ministra zostanie udzielona odpowiedź w tej sprawie.
Treść pisma publikujemy na str. 2.
Miłym akcentem majowej sesji było wręczenie
nagród laureatom czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie
na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”.
Wzięły w nim udział dzieci i młodzież ze szkół
okręgu ciechanowskiego. Na konkurs wpłynęło
200 prac, nagrodzono 8. Niektóre z nich zdobyły
też nagrody na etapie wojewódzkim. Nagrody laureatom wręczyli: dyrektor KRUS w Ciechanowie
Mirosław Szymańczyk, starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski.
W I grupie wiekowej klasy 0-III laureatami
konkursu zostali: I miejsce - Jakub Kościelewski
z SP Gołymin Ośrodek, II miejsce - Weronika
Szczyglak z SP Zielona, III miejsce - Kinga Trynks
z SP Chotum; wyróżnienie: Mateusz Kimona z SP
Grudusk. W II grupie wiekowej klasy IV-VI laureatami konkursu zostali: I miejsce - Kinga Miklaszewska z SP Opinogóra Górna, II miejsce - Jakub
Chojnowski z SP Gołymin Ośrodek, III miejsce
- Bogumił Olszewski z SP Grudusk; wyróżnienie:
Martyna Grabowska z SP Krasne. Warto dodać,
że praca uczennicy Kingi Miklaszewskiej zajęła II
miejsce na etapie wojewódzkim tego konkursu.
W majowej sesji Rady Powiatu uczestniczyli:
radni powiatu, władze powiatu, dyrektorzy jednostek powiatowych, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, przedstawiciele służb i inspekcji powiatowych, media oraz duża grupa dzieci,
młodzieży, nauczycieli i rodziców, nagrodzonych
w konkursie KRUS.
Barbara Tokarska-Wójciak

Pamiątkowe fotografie laureaci wykonali z przedstawicielami KRUS oraz władzami samorządowymi powiatu ciechanowskiego
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W trosce o dzieci i dla dzieci
Po raz kolejny zaglądamy do Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie, gdzie Powiat Ciechanowski realizuje inwestycję w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego pn. „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej
i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie”.
Koszt całej inwestycji wynosi ok. 10 mln
złotych. 83,3 proc. tej kwoty pochodzi ze
środków Unii Europejskiej, pozostała część
to wkład własny Powiatu.
Cała inwestycja obejmuje: budowę nowego
budynku z przeznaczeniem na internat wraz z wyposażeniem, termomodernizację starego budynku
szkoły, budowę wielofunkcyjnego boiska i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci, wykonanie podjazdów, parkingów i zagospodarowanie terenu.
Powstający w Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym budynek z dnia na dzień nabiera
kolorów, tak w przenośni, jak i w rzeczywistości.
Z końcem kwietnia zakończył się bowiem kolejny etap budowy. Firma CIECHBUD z Działdowa,
która w wyniku przeprowadzonego przetargu została głównym wykonawcą inwestycji, zamknęła
prace wykończeniowe w wybudowanym budynku
internatu. W nowym obiekcie powstały skomplikowane sieci przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, robiące wrażenie kanały wentylacyjne, sieć niskonapięciowa. Posadzki
na parterze pokryła terakota, na ścianach w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych, a także w łazienkach pojawiła się glazura.

Na pierwszym i drugim piętrze, gdzie zaplanowane są pokoje mieszkalne z łazienkami i świetlice dla wychowanków, na podłogach zamontowano wykładzinę – w jasnych spokojnych kolorach.
Także ściany pokoi pomalowano jasnym, delikatnym kolorem, aby stworzyć jak najlepsze warunki
do wypoczynku.

Żeby wnętrza nie były zbyt monotonne i poważne, ściany korytarzy, stołówki, gabinetów (hydroterapii, kinezyterapii i fizykoterapii) zostały
pomalowane farbami w wesołych, intensywnych
kolorach. Pojawiły się więc fiolety, żółcie, burgundy. W połączeniu z kolorowymi listwami daje to
ciekawy efekt.
Również klatka schodowa wygląda pięknie
– na tle niebiesko-szarych ścian, których kolor
koresponduje z kolorem stopni schodów, pięknie
wyglądają satynowe barierki i poręcze.

www.ciechanow.powiat.pl
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Jak powiedziała Barbara Kekenmajster dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego obserwowanie, jak pomieszczenia
w powstającym budynku stają się coraz piękniejsze sprawia jej ogromną przyjemność.
Stwierdziła, że podobnie jak pozostali pracownicy
oraz wychowankowie, nie może się doczekać kiedy w pięknych, pachnących świeżością pomieszczeniach znajdą się sprzęty, meble i pozostałe wyposażenie.
Równolegle do prac wykończeniowych wewnątrz budynku trwają prace przy elewacji zewnętrznej. Zgodnie z projektem będzie to połączenie tynku strukturalnego, drewnopodobnych
paneli z tworzywa oraz podmurówki z piaskowca
syntetycznego. Do końca maja prace nad elewacją
powinny zostać ukończone. Wszystko wskazuje
na to, że to będzie piękny budynek.
W ubiegłym roku wykonana została też nowa
elewacja starego budynku oraz wymiana wszystkich okien. Prace wykonywano latem, podczas
wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Przy okazji realizowania inwestycji Ośrodek wykonał też (już ze środków własnych) przyłącze
wodociągowe do głównego zaworu wody przy
ul. Sienkiewicza, aby zapewnić większy przepływ
wody do nowego budynku.
Jak zapewniła nas dyrektor B. Kekenmajster,
inwestycja poprawi też warunki pracy w szkole,
gdyż odzyskane zostaną pomieszczenia, które
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teraz są pokojami mieszkalnymi dla wychowanków.
W nich urządzone zostaną
sale lekcyjne, których teraz
brakuje w szkole. Nowe boisko będzie natomiast służyło do lekcji w-f i do spędzania czasu wolnego przez
młodzież mieszkającą w internacie. Nowy plac zabaw
sprawi radość przedszkolakom, gdyż w Ośrodku funkcjonuje także przedszkole
specjalne.
Rozbudowa Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie jest największą inwestycją budowlaną
w dotychczasowej historii powiatu, wykonywanejz udziałem środków unijnych.
W tej chwili w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, placówce prowadzonej przez
powiat ciechanowski uczy się ok.150 dzieci i mło-

dzieży. Uczęszcza do niego także 60 dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Jest to jedyna placówka na terenie powiatu
ciechanowskiego, która zajmuje się edukacją i rozwojem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Barbara Tokarska-Wójciak
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Powiatowy Dzień Strażaka 2014
w Koziczynie

Tegoroczne święto, które jest uhonorowaniem pracy strażaków zawodowych
i ochotników odbyło się na terenie gminy
Regimin. 10 maja 2014 roku w Koziczynie,
w miejscowym kościele odprawiona została - przez kapelana strażaków – ks. Kanonika Jana Dzieniszewskiego oraz proboszcza
parafii w Koziczynie - ks. Zenona Frocha
uroczysta msza święta w intencji ogniomistrzów. Następnie, w asyście orkiestry
strażacy i goście przemaszerowali na plac
apelowy, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczęło ją tradycyjnie złożenie
meldunku przez dowódcę pododdziałów
– st. kpt. Radosława Osieckiego, nadbrygadierowi Bogdanowi Kołakowskiemu. Po
oficjalnych przemówieniach wręczono medale, odznaki i wyróżnienia.

W uroczystości wzięła udział grupa gości
honorowych, w tym m.in: posłowie na Sejm RP
– Mirosław Koźlakiewicz i Robert Kołakowski,
senator RP – Jan Maria Jackowski, wiceminister
zdrowia - Aleksander Sopliński, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Wiesława
Krawczyk i zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Janusz Szylar,
zastępca prezydenta Ciechanowa - Ewa Gładysz,
wicestarosta - Andrzej Pawłowski, radni powiatu
ciechanowskiego, wójtowie gmin, przedstawiciele współpracujących ze strażą firm i instytucji,
emeryci i renciści pożarnictwa oraz mieszkańcy

gminy Regimin. Gospodarzami byli starosta ciechanowski, jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Sławomir Morawski, komendant
powiatowy PSP w Ciechanowie starszy brygadier
Arkadiusz Muszyński oraz wójt gminy Regimin
Lech Zduńczyk.
MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chomicza wręczono: dh. Tadeuszowi Stawiskiemu
i dh. Wiesławowi Woźniakowi; ZŁOTY ZNAK
ZWIĄZKU: st. bryg. Krzysztofowi Kowalskiemu
i dh. Lechowi Markowi Zduńczykowi; SREBRNĄ
ODZNAKĘ - „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ” - dh. Jadwidze Michalskiej; BRĄZOWĄ ODZNAKĘ - „ZASŁUŻONY
DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”: kpt.
Jarosławowi Nowosielskiemu, asp. Jackowi Górskiemu i dh. Zbigniewowi Tolsdorfowi; ZŁOTYM
MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni: Anna Gutkowska, asp.
sztab. Piotr Oleszczuk, asp. Jacek Górski, mł. asp.
Dariusz Makowski, asp. Dariusz
Piłkowski, dh. Wojciech Amenda, dh. Krzysztof Michalski, dh.
Andrzej Grzelczyk, dh. Edward
Szczygielski, dh. Andrzej Winkiel, dh. Deonizy Wrzyszcz,
dh.
Tadeusz
Morelowski;
SREBRNYM MEDALEM „ZA
ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni: mł.
kpt. Michał Wiśniewski, mł.
ogn. Andrzej Gostkowski, mł.
ogn. Jan Mach, mł. ogn. Adam
Mróz, dh. Piotr Orzoł, dh. Waldemar Talarowski, dh. Andrzej
Siennicki, dh. Grzegorz Liszewski, dh. Mariusz Stankowski;
BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA
POŻARNICTWA” zostali odznaczeni: Tomasz
Dróżdż, Ewa Walecka, sekc. Piotr Olkowski, sekc.
Dariusz Nawocki, dh. Mariusz Adamski, dh. Piotr
Borzuchowski, dh. Szymon Klein, dh. Mariusz Kimona, dh. Piotr Machalski, dh. Adam Redwanowski, dh. Józef Cicholski, dh. Marek Chodkowski,
dh. Grzegorz Lipka, dh. Marcin Sobecki.
Wręczono również awanse:
Stopień MŁODSZEGO BRYGADIERA
1. st. kpt. Grzegorzowi Pawlickiemu
Stopień STARSZEGO KAPITANA
1. kpt. Radosławowi Osieckiemu

Stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:
1. st. sekc. Krzysztofowi Klonowskiemu
2. st. sekc. Andrzejowi Małeckiemu
3. st. sekc. Arturowi Skierkowskiemu
stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO
1. sekc. Łukaszowi Głuszkowskiemu
2. sekc. Mariuszowi Kruszyńskiemu
3. sekc. Michałowi Leszczyńskiemu
4. sekc. Sebastianowi Macfałdzie
5. sekc. Piotrowi Olkowskiemu
stopień STARSZEGO STRAŻAKA
1. str. Adamowi Bęćkowskiemu
2. str. Bartłomiejowi Chruścielowi
3. str. Adamowi Delurze
4. str. Łukaszowi Jurkiewiczowi
5. str. Mariuszowi Lubańskiemu
6. str. Łukaszowi Piotrowskiemu
7. str. Kamilowi Synowcowi
Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Regiminie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.
Red.
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z listy podmiotów, z którymi współpracujemy - podkreślił. - Zdarza się też,
że dziecko nosi w plecaku pojemniczek
z owocami lub warzywami kilka dni,
a później rodzic odkrywa zepsutą żywność i zgłasza uwagi do szkoły – dodał
dyrektor. A. Różycki z całą stanowczością zaświadczył, że dzieci otrzymują owoce i warzywa najwyższej
jakości. Firmy je dostarczające często
Konferencja podsumowująca realizację programu
kontrolowane, a są to kontrole nie„Owoce i warzywa w szkole”, odbyła 22 maja br. w Pań- są
zapowiedziane. A jeśli dyrektor szkoły
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Jej zauważy, że dostarczone produkty są
organizatorem był oddział mazowiecki Agencji Rynku gorszej jakości, ma prawo odmówić
Rolnego w Warszawie, a celem podsumowanie dotych- przyjęcia takiej dostawy i zawiadomić o tym Agencję Rynku Rolnego.
czasowych działań programu, który ma już pięć lat
Dyrektor Różycki dodał również, że
i stale się rozwija.
w warunkach konkurencji na rynku,
nieuczciwy dostawca zostanie szybko
otrzymuje zdrową żywność przez 10 tygodni
wyeliminowany przez inne podmioty, które dbają
w roku, 2, 3 lub 4 razy w tygodniu. Średnio jest
o dobrą markę wytwarzanej żywności.
to 30 porcji owoców i warzyw w roku szkolnym.
Podczas konferencji referaty wygłosili: AnPorcje dzieci otrzymują już przygotowane do spodrzej Różycki – dyrektor oddziału terenowego
życia, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Agencji Rynku Rolnego w Warszawie nt. realizacji
Program „Owoce i warzywa w szkole” finanprogramu w województwie mazowieckim, Wiesuje Unia Europejska (w 75 proc.) a w 25 proc.
sława Krawczyk dyrektor PSSE w Ciechanowie
budżet państwa. Dotychczas (od 2009 roku) na
nt. zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieten cel wydano 160 mln zł. Owoce i warzywa doci i młodzieży, prezentując przy tym najnowsze
starczają wyłonieni dostawy, a jest ich w tej chwili
na Mazowszu 118 (przedstawiciele niektórych
firm byli obecni i prezentowali się podczas konferencji). Program został pozytywnie oceniony
na forum europejskim oraz przez polski Instytut
Żywności i Żywienia. Innym znanym programem
realizowanym w polskich szkołach jest „szklanka
mleka”. Być może oba programy zostaną połączone i otrzymają jedną nazwę oraz zwiększone środki na realizację.
Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego
zapytał Andrzeja Różyckiego – dyr. ARR o ocenę konferencji. – Jestem zadowolony z frekwencji,
Prezentację zdrowej żywności przygotował jeden
która świadczy o zainteresowaniu tematem oraz
z dostawców, biorących udział w programie
ze współpracy przy organizacji konferencji w PSSE
Każdy z prelegentów starał się uzasadnić, że program
jest bardzo przydatny, a spożycie owoców i warzyw
w Ciechanowie. W Warszawie, gdzie mamy swoZdaniem Andrzeja Różyckiego dużą rolę w reprzez dzieci i młodzież podniosło się w ostatnich latach
ją
siedzibę,
nie
ma
takiego
zainteresowania
szkół
alizacji programu odgrywają właśnie samorządy,
czterokrotnie
udziałem w programach, natomiast w tzw. „teregdyż to one nadzorując szkoły są odpowiedzialwyniki
badań
oraz
Jolanta Jasińska z Kuratorium
nie”
wszyscy
są
dobrze
nastawieni
do
działań
done za zgłaszanie ich do projektu. Na Mazowszu
Oświaty
w
Ciechanowie
nt. szkół promujących
dał
dyrektor.
Na
pytanie
gazety,
jak
skomentuje
sytuacja jest bardzo dobra i większość szkół dba
zdrowie i dr inż. Anita Baranowska specjalista
doniesienia, że dzieci otrzymują owoce i warzywa
o to, żeby dzieci otrzymywały owoce i warzywa.
z zakresu żywienia i technologii żywności, dietesłabej jakości, dyrektor podkreślił, że są to pojeA są to: z owoców – jabłka, gruszki, truskawki,
tyk nt. właściwego odżywania.
dyncze
przypadki.
–
Zawsze
może
się
zdarzyć
niez warzyw – marchew, papryka słodka, rzodkiewBarbara Tokarska-Wójciak
uczciwy
dostawca,
ale
taki
jest
szybko
eliminowany
ka oraz soki owocowe i soki warzywne. Dziecko

Jak powiedział na początku spotkania Andrzej Różycki – dyrektor oddziału
mazowieckiego ARR celem programu
jest nauczenie dzieci co wolno jeść, a czego nie powinniśmy spożywać, aby zachować zdrowie oraz propagowanie nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.
– Wszystkim przyświeca jeden cel – zdrowie i szczęście naszych dzieci – dodała
Wiesława Krawczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie. W spotkaniu wzięli udział przede
wszystkim przedstawiciele szkół podstawowych z terenu całego subregionu ciechanowskiego, które to placówki biorą
udział w programie. W sali nie zabrakło
również przedstawicieli samorządów, kuratorium oświaty oraz agencji i instytucji
współpracujących z rolnictwem.

Europejski program
„Owoce i warzywa w szkole”
– realizacja na Mazowszu

Z Mławy
do Ciechanowa –
nowa rzeczniczka prasowa
ciechanowskiej policji

Nowa rzeczniczka prasowa KPP w Ciechanowie

www.ciechanow.powiat.pl

Dotychczasowego rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, podinspektora Leszka Goździewskiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnich 13 lat, zastąpiła Jolanta Bym.
Natomiast podinspektorowi Goździewskiemu
komendant powiatowy Policji Grzegorz Grabowski powierzył obowiązki w wydziale przestępstw
gospodarczych ciechanowskiej komendy. Rzecznik dziękował wszystkim mediom za współpracę
i za wszelką pomoc w ciągu tych 13 lat.
Nowa funkcjonariuszka zaczęła pełnić swoje
obowiązki w Ciechanowie 15 maja. Na początku
kariery pracowała w ogniwie patrolowo - interwencyjnym, później jako pomocnik dyżurnego
i w zespole do spraw wykroczeń. W tym roku
kończy studia magisterskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Na pytanie, co ją skłoniło do tego,
aby wstąpić do policji odpowiada: - Nie chcę tworzyć sztucznych historii, że marzyłam o tym będąc
małą dziewczynką, bo nie. Po prostu los tak chciał
– mówi pani Jolanta.
BTW
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Jak uchronić dziecko
przed przemocą
i uzależnieniem?
c.d. ze str. 1
Na takie pytania oraz czym jest cyberprzemoc oraz fonoholizm
zastanawiali się uczestnicy debaty, zorganizowanej 28 maja br.
w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie. Była to debata
w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”, w którym jako jedyna z regionu uczestniczy szkoła.
Czym jest cyberprzemoc? To przemoc, przy
użyciu mediów elektronicznych. Często z pozoru
błaha sprawa, żart rówieśników może zakończyć
się tragedią, a przypadki samobójstw spowodowanych prześladowaniem ze strony rówieśników nie
należą do rzadkości.
Jedna ze scenek przygotowanych przez
uczniów dotyczyła kompromitującego filmiku nagranego przez kolegów na lekcji wf i wrzucenia go
do „netu”. Ania - bohaterka filmiku po ujawnieniu
nagrania najpierw była wyśmiewana przez rówieśników, a później nękana. Przestała chodzić do
szkoły, nie wychodziła z domu, pojawiły się myśli
samobójcze, jej świat legł w gruzach. To tylko jeden
z przykładów, jak można zatruć życie młodemu
człowiekowi niby żartem, bo taki cel ma najczęściej
pojawienie się filmu w Internecie.
Następnie dwie drużyny dyskutowały o tym
co czuje młody człowiek po takim zdarzeniu, jakie myśli mu towarzyszą po ośmieszeniu i do

czego to może doprowadzić. A zjawisko jest bardzo poważne, gdyż może spowodować utratę własnej wartości, zaburzenia emocjonalne, depresję,
a nawet doprowadzić do samobójstwa. Młodzież
biorąca udział w debacie nie bała się przyznać, że
niektórych z nich spotkała cyberprzemoc lub byli
świadkiami stosowania jej wobec kolegów. Po tej
prezentacji specjaliści, policjantki z Komendy Policji w Ciechanowie - Jolanta Bym i Ewa Olba tłumaczyły co można zrobić w takiej sytuacji, gdzie
zwrócić się o pomoc i jakie konsekwencje prawne
mogą ponieść sprawcy. Policjantki przedstawiły też
skalę problemu w naszym regionie i jakie działania
podejmuje KPP w Ciechanowie.
Druga scenka pokazywała, jak młody człowiek łatwo uzależnia się od komputera i komórki.
Bohater – Krzysiek spędzając długie godziny przed
„kompem” przestał kontrolować swoje życie, przestał
chodzić do szkoły, był apatyczny, albo agresywny wobec matki i kolegów. Nie widział tego, co się z nim
dzieje. Jedynym jego celem były długie godziny spędzane przed ekranem. W końcu Krzysiek znalazł się
w ośrodku dla uzależnionych. Dwa powszechnie używane sprzęty – komputer i telefon komórkowy stają
się coraz częściej przedmiotami uzależniającymi.

Jeśli nie potrafimy wyłączyć sprzętu nawet na chwilę, zrobić sobie przerwy, nie możemy sobie wyobrazić wyjścia z domu bez telefonu i stale nerwowo
kontrolujemy czy nadeszła jakaś wiadomość, ciągle
myślimy o tym, co tam dzieje się na naszym ulubionym portalu społecznościowym, to już mogą być
sygnały świadczące, że możemy być uzależnieni.
Telefon stał się wyznacznikiem pozycji wśród rówieśników. Jest wygodnym narzędziem do komunikacji, ale może być też przyczyną poważnej choroby – uzależnienia. Następnie proces uzależnienia
tłumaczyła młodzieży Emilia Górczyk – psycholog.
Debatę podsumowała młodzież wypowiadając ciekawe wnioski płynące z tej lekcji.
Zorganizowanie debaty przez młodzież i z aktywnym jej udziałem, to ciekawy pomysł na to, jak
dotrzeć do młodych z trudnymi zagadnieniami,
a jednocześnie sprawami, które mogą ich dotyczyć
dzisiaj albo jutro. Debata była sprawnie przygotowana, a zdolna młodzież z Zespołu Szkół Technicznych już po raz kolejny pokazała, że trudne
zagadnienia są dla nich wyzwaniem i polem do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.
Gośćmi debaty byli również rodzice i opiekunowie szkolni dzieci i młodzieży, dyrektor delegatury
Kuratorium Oświaty Agata Pawłowska, wicestarosta
Andrzej Pawłowski oraz komendant powiatowy Policji w Ciechanowie Grzegorz Grabowski.
Debata nie rozwiąże problemu cyberprzemocy
i fonoholizmu. To nie jest możliwe, gdyż problem
narasta i staje się coraz bardziej poważny. Ale, jeśli nawet kilku uczniów, uczestniczących w spotkaniu (a byli to przedstawiciele ze wszystkich szkół
z Ciechanowa i wielu szkół z terenu powiatu) będzie
wiedziało jak się zachować w sytuacji dla nich przykrej, oraz gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc, to już
będzie sukces!!! Jestem pewna, że uczestnicy debaty
w ZST nie staną się ofiarami, a jeśli tak się stanie,
będą wiedzieli jak pomóc sobie czy też kolegom.
Barbara Tokarska-Wójciak
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fotoreportaż

Pozazdrościli innym grupom zawodowym i po raz pierwszy od wielu lat przygotowali własne obchody święta ludzi kultury i drukarzy. Gala, która odbyła się w Kawiarni
Artystycznej PCKiSz obfitowała w wyróżnienia dla ludzi zasłużonych dla kultury,
których znamy i cenimy za ich poświęcenie i pasję. Były też występy artystyczne,
m.in. sióstr Fedorowicz – Zuzanny i Marty, które zaśpiewały kilka znanych szlagierów polskiej muzyki rozrywkowej. Tego wieczoru miała miejsce również premiera
spektaklu „Jubileusz” Antoniego Czechowa, a jednocześnie premierowy występ nowego teatru PCKiSz „Alternatywy 5”. Teatr, który powstał kilka miesięcy temu zaprezentował humorystyczną jednoaktówkę pisarza, opowiadającą historię pewnego
jubileuszu obchodzonego przez urzędników banku. Do czego doprowadziły różnice
„charakterków” bohaterów, zamkniętych w czterech ścianach małego banku mogli
przekonać się widzowie, którzy wybrali się tego dnia do powiatowej jednostki kultury. Śmiechu było co niemiara, bo i zwrotów akcji nie brakowało i energii płynącej
z gry aktorskiej: Edyty Bojkowskiej –Kolak, Moniki Szyperskiej, Piotra Świtalskiego
i ks. Grzegorza Walczaka. Występ wyreżyserowała Anna Mika. Na zakończenie nie
zabrakło kwiatów i gratulacji dla nagrodzonych i aktorów oraz pozostałych działaczy
kultury, którzy tego wieczoru licznie wypełnili Kawiarnię Artystyczną.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonorował:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Ritę Tarczyńską;
ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - Anitę Dworecką
i Jerzego Szpojankowskiego; BRĄZOWYM MEDALEM ZASŁUŻONY
KULTURZE „GLORIA ARTIS” - dr Teresę Kaczorowską.
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski nagrodził
ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA KULTURY POLSKIEJ - Jolantę Szlagowską,
Stanisława Antośkiewicza, Małgorzatę Kaczorek, Jana Lipskiego
i Jerzego Wojciecha Garlińskiego.
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